
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

 

Aika Tiistai 25.02.2014 klo 18.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Kirsi Korpiniitty Anna-Liisa Kuusela 

  Markku Pietilä Hans Brummer 

Anita Vihtkari Kaarina Pullinen 

  

 Anu Nilsson kyläkoordinaattori 

  

Poissa  Henna-Riina Kuusela Eija Jokinen 

Paula Eerola  

 

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

 

1§ Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Anu Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Hans Brummer ja Markku Pietilä.  

 

3§ Tilinpäätös 31.12.2013 

  

 Käytiin läpi vuoden 2013 tilinpäätös (LIITE 1). Se hyväksyttiin, allekirjoitettiin ja 

toimitetaan toiminnantarkastajille.  

 

4§ Vuosikertomus 2013 

  

 Luettiin vuoden 2013 vuosikertomus ja hyväksyttiin se. (LIITE 2). Hyväksyttiin myös 

jäsenmaksun maksaneet jäsenet (LIITE 3) 

   

5§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 

 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin (LIITE 4 ja 5).  

 

6§ VITAL-hanke 

 

 FCG on tehnyt tarvekartoituksen, josta ilmenee Vihtijärven olemassa oleva tilanne 

mm seuraavien asioiden suhteen: alueen kaavoitustilanne, maankäytön reunaehdot: 

rakennetun kulttuuriympäristön alueet, luonnonsuojelu- ja pohjavesialueet, 

väestötiedot, elinkeinorakenne, liikenne, palvelut, olemassa oleva infrastruktuuri, 

Vihdin kunnan strategia ja muut strategiat ja kehittämissuunnitelmat. Selvitys on 

laitettu kyläsivuille kyläläisten luettavaksi.  

 



 

Lisäksi olemme saaneet käyttöömme karttakyselyn kyläläisille, johon yritetään saada 

mahdollisimman suuri vastausprosentti. Kyselyn täyttäjät voivat sähköisesti merkitä 

kartalle 1) arvokkaat kohteet 2) asuinalueet (tulevat) sekä 3) Vihtijärven muun 

kehityksen. Jokaista kohtaa voi kommentoida kirjallisesti. Kysely laitetaan 

täytettäväksi vihtijarvi.fi -sivuille. Asiasta tiedotetaan tietenkin kyläsivuilla, 

facebookissa, postilaatikoihin jaettavalla tiedotteella, paikallislehtien seurapalstalla 

sekä mahdollisesti ”puffijuttuna” paikallislehdissä. Tietoa toivotaan myös levitettävän 

kesäasukkaille. Hankevastaava Kaarina auttaa kyläläisiä tarvittaessa täyttämään 

kyselyn. Kyselyn vastausaika alkaa 27. tai 28. helmikuuta ja päättyy maaliskuun 30. 

päivä 2014. 

 

Hanketyöryhmän toinen tapaaminen pidettiin Helsingissä Uudenmaan liitossa ke 

5.2.2014. Käytiin lyhyesti läpi tilaisuuden kulku ja sisältö (muistio LIITE 6). 

Tapaaminen oli myönteinen. Seuraava hanketyöryhmän tapaaminen pidetään Ely-

keskuksessa Helsingissä 02.04.2014 klo 9.30 alkaen. Tapaamisessa on tavoitteena 

käydä läpi karttakyselyn tulokset sekä määritellä hankkeen seuraavat tehtävät ja 

mahdollisuudet tällä saralla. 

 

Irlantilaisen kumppanikylän vierailu tapahtuu, kun heille on valittu uusi kylähallinto. 

Haarukoimme Vihtijärven mahdollista vierailuajankohtaa Goleenin kylään. 1-

vaihtoehto olisi 18.-21.5., 2-vaihtoehto on 25.-28.5.  

 

Hanke siis etenee edelleen suunnitelman mukaisesti. 

 

 

7§  Kyläkoordinaattorin kuulumiset 

 

 Mainos-, ilmoitus-, esitys- ja esitepohja 

Hankesuunnitelman mukainen kyläesite on edelleen tekeillä. Matkan varrella on 

pohdittu kyläyhdistyksen toimesta käytettävän materiaalin yhtenäistämistä esimerkiksi 

yhteensopivaksi kyläsivujen ulkoasun kanssa. Kyläkoordinaattori on nyt suunnitellut 

ja tehnyt valmiit pohjat kaikille käytettäväksi kyläyhdistyksen asioissa. Mallit 

hyväksyttiin.  

 

Kylälehden tekeminen 

Vihtijärveläisen tekeminen on jo aloitettu. Dead line jutuille on 1.4.2014. Pyritään 

julkaisemaan lehti toukokuun aikana. 

