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Läsnä  30 osallistujaa nimilistan mukaan (LIITE 1) 

 

 

Kokouksen aluksi Vihtijärven Kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Anu Kuusela toivotti kaikki 

kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.  

 

 Ylimääräinen kyläkokous on kutsuttu koolle käsittelemään kyläyhdistyksen hallituksen 

laatiman ehdotuksen kyläyhdistyksen sääntöjen päivittämiseksi. Voimassa olevat 

säännöt on laadittu vuonna 2003 kun Vihtijärven kyläyhdistys rekisteröitiin yhdistykseksi. 

 Kyläkokouksen toisena varsinaisena asiana käsitellään kyläyhdistyksen jäsenrekisterin 

perustaminen sekä jäsenhankintakampanjan käynnistäminen.  

 Kokouksessa käsitellään lisäksi muut esille tulevat asiat. 

 Kokouksen vieraaksi oli lupautunut kunnanjohtaja Sami Miettinen, mutta hän joutui 

perumaan osallistumisensa yhteensattumien vuoksi. Sen sijaan saimme kunnasta 

vierailijaksemme Vihdin hallintosihteeri Antti Luukkasen. Vierailijalle on etukäteen 

kerrottu Vihtijärven olevan kiinnostunut osakuntaliitoksen käytänteistä, koulutilanteen 

näkymistä Vihtijärven osalta sekä muista mahdollisista Vihtijärven kylää koskevista 

asioista.  

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Norlamo.  

 

1§ Kokouksen avaus  

 

 Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaarina Pullinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Virkki ja Ilkka Haapalainen. 

 

3§ Vierailija hallintosihteeri Antti Luukkasen puheenvuoro 

 

Antti Luukanen esitteli kunnan osaliitoksen vaiheet (LIITE 2). Lisätietoa ja neuvoja 

saa Valtionvarainministeriöstä kuntajakoja valmistelevalta virkamieheltä. 

  

Vihti tekee päätöksen EKKV- kuntaliitosselvityksestä (Espoo, Kauniainen, 

Kirkkonummi, Vihti) syksyllä 2015. Kunnanjohtaja Sami Miettinen on maininnut että 

sopiva aika keskustella ja päättää Vihtijärven osakuntaliitoksesta Nurmijärveen olisi 

tämän jälkeen. 

 

Hallintosihteeri Antti Luukkaisen Informatiivisen esityksen sekä vilkkaan keskustelun 

jälkeen kyläkokous kuitenkin kannatti osakuntaliitosasiaan liittyvien tunnustelujen ja 



 

neuvottelujen eteenpäin viemistä ripeässä aikataulussa  

kyläyhdistyksen hallituksen toimesta. On toiveissa saada asia  

eteenpäin jo kesäkuuhun 2015 mennessä. Kyläyhdistyksen hallitus  

tekee parhaansa asian eteenpäin viemiseksi mahdollisimman pian.  

 

Antti Luukkainen kertoi syksyn 2014 kyläkoulukeskustelun aikana syntyneestä Vihdin 

kylien ideoimasta yhteisestä kyläfoorumista, jossa kunta olisi yhtenä osallisena. 

Kyläyhdistyksen hallitus ehdottaa, että Vihtijärvi voisi mielellään toimia ensimmäisen 

tapaamisen isäntänä ja kutsua foorumin Vihtijärven kylätalolle keskustelemaan 

yhteisistä asioista. Samalla voitaisiin esitellä muille Vihdin kylille VITAL- hankkeen 

tuloksena syntynyttä Uusmaalaisen kylän kehittämismallia. Kyläkokous kannatti 

esitystä. Kyläyhdistyksen sihteeri Kaarina Pullinen on yhteydessä Vihdin kyliin sekä 

kuntaan yhteisen tapaamisen järjestämiseksi Vihtijärven kylätalolla.  

 

Kyläkouluasiassa edetään kunnanvaltuuston 10.11.2014 päätöksen mukaan. 

Vihtijärven sekä muiden lakkautusuhan alaisten Vihdin kyläkoulujen (Tervalampi, 

Oinasjoki, Jokikunta ja Vanjärvi) toiminta jatkuu toistaiseksi. 

 

Vihtijärven kyläkokous kiittää Antti Luukkaista mielenkiintoisesta esityksestä sekä 

hyvästä keskustelusta. 

 

4§ Sääntömuutosehdotus 

 

Anu Kuusela esitteli lyhyesti kyläyhdistyksen hallituksen laatiman 

sääntömuutosehdotuksen ja suurimmat erot edellisiin sääntöihin. 

Sääntömuutosehdotus on ollut esillä vihtijarvi.fi- internetsivustolla sekä Syökerin 

tuvalla noin kuukauden ajan ennen kokousta. 

 

Keskustelun jälkeen kyläkokous hyväksyi sääntömuutosehdotuksen. Uusitut säännöt 

lähetetään Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäviksi ja ne astuvat voimaan kun 

PRH on ne hyväksynyt. 

 

Mikäli PRH hyväksyy sääntömuutoksen, vahvistettiin vielä että yhdistyksen kevään 

2014 kokouksessa tullaan käsittelemään yhdistyksen tilinpäätöksen lisäksi vuoden 

2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Henkilövalinnat, vuoden 2016 

toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut uusien sääntöjen määräämät asiat 

käsitellään syyskokouksessa 2015. 

