
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA  

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Markku Pietilä Paula Eerola 

Hans Brummer  Eija Jokinen  

Kaarina Pullinen 

Anu Nilsson Jäsenrekisterivastaava  

 

Poissa  Henna-Riina Kuusela Anita Vihtkari 

Anna-Liisa Kuusela Kari Karstila 

Harri Hampori Kunnanvaltuutettu 

  

1§ Kokouksen avaus  

Varapuheenjohtaja Markku Pietilä avasi kokouksen. 

 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Jokinen ja Hans Brummer. 

 

3§ Taloustilannekatsaus 

Rahastonhoitaja Eija Jokinen raportoi tämänhetkisen tilanteen. Raportti hyväksyttiin.   

 

4§ Jäsenasiaa 

Päivitettiin kyläyhdistyksen jäsenlista vanhojen jäsenten osalta ja hyväksyttiin uudet 

jäsenet (LIITE 1).  

Sähköpostittomille jäsenille tehdään laskut käsin ja jaetaan suoraan postilaatikkoon tai 

lähetetään postitse. AnuN ja Eija Jokinen hoitavat asian. 

 

5§ Tulevat hankkeet - tilannekatsaus 
 

Keskusteltiin vielä kertaalleen hanketoiminnan mielekkyydestä. Hanketoiminnan 

avulla olemme viime vuosien aikana saaneet kylällä aikaan paljon. 

 

 Päätettiin jättää Ykkösakselille hankesuunnitelma ja -hakemus mahdollisimman pian. 

Ykkösakselin hallituksen seuraava kokous on 5.11.2015, sitä seuraava on 24.11.2015. 

 

Mahdollinen alueiden välinen kumppanimme on nyt myös tekemässä hanketta. 

Kaarina Pullinen tapaa Oravin seudun kyläyhdistys ry:n edustajia viikon 42 

loppupuolella ja selvittää yhteistyömahdollisuudet. 

 

Hankesuunnitelman laatimista varten kokoonnumme Hankeiltaan keskiviikkona 

21.10.2015 klo 18 alkaen kylätalon toimistossa. 

 

6§ Osakuntaliitos - tilannekatsaus 

 Nurmijärven kunnan hallintojohtaja on ilmoittanut 5.10.2015 että Vihtijärven 

osakuntaliitosesityksestä tehty vaikutusarvio on kommentoitavana Nurmijärven 

kunnan internetsivustolla 9.10.2015 klo 14 saakka. 



 

Nurmijärven kunnanhallitus käsittelee asiaa alustavasti ma 12.10.2015 ja tekee 

esityksen kunnanvaltuustolle 19.10.2015. 

 

 Keskusteltiin kyläyhdistyksen hallituksen kommenteista. Kaarina Pullinen kerää niistä 

koosteen, joka yhteisen hyväksynnän jälkeen toimitetaan Nurmijärven kuntaan 

asianmukaisesti, ellei kommentoitiin saa jatkoaikaa. 

 

 Mediatiimi koostaa mahdollisimman pian tilannetiedotuksen vihtijarvi.fi-kyläuutisiin. 

 

7§ Kyläyhdistyksen syyskokouksen 28.10.2015 valmistelu 

 

Talousarvio 

Eija Jokinen esitteli laaditun talousarvion yhdistyksen syyskokouksia varten. 

Hyväksyttiin talousarvio kyläkokoukselle esitettäväksi. 

 

Kutsut, kahvitus ja esityslista  
Sihteeri organisoi kutsut kyläläisten postilaatikoihin, paikallislehtien seurapalstoille, 

kylän kotisivuille sekä kylän ilmoitustauluille viikolla 42. Kutsussa mainitaan että 

sääntömääräisessä kokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle 

sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Jäsenvastaava lähettää jäsenille kutsun 

jäsenrekisterin kautta. 

Eija Jokinen organisoi kahvituksen. 

Esityslistaan kirjataan sääntömääräisten asioiden lisäksi tulevan hankkeen esittely 

sekä osakuntaliitosta koskeva tilannekatsaus. 

 

8§ Muut asiat 

Tulevat tapahtumat: Puurojuhlan järjestäminen 29.11.2015 

Puurojuhlatyöryhmä: Henna Kuusela, Anita Vihtkari, Kaarina Pullinen ja Heli 

Einesalo hoitavat Puurojuhlan järjestelyt. 

 

Kaarlo Ranta-stipendi 
Vihdin kunta pyytää ehdotuksia Kaarlo Ranta-stipendin saajaksi. Mediatiimi 

suunnittelee ehdottavansa kyläyhdistystä stipendin saajaksi, ellei hallituksella ole 

mitään sitä vastaan. Todettiin, että tämä sopii mainiosti. 

 

9 § Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kyläyhdistyksen hallituksen kokous pidetään ke 11.11.2015 klo 18.30.  

 

10 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 21.35.  

 

Kokouksen puolesta 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Markku Pietilä  Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

 

__________________________________ __________________________________ 

Eija S Jokinen  Hans Brummer 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


