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1§ Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Anu Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Hans Brummer ja Markku Pietilä.  

 

3§ Taloustilanne 19.8.2014 

  

 Käytiin lyhyesti läpi tuloslaskelma 19.8.2014 (LIITE 1). 

 

4§ VITAL-hanke 

 

Seuraava hanketyöryhmän kokous on torstaina 4.10.2014 Vihtijärvellä. FCG on 

luvannut esitellä selvitysten tuloksia tässä tilaisuudessa. 

 

Vinkkiä kyläyhdistyksen hallituksen jäseniltä: Palopuron meneillään olevaan 

kehitysvaiheeseen kannattaa tutustua, samoin Sälinkään kylään. 

 

Irlantilaisten vierailun ajankohdan varmistumista ja odotellaan edelleen, vierailun 

suunnittelu on kuitenkin hyvässä vauhdissa.    

 

Loppuraportista tulee selkeästi käydä ilmi se, millä mallilla on edetty, koska 

kysymyksessä on nimenomaan kyläsuunnittelun malli. Kari voi mahdollisesti auttaa 

mallin laatimisessa kyllin selkeäksi. Mallin painatuskuluihin on varattu budjetissa 

rahaa. Keskusteltiin hankkeen tuloksen esittelemisajankohdasta, kohderyhmästä sekä 

kuluista. 



 

5§ Kyläkoordinaattorin kuulumiset 

 

 Vinttitalkoot tiistaina 9.9.2014 klo 18 alkaen 

Alakoulun vintin siivous on tulossa. Tarkoituksena on tyhjentää alakoulun vintti 

loppuun. Talkoisiin tarvitaan myös kantotyövoimaa.  

 

 Kyläsuunnitelman päivitys 

Kyläsuunnitelman taulukko-osuus on päivitetty LIITE 2. Päivitetty suunnitelma 

hyväksyttiin. 

 

Kyläkoordinaattorin työnkuva 

Kyläkoordinaattorin työnkuva on luotu LIITE 3. Toimenkuva hyväksyttiin. 

 

 Vihtijärvi-kortit 

Vihtijärvi-postikortteja on kyselty Syökerin tuvalta, ne ovat tulossa. Kuvat on 

lupautunut toimittamaan Juha Ahvenharju. 

 

Vihtijärvi-esite 

Vihtijärvi-esite on tekeillä. 

 

ATK-jatkokurssi syksyllä 

Keväällä pidetystä ATK-kurssista oli monelle hyötyä, jatkokurssi on mahdollinen. 

 

Elokuun jälkeen kyläkoordinaattori osallistuu vielä Kylän yhdistysten kokouksen 

järjestämiseen 3.9.2014 (koolle kutsuminen ja muistio) sekä laatii yhdessä 

rahastonhoitajan kanssa Kehittämishanke II:n loppuraportin. 

 

Koska VITAL-hankkeen matkarahoista on onnistuttu säästämään, on Ely-keskus 

hyväksynyt hankesuunnitelman muutoksen siten, että Anu Nilsson toimii VITAL-

hankkeen hankeavustajana ja osallistuu irlantilaisryhmän vierailun järjestämiseen, 

Ruotsiin suunniteltuun opintomatkaan sekä VITALin raportointiin. Tunteja 

hankeavustajalle on käytettävissä syys-joulukuun aikana yhteensä 147. 

 

 Kyläyhdistyksen tietokoneen käyttö ja kyläkoordinaattorin puhelin 1.9.2014 

jälkeen. Päätettiin, että Anu Nilsson voi vielä pitää kyläyhdistyksen tietokoneen sekä 

kyläkoordinaattoripuhelimen 1.9.2014 jälkeen VITAL-hankkeen hankeavustajan työtä 

varten. Muut aiemmin kyläkoordinaattorin työt jaetaan hallituksen jäsenten kesken, 

joitakin tehtäviä, kuten kylätalon varaukset Anu on luvannut vielä tehdä 

vapaaehtoistyönä 31.12.2014 saakka. 

 

 Kyläyhdistyksen hallitus kiittää Anu Nilssonia lämpimästi hyvin suoritetusta 

kyläkoordinaattorityöstä ja Vihtijärven kylätalon investointihanke II:n sekä Kylän 

kehittämishanke II:n hienosta läpi viemisestä. Toivomme hartaasti, että hanketoiminta 

voi kylällä jatkua taas mahdollisimman pian. Uusia hanke-ideoita mietitään jatkossa 

aktiivisesti. Myös Anu Nilsson kiitti ajasta kyläkoordinaattorina. 



 

 

6§ Kappeli Keskellä Kylää-lista seurakuntavaalit 

 

Yhdistyksen säännöissä ei todeta sen toimintaan kuuluvan seurakunnan toimintaan 

osallistumisen. Kappeli Keskellä Kylää - valitsijayhdistys perustettiin kyläyhdistyksen 

hallituksen kokouksen ulkopuolella, kylän ehdokkaana listalla on Markku Pietilä.  

 

7§ Kylätalon maalaus ja ilmanviilennyskoneet luokkiin 

 

Kylätalon ulkomaalaus siirtyy kesään 2015 tämän kauden epäsuotuisista 

maalausolosuhteista johtuen. 

 

Luokkahuoneissa kärsitään myöhään keväällä ja aikaisin syksyllä kuumuudesta. Nyt 

olemme hankkineet kaksi siirrettävää ilmanviilennyskonetta luokkiin. Koneet ovat 

kyläyhdistyksen käytössä kesäaikana tarvittaessa. 

 

8§ Muut asiat 

 

 Uimarannan huusin rikkominen 

Keskusteltiin uimarannan huusin kohdistuneesta ilkivallasta. Pyrimme 

nollatoleranssiin ilkivallan suhteen. Nyt aiheesta tehdään kotisivuille kyläuutinen jossa 

ilkivalta tuodaan mahdollisimman monen kyläläisten tietoon (AnuN laatii). Jatkossa 

harkitaan valvontakameroita, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi. 

  

Seinäkellon kunnostaminen 

Alakoulun vintiltä löytyi kesäisten talkoiden yhteydessä koulun vanha nostalginen 

seinäkello. Kello on nyt kylätalon seinällä ja käy ihan hyvin. Päätettiin, että jos 

toimintahäiriöitä ilmenee, voi sen kunnostuttaa asianmukaisesti kyläyhdistyksen 

kustannuksella. 

 

11§ Kokouksen päättäminen 
Seuraava kyläyhdistyksen hallituksen kokous on keskiviikkona 10.9.2014 klo 18.30. 

 

Kokouksen puolesta 

 

________________________________   __________________________________ 

Anu Kuusela   Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Markku Pietilä  Hans Brummer 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


