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Aika  Torstai 18.4.2013 klo 18-21. 

Paikka  Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä  43 osallistujaa nimilistan mukaan (LIITE 1) 

 

 

1§ Kokouksen avaus  

 

Kyläkokouksen avasi puheenjohtaja Anna-Liisa Kuusela. Avauspuheenvuorossa 

todettiin mm. seuraavaa: 

- yhdistyksen toiminnasta on tullut hanketoimintaa 

- toiminta kylällä ja erityisesti kylätalolla on aktiivista 

- kirpputori aukeaa 

- kylän yhdistykset 

- kylää on esitelty paljon 

- kuntaliitoksesta 

- tulevia lähiaikojen tapahtumia kylällä 

 metallikeräys la 20.4. ja la 25.5. Syökerin tuvalla 

 la 27.4. koulun myyjäiset 

 helatorstaina 9.5. AHS:n ajotapahtuma 10.30 lähtö Nummituvalta 

 lastentarvikekirppis ja taidekahvila kylätalolla 19.5. 

 kirpputori aukeaa 30.5. 

 1.7. Teatteri Perä esittää Kiljusia koululla 

 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laalahti ja sihteeriksi Kaarina Pullinen. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Keijo Penttinen ja Jouko Jokinen. 

 

 

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaikki läsnä olevat ovat 

päätösvaltaisia, vaikkei yhdistyksen jäsenmaksua olisikaan vielä maksanut. 

 

 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

 Työjärjestys hyväksyttiin niin, että VITAL-hanke esitellään vierailija Petra Ståhlin 

puheenvuoron jälkeen hänen vielä ollessa läsnä mahdollisia kysymyksiä silmällä 

pitäen. 

 

 

 



 

5§ Vierailijan puheenvuoro 

 

 Vierailijana kyläkokoukseen olimme saaneet Vihdin kunnan maankäyttöinsinööri 

Petra Ståhlin. Hän kertoi lyhyesti taustastaan ja esitti maankäytöllisiin asioihin liittyviä 

seikkoja Vihtijärven kannalta (LIITE 2) 

 

 Kysymysmerkkejä on kuntauudistuksen johdosta paljon. Keskustelussa selviteltiin 

mm. ranta-alueen ja rantavyöhykkeen eroja sekä metropolihallinnon seurauksia. Tällä 

hetkellä näyttää siltä että esitetty metropolikaavamalli rajoittaisi haja-asutusalueiden 

rakentamista. Osakuntaliitos Vihtijärven kohdalla ei ole poissuljettu vaihtoehto. 

 

 Evääksi Petra Ståhl esitti, että seuraamme IV maakuntakaavan etenemistä, kunnan 

rakennusjärjestyksen päivitystyötä (johtavan rakennustarkastajan vastuulla, aikataulu 

2013 aikana) sekä naapurikuntien raja-alueiden kaavoitusta (mahdollisen esimerkin 

vuoksi). Lisäksi Ståhl kehotti Vihtijärveä jatkamaan kylätyöskentelyä samaan tapaan 

kun tähänkin saakka. 

 

 VITAL-hanke 

 

 Kaarina Pullinen esitteli Ykkösakselin puoltamaa VITAL-hanketta.  

 

 Hankkeen tarkoituksena on löytää metropolialueen läheisyyteen sopiva 

maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli, jota pystyttäisiin soveltamaan myös 

alueen muissa kylissä ja käyttämään avuksi eri tahojen virkamiesten yhteistyöhön 

aluekehittämisessä. 

 

 Käytännössä pyritään yhdessä kyläläisten ja maanomistajien kanssa löytämään 

yksimielinen ratkaisu kyläkeskuksemme tulevaisuudesta rakennuspaikkojen, 

palvelujen, elinkeinojen ja hallinnon suhteen. Tätä varten on tarkoitus tehdä 

aluesuunnittelun ammattilaisten toimesta selvityksiä, joiden avulla kartoitetaan alueen 

rakentamisen potentiaali. 

