
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Torstai 8.5.2014 klo 18.30–21.50 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Markku Pietilä Paula Eerola  

 Eija Jokinen Kari Karstila 

 Anita Vihtkari (19.45 alk.) Kaarina Pullinen 

 

 Anu Nilsson kyläkoordinaattori 

 

Poissa  Anna-Liisa Kuusela Hans Brummer 

Henna-Riina Kuusela 

 

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

 

1§ Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Anu Kuusela oli poissa joten varapuheenjohtaja Markku Pietilä avasi 

kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Kari Karstila ja Eija S Jokinen.  

 

3§ Taloustilanne 02.05.2014 

  

 Käytiin lyhyesti läpi tuloslaskelma 2.5.2014. Esitettiin käsiteltäväksi ensi kokouksessa 

mahdollinen ylimääräinen lainan lyhennys.  

 

4§ VITAL-hanke 

 

Hanketyöryhmä ja tekeillä olevat selvitykset 

Hanketyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa. Siihen mennessä FCG on 

tehnyt oman sovitun osuutensa hankkeesta, eli luonto-, maisema- ja historiaselvityksen 

sekä selvityksen alueen rakennuspaikoista ja esittää hanketyöryhmälle selvitystyönsä 

sekä ehdotuksen tulevista toimenpiteistä. Vihdin Museolta on hankittu lisätietoja kylän 

alueella tehdyistä rakennusinventoinneista. Samalla kyläyhdistykselle on hankittu 

Vihdin rakennuskulttuurisäätiön julkaisema Vihdin asutusta koskeva teos.  

 

Kumppanikylä Goleenin lähettämä kysely 

Käsiteltiin kumppanikylältä tullut vierailuamme valmisteleva kysely. Käytiin lyhyesti 

läpi hankevastaavan esitäyttämät vastaukset ja lisäysten jälkeen hyväksyttiin 

lähetettäväksi.  

 

Matkaseminaari ke 14.5. klo 20.30 

Irlannin matkaan 25.–28.5. osallistuvien kesken pidetään valmisteleva tiedotus- ja 

valmistautumistilaisuus ke 14.5.2014 klo 20.30. Tilaisuudessa käydään läpi matkan 



 

käytännön järjestelyt sekä matkan tavoitteet. Matkalle osallistuvat Anu Kuusela, 

Markku Pietilä, Eija S Jokinen, Anita Vihtkari, Paula Eerola, Kari Karstila, Anu 

Nilsson, Juha Mäkinen Ely-keskuksesta sekä Kaarina Pullinen. 

  

Hallintouudistuksen aikataulu 

Osana hanketta tarkastellaan paikallishallintoamme ja pyritään tekemään siitä 

mahdollisimman aukoton, demokraattinen sekä sellainen, että se on riittävän 

vakuuttava myös ”ulospäin”. Säännöt tulee päivittää ajanmukaisiksi. Hallituksen 

elokuun kokouksessa käydään läpi säännöt ja mahdolliset uudistusehdotukset.  

Päätettiin järjestää VITAL -hanketta koskeva kyläkokous syksyllä, jossa 

uudistusehdotus esitetään kyläkokoukselle.   

 

5§  Kyläkoordinaattorin kuulumiset 

 

 Kylätalon avainpiilo 

Koulu- ja kylätalon keittiön ulko-oven ulkopuolella on ”musta laatikko”, jossa 

kylätalon avainta säilytetään kylätalon käyttäjiä varten. Koodia vaihdetaan välillä ja 

sen vaihtaa kyläkoordinaattori. Koodi annetaan ainoastaan kylätalon käyttäjille. 

 

 Onni kutsuu kylään- ja Kylien Salo-hankkeiden vierailu 10.5.2014 peruuntunut 
Vierailu on peruuntunut, hanke päättyy toukokuun lopussa. 

 

 Tienvarsien siivoustalkoot 
Tienvarsien siivoustalkoot pidetään maanantaina 12.5.2014. Jätesäkkejä ja ohjeet 

annetaan klo 18.30 kappelin parkkipaikalla. Kyläkoordinaattori organisoi tapahtuman. 

 

 Ykkösakselin kevätkokous 22.05.2014 

Anu Nilsson edustaa Vihtijärven kyläyhdistystä Ykkösakselin hallituksessa, 

yksimielisesti päätettiin antaa Anulle valtakirja. Kaikki saavat mielellään liittyä 

Ykkösakselin jäseneksi, koska toimintaryhmän saaman tuen määrään vaikuttaa 

yhdistyksen jäsenten määrä. Tällä tavoin osaltamme edistämme Leader-toiminnan 

vahvaa säilymistä alueellamme. Asiasta kerrotaan kyläläisille kylän kotisivuilla. 

