
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Keskiviikko 10.9.2014 klo 18.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Markku Pietilä Paula Eerola  

 Eija Jokinen Kari Karstila 

 Hans Brummer  Kaarina Pullinen 

 

 Anu Nilsson VITAL-hankeavustaja  

 

Poissa  Anna-Liisa Kuusela  

Henna-Riina Kuusela Anita Vihtkari 

 

 Harri Hampori kunnanvaltuutettu 

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

 

1§ Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Anu Kuusela oli poissa, joten varapuheenjohtaja Markku Pietilä avasi 

kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Kari Karstila ja Eija S Jokinen.  

 

3§ Koulun tulevaisuus Vihtijärvellä 

  

 Kunnanjohtaja on esittänyt muun muassa Vihtijärven koulun lakkauttamista säästöjen 

saamiseksi kunnalle. 

  

 Keskustelimme tehtävistä toimenpiteistä. Vihdin Vanhemmat sekä Vihtijärven koulun 

Vanhempainyhdistys on aktivoitunut ja tehnyt hyvän toimintasuunnitelman. Laskelmia 

tarkistetaan ja toimitaan tulokset kunnan päätöksenteon aikataulun mukaan. 

 

 Tarkkaillaan tilannetta ja osallistutaan tarvittaessa työskentelyyn. 

  

4§ VITAL-hanke 

 

FCG:n selvitykset ja loppuraportti, seuraavat askeleet sekä Hanketyöryhmän 

kuulumiset 4.9.2014 

 

FCG on tehnyt luvatut selvitykset sovitusti ja toimittaa meille vielä lopulliset 

materiaalit kun ne valmistuvat. Hanketyöryhmän kokouksessa olleiden hallituksen 

jäsenten mielestä tällä hetkellä näyttää oikein hyvältä. Hanketyöryhmän kokouksesta 

olivat valitettavasti poissa Ely-keskuksen ja Uudenmaan liiton edustajat. Seuraavaksi 

voidaan kontaktoida kyläkeskuksen maanomistajat ja kysyä heidän toiveensa ja 

suunnitelmiansa. 



 

Kumppanikylän vierailu Vihtijärvellä 22.- 25.9.2014 

 

Irlantilaisen kumppanikylän vierailun ajankohta on varmistunut. Kaarina ja AnuN ovat 

laatineet alustavan vierailuohjelman, josta keskusteltiin. Yksityiskohdista, 

kuljetuksista, nyyttikestituomisista ym. keskustellaan myöhemmin kokouksen 

ulkopuolella. 

 

Oman hallinnon kehittäminen  
 

Kyläyhdistyksen säännöt kaipaavat tarkistamista ja ajanmukaistamista. Kaarina 

lähettää hallituksen jäsenille ehdotuksen sääntöjen uudistamisesta. Asia käsitellään 

seuraavassa hallituksen kokouksessa ja esitetään syksyllä järjestettävässä 

ylimääräisessä kyläkokouksessa. 

 

 

5§ MUUT ASIAT 

 

 Mahdollinen syksyn kyläkokouksen ajankohta ja asiat 

 

 Kunnanjohtaja Sami Miettisen keväinen kyläkokouksessa vierailu peruuntui 

sairaustapauksen vuoksi. Yritämme sopia hänen kanssaan uuden ajan ja järjestämme 

kyläkokouksen sen mukaan. Kunnanjohtajan vierailun lisäksi käsittelemme 

sääntöuudistuksen, VITAL-hankkeen sen hetkisen vaiheen sekä muut esille tulevat 

asiat.  

 

6§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan kun hallituksen puheenjohtaja on 

tavoitettavissa 20.10.2014 jälkeen 

 

 

 

________________________________    __________________________________ 

Markku Pietilä    Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

________________________________    __________________________________ 

Eija S Jokinen    Kari Karstila 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 


