
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

 

Aika Torstai 15.08.2013  klo 18.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Anna-Liisa Kuusela Kirsi Korpiniitty  

 Eija Jokinen  Paula Eerola   

 Markku Pietilä Henna-Riina Kuusela  

 Hans Brummer   Kaarina Pullinen 

 

 Anu Nilsson kyläkoordinaattori 

  

Poissa  Anita Vihtkari 

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

 

 

1§ Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Anna-Liisa Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Kirsi Korpiniitty ja Markku Pietilä.  

 

3§ Taloustilanne 05.06.2013 

 

Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase (LIITE 1).  

Jäsenmaksut laahaavat vähän jäljessä viime vuoteen verrattuna, laitetaan muistutus 

kylän kotisivuille (Paula/Kaarina). 

 

4§ VITAL-hanke 

  

 Vieläkin odottelemme tietoa Irlantilaisen kumppanimme hankepäätöksestä. Viimeinen 

mahdollinen päivä tiedon saamiseksi on 30.8.2013, koska viimeisistä hankkeista 

päätetään Ykkösakselisssa syyskuun alussa. Tämä kerrotaan kumppanillemme. 

Elleivät he ole mukana, tehdään hankehakemus ilman kansainvälistä osuutta. 

 

5§ Koordinaattorin kuulumiset 

 

 Rokokodan rakennus 

 Rokokodan  rakennustalkoot on sunnuntaina 25.8. klo 10 alkaen. Esko Kuusela ja 

Antti Silvasti tekevät rungon valmiiksi Kivistön Riston pihassa. Lisää talkooväkeä 

tarvittaisiin. 

 

 Uimaranta 

 Viime viikonlopun aikana uimarannan ponttoonilaituri on irronnut ja liikennemerkki 

viety rantaan. Uimarantatyöryhmä pohtii kuinka laituri kiinnitetään paremmin ensi 



 

kesänä. Keskusteltiin siitä, johtuiko ilkivalta ehkä kylällä tuolloin olleesta 

tapahtumasta ja jos, niin kuinka tällaiset tapaukset voisi välttää. 

 

 Opasteet, kyltit, kiellot jne. 

 Kylätalon vuokralaisille tehdään ohjeet ja laaditaan vuokrasopimus, joka 

allekirjoitetaan. Tämä tehdään väärinkäsitysten välttämiseksi vuokralaisen oikeuksien 

ja velvollisuuksien suhteen. Lisäksi ohjeet (valot pois, sulje ovet jne.) laitetaan vielä 

entistäkin selkeämmin näkyviin. 

 

 Kylätalon internetyhteys 

  Kylätalosta puuttuu internetyhteys. Kunnan kehittämispäällikkö Timo Tuomeen on 

oltu yhteydessä nettiyhteistyön aikaansaamiseksi. 

  

 AnuN ottaa selvittää mitä maksaa oma liittymä Elisalta. Näin saisimme ”estottoman” 

yhteyden ja wlanin koko yläkertaan. 

 

 Kudontatupa Kylänpäähän 

 Kylänpään kirpputorin viereiset asunnot ovat vapautuneet ja kyläyhdistys on saanut 

luvan Hiiskulalta käyttää myös toista asuntoa kirpputoritoimintaan. Keskimmäinen 

asunto olisi tiloiltaan oivallinen kudontatuvaksi, jollaisesta on ollut puhetta kylällä jo 

jonkin aikaa. Asiaa tutkitaan. 

 

 Alakoulun vintin tyhjennys 

 Alakoulun vintin tyhjennys päätettiin siirtää ensi kevääseen. 

 

 Koulun piharemontti 

Koulun piha kaataa koulu- ja kylätaloon päin. Kun remontista on nyt hyvin toivuttu, 

käännytään kunnan puoleen (Vessman/Paula) yhteisen ratkaisun löytämiseksi myös 

piha-asiassa. 

 

 Koulutalon alapohjan täyttö lecasoralla 

 Rakennustoimikunta pitäisi aktivoida asiassa, Kaarina hoitaa. Myös talon ulkomaalaus 

tulee ottaa käsittelyyn. Toivottu toteutusaikataulu ensi kesänä 2014. 

 

 Korjauksia kylätalolla 

 Kylätalolla pitäisi tehdä erilaisia pieniä korjauksia. Pyydämme Kuuselan Eskoa 

tekemään (AnuN). 

 

 Kyläapuhanke 

 Kyläapuhanke, jota Juhani Nenonen oli meille kertomassa marraskuussa 2011, näkyy 

menestyneen hyvin. Keskusteltiin jälleen hankkeeseen osallistumisesta. Päätettiin että 

AnuN ottaa selvää mahdollisuudesta kuitenkin osallistua Kyläapuhankkeeseen. 

 

 Ovimatto 

 AnuN hankkii kylätalon keittiön puoleiseen eteiseen ovimaton ennen kurakelejä. 

 

 

  

 

  



 

6§ Kylän yhdistysten yhteistapaaminen 

 Anu Nilsson järjestää kylän yhdistysten tapaamisen 28.8., 29.8. tai 11.9.2013. 

  

7§ Muut asiat 

  

 Vihtijärven osakaskunnan hoitokunnan pöytäkirja 

 Uimarannalle laitettua laituria varten olisi tullut kysyä lupa Vihtijärven 

osakaskunnalta. Osakaskunta on myöntänyt luvan kokouksessaan (LIITE 2) 

  

 Kotiseutuliiton koulutus 

 Kotiseutuliitto tarjoaa Kotiseutuarkisto-osaajakoulutusta tänä syksynä (LIITE 3). 

Meillä ei tällä hetkellä ole tarvetta tällaiseen koulutukseen. 

 

 Zumba, Jooga, Pilates 

 Zumba alkaa jälleen Nummituvalla Jaana Hellbergin järjestämänä. VPK:n kanssa on 

päästy vuokran suhteen hyvään sopimukseen. Jooga on tauolla ainakin jouluun saakka, 

mutta Pilateskurssi alkaa kylätalolla 29.8.2013. Ohjaajaksi on lupautunut kyläläinen 

Eija Majuri. Molemmat kurssit ovat Maaseudun Sivistysliiton tukemia. 

 

 Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt-kilpailu 

 Maaseutuverkosto on viime vuosina järjestänyt Parhaat käytännöt-kilpailuja. 

Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteena on esitellä suomalaisen maaseudun 

kehittämistyön tuloksia ja välittää hyviä käytäntöjä edelleen hyödynnettäviksi sekä 

kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tutkitaan mahdollisuuksiamme osallistua 

kisaan seuraavalla kerralla. 

  

8§ Seuraava kokousajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 25.9.2013 klo 18.30 alkaen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Anna-Liisa Kuusela   Kaarina Pullinen 

puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Kirsi Korpiniitty   Markku Pietilä 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