 

5§ Jäsenasia 

 

 Kyläyhdistyksen sihteeri Kaarina Pullinen esitteli kyläyhdistyksen hallituksen 

ehdotuksen uuden jäsenrekisterin perustamiseksi kyläyhdistykselle sekä 

jäsenhankintakampanjan käynnistämiseksi. Perusteluna on, että jäsenten 

saavuttamiseksi tulevaisuuden tärkeissä asioissa olisi hyvä että kyläyhdistyksellä on 

kaikkien jäsentensä yhteystiedot. Vielä tätäkin tärkeämpää olisi, että kyläyhdistyksen 

jäseneksi liittyisi mahdollisimman moni kyläläinen, jotta kyläyhdistys voisi aidosti 

toimia Vihtijärven asukkaiden edustajana tarvittaessa.   

 

 Kyläkokous suhtautui jäsenrekisterin perustamiseen periaatteessa myönteisesti. 

Kyläyhdistys voi edustaa kuitenkin vain jäseniään. Jäsenrekisteriin tulee kerätä 



 

jäseniltä vain tarpeelliset tiedot ja sen käytössä tulee noudattaa hyviä  

tapoja ja varovaisuutta. Keskustelun jälkeen päätettiin että  

kyläyhdistyksen hallitus valmistelee ja esittelee jäsenrekisterin käytön 

periaatteet yhdistyksen 2015 kevätkokouksessa.  

 

 Kevätkokouksen kokouskutsuun olisi hyvä laittaa mukaan täytettävä jäsenhakemus, 

kyläyhdistyksen tilinumero sekä tietoa siitä, miksi jäseneksi liittyminen olisi tärkeää. 

Jäsenhakemus tulee olla täytettävissä ja lähetettävissä myös vihtijarvi.fi- 

internetsivujen kautta. Keskusteltiin myös jäsenhankinnan tehostamiseksi 

järjestettävästä kilpailusta. Kyläyhdistyksen hallitukselle annettiin valtuudet hoitaa 

asia parhaaksi katsomallaan tavalla.  

 

5§ Muut asiat 

 

Vihtijärven kyläkoulun toiminta 
Vihtijärven kyläkoulu oli lakkautusuhan alla syksyllä. Koulu jatkaa toimintaansa 

valtuuston tekemän päätöksen mukaan täpärän äänestyksen jälkeen. Olemme edelleen 

valppaina. Asiasta keskustellaan kevään kyläkokouksessa lisää, mikäli aihetta on. 

Kunnassa on meneillään yt-neuvottelut, joten säästötoimia tarvitaan jatkossakin. 

 

VITAL-tiedotustilaisuus 

Kyläläisille järjestetään kevään aikana VITAL-hankkeesta kertova tilaisuus. 

Kyläkokous totesi, että VITAL nimenä ei kerro kyläläisille juuri mitään, huolimatta 

siitä että tieto on jaettu ja sitä on ollut tarjolla esimerkiksi kylän kotisivuilla koko 

hankkeen ajan. Tilaisuuden nimeä tulee kuitenkin miettiä ja koettaa saada siitä 

informatiivisempi ja ”vetävämpi”. 

 

Kyläkoordinaattori 

Kyläkokousta muistutettiin vielä, että Anu Nilssonin kyläkoordinaattoripesti on 

päättynyt elokuun lopussa Kylän kehittämishanke II:n päättyessä. Anu Nilsson on 

toiminut vielä VITAL-hankeavustajana vuoden 2014 loppuun saakka. 

Kyläkoordinaattoripuhelinta pitää hallussaan kylätalon varauksia varten tällä hetkellä 

Henna-Riina Kuusela ja muut kyläkoordinaattorin välttämättömät tehtävät on jaettu 

lähinnä kyläyhdistyksen hallituksen muille jäsenille. Kyläyhdistyksen hallituksen 

jäseniin voi tarvittaessa olla yhteydessä. Yhteystiedot löytyvät kylän kotisivuilta. 

Myös vihtijarvi.fi-sivujen kautta voi lähettää viestejä kyläyhdistyksen hallitukselle. 

 

Vielä osakuntaliitokseen liittyvää asiaa 

Todettiin, että Nurmijärveen liittymisestä ei tarvitse enää äänestää. Kyläläisille on 

tehty kysely asiasta kyläkoordinaattorin toimesta jo keväällä 2012. Asian tulee 

esittämään kyläyhdistys ja mahdollisen osakuntaliitosselvityksen toteuttava taho 

toteuttaa myös kyläläisten kuulemisen. Valtuuston näkemystä osakuntaliitoksesta on 

tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Kyläyhdistyksen hallitus keskustelee eri tahojen 

kanssa asiasta ennen mahdollisen aloitteen tekemistä. Perustelut ovat vahvat; 

jätevesiasia, palvelujen logistiikka ja jopa kulttuurinäkökulma. 

 

Eduskuntavaaleihin liittyvä paneelikeskustelu to 19.3.2015 Nummituvalla 

Robert Lappalainen ehdotti, että Vihtijärven kyläyhdistys järjestää Vihtijärvellä 

eduskuntavaaliehdokkaiden keskustelutilaisuuden. Mukaan on jo lupautunut joitakin 

valtakunnan merkittäviä poliitikkoja. Kyläkokous kannatti ajatusta,  



 

 

mutta painotti, että paneeliin tulee kutsua tasapuolisesti kaikkien  

ehdolla olevien puolueiden edustajat. Paneelikeskustelun aiheena  

tulee olla kyliin liittyvät asiat; kyläkoulut, maankäyttö ja rakentaminen  

kylissä sekä kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen. Kyläyhdistyksen hallitus asettaa 

toimikunnan tilaisuuden järjestämiseksi. 

 

17§ Kokouksen päättäminen  

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Paavo Norlamo    Kaarina Pullinen 

Puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri 

 

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Veikko Virkki    Ilkka Haapalainen 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 