 

 Valtakunnallinen Leader-viikko 
Leader-viikkoa vietetään tänä vuonna Ykkösakseli ry:n alueella 9.-15.6. Päätettiin, että 

Vihtijärvellä pidetään viikon kunniaksi Kylätalon avoimet ovet, kyläkahvila sekä 

alakoulun vintin tyhjennystalkoot keskiviikkona 11.6.2014 klo 16 alkaen. 

Osallistumalla Leader-viikkoon kyläyhdistys saa näkyvyyttä koko Ykkösakselin 

alueella, koska kaikkia osallistuvia tapahtumia mainostetaan Ykkösakseli ry:n 

toimesta. Kyläkoordinaattori organisoi tilaisuuden. 

 

 Taidekahvila kylätalolla 
Taidekerhon taidekahvila järjestetään kylätalolla sunnuntaina 18.5., toivottiin että se 

tapahtuisi samaan aikaan EU-ennakkoäänestysbussin ollessa paikalla klo 10–13. 

Kahvilan tuotto tulee kyläyhdistykselle, mahdollisten myytävien teosten tuotto 

taiteilijoille. Kyläkoordinaattori organisoi taidekahvilan. 

  

 RAY:n avustuksen hakeminen 
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia voi tänä vuonna hakea toukokuun loppuun 

mennessä. Kyläkoordinaattori selvittää mahdollisuuksia hakea avustuksia  



 

a) senioritalo-projektin käynnistämiseksi Palvelutaloyhdistys ry:n puitteissa sekä 

b) vapaaehtoistoiminnan avustuksista kyläkoordinaattorin palkkaamiseksi. Päätettiin 

hakea vapaaehtoistoiminnan avustusta, mikäli se on mahdollista. 

 

 Kylälehti 2014 
Kylälehti Vihtijärveläisen 1. vedos on valmis, korjaukset lähetetään tämän viikon 

lopussa. Lehti ilmestynee toukokuun aikana.  

 

6§ Tilin käyttöoikeus Kirsi-Mari Korpiniitylle 

Kirsi-Mari Korpiniitylle päätettiin antaa edelleen kyläyhdistyksen tilinkäyttöoikeus. 

 

7§  Kirpputori 

Siivoustalkoot järjestetään la 10.5. klo 10 alkaen. Sen jälkeen on tarjolla siivoussauna 

Anu Kuuselan luona. Kirpputori aukeaa todennäköisesti toukokuun viimeisenä 

viikonloppuna. Kirpputorivastaavana toimii edelleen Kaija Silvasti. 

 

8§ Kyläavustajan palkkaaminen 

Kylän kehittämishanke loppuu elokuun lopussa. Kuinka hoidamme jatkossa kylätalon 

varaukset ja muut kyläkoordinaattorin tällä hetkellä hoitamat hankkeen aikana 

vakiintuneet työt? Olisiko aiheellista selvittää perusteellisemmin työvoimatoimiston 

kautta pitkäaikaistyöttömän työllistämistä kyläyhdistyksen toimesta kyläyhdistyksen 

työntekijäksi ja kyläläisten käyttöön? Päätettiin jättää asia edelleen lepäämään, koska 

emme voi taata työllistettävän riittävää työllistymistä ja kyläyhdistyksen 

palkanmaksukykyä. Todettiin, että muiden mahdollisten kyläavustajan käyttäjien 

kartoittaminen on tällä hetkellä kyläyhdistyksen resursseille liikaa. 

 

9§ Muut asiat 

Teatteri Perän Saapasjalkakissa la 28.06. klo 17 Kylätalon pihalla 

Liput myy Teatteri Perä itse, kyläyhdistys järjestää kahvilan jos tekijöitä löytyy. Tätä 

asiaa selvittää kyläkoordinaattori. 

 

 Harri Hamporin kutsuminen jatkossa hallituksen kokouksiin  

Päätettiin kutsua jatkossa kunnanvaltuutettu Harri Hampori mukaan kyläyhdistyksen 

hallituksen kokouksiin Vihdin kunnan ja Vihtijärven kylän keskinäisen tiedonkulun 

parantamiseksi. 

 

11§ Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50. Seuraava kyläyhdistyksen hallituksen 

kokous on tiistaina 17.6.2014 klo 18.30. 

 

Kokouksen puolesta 

 

________________________________   __________________________________ 

Markku Pietilä   Kaarina Pullinen 

kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Eija S Jokinen   Kari Karstila 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