 

 Hanketyöryhmään ovat jo lupautuneet edustajat Vihdin kunnasta, 

Ympäristöministeriöstä, Uudenmaan liitosta sekä Vihtijärven vesiosuuskunnasta. Ely-

keskuksen edustaja on vielä avoin henkilövaihdosten vuoksi. Asia selvinnee 

lähiaikoina. 

 

 Vihtijärven mahdolliset hankkeesta saatavat hyödyt: vesiosuuskunnan käytännön 

toteutumisen mahdollistaminen, riittävästi, muttei liikaa potentiaalisia uusia 

rakennuspaikkoja jotta asukasluku ja -rakenne sallivat palvelujen säilymisen kylällä 

tulevaisuudessakin (esim. koulu ja päiväkoti), yhä useamman kyläläisen 

työskentelymahdollisuus omalla alueella sekä kylän itsehallinnon vahvistaminen niin 

että paikallisista asioista voidaan päättää enenevässä määrin paikallisesti. 

 

 Hankkeessa on kansainvälinen osuus, koska halutaan löytää uusia ja mahdollisia 

laajempia näkökulmia ja esimerkkejä toimivista ratkaisuista kotimaan lisäksi muualta. 

 

 Hanketta on jo varovaisesti aloitettu kyläyhdistyksen omalla riskillä, mutta 

varsinaisesti hanke alkaa vasta kun Ely-keskus on hyväksynyt hankehakemuksen. 

  



 

 

6§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

 

 Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anna-Liisa Kuusela esitteli Vihtijärven 

kyläyhdistyksen tuloslaskelman ja taseen 2012 sekä toiminnantarkastajien lausunnon 

(LIITTEET 3 ja 4). Velkaa koulun peruskorjauksesta on vielä 151.250 €. 

 Kokouksen sihteeri luki kyläyhdistyksen vuosikertomuksen (LIITE 5).  

 

7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille 

 

 Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus kyläyhdistyksen hallituksen 

jäsenille ja muille vastuuvelvollisille yksimielisesti. Lisäksi puheenjohtaja esitti 

kiitoksensa hyvästä toiminnasta. 

 

8§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet 

 

 Vahvistettiin esitetyt toimintasuunnitelma (LIITE 6) sekä talousarvio (LIITE 7) 

seuraavaksi toimintakaudeksi 2013-2014. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen 

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n liittymis- ja jäsenmaksuksi vähintään10 €/vuosi/talous. 

Kyläkokous esitti edelleen toivomuksen, että kyläläisille jaettavassa tilisiirrossa 

suositellaan 20 €:n suoritusta. 

 

9§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

 

 Kyläyhdistyksen hallitus (pois lukien puheenjohtaja Anna-Liisa Kuusela) esitti 

kyläkokoukselle, että yhdistyksen sääntöjen pykälän 6 mukaisen 10-

vuotiskausisäännön mukaan erovuorossa oleva puheenjohtaja Anna-Liisa Kuusela 

jatkaa puheenjohtajana. Etukäteen on tiedusteltu Anna-Liisa Kuuselalta kantaa asiaan 

ja hän on suostuvainen jatkamaan puheenjohtajana, mikäli kyläkokous yksimielisesti 

niin päättää. Valinnan lainmukaisuus on varmistettu Suomen Kylätoiminta ry:n 

lakimieheltä - valinta on oikein, jos kyläkokous niin yksimielisesti päättää. 

 

   Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Anna-Liisa Kuusela seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi.  

 

10§ Valitaan hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 

 

 Kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroiset jäsenet Anita Vihtkari, Hans Brummer, sekä 

Markku Pietilä valittiin hallitukseen uudelleen. Niko Einesalon tilalle valittiin Henna-

Riina Kuusela. Hallitukseen kuuluvat näiden lisäksi Paula Eerola, Eija Jokinen, 

Kaarina Pullinen ja Kirsi-Mari Korpiniitty. 

 

11§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

 

 Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Irja Packalén ja Risto Laalahti. 

Varatilintarkastajiksi valittiin Eva Oksa ja Leena Viitaniemi.  

 

 



 

12§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 

 

 Kyläkokous päätti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden pysyvän 

ennallaan: 0 €. 

