
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

VUOSI-/KYLÄKOKOUS 

 

 

 

Aika  Tiistai 01.04.2014 klo 18.00-20.40 

Paikka  Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä  43 osallistujaa nimilistan mukaan (LIITE 1) 

 

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Kuusela toivotti kaikki kokoukseen osallistujat tervetulleiksi. 

Muutama asia: 

- kyläyhdistyksellä on meneillään kaksi hanketta, joita toteuttaa kaksi tekijää korvausta 

vastaan 

- Vesiosuuskunta toimii aktiivisesti 

- kesäkirpputori aukeaa taas; kirpputorivihko, johon vapaaehtoiset kirpputorityöntekijät saavat 

kirjoittaa yhteystietonsa, laitettiin kiertämään 

- huomatkaa kylän kotisivut, fb-ryhmä ja taas pian ilmestyvä kylälehti 

- tänä vuonna pidetään seurakuntavaalit, kyläyhdistys kerää taas ehdokkaita Kappeli Keskellä 

Kylää-listaan, jotta saisimme vaaleissa läpi oman ehdokkaan 

- talkoita on taas tulossa; koulu- ja kylätalon maalaus ja pihan korjaus sekä alakoulun vintin 

tyhjennys ovat edessä 

- kunnanjohtaja Sami Miettinen ei päässyt vierailijaksi kokoukseen, mutta on tervetullut 

Vihtijärvelle syksyllä 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Norlamo.  

 

1§ Kokouksen avaus  

 

 Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaarina Pullinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Virkki ja Ilkka Haapalainen. 

 

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

 Työjärjestys hyväksyttiin (LIITE 2). 

 

5§ Vierailijan puheenvuoro 

 

 Vihdin kunnan uusi johtava rakennustarkastaja Kimmo Lehtola on ollut toimessaan 

pari kuukautta ja kuullut paljon hyvää Vihtijärven kylätoiminnasta. Lehtola kertoi 

kyläkokoukselle itsestään ja tähänastisesta työurastaan sekä Vihdin kunnan 

tämänhetkisestä rakennustarkastajien tehtäväkentästä. Suunnittelutarveratkaisut ja  



 

 

poikkeamislupapäätökset ovat siirtyneet kaavoituspuolelle. Rakennus- ja 

toimenpideluvat sekä toimenpideilmoitukset hoituvat rakennusvalvonnan puolella. 

Rakennustarkastajia on tällä hetkellä kolme. Lähinnä johtavaa rakennustarkastajaa 

työllistävät pohja-, käyttöönotto- sekä loppukatselmukset. Viranomaisyhteistyötä 

tehdään myös jätevesipuolella. 

 

Kysymyksiä kyläläisiltä: Tullaanko haja-asutusrakentamista edelleen vastustamaan? 

Tietyt kyläkokonaisuudet pyritään säilyttämään. Säännösten määrä kasvaa, tulkinnan 

mahdollisuudet vähenevät 

Mikä on asenne poikkeamislupahakemuksiin? Ely-keskuksen ja oikeuksien 

ennakkotapaukset ratkaisevat. Lehtolan henkilökohtaisen näkemyksen mukaan olisi 

hyvä pyrkiä siihen, ettei kaikkea hajarakentamista estetä. 

 

 Kyläkokouksessa toivottiin, että johtava rakennustarkastaja ottaa sen vallan joka 

hänelle kuuluu. Johtavan rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu myös kunnan 

rakennusjärjestyksen uudistaminen. toivomus oli myös, että esimerkiksi VITAL 

hanketta ja sen tuloksia voitaisiin käyttää hyväksi tässä työssä. Lisäksi todettiin, että 

kunnassa kaavoitus ja valvonta ovat pysyneet hyvin linjassa.  

 

 Lopuksi Kimmo Lehtola toivotti kyläläiset tervetulleiksi kunnan 

rakennuslupavirastoon saamaan neuvoja ja apua rakennushankkeisiin. 

 

6§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

 

 Rahastonhoitaja esitti yhdistyksen tilinpäätöksen kokoukselle (LIITE 3). Sihteeri luki 

laaditun vuosikertomuksen (LIITE 4). Rahastonhoitaja luki toiminnantarkastajien 

lausunnon (LIITE 5). 

 

7§ Päätetään tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille 

 

 Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 

muille vastuuvelvollisille.  

 

8§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet 

 

 Vahvistettiin esitetyt toimintasuunnitelma (LIITE 6) sekä talousarvio (LIITE 7) 

seuraavaksi toimintakaudeksi 2014 - 2015. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen 

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n liittymis- ja jäsenmaksuksi vähintään10 €/vuosi/talous. 

