
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 
KEVÄTKOKOUS 
 
 
 
Aika Maanantai 25.4.2016 klo 18.30 
Paikka Vihtijärven kylätalo 
 
Läsnä 25 osallistujaa nimilistan mukaan (LIITE 1) 
 
1§ Kokouksen avaus  
 
 Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Virkki avasi kokouksen 

 
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Kivistö. Kokouksen sihteeriksi valittiin 

Kaarina Pullinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kai Kilpinen ja 
Paavo Norlamo. 

 
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
4§ Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
 Työjärjestys hyväksyttiin (LIITE 2). 
 
6§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 
 Yhdistyksen puheenjohtaja esitti kokoukselle yhdistyksen tilinpäätöksen (LIITE 3). 

Sihteeri luki laaditun vuosikertomuksen (LIITE 4). Puheenjohtaja 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§ Muut asiat 
 

1. Osakuntaliitosesityksen tilannekatsaus 
Kari Karstila esitti kokoukselle osakuntaliitosesityksen tilannekatsauksen (LIITE 6):  

 9.4.2015 Vihtijärven Kyläkokouksen päätös osakuntaliitoksen tekemisestä 

 1.6.2015 Osakuntaliitosesitys toimitettiin Vihdin kunnalle  



 

 28.10.2015 Nurmijärven kunta puolsi ehdotusta valtuuston  
kokouksessa 

 9.11.2015 Vihdin kunta vastusti ehdotusta 

 17.3.2016 Kuntien lausuntojen jälkeen Valtiovarainministeriö hylkäsi 
esityksen, koska Vihti vastusti esitystä 

 18.4.2016 Kyläyhdistyksen hallitus teki valituksen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen esityksen hylkäämisestä  

 20.4.2016. Nurmijärven kunta jätti valituksen hylkäämisestä 
  
Keskustelu:  
Keskustelussa mietittiin sitä, että lopullinen päätös siirtynee useamman vuoden 
päähän, koska todennäköisesti päätöstä ei ehditä tehdä ennen kunnallisvaaleja. 
 
Kyläyhdistys ei liittänyt osakuntaliitosesitykseensä mitään karttaa. Vihdin kunta oli 
lisännyt asiakirjoihin kartan, josta Haimoon kyläyhdistys ja Tupakkiaron asukkaat 
huolestuivat. Kyläyhdistys on kertonut asian oikein tilan edellä mainituille tahoille. 
 
Jäämme odottamaan KHO:n ratkaisua. 
 
2. Hanketoiminnan tilannekatsaus 

 
Heli Einesalo kertoi kyläyhdistyksen toimesta alkaneista uusista hankkeista. 
Vahvistuva Vihtijärvi 

 kesto 1.4.2014- 30.9.2018 

 toteuttajina Heli Einesalo ja Kaarina Pullinen 

 tärkeimmät tehtävät 
o kyläsuunnitelman päivittäminen 
o palvelutarpeen kartoittaminen 
o paikallisen työllistymisen tukeminen 
o turvallisuussuunnitelma 
o suunnitelma luontoreittien toteuttamiseksi 
o Vihtijärven luontokohteet-tietopankki 

 
Avaimet Maisemaan-hanke 
kesto 1.11.2016-31.3.2018 

 Maa- ja kotitalousnaiset sekä ProAgria, hankekoordinaattori Katri Salminen 

 etsitään Vihtijärven maisemallisia ja matkailullisia vahvuuksia yhdessä 
kyläläisten kanssa 

 kyläkävelyjä, maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmia, 
maisemanhoitotalkoita 

 suunnitelmaa voidaan hyödyntää kehittämishankkeissa sekä kyläkaavoituksen 
pohjamateriaalina 

 
 
Ensimmäinen hankeinfo pidetään kylätalolla maanantaina 9.5.2016 
klo 18.30 alkaen. Lähiaikoina tulee jakeluun kyläkysely, johon toivotaan 
runsaasti vastaajia 



 

 
9§ Kokouksen päättäminen  
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Risto Kivistö    Kaarina Pullinen 
Puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri 
 
 
 
________________________________  ____________________________________ 
Kai Kilpinen    Paavo Norlamo 
Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 
 