 

13§ Valitaan edustajat muihin järjestöihin 

 

 Paula Eerola edustaa Vihtijärveä Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry Viakaksessa. Anu 

Nilsson edustaa Vihtijärveä Ykkösakseli ry:n hallituksessa. Kyläyhdistyksen hallitus 

valitsee keskuudestaan edustajan muihin järjestöihin aina tarvittaessa. 

 

 

14§ Hankekatsaus  

 

 Kylän kehittämishanke II  

 

 Kylälehti on parhaillaan tekeillä ja ilmestyy viimeistään touko-kesäkuun vaihteessa. 

Kotisivuja kehitetään ja ylläpidetään edelleen. Investointihanke on viety päätökseen, 

kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille. 

 

Kylän yhdistysten yhteiseen urakkaan Rokokodan korjaukseen tarvitaan vielä väkeä. 

Kyläläisten ideoiden kokoaminen ja jatkojalostaminen on meneillään. Erilaisia 

kursseja ollaan järjestämässä kiinnostuksen mukaan. ATK:n alkeiskurssi ja 

Espanjankielen kurssi toteutuvat kyläkokouksen palautteen perusteella. 

 

VITAL-hanke  

 

VITAL-hanke käsiteltiin kohdassa 5. 

 

15§ Vesiosuuskunnan katsaus 

 

 Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Paavo Norlamo kertoi vesiosuuskunnan kuulumiset. 

Viimein monen mutkan kautta on löytymässä mahdollinen uusi hyvä suunta ratkaista 

alueen jätevesiasia.  

 

Vesiosuuskunta on tutkimassa mahdollisuuksia toimia useamman pienemmän 20-90 

asukkaan puhdistamojärjestelmän turvin. Tämä ratkaisu voisi mahdollisesti vähentää 

luparuljanssia ja jopa kustannuksia. Jätteenkäsittelytekniikka on vähän suuremmissa 

laitteissa kehittyneempi ja puhdistusaste sekä toimintavarmuus paremmat kuin 

talokohtaisissa puhdistamoissa. 

 

 Kehitteillä oleva malli ei ensimmäisessä vaiheessa ratkaise puhtaan veden saatavuutta, 

mutta siihenkin löydettäneen ajallaan toimiva systeemi. Jäteveden käsittely 

pohjavesialueella täytyy ratkaista kiireellisemmin, vuosi 2016 on asetuksen mukainen 

takaraja jätevesihuollon hoitamiselle. 

 

Vaikuttavia asioita ovat mm. kuntauudistus sekä eduskunnan parhaillaan valmistelema 

vesihuoltolaki.  

 



 

Vihtijärven vesiosuuskunta ry kokoontuu tiistaina 28.5.2013 vuosikokoukseensa. 

Jäsenille on tuolloin tarjolla lisää tietoa. 

.  

 

16§ Muut asiat 

 

 Keskustelu kuntaliitosasiasta 

 

 Kunta on tekemässä lausuntoa kuntaliitosasiasta. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja, 

kunnanvaltuutettu Anna-Liisa Kuusela tiedusteli kyläkokouksen kantaa siitä, onko 

kyläläisten enemmistö edelleen sitä mieltä, että olemme halukkaita liittymään 

Nurmijärveen. 

 

 Keskustelussa pohdittiin Vihtijärven asemaa suurkuntien (Hyvinkää-Järvenpää- 

Kerava-Tuusula-Nurmijärvi-Mäntsälä-Sipoo-Pornainen tai Vihti-Kirkkonummi-

Espoo-Kauniainen) muodostamisessa. Joka tapauksessa olemme reuna-alueella, mutta 

luontainen liittymissuunta tuntuisi edelleen esim. Sote-palveluiden, ja koulutuksen 

kannalta olevan Nurmijärvi.  

 

 Kyläkokous totesi yksimielisesti, että haluamamme liittymissuunta on edelleen 

Nurmijärvi. 

  

17§ Kokouksen päättäminen  

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Risto Laalahti    Kaarina Pullinen 

Puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri 

 

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Keijo Penttinen    Jouko Jokinen 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 


