
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika Perjantai 1.4.2016 klo 17 
 
Paikka Vihtijärven kylätalo 
 
Läsnä Veikko Virkki  Kari Karstila   
 Markku Pietilä Eija Jokinen  

Paula Eerola  Kaarina Pullinen 
Anita Vihtkari (n. klo 18.00) 

 Heli Einesalo hankekoordinaattori (klo 17-18.15) 
 Raija Toiviainen asiantuntija-apu (klo 18.15 alkaen) 
 
Poissa  Henna-Riina Kuusela 

Anu Nilsson 
 Harri Hampori kunnanvaltuutettu 
 
1§ Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Veikko Virkki avasi kokouksen. 
 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Karstila ja Paula Eerola. 
 
3§ Vahvistuva Vihtijärvi-hanke 

Vahvistuva Vihtijärvi-hanke on alkanut tänään 1.4.2016. Tarkistettiin 
toimeksiantosopimukset. Keskusteltiin hankkeen toteuttajien, Heli Einesalon ja 
Kaarina Pullisen kanssa hallituksen toiveista toteuttamisen käytäntöjen suhteen. 
Hallitus pyytää toteuttajilta toimintasuunnitelma- ja aikatauluarvion seuraavaan 
hallituksen kokoukseen 18.4.2016. Sovittiin lisäksi että käytetään tasalaskutusta/kk 
jonka lisäksi toteuttajat pitävät tuntikirjanpitoa tehdyistä asioista. Vanha 
kyläkoordinaattorin puhelinliittymä 044 2760 001 siirtyy Helin käyttöön 
hankeasioiden hoitamista varten. 

 
4§ Kylälehti Vihtijärveläisen painos 

Viime vuosina kylälehti Vihtijärveläisen painos on ollut 700 kpl, mutta näyttää siltä, 
että lisälehdille olisi tarvetta, ettei tarvitse pihistellä. Hintaero 1000 kpl:n ja 700 kpl:n 
välillä on 335 €. Aikaisempina vuosina olemme saaneet Viakaksen tukea kylälehden 
painattamiseen, nyt sen kulut katetaan mainostuotoilla. 
 
Päätettiin ottaa kylälehdestä tuhannen kappaleen painos. 
 

5§ Kesätyöntekijä Op:n tuella 
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki on myöntänyt kyläyhdistykselle tukea 350 € yhden 
nuoren työllistämiseksi n. kahdeksi viikoksi kesällä 2016. Lohjalla pidetään 
kampanjaan osallistuville yhdistyksille infotilaisuus 4.4. klo 17 alkaen. Tilaisuuteen voi 
mennä, mutta toimintaohjeet on saatu myös kirjallisesti. 



 

 
Kesätyöpaikkamahdollisuudesta ilmoitetaan kylän kotisivuilla www.vihtijarvi.fi. 
Valittavalla kesätyöntekijällä tulee olla hyvä paikallistuntemus. Osuuspankki 
vastaanottaa hakemukset ja toimittaa ne kyläyhdistykselle, joista yhdistys valitsee 
kesätyöntekijän. Nuoren ohjaajana ja yhteys/vastuuhenkilöinä toimivat Heli ja 
Kaarina. Tehtävät määräytyvät hakijan taitojen mukaan.  

 
6§ Avaimet Maisemaan -hanke 

Päätettiin osallistua Avaimet Maisemaan -hankkeeseen. Hankkeen vastaava Katri 
Salminen ProAgriasta kutsutaan hankeiltaan ma 9.5.2016 klo 18.30 esittelemään 
hanke. Kylän yhteyshenkilönä Avaimet Maisemaan hankkeeseen toimii Eija Jokinen. 

  
7§ Valtiovarainministeriön hylkäys osakuntaliitosesitykseen 21.3.2016 

VM on hylännyt osakuntaliitosesityksemme 17.3.2016 ja antanut tiedon tästä 
sähköpostitse 21.3.2016. Jos päätöksestä halutaan valittaa, tulee valituksen olla 
perillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa viimeistään 21.4.2016. 

 
 Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti jättää korkeimmalle hallinto-

oikeudelle valitus Valtiovarainministeriön hylkäävästä päätöksestä. Kari Karstila 
aloittaa valituksen luonnostelun, valitusta muokataan seuraavan kerran yhdessä ke 
13.4.2016. Pyrimme löytämään jostain asiantuntijatahon arvioimaan valitustekstin 
ennen sen toimittamista KHO:n. 

 
8§ Muut asiat 

Ei muita asioita. 
 
9§ Seuraava kokous 

Kyläyhdistyksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran ma 18.4.2016 klo 18.30.  
 
10§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.55. 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
__________________________________ ___________________________________ 
Veikko Virkki  Kaarina Pullinen 
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 
 
__________________________________ __________________________________ 
Kari Karstila  Paula Eerola 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