 

 Tapahtumia 

12.02.2014 oli määrä pitää kyläkahvila, johon oli sovittu vierailijaksi kunnanjohtaja 

Sami Miettinen. Miettisen vierailu kuitenkin peruuntui sairaustapauksen vuoksi. 

Kyläkahvila pidettiin tästä huolimatta ja tilaisuudessa tiedotettiin ja keskusteltiin 

ajankohtaisista asioista mm. yritystoimintaan, VITAL- hankkeeseen sekä 

vesiosuuskuntaan liittyen. Keskustelu oli hyvä, vaikkei osanottajia paljoa ollutkaan.  

 

Mietinnässä on Taidekahvila ja ravintolapäivä mahdollisesti yhteistyössä Marttojen 

kanssa. Harkinnassa on myös Roskankeräystempauksen järjestäminen. 



 

8§ Seurakuntavaalit syksyllä 2014 

 Keskusteltiin siitä, tehdäänkö kampanja kylän oman ehdokkaan löytämiseksi 

kirkkovaltuustoon aiempien vuosien mukaisesti. Tiedustellaan ja kuulostellaan 

mahdollisia uusia ehdokkaita. Nykyiset ehdokkaat Pia Hägglund-Viljanen ja Senja 

Vikgrén eivät ilmeisesti aio enää asettua ehdolle. Vihtijärven oman ehdokkaan 

saaminen läpi olisi tärkeää kylällä sijaitsevan kappelin ja hautausmaan vuoksi. Asiasta 

keskustellaan mahdollisien ehdokkaiden kanssa. 

 

9§  Kannanotto Vihdin kunnan strategiaan 

Käytiin läpi laadittu kannanotto ja hyväksyttiin se (LIITE 7). Sihteeri lähettää 

kannanoton kuntaan. 

 

10§ Muut asiat 

 

 Karoliina ja Jani Petrellin rakennuslupa 

Karoliina ja Jani Petrellin rakennuslupaan on annettu 07.02.2014 puoltava lausunto 

vedoten siihen, että kylälle toivotaan lapsiperheitä. 

 

Kylän yhdistysten tapaaminen 

Kylän yhdistysten yhteinen tapaaminen on sovittu pidettäväksi keskiviikkona 

12.03.2014 kylätalolla. Kyläkoordinaattori on lähettänyt kutsun sekä edellisen 

kokouksen muistion asianosaisille 21.02.2014.  

 

Teatteri Perä kylätalolla 28.03.2014 klo 18.30 

Teatteri Perän kaavailtu esitys kylätalolla 28.03.2014 on peruuntunut esiintyjän 

sairausloman takia.  

 

MLL:n kirje mummi- ja vaaritoimintaan 

Luettiin MLL:tä saatu viesti ja laitetaan esite eteenpäin tiistaikerholaisille (LIITE 8). 

 

Rakennustoimikunnan kokous 28.01.2014 
Rakennustoimikunta kokoontui ti 28.01.2014 keskustelemaan koulu- ja kylätalon 

ajankohtaisista kunnostustoimenpiteistä. Rakennuksen ulkomaalaus toteutetaan 

alkukesällä 2014. Käsiteltiin myös alapohjan leca-sorakysymystä, lattioiden ja 

sisäovien maalausta, piha-alueen kehittämistä sekä huoltokirjaa. (Muistio LIITE 9). 

 

Kyläkokous  

Kyläkokous eli yhdistyksen vuosikokous järjestetään viikolla 14 ma 31.03. tai ti 

01.04.2014. Ellei näistä päivistä kumpikaan käy vierailijoille, on myös ti 15.04. 

mahdollinen.  

 

Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kylän paikallishallinnon 

uudistaminen 
Keskusteltiin siitä, että pyritään saamaan hallitukseen uusia jäseniä erovuoroisten 

tilalle. Olisi myös hyvä, jos varajäseniä olisi käytettävissä ainakin yksi. Päätettiin 

laittaa kyläsivuille uutinen tulevasta kyläkokouksesta ja pyytää hallituksen 

jäsenyydestä kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan kyläyhdistyksen sihteerille 

ennen kokousta, jotta kaikki halukkaat tulevat huomioiduksi valintatilanteessa. 

 

  



 

Kyläyhdistyksen toiminta on laajentunut huomattavasti viime vuonna ja on ehkä syytä 

uudistaa omaa hallintoamme hieman, varsinkin kun olemme nyt hankkeen puitteissa 

tekemässä kylämallia. VITAL-hankkeessa painotetaan myös paikallishallinnon 

tärkeyttä ja lähidemokratia on vahvasti esillä kylätoimintakeskusteluissa. 

Huomioidaan tämä myös kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmassa. 

 

11§ Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50. Seuraava kokous on kyläkokous 

myöhemmin selviävänä aikana. 

 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Anu Kuusela   Kaarina Pullinen 

puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Hans Brummer   Markku Pietilä 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


