
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 18.30 
Paikka Vihtijärven kylätalo 
 
Läsnä Veikko Virkki  Kari Karstila 
 Eija Jokinen  Anu Nilsson   
 Paula Eerola  Anita Vihtkari 
 Kaarina Pullinen 
 
 Heli Einesalo Vahvistuva Vihtijärvi-hankekoordinaattori 
 Harri Hampori kunnanvaltuutettu (klo 18.30-20.15) 
 
Poissa  Henna-Riina Kuusela Markku Pietilä  
 
1§ Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Veikko Virkki avasi kokouksen. 
 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anita Vihtkari ja Eija Jokinen. 
 

3§ Yhdistyksen syyskokous ke 2.11.2016 klo 18.30 
 

 Hyväksyttiin postilaatikoihin jaettava kutsu kyläkokoukseen sekä 
kyläyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen (LIITE 1) 

 Käsiteltiin toimintasuunnitelmaluonnos  

 Käsiteltiin talousarvioluonnos  

 Kahvitus: Anita Vihtkari järjestää klo 18 alkaen 
 

4§ Hallituksen jäsenen eropyyntö 
Henna-Riina Kuusela on ilmoittanut hallitukselle olevansa estynyt osallistumaan 
hallitustyöskentelyyn ainakin vuoden loppuun ja ehdottaa loppukaudekseen 
31.12.2017 saakka tilalleen Karoliina Suomalainen-Palmolaa, joka on suostuvainen 
tehtävään. Asia tuodaan yhdistyksen syyskokouksen päätettäväksi 2.11.2016. 

 
5§ Osakuntaliitosasiaa: vastaselityspyyntö korkeimmalta hallinto-oikeudelta  
 

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 10.10.2016 saapunut 5.10.2016 päivätty 
vastaselityspyyntö Vihdin kunnan antaman selityksen johdosta. Vastausaikaa on 
24.10.2016 saakka. Käytiin läpi vastaselitysluonnos. Kommentit luonnokseen tulee 
toimittaa Kari Karstilalle pe 14.10. mennessä. Veikko Virkki toimittaa vastaselityksen 
KHO:lle määräaikaan mennessä. 



 

6§ Hankkeiden katsaukset 
 

Vahvistuva Vihtijärvi 

 Seuraava kyläsuunnitteluilta on ke 26.10. klo 18. 

 Maksatushakemuksen valmistelu on meneillään. 

 Seuraava luontokurssi on ajankohtainen kylällä tehtyjen susihavaintojen vuoksi: 
Petoeläimet ja me su 30.10.2016 klo 16 alkaen kylätalolla. Asiantuntijana kylän 
suurpetoasiamies Risto Kivistö. 

 Kyläyhdistyksen ”suuret linjaukset” (haluammeko että esim. suunniteltavat 
luontoreitit ovat kaikkien avoimesti käytettävissä/nähtävissä) vaikuttavat 
hanketyöskentelyyn ja muutenkin kyläyhdistyksen toimintaan - tähän asiaan 
palataan erikseen hallituksen vapaamuotoisessa kokouksessa su 30.10.2016 klo 
18.30 alkaen. Tilaisuuden agenda ja siihen liittyvät käsiteltävät asiat kootaan 
yhteen 27.10. mennessä. 
 

Avaimet Maisemaan -hanke 

 Maisemasuunnittelutyöpaja pidettiin kylätalolla ti 11.10. Tiedotettavat asiat 
jaetaan kylähallituksen jäsenille sähköpostitse kommentoitavaksi ja 
hyväksyttäväksi (Eija Jokinen & Kaarina Pullinen). 

 
Ykkösakselin LIVE -hanke 

 Käsiteltiin hankehakemus kotisivujen ohjelmiston hankkimiseksi ja hyväksyttiin 
hakemus - muutoksia voi tehdä vielä hankkeen vireille tulon jälkeen. 

 Hankehakemus käsitellään Ykkösakselissa to 10.11.2016. 
 
7§ Hallituksen työjärjestysehdotus 
 
 Hallituksen kokousten esityslistat ja kokousten pöytäkirjat liitteineen tulee saada 

jakeluun oikea-aikaisesti myös yhdistyksen jäsenille ja muista aiheesta 
kiinnostuneille. Esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisen ei välttämättä tarvitse 
kuulua juoksevien asioiden hoitamisen lisäksi sihteerille. Päätettiin, että seuraavasta 
hallituksen kokouksesta lähtien esityslistat ja kokousten pöytäkirjat voi laatia myös 
kirjuri yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kanssa. Hallituksen 
varapuheenjohtajuutensa lisäksi kirjurina toimii toistaiseksi Kari Karstila. Kirjurin 
tehtävä voi tarvittaessa olla myös kiertävä. 

 
 Kokouksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä materiaalin tulisi olla hallitusten jäsenillä 

hyvissä ajoin (vähintään 3 päivää ennen kokousta), jotta hallituksen jäsenet voivat 
tulla kokouksiin valmistautuneina, ja näin myötävaikuttaa paremmin käsiteltäviin 
asioihin. Myös kokouksiin käytettävä aika lyhenisi. Tällä hetkellä käsiteltäviä asioita 
on paljon mm. osakuntaliitostilanteen ja vilkkaan hanketoiminnan vuoksi. Jäsenistön 
tulisi puolestaan nähdä hallituksen päätökset mahdollisimman pian kokousten 
jälkeen. 

 
9§ Muut asiat 

Viakas ry:n myöntämä avustus: 
Vihdin asukas- ja kylätoimikunta ry:ltä on saatu taloudellista tukea haetut 800 € 



 

Uudenmaan Kylät ry 
Uudenmaan Kylät ry kutsuttiin pitämään hallituksensa kokous Vihtijärven kylätalolle 
23.11.2016  

 
10§ Seuraava kokous 

Seuraava varsinainen kokous pidetään 14.11.2016 klo 18.30. HUOM: Kyläyhdistyksen 
hallituksen seuraava tapaaminen, jossa keskustellaan Vahvistuva Vihtijärvi-hankkeen 
askelmerkeistä, pidetään su 30.11.2016 klo 18.30 luontokurssin jälkeen kylätalolla. 

 
11§ Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.55. 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________________ ___________________________________ 
Veikko Virkki  Kaarina Pullinen 
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Anita Vihtkari  Eija Jokinen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


