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KYLÄKOKOUS SEKÄ VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS 

Aika:  28.10.2015 Paikka:  Vihtijärven kylätalo 

Läsnä: 38 osallistujaa nimilistan mukaan (LIITE 1) 

PÖYTÄKIRJA 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Vihtijärven kyläyhdistys ry:n varapuheenjohtaja Markku Pietilä toivotti kaikki 
osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Vietettiin yhteinen hiljainen hetki 
kyläyhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan, Anu Kuuselan poismenon 27.10.2015 
johdosta. 
 

2. OSAKUNTALIITOSESITYKSEN TILANNEKATSAUS 
 
Markku Pietilä kertoi osakuntaliitosesityksen tämän hetkisestä tilanteesta. 
Kyläyhdistyksen edustajat ovat käyneet keskustelua Nurmijärven kunnan edustajien 
kanssa ja osallistuneet kutsuttuina 3.9.2015 pidettyyn osakuntaliitosta koskevaan 
työpajaan. 
 
Nurmijärven kunnanhallitus on tehnyt esityksen kunnanvaltuustolle, jossa todetaan 
että alustavan arvion mukaan saavutettavat edut kuntaliitoksesta ovat vähäisiä, 
mutta Nurmijärven kunta ei näe estettä jatkoselvittämiselle. Nurmijärven 
kunnanvaltuuston kokous, jossa asiaa käsiteltiin, pidettiin samanaikaisesti Vihtijärven 
kyläkokouksen kanssa 28.10.2015. 
 
Vihdin kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.10.2015 ja päättänyt 
esittää kunnanvaltuustolle osakuntaliitoksen vastustamista. Vihdin kunnanvaltuusto 
käsittelee asiaa 9.11.2015. Vihti ei ole ollut asiasta yhteydessä Vihtijärven 
kyläyhdistykseen. 
 
Lopullinen ratkaisu asiasta tullaan tekemään Valtioneuvostossa. Kuntarakennelain 
4§:n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää laissa tarkoitettuja 
kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa kunnan toiminnallisia ja 
taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai 
muuten edistää kunnan toimintakykyä.  Muutoksen tulee myös parantaa alueen 
asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia 
tai alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. 
 
Kokouksessa tuotiin esille myös se, että Valtiovarainministeriön käsittelyssä varataan 
kuukausi aikaa huomautuksen tekemiselle muutoksen kohteena olevien kuntien 
asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään. Vaikutusmahdollisuudet 
asiaan eivät siis lopu esityksen jättämiseen.  
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Kokouksessa pohdittiin myös Nurmijärven kunnan taloudellisen tilan tulevaisuutta ja 
sitä, onko järkevää yrittää liittyä kuntaan jonka talous tulevaisuudessa tulee olemaan 
samaa tasoa nykyisen oman kunnan kanssa.  Keskustelussa vesihuollon todettiin 
olevan elinehto kylän suunnitelmalliselle kehittämiselle olemassa olevien palvelujen 
säilyttämiseksi sekä alueen positiivisen kehityksen kannalta. Vesihuollon 
järjestäminen Nurmijärven suuntaan tulisi huomattavasti edullisemmaksi kuin Vihdin 
suuntaan, ja yhteistyö eri kuntien kesken vesihuollon järjestämiseksi puolestaan on 
jo aiemmissa neuvotteluissa todettu mahdottoman kalliiksi ja vaikeaksi järjestää. 
 
Jäämme odottamaan kuntien päätöksiä osakuntaliitosesityksen suhteen ja niiden 
seurauksia. 
 

3. TULEVAN KYLÄN KEHITTÄMISHANKEIDEAN ESITTELY 
 
Kaarina Pullinen kertoi että kyläyhdistyksen hallitus on laatimassa jälleen 
hankesuunnitelmaa ja -hakemusta Ykkösakseli ry:lle uuden hankkeen 
käynnistämiseksi Vihtijärvellä (LIITE 2).  
 
