
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Tiistai 16.12.2014 klo 18.45 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Anna-Liisa Kuusela  Markku Pietilä 

 Kari Karstila Paula Eerola 

 Eija Jokinen Hans Brummer 

 Kaarina Pullinen 

 

 Anu Nilsson VITAL-hankeavustaja 

 

Poissa  Henna-Riina Kuusela Anita Vihtkari 

 

 Harri Hampori kunnanvaltuutettu 

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

 

1§ Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Anu Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Jokinen ja Paula Eerola.  

 

3§ Taloustilanne 16.12.2014 

  

 Käytiin läpi taloustilanne 16.12.2014 (LIITE 1) 

    

4§ VITAL-hanke 

 

 Hanketyöryhmän kokous 

Hanketyöryhmä kokoontui maanantaina 15.12.2014. Mukana olivat jälleen Ely-

keskuksen, Ympäristöministeriön, Uudenmaan liiton, Vihdin kunnan sekä kylän 

edustajat sekä FCG.  Kävimme hanketyöryhmän kokouksessa läpi FCG:n 

loppuraportin ja keskustelimme mahdollisista tulevista toimenpiteistä. Hankkeen 

loppuraportti ja kyläsuunnittelun malli lähetetään vielä hanketyöryhmän jäsenille 

kommentoitavaksi, kun se on valmis. 

 

 Täsmällistä lopputulemaa ei vielä muodostunut. Kokoukseen osallistuneiden 

suhtautuminen oli kuitenkin myönteistä ja Ely-keskuksen, Ympäristöministeriön ja 

Uudenmaan liiton edustajat tuovat asian esille omilla tahoillaan. Kunnan kanssa 

sovitaan tapaaminen hankkeen ja sen tuloksen esittelyä varten. Mukana on hyvä olla 

edustajat ainakin maankäyttö- ja kaavoitustoimesta, FCG on luvannut olla vielä tässä 

vaiheessa mukana. 

 

 Liitteenä VITAL-hanketyöryhmän kokouksen muistio 15.12.2014 (LIITE 2) 

 



 

Loppuraportin laatiminen 

Hankkeen kaikki osat on saatu kerättyä lopullisesti kasaan vasta aivan hankkeen 

loppuvaiheessa. Tästä johtuen hankevastaava joutuu vaivaamaan hallituksen jäseniä 

todennäköisesti vielä joulunpyhien aikana lopputuloksen tarkistamiseksi.  

 

Hankkeen loppuraporttia ja siihen liittyvää kyläsuunnittelun mallia ei tulla jakamaan 

kirjallisesti kyläläisille, vaan materiaali tuotetaan tässä vaiheessa sähköisenä, tulosteita 

tehdään tarvittaessa. FCG:n loppuraporttimateriaalista; luonto- ja maisemaselvityksistä 

sekä luontoselvitykseen liittyvästä karttamateriaalista ja kyläkuvasta ja 

kehittämissuunnitelmasta otetaan tulosteita tulevaa käyttöä varten. 

 

5§ OP-verkkopalvelusopimus 

 

 Valtuutettiin Anna-Liisa Kuusela avaamaan Vihtijärven kyläyhdistys ry:n OP-

verkkopalvelusopimus Länsi-Uudenmaan Osuuspankkiin.  

 

6§ Tarkistetut säännöt ja jäsenasiaa 

Suomen kylätoiminta ry:n lakimies Tommi Siro on tarkistanut sääntöehdotuksemme ja 

antanut joitakin ohjeita sekä ehdotuksia, joiden mukaan toimimme. Ehdotuksen 

mukaan korjattu sääntömuutosehdotus laitetaan kyläläisille luettavaksi kylän 

kotisivuille www.vihtijarvi.fi sekä Syökerin tuvalle ennen kyläkokousta 15.1.2014 

(LIITE 3). Asiasta tiedotetaan myös kokouskutsussa. 