Kyläkokous esitti edelleen toivomuksen, että kyläläisille jaettavassa tilisiirrossa 

suositellaan 20 euron suoritusta. 

 

9 § Valitaan hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle uuden jäsenet  

 

Erovuorossa olevan Kirsi-Mari Korpiniityn tilalle valittiin Kari Karstila, muut 

erovuoroiset Paula Eerola, Eija S Jokinen ja Kaarina Pullinen valittiin kyläyhdistyksen 

hallituksen jäseniksi uudelleen. Hallitukseen kuuluvat näiden lisäksi Anita Vihtkari, 

Henna-Riina Kuusela, Hans Brummer sekä Markku Pietilä. 



 

 

11§ Valitaan kaksi toiminnnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

 

 Toiminnantarkastajiksi valittiin Reetta Liikala ja Risto Laalahti. 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Veikko Virkki ja Ilkka Haapalainen. 

 

12§ Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista 

 

 Kyläkokous päätti hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiden pysyvän 

ennallaan eli 0 €. 

 

13§ Valitaan edustajat muihin järjestöihin 

 

 Paula Eerola edustaa Vihtijärveä Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:ssä. Anu Nilsson 

edustaa Vihtijärveä Ykkösakseli ry:n hallituksessa. Kyläyhdistyksen hallitus 

valtuutettiin valitsemaan keskuudestaan edustajan muihin järjestöihin aina tarvittaessa. 

 

14§ Hankekatsaus  

 

 Kylän kehittämishanke II  

 

Mediatiimi on jälleen tekemässä kylälehti Vihtijärveläistä. Luvassa on hyvä paketti. 

Kyläyhdistyksen visuaalista ilmettä on uudistettu ja laadittu ilmoituksille, tiedotteille, 

esityksille ja asiakirjoille yhtenäinen pohja. 

Tulevia tapahtumia:  

o Taidekahvila 18.5.2014 

o Alakoulun vintin tyhjentämistalkoot 

Vihtijärvi-postikortit ovat suunnitteilla ja tulossa myyntiin 

 

Kyläkoordinaattori on moninaisten tehtävien lisäksi toiminut VITAL-hankkeen apuna, 

mm. matkan käytännön järjestelyissä. Haastava tehtävä on vielä rahoituksen etsiminen 

kyläkoordinaattorin palkkaamiseen jatkossa.  

 

VITAL-hanke  

 

VITAL-hankkeen selvitystyö Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) toimesta jatkuu. 

Seuraavana on vuorossa luontoselvitys. Kiitos kaikille maaliskuussa toteutettuun 

karttakyselyyn vastaajille, vastaajia oli yli 50 ja vastauksia yli 430.   

 

Hanketyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2.4.2014 ja matka kumppanikylään 

Irlantiin toteutuu 25.-28.5. Hankkeesta pyritään tiedottamaan kyläläisille aina kun 

tiedotettavaa on. Tiedotustilaisuus/kokous kyläläisille järjestetään syksyllä kun 

selvitykset on saatu tehtyä. Hankevastaavaan saa mielellään olla yhteydessä, mikäli 

jokin askarruttaa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15§ Vesiosuuskunnan katsaus 

 

Markku Pietilä kertoi, että Vesiosuuskunta etenee hajautetun mallin mukaisesti 

Pyyniemen alueen ”pilottina”. Rakennettava yksikkö pystyy käsittelemään n. 100 

asukasta/20 kiinteistöä. Järjestelmään kuuluvat yhteiskaivo ja puhdistamo. Samaan 

kaivantoon sijoitetaan suojaputket kuitulinjoja varten. ”Satelliitit” on mahdollista 

kytkeä kunnalliseen verkkoon tulevaisuudessa. 

 

Tällä hetkellä suunnittelua tehdään osuusmaksujen turvin sekä talkootöinä. 

.  

16§ Muut asiat 

 

 Terveyskeskuksen vaihto 

 

Perusterveydenhuoltopaikkaa on voinut vaihtaa vuoden 2014 alusta. Sekä lähettävään 

että vastaanottavaan paikkaan on tehtävä ilmoitus. Vihtijärveläisillä vaihtoehtoina 

Nummelan lisäksi ovat Karkkila, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Muutos tehdään Karviaisen 

internetsivuilla kohdassa ”Terveyskeskuksen vaihto”.  

  

17§ Kokouksen päättäminen  

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Paavo Norlamo    Kaarina Pullinen 

Puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri 

 

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Veikko Virkki    Ilkka Haapalainen 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 


