
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA  

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Torstai 08.04.2015 klo 20.30-22.20 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Anna-Liisa Kuusela  Anita Vihtkari 

 Kari Karstila Paula Eerola 

 Markku Pietilä Hans Brummer  

 Anita Vihtkari  Eija Jokinen  

 Kaarina Pullinen 

 

 Anu Nilsson Jäsenrekisterivastaava 

  

Poissa  Henna-Riina Kuusela  

 Harri Hampori kunnanvaltuutettu 

 

1§ Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Anu Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Jokinen ja Hans Brummer.  

 

3§ Ylimääräinen lainan lyhennys 

Todettiin toiminnantarkastuspöytäkirja (LIITE 1) toimitetuksi hallituksen jäsenille 

etukäteen ja todettiin että toiminnantarkastajan suosituksen mukaan tehdään 

ylimääräinen lainanlyhennys 7.500 € Kiinteistöyhtymä Hiiskulan kartanolle 

huhtikuussa 2015.  

 

4§ VIAKAS RY (Vihdin Asukas- ja kylätoiminta ry) jäsenyys 

Päätettiin liittyä Viakas ry:n jäseneksi. Vihtijärven kyläyhdistyksen edustaja  

Viakas ry:ssä on Anu Nilsson. Paula Eerola jatkaa Viakaksen hallituksessa henkilö- ja 

asiantuntijajäsenenä. 

 

5§ Muut asiat 

 

 Muutos asioiden käsittelyjärjestykseen 

Päätettiin jättää viimeiseksi kohta 5 Hankkeiden kartoitus viimeiseksi käsiteltäväksi 

kohdaksi. 

 

 Tietoa jäsenrekisteristä ja sen käytöstä 

Anu Nilsson esitti 9.4.2015 vuosikokousta varten laatimansa esityksen yhdistyksen 

uudesta jäsenrekisterijärjestelmästä Yhdistysavaimessa. Keskusteltiin, kommentoitiin 

ja hyväksyttiin esitys. 

 

 vihtijarvi.fi - banderolli 
Päätettiin poistaa Pyyniementien risteyksessä roikkuva, jo vuodesta 2010 hyvin 

palvellut banderolli. Kaarina hoitaa asian tavalla tai toisella. 



 

6§ Tiedoksi 

 

 Kotiseutuliiton tilaisuus  

Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään 7.8.2015 Espoossa Valtakunnallisten 

kotiseutupäivien (6.-9.8.2015) yhteydessä. Kyläyhdistys on Kotiseutuliiton jäsen, 

mutta ei tällä kertaa lähetä edustajaa kokoukseen (Kokouskutsu LIITE 2).  

 

 RAY:n päätös 
Haimme avustusta RAY:ltä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen hankenimellä 

Voimaa vapaaehtoisiin 2014-2015. Vihtijärven kyläyhdistys ry:lle ei ole myönnetty 

avustusta (LIITE 3). 

 

7§ Hankkeiden kartoitus 

 

Anu Nilsson kertoi aluksi uuden hankekauden hankkeiden hakemuskäytännöistä 

(ajankohtaista tietoa löytyy Ykkösakselin kotisivuilta www.ykkosakseli.fi). 

 

Keskusteltiin siitä, mitä voimme tehdä Vihtijärven kylän edelleen kehittämiseksi 

hanketuen turvin. Hanketuki on tällä kaudella vähintään 5.000 €/hanke ja enintään 

180.000 €/hanke. Tarkka aika hankehakemuksen jättöajasta ei ole vielä varmistunut, 

myös käytännöt ovat vielä hieman epäselvät. Rahaa on kuitenkin haettavissa vain 

rajallinen määrä ja jakajia on entistä enemmän. On siis syytä pohtia ja päättää 

haettavista hanketuista mahdollisimman pian. 

 

Päätettiin että jo ylimääräisessä kyläkokouksessa 15.1.2015 sovittu hankeilta 

järjestetään maanantaina 20.4.2015.  Tilaisuudessa kerrotaan VITALhankkeen 

tuloksista ja keskustellaan uusista hankeideoista kyläläisten kanssa.   

  

8§ Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kyläyhdistyksen hallituksen kokous 28.5.2015 klo 18.30.  

 

9§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 22.20.  

 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Anna-Liisa Kuusela  Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

 

__________________________________ __________________________________ 

Eija Jokinen  Hans Brummer 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