 

Keskusteltiin myös jäsenrekisterin uudistamisesta. Tulevaisuuden kannalta olisi 

tärkeää, että olisi olemassa taho joka mahdollisimman kattavasti edustaisi kyläläisiä ja 

kesäasukkaita. Kyläyhdistys voisi luontevasti olla tällainen, nyt jo maksaneet 

jäsenet/taloudet edustavat n. 30 %:a kyläläisistä. Päätettiin keskustella asiasta 

kyläkokouksessa ja sen jälkeen toimia kyläkokouksen viitoittamalla tiellä. 

 

7§ Hyväksytyt jäsenet 

Hyväksyttiin jäseniksi kyläyhdistyksen jäsenmaksun maksaneet jäsenet (LIITE 4). 

 

8§ Muut asiat 

 

Vesiosuuskunnan kuulumisia 
Markku Pietilä kertoi Vesiosuuskunnan viimeisimpiä kuulumisia. VOK on käynyt 

tapaamassa Nurmijärven vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedtia. Tapaaminen oli 

miellyttävä. Nurmijärvellä valmistellaan uutta vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. 

Vesilaitoksen johtaja on tutustunut myös Vihtijärven tapaukseen ja näkee 

mahdollisena yhteistyön Nurmijärven vesilaitoksen ja Vihtijärven vesiosuuskunnan 

kanssa. Kuntarajan yli meneminen vesihuoltoasioissa on kuitenkin arvonlisäveron 

alaista toimintaa, joka taas lisää kustannuksia. Toisaalta, olemassa olevien tietojen 

mukaan kunta olisi tässä tapauksessa velvollinen tukemaan vesiosuuskuntaa. Asioita 

selvitellään edelleen. 

 

WWW-sivut vihtijarvi.fi 

Kyläsivujen levytila alkaa olla täynnä, käyttöaste on tällä hetkellä n. 95 %. Mediatiimi 

on tyhjentänyt kotisivuilta mahdollisimman paljon ylimääräistä sisältöä. Syyskuussa 

kotisivut kaatuivat jostain syystä eivätkä ole sen jälkeen toimineet aivan 



 

moitteettomasti. Siteseq selvittää tilannetta parhaillaan. Hankimme lisätilaa 

tarvittaessa. 

 

 Tiedotusta tulevista hankeasioista  

Anu Nilsson kertoi uutisia Ykkösakselin hankerintamalta. Maaseutuviraston 

Maaseutuohjelma on valmistunut. Kyläyhdistyksen on varmaankin hyvä ruveta 

miettimään seuraavia hankkeita. Yritys- ja hanketukien haku alkaa huhtikuussa. 

Päätöksenteko joidenkin hankkeiden osalta alkaa elokuussa. Keskusteltiin asiasta ja 

päätettiin katso miten VITAL vaikuttaa asioihimme ja miettiä seuraavaa hankeaihetta 

sen jälkeen. 

 

 Anu kertoi myös joistakin muutoksista tulevissa hankekäytännöissä ja näytti 

Kosteikkoraitti-hankkeen esitteen parhaista hankekäytännöistä; Vihtijärvi oli esitteessä 

mukavasti esillä kahdessakin kohtaa. 

 

 Osakuntaliitosasia 

 

 Anu Kuusela oli tiedustellut kunnanhallituksesta Vihtijärven toivoman 

osakuntaliitosselvityksen (Vihtijärvi Nurmijärveen) aikataulua. Tarvitaan poliittinen 

päätös, jotta selvitystä lähetään tekemään. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto on 

päättänyt että asia otetaan esille vasta syyskuussa kun liitos Kirkkonummen kanssa on 

selvitetty. Keskustelimme Vihtijärven vaikutusmahdollisuuksista asiaan. Ehdotamme 

mahdollisesti, että selvitys tehtäisiin konsulttityönä. Kaarina ottaa selvää konsultin 

hintalapusta. Anu Kuusela ja Kaarina sopivat tapaamisen myös Uudenmaan liiton 

kanssa keskustelua varten. 

   

9§ Seuraava kokous 

Seuraava kokous on ylimääräinen Kyläkokous 15.1.2014. 

 

10§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

________________________________   ___________________________________ 

Anna-Liisa Kuusela    Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

 

________________________________    __________________________________ 

Eija Jokinen    Paula Eerola 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 


