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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous 

Aika Maanantai 14.11.2016, klo 18:30 – 21:47 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

Läsnä Veikko Virkki, puheenjohtaja Kaarina Pullinen, sihteeri, VaVi-
hankekoordinaattori 

 Paula Eerola Eija Jokinen 

 Kari Karstila, kokouksen kirjuri Anu Nilsson 

 Anita Vihtkari Heli Einessalo, VaVi-hanke- 
koordinaattori 

 

Poissa Markku Pietilä Karoliina Suomalainen-Palmola 

 Harri Hampori, kunnanvaltuutettu  

1§ Kokouksen avaus ja esityslista 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin, että kyläsuunnitelman kehittämiskohteista 

keskustellaan esityslistan VaVi-hankkeen tilannekatsaus -kohdassa. 

2§ Pöytäkirjan tarkastajat 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Eerola ja Anita Vihtkari. 

3§ Edellisessä kokouksessa sovittujen toimenpiteiden tarkistus 

 Todettiin, että edellisessä kokouksessa (30.10.2016) sovitut toimenpiteet on tehty. 

Tiedustelu kylän yhdistyksiltä kyläsuunnitelman kehittämiskohteista on kuitenkin tehty 

sähköpostipyynnöllä eikä kylän yhdistysten kokouksessa - kokous järjestetään vasta 

maaliskuussa 2017. 

4§  Talouskatsaus 

 Puheenjohtaja totesi, että lokakuun talousraporteissa ei ollut mitään erityistä uutta merkille 

pantavaa. 

 Päätettiin, että VaVi-hankkeen (Vahvistuva Vihtijärvi) maksatushakemus pyritään tekemään 

vielä vuoden 2016 puolella. Puheenjohtaja keskustelee  yhdistyksen kirjanpitäjän kanssa 

maksatushakemuksen tekemisen vaatimista toimenpiteistä. VaVi-hankekoordinaattorit 

tekevät hakemuksen vaatiman raportin / raportit ja keräävät muut tarpeelliset tiedot. 

5§ Vahvistuva Vihtijärvi –hankkeen tilannekatsaus 

 Vavi-hankekoordinaattorit Kaarina ja Heli esittelivät VaVi-hankkeen tilannekatsauksen.  

 Tilannekatsauksen käsittelyssä esille tulleita asioita ja päätöksiä: 

 Kyläsuunnitelma 

 Kyläsuunnitelman kehittämiskohteista ollaan valmistelemassa listaa keräämällä ne eri 

lähteistä: kyläkysely, päiväkotilaisten ja koululaisten toiveet, aiempi kyläsuunnitelma 
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sekä FCG:n Vital-hankkeessa tekemä kylän kehittämissuunnitelma sekä jo pidetyt 

kyläsuunnitelmaillat. Keskusteltiin myös erilaisista tavoista jäsentää kehittämiskohteita 

esim. aihealueen tai toteutusaikataulun mukaan sekä näkökulmien mahdollisesta 

yhdistämisestä eri näkökulmia palvelevaksi kokonaisuudeksi. 

 Kyläsuunnitelman kehittämiskohteita on tarkoitus käsitellä seuraaavassa kylä-

suunnitelmaillassa su 20.11.2016, klo 18 alkaen, kylätalolla. 

 Kyläsuunnitelman taitosta ja painatuksesta pyydetään tarjoukset muutamalta 

painotalolta. 

 Päätettiin, että kyläsuunnitelma julkaistaan netissä luonnoksena vuoden 2017 alussa 

kommentteja varten ja se hyväksytään kevään kyläkokouksessa. 

 Turvallisuussuunnitelma 

 Turvallisuussuunnitelmaa valmisteleva työryhmä on kokoontunut 1.11.2016.; 

työryhmän seuraava kokous on 29.11.  Keskusteltiin tarpeellisuudesta erottaa toisistaan 

kylän turvallisuussuunnitelma sisältäen turvallisuuskartoituksen ja turvallisuuteen 

liittyvät kehittämiskohteet kylällä sekä kyläläisille suunnattu käytännön turvallisuus-

ohje.  

Luontoreitit 

 Heli ja Kaarina osallistuivat netin kautta Outdoors Finland: Luonnosta kansainvälistä 

liiketoimintaa -seminaariin. Relevanttia asiaa seminaarissa oli esim. Eurooppalainen 

luontoreittien laatujärjestelmä, reittien luokittelu, huollon ja ylläpidon käytännöt, 

digitaaliset ratkaisut sekä kotimaisten toimijoiden esittelyt. 