Olemme saaneet hankkeiden avulla runsaasti sekä taloudellista että toiminnallista 
hyötyä kylällä ja on perusteltua jatkaa hanketoimintaa. Tulevan kehittämishankkeen 
aikana on tarkoitus pureutua kylän palveluiden kehittämiseen, rakennetun ja 
luontoympäristön kehittämiseen sekä paikallisten resurssien ja viestinnän 
vahvistamiseen. Hankkeen voi alkaa aikaisintaan 1.2.2016 ja kolmivuotisena päättyisi 
näin ollen 31.1.2019.  Alustava kustannusarvio hankkeelle on noin 158.000 €, josta 
omarahoitusosuutta arviolta noin 15.000 €/vuosi, jonka voi kattaa kokonaan tai 
osittain talkootyöllä.  
 
Kyläkokous rohkaisi kyläyhdistyksen hallitusta jatkamaan hanketoimintaa. 

 
 

4. VALITAAN YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA JA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Kivistö, sihteeriksi Kaarina Pullinen ja 
pöytäkirjan tarkastajiksi Tommy Hoffström ja Harri Hampori. 

 
5. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous on kutsuttu kokoon jakamalla ilmoitukset kyläläisten postilaatikoihin, 
sähköpostilla yhdistyksen jäsenille 21.10.2015, ilmoituksella 

vihtijarvi.fiinternetsivuilla sekä kylän ilmoitustauluilla ja paikallislehtien 
seurapalstoilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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6. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (LIITE 3). 

 
7. SEURAAVAN KALENTERIVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAN, TULO- JA 

MENOARVION SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS 
 
Kyläyhdistyksen hallituksen sihteeri Kaarina Pullinen luki hallituksen laatiman 
toimintasuunnitelman vuodeksi 2016 (LIITE 3). Se hyväksyttiin. 
 
Kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Eija Jokinen esitti hallituksen esityksen tulo- ja 
menoarviosta vuodelle 2016 (LIITE 4). Se hyväksyttiin. 
 
Liittymis- ja jäsenmaksuista päätettiin seuraavaa: toimitaan, kuten edellisinä vuosina. 
Erillistä liittymismaksua ei ole, jäsenmaksu on 10 €/talous/vuosi, syyskokous 
suosittelee 20 €:n talouskohtaista maksua. 
 

8. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN 
LUKUMÄÄRÄ 
 
Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä päätettiin pitää samana kun aiemmin, eli 
8 henkilöä. 
 

9. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOIDEN JA 
TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOIDEN SUURUUS 
 
Kokous- ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus päätettiin pitää samana kun 
ennenkin: 0 €. 
 

10. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA EROVUOROISEN PUHEENJOHTAJAN 
TILALLE SEURAAVAKSI KAHDEKSI KALENTERIVUODEKSI 
 
Hallitus esitti kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Veikko Virkkiä. Vihtijärven 
kyläyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Virkki. 
 

11. VALITAAN HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE 
SEURAAVAKSI KAHDEKSI KALENTERIVUODEKSI 
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Markku Pietilä, Henna-Riina Kuusela ja Anita 
Vihtkari valittiin uudelleen. Hans Brummer ei enää ole käytettävissä kyläyhdistyksen 
hallitukseen, hänen tilalleen valittiin Anu Nilsson.  
Hallituksen jäseninä jatkavat Eija Jokinen, Kari Karstila, Paula Eerola ja Kaarina 
Pullinen. 
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12. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI 
VARATOIMINNANTARKASTAJAA 
 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Reetta Liikala ja Risto Laalahti. 
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Ilkka Haapalainen ja Antti Hellberg. 
 

13. KÄSITELLÄÄN MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Kokouksen lopussa saapui viesti Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksesta:  
”Kunnanhallituksen pohjaesitykseen tehtiin kaksi muutosesitystä, joista toista kannatettiin. 
Muutosesitys voitti pohjaesitykseen nähden äänin: 35(ei), 14 (jaa), yksi vaiti ja yksi poissa. 
 

Muutosesityksen lopputulos oli, että Nurmijärven kunta suhtautuu positiivisesti 
Vihtijärven kyläyhdistyksen esitykseen Vihtijärven osakuntaliitoksesta Nurmijärven 
kuntaan ja kannattaa kuntarakennelain 14 pykälän mukaisen valmistavan käsittelyn 
käynnistämistä asiassa.” 
 
 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. 

 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
_______________________________ _________________________________ 
Risto Kivistö  Kaarina Pullinen 
Puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 
 
 
_______________________________ _________________________________ 
Tommy Hoffström Harri Hampori 
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja 


