
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Torstai 12.02.2015 klo 18.45-21.50 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Anna-Liisa Kuusela  Anita Vihtkari 

 Kari Karstila Paula Eerola 

 Markku Pietilä Hans Brummer (n. klo 20 alkaen) 

 Anita Vihtkari  Eija Jokinen (n. klo 21 alkaen) 

 Kaarina Pullinen 

  

Poissa  Henna-Riina Kuusela  

 Harri Hampori kunnanvaltuutettu 

 

1§ Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Anu Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Eerola ja Kari Karstila.  

 

3§ Vuosikertomus 

Käytiin läpi ja kommentoitiin luonnos vuosikertomuksesta (LIITE 1). 

 

4§ Tilinpäätös 

Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase ja hyväksyttiin toiminnantarkastajille toimitettavaksi 

ja vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 2 ja 3). 

 

5§ Toimintasuunnitelma 

Käytiin läpi ja muokattiin toimintasuunnitelmaluonnos (LIITE 4). 

 

6§ Talousarvio 
Käytiin läpi talousarvio vuodelle 2015 (LIITE 5). 

 

7§ VITAL-loppuraportti 
VITAL-hankkeen loppuraportti toimitetaan hallituksen jäsenille sähköpostitse 

hyväksyttäväksi ja toimitetaan sen jälkeen Ykkösakselille. Mahdolliset kommentit on 

toimitettava 15.2. mennessä (LIITE 6) 

 

8§ Sääntömuutosehdotuksen korjaus PRH 
Patentti- ja rekisterihallitus on lähettänyt korjauskehotuksen kyläyhdistyksen 

sääntömuutosehdotukseen. Päätettiin hyväksyä PHR:n ehdotukset uusien sääntöjen 

pykälien 5 ja 9 kohdalla (LIITE 7). 

 

Muutetut kohdat lopullisessa muodossa ovat seuraavat: 

 

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu  

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään liittymismaksu ja 

vuotuiset jäsenmaksut, joiden suuruudesta sekä maksuajankohdista kummallekin 



 

jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Maksu voi olla erisuuruinen 

kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle 

yksityiselle henkilölle.  

 

9. § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.  Hallitukseen kuuluu syyskokouksen kahdeksi (2) 

kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä 

enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä. 

Muutoin pykälän teksti jää ennalleen. 

 

9§ Nummituvan käyttöohjeet 
Vihtijärven VPK on laatinut kirjalliset ohjeet Nummituvan salin liikuntakäyttäjille. 

Kyläyhdistys vuokraa tiloja Nummituvalta Zumba-kurssia varten. Luettiin VPK:n 

laatimat ohjeet Nummituvan salin liikuntakäyttäjille. (LIITE 8) 

 

10§ Kyläkokous 
Päätettiin järjestää kyläyhdistyksen kevätkokous torstaina huhtikuun 9.4.2014 klo 18 

alkaen kahvitarjoilulla. Vierailijaksi kutsutaan Sami Miettinen. 

 

11§  Muut asiat 

 

Keskustelu osakuntaliitosasiasta Nurmijärven kunnanhallituksen kanssa. 

Nurmijärven kunnanhallitus ottaa vastaan Vihtijärven kyläyhdistyksen edustajat, joka 

esittelee Vihtijärven näkökannan ja perustelut mahdolliselle Vihtijärven 

osakuntaliitokselle Nurmijärveen. Delegaatio tapaa Nurmijärven kunnanhallituksen 

Nurmijärven kunnantalolla maanantaina 23.2.2015 klo 15. Vihtijärven 

kyläyhdistyksen edustajina ovat Anu Kuusela, Markku Pietilä ja Paula Eerola. 

 

Keskusteltiin muutenkin osakuntaliitoksesta ja asian edistämisestä. Asiasta voisi olla 

hyvä keskustella myös Uudenmaan liiton kanssa ja ehkä saada puoltava lausunto. Kari 

Karstila laatii asiasta lyhyen ja ytimekkään Power Point-tasoisen listauksen 

perusteluista.  