 Heli ja Kaarina ovat tehneet maastokäyntejä luontoreittien potentiaalisille alueille: 

Hiukkalampi ja ympäristö (mahdollisesti ratsastusreitin alue); Ilmakkaankalllio, josta 

näkyy Ylimmäiselle ja muinaisranrantaan; Yrjöläntien varrella oleva "kivilinna"; sekä 

Ylimmäinen - Niemenjärvi puron Karkkilantien alitus (mahdollinen kanoottireitti). 

 Laajennetun työryhmän perustamista on pohdittu luontoreittien suunnitteluun nyt, kun 

perustietoa aiheesta on kerätty. Päätettiin perustaa työryhmä luontoreittien 

jatkosuunnitteluun. Työryhmään kutsutaan ainakin kyläkyselyssä talkoolaisiksi 

ilmoittautuneet - heitä on kolme kappaletta. 

Paikallisen työllistymisen tukeminen 

 Paikallisen Vihdin 4H-yhdistyksen edustajan kanssa on keskusteltu mm. 

mahdollisuuksista järjestää nuorille työelämän valmennusta ja työelämä-kortin 

suorittamista. 

6§ Johtopäätökset ja mahdolliset toimenpiteet kyläkyselyn tuloksista 

 Kyläkyselyn vastausten perusteella nähtiin tarpeelliseksi ja päätettiin perustaa Vihtijarvi.fi -

sivuille Kysymyksiä / Vastauksia -palsta. Palstalle kerätään aluksi kyläkyselyn perusteella 

joitakin vastauksia ja selvennyksiä esille tulleisiin kysymyksiin. Sitten palstaa laajennetaan 

sivujen yhteydenottolomakkeen kautta tulevien kysymysten vastauksilla. Päätettiin, että 

Kaarina kerää kyläkyselystä keskeisiä kysymyksiä ja Kaarina / Kari kehittää vstaukset niille. 
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7§ Vihtijarvi.fi –sivujen kehittäminen sekä LIVE-hanke ja toimittajien tarjoukset 

 Todettiin, etttä LIVE-hankkeelle (Lisää Elämää kylille) tehty hakemus tuesta uuden 

sovellusalustan hankkimiseksi Vihtijarvi.fi -sivuille on hyväksytty Ykkösakselissa.  Tuki on 

50% hankinnasta (ilman työn osuutta). 

 Päätettiin hyväksyä kokonaisedullisimpana Siteseq Oy:n tarjous Vihtijarvi.fi -sivujen uudeksi 

sovellusalustaksi. Muita tarjoajia olivat Konsepto Oy ja Verkkotaikurit Oy. Mediatiimi pohtii 

sivujen siirrettävän sisällön ja muut kehittämistarpeet. 

8§ Ensivaste-asia 

 Anita on nostanut esiin kysymyksen ensivasteen riittävän nopeasta toteutumisesta 

Vihtijärven kylässä, kun paikallinen Vihtijärven VPK ei ensihoitojärjestelmää koskevien 

päätösten mukaan voi virallisesti toimia ensivasteena. Tämä liittynee siihen, että vaikka 

Vihtijärven VPK:lla aika korkea lähtövalmius, niin se ei kuitenkaan ole täysi 24h/7 valmius. 

Toisaalta, toteutuneissa lähdöissään VPK on ehdottomasti nopeimmin avun tarpeen 

paikalla Vihtijärvellä. Ensivasteen mahdollisessa parantamisessa kysymys olisi siten siitä 

voisiko VPK toimia ensivasteena tapauksissa, joissa sillä on lähtövalmius, jota sitten 

täydennettäisiin ensivasteella toisen turvaavan toimijan puolesta. 

 Ensivaste on hätätilapotilaan luokse lähetettävä lähin mahdollinen pelastustoimen 

yksikkö, joka kykenee aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen 

turvaamiseksi, antamaan tehostettua ensiapua, arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan 

tilanteesta eteenpäin. Ensivaste on hätäkeskuksen jälkeen seuraava taso moniportaisessa 

ensihoitojärjestelmässä, joka on tarkoitettu ihmisten äkillisten terveydentilan häiriöiden 

hoitoon. 

 Päätettiin, että Eija selvittää Vihtijärven ensihoitojärjestelmän vastuuhenkilöltä toisaalta 

vaatimukset ensivasteen toteuttajalle (tässä tapauksessa potentiaalisena Vihtijärven VPK) ja 

toisaalta vaatimukset ensivasteen toteutumisesta sen asiakkaan kannalta (tässä kyläläiset). 

Lisäksi on selvitettävä mahdollisuus toisiaan täydentäviin ensivasteen toteuttajiin. 

9§ Osallistuminen Vihdin matkailu ry:n Kylät kartalle –hankkeeseen? 

