
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA  

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

 

Aika Keskiviikko 9.9.2015 klo 18.30- 21.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Kari Karstila Paula Eerola  

Markku Pietilä Hans Brummer  

 Eija Jokinen  Kaarina Pullinen 

Harri Hampori 

 Anu Nilsson Jäsenrekisterivastaava  

 

Poissa  Henna-Riina Kuusela Anita Vihtkari 

Anna-Liisa Kuusela 

 

  

1§ Kokouksen avaus  

 

Varapuheenjohtaja Markku Pietilä avasi kokouksen. 

 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Eerola ja Kari Karstila. 

 

3§ Taloustilanne 31.08.2015 

 

Käytiin lyhyesti läpi taloustilanne (LIITE 1) 

 

4§ Oikeudet kyläyhdistyksen tiliotteiden hakemiseen ja saamiseen Saija Vihtkarille 

 

Päätettiin myöntää yhdistyksen kirjanpitäjä Saija Vihtkarille/Clerica Oy oikeudet 

tiliotteiden hakemiseen ja saamiseen Vihtijärven kyläyhdistys ry:n Osuuspankin 

tileihin. 

 

5§ Jäsenasiaa 

 

Päivitettiin kyläyhdistyksen jäsenlista vanhojen jäsenten osalta ja hyväksyttiin uudet 

jäsenet (LIITE 2). Hyväksyttiin myös korjattu versio viestistä jäsenrekisterin kautta 

lähetettäväksi (AnuN). Olemme edelleen yhteydessä tuntemiimme jäseniin, jotka eivät 

vielä ole päivittäneet tietojaan (Kaarina ja AnuN). 

 

6§ Tulevat hankkeet - tilannekatsaus 

 

Keskusteltiin edelleen suunnitteilla olevaa hanketta Vihtijärvi 3.0. koskevista asioista 

ja alustavasti päätimme seuraavaa: 

 



 

 Työntekijät (esim. 3 kpl) voi palkata joko ostopalveluna tai yhdistyksen 

työntekijöinä; sopimuksien tekemisessä tulee olla tarkka ja määritellä vastuut ja 

velvollisuudet hyvin. (LIITE 3 resurssilaskelma). 

 Pyrimme toteuttamaan alueiden välisen hankkeen, alustavasti koetamme löytää 

yhteistyökumppanin esim. Itä-Suomesta. 

 Alustava hankesuunnitelma ja -talousarvio esitellään yhdistyksen syyskokouksen 

yhteydessä 28.10.2015. 

 Hanketta ei tällä kertaa aloiteta omalla riskillä, vaan vasta kun hanke on 

hyväksytty Ely-keskuksessa ja rahoitus on selvä. 

 

7§ Osakuntaliitos - tilannekatsaus 

 

Työpaja Nurmijärvellä 3.9.2015 

Työpajaan osallistuivat Anu Kuusela, Markku Pietilä ja Paula Eerola. Ilmapiiri oli 

ollut pääosin myönteinen, vaikka joissakin luvuissa ja faktoissa ilmenikin 

epätäsmällisyyksiä. Keskusteltiin mahdollisuudesta kutsua Nurmijärven 

valtuustoryhmien edustajat ja johtavat virkamiehet paikan päälle tutustumaan kylään 

tai ainakin informoida heitä tiedossamme olevista luvuista. 

 

 Pyrimme selvittämään ainakin seuraavat asiat: 

 alakoulun ja päiväkodin korjauskustannuksia (arvio 800.000 €!) 

 siirtoviemärin kustannusta pohjavesialueella (Markku P.) 

 kustannukset / päiväkotilapsi & koululainen (Harri H.) 

 Vihtijärven verokertymä + kiinteistöverot (Paula E.) 

 

Keskustelutilaisuuden järjestäminen kyläläisille 
Keskustelutilaisuutta ei erillisesti järjestetä, vaan asian käsittelyyn annetaan 

mahdollisuus kyläyhdistyksen syyskokouksen yhteydessä. 

 

Valitus Vihdin kuntaan; todettiin että Heikki Harju on jättänyt valituksensa 

osakuntaliitosesityksestä Vihdin kuntaan 23.8.2015. Kunnalle on toimitettu 

lakimieheltä saamamme vastaus koskien esityksen laillisuutta. 

 

8§ Kyläkokouksen ja kyläyhdistyksen syyskokouksen 28.10.2015 valmistelu 

 

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 - luonnos liitteenä (LIITE 4) 

 Talousarvio vuodelle 2016 - Eija S Jokinen laatii 

 Keskustelu tulevista hankkeista - hankesuunnitelman ja -talousarvion esittely 

(AnuN & Kaarina P) 

 Keskustelu osakuntaliitoksesta 

 

9§ Muut asiat 

 

Virikesetelit 

 

Keskusteltiin mahdollisuudesta käyttää virikeseteleitä maksuvälineenä 

kyläyhdistyksen kurssitoiminnassa. Virikeseteleiden käyttö ei selvityksen mukaan toisi 

merkittävää lisäarvoa, joten päätettiin, ettei asiaa viedä eteenpäin (LIITE 5). 

 



 

10§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Seuraava kyläyhdistyksen hallituksen kokous pidetään ke 7.10.2015 klo 18.30.  

 

13§ Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 21.30.  

 

Kokouksen puolesta 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Markku Pietilä  Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

 

__________________________________ __________________________________ 

Paula Eerola  Kari Karstila 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


