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Aika Torstai 26.6.2014 klo 18.30–21 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Anna-Liisa Kuusela Hans Brummer 

 Paula Eerola Eija Jokinen 

 Anita Vihtkari Kaarina Pullinen 

 Kari Karstila 

 

 Anu Nilsson kyläkoordinaattori 

 

Poissa  Henna-Riina Kuusela Markku Pietilä 

 Harri Hampori  

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

 

 

1§ Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Anu Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Kari Karstila ja Eija S Jokinen.  

 

3§ Taloustilanne 24.6.2014 

  

 Käytiin lyhyesti läpi tuloslaskelma 24.6.2014. Päätettiin tarkistaa mahdollisuus 

ylimääräiseen lainanlyhennykseen loppuvuodesta. 

 

4§ VITAL-hanke 

 

Matka Irlantiin 25.–28.5.2014 oli erittäin onnistunut, saimme paljon kokemuksia, 

ideoita ja mietittävää. Mukavaakin oli. Kaarina kirjoittaa raporttiluonnoksen, johon 

toivotaan muiden osallistujien kommentteja ja täydennyksiä. Irlantilaisten 

vastavierailusta tiedotetaan heti kun ajankohta on lyöty lukkoon. 

 

Hankkeen tarkoitus on myös löytää hyviä ratkaisuja paikallishallinnon toteuttamiseksi. 

Kyläyhdistyksen sääntöjä olisi hyvä tarkistaa hankkeen puitteissa. Hankevastaava 

tekee esityksen sääntöjen päivittämisestä hallituksen hyväksyttäväksi. Päivitetyt 

säännöt esitellään kyläläisille syksyllä järjestettävässä ylimääräisessä 

kyläkokouksessa, jossa muutenkin tiedotetaan kyläläisiä VITAL -hankkeesta. 

 

 

 



 

5§ Kyläkoordinaattorin kuulumiset 

 

  RAY:n avustuksen hakeminen 

 RAY:n avustusta vapaaehtoistoiminnan avustuksista kyläkoordinaattorin 

palkkaamiseksi on haettu 2.6.2014. Joulukuun viimeisellä viikolla saamme tietää 

puoltaako RAY hankehakemustamme, tammi-helmikuussa kertoo ministeriö kantansa. 

 

 Vastaisuudessa hankesuunnitelmat hyväksytetään vähintään hallituksella ennen 

suunnitelman ja hakemuksen lähettämistä. 

 

 Dropbox kyläyhdistyksen hallitukselle 

Kyläkoordinaattori järjestää kyläyhdistykselle oman Dropboxin, johon laitetaan 

hallituksen kokouspöytäkirjat, asiakirjapohjat ja muut tärkeät ja ajankohtaiset asiat. 

 

 Ykkösakselin kevätkokous 22.05.2014 

Anu Nilsson edusti Vihtijärven kyläyhdistystä Ykkösakselin hallituksessa. Tuleva 

Leader-kausi on vielä hämärän peitossa. Asiasta kerrotaan kyläläisille kylän 

kotisivuilla kun tietoa on saatavilla. 

 

 Valtakunnallinen Leader-viikko 
Valtakunnallisella Leader-viikolla järjestettiin alakoulun vinttitalkoot ja kyläkahvila. 

Osallistuminen oli vaatimatonta, mutta sitäkin intensiivisempää. Vintin siivous saatiin 

hyvään alkuun.  

 

 Taidekahvila kylätalolla 

 Taidekerhon taidekahvila järjestettiin kylätalolla EU-vaalien ennakkoäänestysbussin 

ollessa koulun pihalla sunnuntaina 18.5. klo 10–13. Kahvila onnistui yli odotusten. Yli 

80 henkilöä kävi kahvilassa, hyvän tunnelman lisäksi tuottokin oli mukava.  

 

 Uimarantatalkoot 17.6.2014 
Uimarantatalkoot pidettiin tiistai-iltana 17.6.2014. Ihmisiä oli mukavasti paikalla 

koleasta säästä huolimatta. Laituri on paikoillaan ja istutukset siistitty. Keskusteltiin 

ilkivallasta ja siitä kuinka se voidaan estää.  

 

6§ Kylätalon maalaus 

 Säät eivät ole suosineet ulkomaalausta, mutta asia on edelleen vireillä. Koulu alkaa 

torstaina 7. elokuuta, maalaus tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan ennen sitä. 

 

7§ Muut asiat 

 

 Kotiseutuliiton vuosikokous 

Kotiseutuliiton vuosikokous sekä valtakunnalliset kotiseutupäivät pidetään 

Hämeenlinnassa 7.-10.8.2014. Emme tällä kertaa lähetä edustajaamme kokoukseen.  

 

 Kulttuuri-ilta Ylisepässä tai Nummituvalla 

Kyläyhdistys on järjestänyt jo useana vuonna loppukesällä kulttuuritilaisuuden kylällä. 

Viime vuonna järjestimme Vihtijärven Kamarimusiikki- tapahtuman. Tänä vuonna 

olisi Ylisepän kulttuuri-illan vuoro. Keskustelimme mahdollisesta ohjelmasta. Asiaan 

palataan ”Kulttuuri-iltatoimikunnan” puitteissa. 

 



 

 

Teatteri Perän Saapasjalkakissa la 28.06. klo 17 Kylätalon pihalla 

Liput myy Teatteri Perä itse, kyläyhdistys järjestää kahvilan. 

 

Verhojen silitys ja paikoilleen laitto 

Anu Kuusela on pessyt koulun tilojen verhot (kyläyhdistyksen omistamat). Ne täytyy 

silittää ja ripustaa paikoilleen ennen koulun alkua. Talkoot pidetään maanantaina 4.8. 

klo18 alkaen. 

 

11§ Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21. Seuraava kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

on keskiviikkona 20.8.2014 klo 18.30. 

 

Kokouksen puolesta 

 

________________________________   __________________________________ 

Anu Kuusela   Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Eija S Jokinen   Kari Karstila 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