 Kylät kartalle -hanke on pyytänyt tietoja mm. kylien kulttuurikohteista, merkittävistä 

maisemista, luontoreiteistä, historiasta, uimapaikoista ja kylätaloista. Tiedot kerätään siihen 

tarkoitetulla lomakkeella. Päätettiin, että Heli kerää tiedot lomakkeille Vihtijärven 

kylätalosta, kappelista, Ylisepästä ja Nummituvasta. 

10§ Muut asiat 

 Puurojuhlan 27.11. järjestelyissä todettiin olevan pulaa järjestäjistä koska tavanomaiset 

henkilöt ovat matkoilla tai muuten estyneitä osallistumaan. Päätettiin, että Kaarina kysyy 

netin kautta onko vapaaehtoisia osallistumaan puurojuhan järjestämiseen. Mikäli ei saada 

riittävästä vapaaehtoisia, niin juhla jätetään järjestämättä tänä vuonna. 

 Päätettiin, että hallituksen tyky-päivä Hyvinkään luontoreittiin tutustumiseksi keväällä. Heli 

ja Kaarina tekevät  vierailun reitille jo aikaisemmin. 

 Käytiin läpi eri järjestöiltä ja muilta toimijoilta tulleita lukuisia kutsuja ja pyyntöjä mm. 

tapahtumiin osallistumiseen. Viestejä on tullut Kotiseutuliitosta, Helsingin yliopiston 

Ruralia-instituutista, Vihdin liikuntatoimesta ja yrityskehittäjältä sekä Uudenmaan Kylät 
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ry:ltä. Näistä toimenpiteitä aiheutti lähinnä viimeksi mainitun järjestämä Kyläpäällikkö-

tapaaminen 19.11.2016 Vihtijärvellä, jossa Kaarina esittelee Vital-hanketta.  

 Todettiin, että voitaisiin osallistua Suomi 100 vuotta -tapahtumaan. Osallistumisen muoto 

on pohdinnan alla. 

 Todettiin, että kyläyhdistyksen hallituksen moninaisten asioiden valmisteluun ja käsittelyyn 

olisi hyvä sopia jonkinlainen tiimi/vastuujako. Asiasta keskustellaan myöhemmissä 

hallituksen kokouksissa. 

11§ Seuraava kokous 

 Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous ("pikkujoulu") on keskiviikkona 7.12.2016, klo 

18:30 alkaen, kylätalolla. 

 Uuden 2017 hallituksen järjestäytymiskokoukselle ehdotettiin ajankohdaksi keskiviikkoa 

18.1.2017, klo 18:30, paikkana kylätalo. 

12§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:50. 

 

Yhteenveto sovituista toimenpiteistä 

Huomautus: Alla olevassa listassa ei ole lueteltu kaikkia VaVi-hankkeen suunnitelmassa olevia 

tehtäviä, joita edistetään hankesuunnitelman mukaisesti. 

Toimenpide Vastuullinen Määräaika 

Kylän yhdistysten vastausten keruu kyläsuunnitelman 
kehityskohteiksi 

Kaarina 30.11. (vastausaika) 
jälkeen  

VaVi-maksatushakemuksen tietojen kokoaminen Veikko & Saija Mahd. pian 

VaVi-maksatuksen vaatimien taustatietojen ja raporttien 
tekeminen 

Kaarina & Heli Mahd. pian 

Kyläsuunnitelman jäsentelyrakenteen edelleenkehittäminen ja 
lähettäminen kommentointiin suunnitteluiltoihin osallistuneille 
ja hallitukselle 

Kaarina & Heli Mahd. pian 

Siteseq:in informointi hyväksytystä tarjouksesta Kaarina Mahd. pian 

Vihtijarvi.fi - sivujen siirrettävän sisällön ja kehittämistarpeiden 
tunnistaminen (kirjurin jälkihuomatus: myös toteutusaikataulu 
täytynee miettiä ja sopia toimittajan kanssa) 

Mediatiimi Mediatiimi tehnee 
ehdotuksen 

Ensivasteen kehittämiseen liittyvien reunaehtojen 
selvittäminen 

Eija Mahd. pian 

Tietojen kerääminen ja toimittaminen Kylät kartalle -hanketta 
varten 

Heli Hankeen aikataulun 
mukaan 

Vapaaehtoisten kuulutus puurojuhlan järjestämistä varten Kaarina Mahd. pian 
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Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Veikko Virkki, puheenjohtaja   Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________ 

Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 

______________________________  ______________________________ 

Paula Eerola, pöytäkirjan tarkastaja  Anita Vihtkari, pöytäkirjan tarkastaja 

 


