
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Tiistai 24.11.2014 klo 18.30 - 21.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Anna-Liisa Kuusela  Markku Pietilä 

 Kari Karstila Paula Eerola 

 Henna-Riina Kuusela Kaarina Pullinen 

 

 Anu Nilsson VITAL-hankeavustaja 

 

Poissa  Eija Jokinen  

Hans Brummer 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 Markku Pietilä ja Henna-Riina Kuusela.  

 

3§ Kyläkoordinaattorien tehtävien jakaminen 

  

Kylän kehittämishanke II on loppunut 31.8.2014, joten välttämättömät 

kyläkoordinaattorin tehtävät täytyy jakaa. Asia oli aiemmassa kokouksessa päätetty 

jättää käsiteltäväksi 17.12. kokoukseen, mutta todettiin että uusista tehtäväjaoista tulee 

tiedottaa kyläläisille mahdollisimman nopeasti.  Tehtävät jaettiin seuraavasti 

pääsääntöisesti 31.12.2014 alkaen: 

 

Kylän yhteyshenkilönä toimiminen 

 kylakoordinaattori@vihtijarvi - AnuN pitää osoitteen ja delegoi asiat 

 Kyläkoordinaattorin puhelin 044 2760 001 - Henna-Riina Kuusela, arkisin klo 

10-18 

 Kylän yhdistysten tapaamiset: kutsut ja sihteeriys Kaarina Pullinen 

 

Kylätalon varaukset - Henna-Riina Kuusela 

 Varausten vastaanotto ja kirjaus nettiin sekä vuokralaisrekisterin ylläpito 

 Ovien avaus ja vuokralaisten ohjeistus  

 

Kylätalon varustus 

 Paperit, tiskiaineet, kahvit/sokerit, astiat ym välineet - Kaarina Pullinen 

 Kylätalon käyttöohjeiden yms päivitys - Kaarina Pullinen 

 Mahdolliset vikailmoitukset/korjauskohteista ilmoittaminen - kylätalon 

käyttäjät 



 

 

Tapahtumajärjestelyt – järjestäjät hoitavat itse 

 Mainosten teko, painatuksen ja jaon järjestely, lehti- ym. ilmoitukset – 

järjestävä taho 

 Mainonta ilmoitustauluille ja poisto – kylätalon ilmoitustaulun avain 

Kaarinalla, muut hoitaa tapahtuman järjestäjä itse 

 Tapahtumajärjestelyjen organisointi ja talkoolaisten koonti – per järjestäjä 

 

Mediatiimin toiminta 

 Kokouskutsut ja sihteeriys – Mediatiimi yhteisvastuullisesti 

 Nettisivujen toimittajuus – Mediatiimi yhteisvastuullisesti 

 Vihtijärveläisen päätoimittajuus – Anu Nilsson, Heli Einesalo, Laura Rostén-

Jokinen 

 Hallintapaneelin tuki/koulutus – Heli Einesalo, Anu Nilsson 

 Anu Nilsson pitää edelleen kyläyhdistyksen tietokoneen ja kameran 

Mediatiimin toimintaa varten 

 

Kurssitoiminta – halukkaat järjestävät kursseja omatoimisesti 

 

Muita kylän kehittämishanke II:ssa määriteltyjä kyläkoordinaattorin tehtäviä hoidetaan 

jälleen, kun saamme palkattua kyläkoordinaattorin. Ensimmäinen mahdollisuus tähän 

on, jos RAY myöntää kyläyhdistykselle haetun tuen. Leader-rahoitusta voi 

Ykkösakselilta hakea ilmeisesti vasta syksyllä, joten silloin on pienet mahdollisuudet 

saada Vihtijärvelle jälleen kyläkoordinaattori.  

