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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS ELI KYLÄKOKOUS 

Aika:  9.4.2015 Paikka:  Vihtijärven kylätalo 

Läsnä: 31 osallistujaa nimilistan mukaan (LIITE 1) 

PÖYTÄKIRJA 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Vihtijärven kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Anna-Liisa Kuusela toivotti kaikki 
osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 
 

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Virkki, sihteeriksi Kaarina Pullinen ja 
pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Rinne ja Leena Viitaniemi. 

 
3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous on kutsuttu kokoon jakamalla ilmoitukset kyläläisten postilaatikoihin sekä 

ilmoituksella vihtijarvi.fiinternetsivuilla hyvissä ajoin. Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (LIITE 2). 

 
5. VIERAILIJAN PUHEENVUORO: Kunnanjohtaja Sami Miettinen 

 
Sami Miettinen kertoi lyhyesti kunnan tämän hetkisistä näkymistä. Suuret linjat, 
kuten kuntarakenne ja Sote-asiat selviävät jälleen eduskuntavaalien jälkeen. 
 
Vihdin kunnan sisällä ajankohtaista ovat talous ja sen tasapainottamisen mukanaan 
tuoma YT-prosessi. Kunnan henkilöstöä on ollut n. 1200 hlöä, YT-neuvottelujen 
seurauksena irtisanottiin 6 henkilöä, virkoja on nyt myös vähennetty. 
Menojen kasvu on tällä hetkellä 2000-luvun alhaisin. Tapetilla olevia asioita ovat mm. 
työllistämiskuvio, hankintapolitiikan uudistus sekä aktivoituminen 
asukashankinnassa (osallistuminen esim. Omakotimessuille). 
 
Keskustelussa ilmennyttä: 
 
Näillä näkymin kyläkoulujen lakkauttamisuhkaa ei ensi vuonna ole, ellei kouluissa 
tapahdu sisällöllisiä muutoksia. 
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Päiväkodin osalta yleisöstä kerrottiin saadun ristiriitaista tietoa Vihtijärven 
päiväkodin tulevaisuudesta. Yhtäällä on kerrottu, että päiväkodin toimintaa tullaan 
supistamaan. Toisaalla taas kerrotaan, ettei päiväkodissa ole tilaa. Kunnanjohtaja 
kehotti kysyjää lähettämään itselleen sähköpostia asian tiimoilta. 
 
Keskusteltiin vilkkaasti Vihtijärven kylän ja sen palvelujen säilymisestä ja 

kehittämisestä. Sami Miettinen totesi, että VITALhankkeessa on tehty hyvää työtä, 
mutta että kylän keskustan alueen mahdolliset tulevat kaavaprosessit ovat 
poliittinen päätös. Yleisöstä kommentoitiin, että kunnan virkamiehillä on myös 
tärkeä merkitys asioiden esille tuomisessa ja joissain kohti vaikuttaa siltä, että 
asenteissa on korjattavaa. Keskustelussa tuli esille, että koska kerran Vihti haluaa 
lisää asukkaita veronmaksajiksi, tulisi myös kylät huomioida paremmin. 
 
Vihtijärven keskustan mahdollinen osayleiskaavan toteuttaminen toivotaan mukaan 
seuraavaan kaavoitusohjelmaan, tapahtui se sitten kunnan toimesta tai yksityisenä 
hankkeena. Kunnanjohtajan kanssa sovittiin, että asiasta järjestetään yhteinen 
tapaaminen kylän ja kunnan edustajien kesken hänen lomansa jälkeen (vk 18/2015). 
 

6. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN 
LAUSUNTO 2014 
 
Esitettiin tilinpäätös (LIITE 3), vuosikertomus (LIITE 4) ja toiminnantarkastajien 
lausunto 2014 (LIITE 5). 
 

7. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN 
MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE 
 
Tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille 
myönnettiin vastuuvapaus. 
 

8. VAHVISTETAAN TALOUSARVIO 2015, LIITTYMIS-JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET 
SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 
Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2015 (LIITE 6). Liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudeksi päätettiin hallituksen esittämä 10 €/talous, mutta kyläkokous suosittelee 
liittymis- ja jäsenmaksuksi 20 €/talous. Toimintasuunnitelma vahvistettiin (LIITE 7) 
 

9. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI 
VARATOIMINNANTARKASTAJAA VUODELLE 2015 
 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Reetta Liikala ja Risto Laalahti. 
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Veikko Virkki ja Ilkka Haapalainen. 
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10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOISTA 
 
Kokous päätti hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiden pysyvän 
ennallaan, eli palkkio on 0 €. 
 

11. VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENREKISTERI 
 
Anu Nilsson esitteli käyttöön otettavan Vihtijärven kyläyhdistys ry:n jäsenrekisterin 
(LIITE 8). Rekisteriseloste laitetaan näkyville kylän kotisivuilla www.vihtijarvi.fi. 
  
Mahdollisimman monen kyläläisen toivotaan liittyvän kyläyhdistyksen jäseneksi, 
jotta yhdistys voi aidosti toimia kylän edustajana ja yhdistyksen sääntöjen mukaan 
yhteisten asioiden edistäjänä. 
 

12. VITAL-ESITTELY KYLÄLÄISILLE 
 

VITALhankkeen tulokset esitellään asiasta kiinnostuneille kyläläisille maanantaina 
20.4.2015 klo 18.30 alkaen kylätalolla. Tilaisuudesta tiedotetaan postilaatikoihin 
jaettavalla ilmoituksella, kylän kotisivuilla, paikallislehden seurapalstalla sekä 

Vihtijärvifb-ryhmässä. 
 

13. VESIOSUUSKUNNAN KUULUMISET 
 
Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Markku Pietilä kertoi, että Vesiosuuskunta tulee 
tekemään toimenpidehakemuksen erillispuhdistamosta Vihdin rakennusvalvontaan. 
Vesiosuuskunnassa ollaan siis edelleen odottavalla kannalla. Ellei hakemus mene 
läpi, vaikuttaa osakuntaliitos Nurmijärveen olevan keskeinen kysymys 
Vesiosuuskunnan kehityksen kannalta. 

 
14. MUUT ASIAT 

 
Osakuntaliitos 
Vihtijärven liittämisestä Nurmijärveen keskusteltiin jälleen vilkkaasti. Vihti on 
ilmoittanut katsovansa ensin liitoskeskustelun Espoon, Kauniaisten ja 
Kirkkonummen kanssa, ja sitten vasta pohtivansa Vihtijärven asiaa, kuten 
edellisessäkin kyläkokouksessa 15.1.2015 todettiin. Kyläkokouksessa oltiin kuitenkin 
edelleen sitä mieltä, että EVKK-selvitystä ei ole syytä odottaa, vaan kyläyhdistyksen 
hallitusta kehotettiin toimimaan mahdollisimman pian ja toimittamaan 
osakuntaliitosesityksen kuntaan jo ennen kesää. 
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15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
_______________________________ _________________________________ 
Veikko Virkki  Kaarina Pullinen 
Puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 
 
_______________________________ _________________________________ 
Riitta Rinne Leena Viitaniemi 
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja 


