
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA  

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Keskiviikko 5.8.2015 klo 18.30- 21.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Kari Karstila Paula Eerola  

Markku Pietilä Hans Brummer  

 Eija Jokinen  Kaarina Pullinen 

 

 Anu Nilsson Jäsenrekisterivastaava (klo 20.15 saakka)  

  

Poissa  Henna-Riina Kuusela Anita Vihtkari 

Anna-Liisa Kuusela 

 Harri Hampori kunnanvaltuutettu 

 

1§ Kokouksen avaus  

Varapuheenjohtaja Markku Pietilä avasi kokouksen. 

 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans Brummer ja Eija Jokinen.  

 

3§ Jäsenasiaa 

Tällä hetkellä uuteen jäsenrekisteriin on kirjattu 63 taloutta ja 162 jäsentä. Osa 

”vanhoista” jäsenistä (noin 50 taloutta) ei ole vielä päivittänyt tietojaan rekisteriin. 

Laitamme muistutuksen kylän kotisivuilla sekä facebookin Vihtijärvi-ryhmään. 

Lisäksi kontaktoimme henkilökohtaisesti niin monta henkilöä kun tunnemme. 

 

Hyväksyttiin Anu Nilssonin laatima ensimmäisen jäsenviestin sisältö, joka tullaan 

lähettämään jäsenille rekisterin kautta.  

 

4§ Tulevat hankkeet 

AnuN on käynyt keskustelua Ykkösakselin kanssa hahmotellusta 

hankesuunnitelmaluonnoksesta Vihtijärvi 3.0. Keskusteltiin tulevasta 

hanketoiminnasta, hankkeen sisällöstä, työntekijöiden palkkaamisesta sekä 

mahdollisista yhteistyökumppaneista.  

 

Otetaan selvää, mitä tarkoittaisi vastuiden ja velvoitteiden kohdalla jos kyläyhdistys 

toimisi työnantajana ja hanketyöntekijät palkattaisiin. Tämä selvitetään ennen 

seuraavaa kokousta. 

 

 Mietitään myös mahdollisia yhteistyökumppaneita alueiden- tai kansainväliseen 

toimintaan. 

 

5§ Taloustilanne 15.7.2015 

Käytiin lyhyesti läpi yhdistyksen taloustilanne 15.7.2015 (LIITE 1). Koulu- ja 

kylätalon rakennus on maalattu kohtuulliseen hintaan ja tulos on oikein hyvä. 

 



 

6§ Osakuntaliitos - vastine yhteydenottoihin 
Käsiteltiin Heikki Harjun kyläyhdistyksen hallitukselle toimittama kirjelmä 

osakuntaliitosesitystä koskien (LIITE 2). Hyväksyttiin vastine, joka toimitetaan 

hänelle hänen toivomuksensa mukaan sähköpostitse (LIITE 3). Kirjelmä ei aiheuta 

toimenpiteitä kyläyhdistyksen osalta. 

 

7§ Kyläyhdistyksen kirjanpitäjä 

Kyläyhdistyksen tähänastinen kirjanpitäjä Kirjanpitotoimisto Peltola & Kuusela on 

ilmoittanut, että ei voi jatkaa enää kyläyhdistyksen kirjanpitäjänä. Valittiin 

yhdistyksen uudeksi kirjanpitäjäksi Clerica Oy:n Saija Vihtkari.  

 

 Yhdistyksen rahastonhoitaja Anu Kuusela on estynyt rahastonhoitajan tehtävien 

hoitamisesta toistaiseksi. Väliaikaiseksi rahastonhoitajaksi valittiin Eija Jokinen. Saija 

Vihtkarilta tiedustellaan mahdollisuutta ryhtyä myös yhdistyksen rahastonhoitajaksi.  

 

8§ Tilin käyttöoikeus Eija Sinikka Jokiselle 

Eija Sinikka Jokiselle päätettiin myöntää laaja käyttöoikeus Vihtijärven kyläyhdistys 

ry:n Länsi-Uudenmaan Osuuspankin tileihin rahastonhoitajan tehtävien hoitamiseksi 

väliaikaisesti. 

 

9§ Kyläyhdistyksen syyskokouksen ajankohta ja sisältö 

Päätettiin pitää kyläkokous eli kyläyhdistyksen syyskokous keskiviikkona  

28. lokakuuta klo 18 kylätalolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

  

10§ Kaavoitustilanteen katsaus 

Vihdin kuntaan on toimitettu esitys, jossa toivotaan Vihtijärven osayleiskaavan 

kunnan kaavoitusohjelmaan vuonna 2016. Asiaa käsitellään valtuuston kokouksessa 

syksyn aikana. 

 

11§ Muut asiat 

 Postikorttitilanne 

Kyläyhdistyksen teettämiä Vihtijärvi-postikortteja on myyty mukavasti Syökerin 

Tuvalla. Päätettiin tilata lisää Vihtijärvi-postikortteja. 

   

12§ Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kyläyhdistyksen hallituksen kokous pidetään ke 9.9.2015 klo 18.30.  

 

13§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 21.30.  

 

Kokouksen puolesta 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Markku Pietilä  Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

 

__________________________________ __________________________________ 

Eija S Jokinen  Hans Brummer 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