 

Kyläfoorumi Vihtijärvellä 5.3.2015 
Vihdin kyläfoorumin ensimmäinen kokous pidetään Vihtijärvellä to 5.3.2015, mikäli 

ilmoittautuvat osallistujat mahtuvat kylätalolle. Kyläfoorumin tavoitteena on saada 

kyläkoulujen lakkauttamiskeskustelussa aktivoituneet kuntalaiset mukaan 

keskustelemaan ja ideoimaan kylien tulevaisuutta ja kehittämistä. Kutsu tilaisuuteen 

on luettavissa vihtijarvi.fi-kyläsivuilla (LIITE 9).  

 

Vaalipaneeli-ilta Nummituvalla 19.03.2015 
Kyläkokouksessa 15.01.2015 asetettu järjestelytoimikunta työskentelee 

Eduskuntavaalien vaalipaneeli-illan järjestämiseksi Nummituvalla 19.03.2015. 

 

 Kyläyhdistyksen hallituksen kokouskäytännön parantaminen 

Kari Karstila ehdotti kyläyhdistyksen hallituksen kokouksien ja muutenkin käytännön 

toiminnan tehostamiseksi seuraavaa: 

 Kokousmateriaali, mukaan luettuna esityslista, toivotaan toimitettavan vastaisuudessa 

sähköpostitse kyläyhdistyksen hallituksen jäsenille ainakin kolme päivää ennen 

kokousta 



 

1) jotta materiaaliin ehtii tutustua kunnolla ennen kokousta 

2) jotta tarvittaessa kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet voivat mahdollisuuksien 

mukaan antaa palautetta ja tuoda oman lisäarvonsa käsiteltävään materiaaliin 

 

Hyväksyttiin ehdotus ja vastedes kokousmateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille 

vähintään kolme päivää ennen kokousta, mikäli se vain on mahdollista.  

 

Uudet hankkeet 
Maaseutuohjelmasta myönnettävien Leader-hankkeiden tuen hakeminen käynnistyy 

jälleen huhtikuussa. Ykkösakseli myöntää vuosina 2014-2020 yhteensä yli 4,3 

miljoona euroa paikallisille toimijoille Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisrahastosta. Ykkösakseli järjestää tiedotustilaisuuden Leader-toiminnasta, 

maaseutuohjelmasta, hankerahoituksesta ja yritystuista Salossa 26.2.2015 klo 18.00 – 

20.00. Kyläyhdistyksen hallitus toivoo että Anu Nilsson osallistuu tilaisuuteen 

nykyisen työnsä puolesta ja välittää kyläyhdistyksen hallitukselle tarpeelliset tiedot 

tilaisuuden sisällöstä. 

 

Päätettiin järjestää kyläläisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus VITAL-hankkeen 

tuloksista. Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella ja selvittää kyläläisten näkemys sekä 

ajatukset kyläyhdistyksen mahdollisista tulevista hankkeista. 

 

 Logo-tuotteet 
Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä päätettiin hankkia Vihtijärvi-T-paitoja 

ennakkotilauksen mukaan. Kaarina lupautui hoitamaan asian. 

 

 Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:n kysely kylien liikenneturvallisuudesta 
Pentti Saastamoinen on lähettänyt Vihdin kylille Viakas ry:n kyselyn, jolla 

kartoitetaan liikenneturvallisuuden ongelmia Vihdin kylillä. Kyselyn tuloksilla 

täydennetään kunnan ja muiden viranomaisten tekemien turvallisuusselvityksien 

tietoja ja ne toimitetaan kunnan käyttöön. Kaarina vastaa kyselyyn (LIITE 10). 

 

10§ Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kyläyhdistyksen hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 8.4.2015 klo 

20.30. Kokouksen teemana on kyläyhdistyksen hanketoiminta.  

 

11§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50.  

 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Anna-Liisa Kuusela  Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

 

__________________________________ __________________________________ 

Paula Eerola  Kari Karstila 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