    

4§ Sääntömuutosehdotus  

 

Jatkettiin sääntömuutosehdotuksen käsittelemistä. Keskustelun jälkeen äänestettiin 

pykälän 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu viimeisestä kohdasta seuraavasti: 

 

Entinen muoto: ”Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.” kaksi ääntä (Anna-

Liisa Kuusela, Markku Pietilä) 

 

Uusi muoto: ”Yhdistys on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton.” neljä 

ääntä (Henna-Riina Kuusela, Paula Eerola, Kari Karstila, Kaarina Pullinen) 

 

Ehdotamme siis kyläkokoukselle sanamuotoa Yhdistys on puoluepoliittisesti sekä 

uskonnollisesti sitoutumaton. 

  

Sääntömuutosehdotus käsiteltiin loppuun (LIITE 1). Ehdotus lähetetään Suomen 

Kylätoiminta ry:n lakimies Tommi Sirolle tarkastettavaksi. Mahdollisten korjausten 

jälkeen ehdotus levitetään kyläläisille tutustuttavaksi, jotta voidaan tehdä päätös 

sääntöjen muuttamisesta ylimääräisessä kyläkokouksessa 15.1.2015. 

 

5§  VITAL-hanke 

  

FCG:n loppuraportti luonnos  

FCG:n loppuraportti saapui 24.11.2014 (LIITE 2) ja on toimitettu hallituksen jäsenille 

sähköpostitse samana päivänä. Olisi hyvä, jos hallituksen jäsenet voivat vielä katsoa, 



 

onko heidän mielestään raportissa selviä virheitä, vai olemmeko tyytyväisiä 

tuotokseen. 

 

 Matka Ruotsiin 

 AnuN ja Kaarina tekivät VITAL-hankkeessa budjetoidun Ruotsiin suuntautuvan 

tutustumismatkan Vesteråsin kuntaan Tillbergan kylään sekä Salan kuntaan 

Svartådalenin kylään. Kohdekylä löytyi Hela Sverige ska leva:n suosituksesta (vastaa 

Suomen kylätoiminta ry:ä). Matka toteutui 17.- 20.11.2014. Raportti tulossa. 

 

 Maanomistajien kuulemiskierros 

Maanomistajien ehdotukset omien kiinteistöjensä mahdollisten rakennuspaikkojen 

kohdalta FCG:n loppuraportin viitoittamalla alueella jatkuu edelleen.   

 

VITAL-kahvila auki viikolla 48 tai 49/2014 

Kaarina pitää kylätalolla avoimia ovia useampana päivänä ja iltana, jotta 

mahdollisimman monella olisi mahdollisuus tutustua mielenkiintoiseen materiaaliin ja 

kuulla hankkeesta lisää rauhassa ja ajan kanssa. 

 

 Samalla kyläläiset saavat rauhassa tutustua myös kyläyhdistyksen 

sääntömuutosehdotukseen. 

 

 Hanketyöryhmä kokous 
Viimeinen hanketyöryhmän kokous on maanantaina 15.12.2014. Tarkoitus on, että 

siihen mennessä VITAL-hankkeen loppuraportti on hyvässä luonnosvaiheessa. 

Pyritään saamaan hanketyöryhmältä vielä viimeiset eväät työskentelyyn ja lisäksi 

ajatukset jatkotoimenpiteistä. 

 

 Huomioita loppuraportissa käsiteltävistä asioista 

 Keskusteltiin VITALin tulevasta loppuraportista. Muiden käsiteltävien asioiden lisäksi 

tulisi selvitysten ja mietintöjen pohjalta pohtia myös sitä, mihin kuntaan Vihtijärven 

kylän on järkevää tässä vaiheessa kuulua.  

 

9§ Seuraava kokous 

Seuraavaksi hallituksen kokousajaksi on jo aiemmin sovittu keskiviikko 17.12.2014 

klo 18.30. Asialistalla on VITAL-infoa, matkaraportteja ja muuta ajankohtaista sekä 

hallituksen pikkujoulu. 

 

10§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

________________________________   ___________________________________ 

Anna-Liisa Kuusela    Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

________________________________    __________________________________ 

Henna-Riina Kuusela    Markku Pietilä 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 


