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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous 

Aika Sunnuntai 30.10.2016, klo 18:30 – 20:30 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

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

 Eija Jokinen Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 Anu Nilsson Anita Vihtkari 

 Heli Einessalo, VaVi-hankekoordinaattori  

 

Poissa Paula Eerola Henna-Riina Kuusela 

 Markku Pietilä  

1§ Kokouksen avaus, esityslista ja pöytäkirjan tarkastajat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslistasta todettiin ensiksi käytävän läpi 2.11.2016 

pidettävän kyläkokouksen ja syyskokouksen valmistelut (9§ Muut asiat, kyläkokouksen 

valmistelun tarkistus) 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Eija Jokinen ja Anu Nilsson. 

2§ Kyläsuunnitelma 

 Todettiin kyläsuunnitelman valmistelun vaihe siihen osallistuneiden puolelta: 

Kyläsuunnitelmalle on luonnosteltu ylätason tavoitteita ja kokonaisuuden jäsentely-

rakennetta. Jäsentelyssä ja tavoitteiden konkretisoimisessa on vielä työtä, eikä se valmistu 

vielä seuraavassa kokouksessa. Kokouksissa on ollut melko vähän osallistujia: viime 

kokouksessa alle 10 henkilöä. 

 Todettiin myös, että kyläsuunnitelmaan tulevat kehittämiskohteet eivät ole vain 

kyläyhdistyksen asioita ja vastuulla, vaan ne voivat myös olla mm. kylän muiden yhdistysten 

tarpeista ja vastuulla olevia asioita. Tästä johtuen pitäisi kerätä syöte kyläsuunnitelmaan 

muilta kylän yhdistyksiltä. Myös kyläkysely on antanut kehittämiskohteita kyläläisiltä. 

 Keskusteltiin (ilman lopullisia johtopäätöksiä) myös etätyöläisiä ja yrittäjiä palvelevasta 

etätyötilasta ja sen tarpeellisuudesta. 

Kyläsuunnitelma on tarkoitus tehdä Vihdin muiden kylien kyläsuunnitelmien kanssa 

yhtenäiseen muotoon. 

  Päätettiin, että 

- Kaarina ja Heli tekevät valmistelevan kierroksen kyläsuunnitelman jäsentelyn ja sisällön 

edistämiseksi, erityisesti tavoitteet ja toimenpiteet kohta 

- kyläsuunnitelman parannettu jäsentely tämän hetken tavoitteineen lähetetään sen 

jälkeen kommentointikierrokselle kyläsuunnittelukokouksiin osallistuneille ja 

kyläyhdistyksen hallitukselle. Tämän jälkeen luonnos laitetaan vihtijarvi.fi-sivuille kera 

kolmannen kyläsuunnitteluillan kutsun. 
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- Kaarina kysyy kylän yhdistysten kokouksessa kehittämiskohteita kyläsuunnitelmaan 

muilta yhdistyksiltä. 

3§  Turvallisuussuunnitelma 

 Kaarina, Kaisa Kuusela (Poliisi) ja Mika Nilsson (VPK) ovat pitäneet kokouksen 

turvallisuussuunnitelman rajauksen ja sisällön luonnostelemiseksi. Keskusteltiin 

turvallisuussuunnitelman rajauksesta suhteessa netissä jo olevaan runsaaseen materiaaliin 

ja suhteessa kyläsuunnitelmaan – tuleeko turvallisuuden kehittämiskohteet olla erikseen 

turvallisuussuunnitelmassa vai osana kyläsuunnitelmaa. Todettiin, että tämä asia voidaan 

päättää myöhemmin, kun turvallisuussuunnitelman rajaus ja sisältöä on kehitetty 

pidemmälle. Asiaa myös ymmärretään paremmin kun turvallisuuussuunnitelman 

kehittämistyöhön kuuluva kylän turvallisuuskartoitus on tehty. 

4§ Paikallisen työllistymisen tukeminen 

 Asiasta ei ollut tällä hetkellä raportoitavaa tai keskusteltavaa. 

5§ Luontoreitit 

Heli on työstänyt esimerkkejä yksittäisistä luontoreiteistä ja luontoreittisuunnitelman 

sisältösuunnitelman. Sisällöstä todettiin tärkeää olevan sopivan tasoisen informaation 

antaminen suunnitelluista luontoreiteistä maanomistajille ja kyläläisille, sekä informaatio 

luontoreittien investointihankkeen suunnittelemiseksi. Myös luontoreittien ylläpidosta ja 

kustannuksista tulisi suunnitelmassa olla riittävästi tietoa päätöksentekoon. 

Keskusteltiin luontoreittien kohderyhmän rajauksesta ja luontoreitti-informaation 

julkistamisesta ja julkisuudesta. Kokouksen mielipide oli ensisijaisesti kyläläisiä palvelevat 

luontoreitit ja reitti-informaatio; pyrkien välttämään liian massiivista käyttäjämäärää kylän 

ulkopuolelta. Tarkemmat päätökset aiheesta voidaan tehdä myöhemmin, kun suunnitelmat 

ovat pidemmällä. 

6§ Luontokohdetietopankki 

 Luontokohteiden tietopankista ei ollut tällä hetkellä ajankohtaista keskusteltavaa. 

7§ Www-sivujen kehittäminen 

Keskustelu www-sivujen kehittämisestä ja palvelutarjoajien tarjouksista koskien www-

sivujen siirtoa uudelle alustalle päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 

8§ Kyläkysely 

 Kyläkyselyä ei käyty tarkemmin läpi kokouksessa. Hallituksen jäsenet ovat saaneet kyselyn 

tulosten esityksen luonnoksen sähköpostilla Kaarinalta 26.10.2016. 

 Todettiin, että joidenkin kysymysten osalta voisi olla vielä hyvä saada tulokset suodatettuna 

erikseen vakinaisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osalta, mikäli tuloksissa on näiden 

vastaajaryhmien kesken eroja.  

9§ Muut asiat 

Todettiin kyläkokoukseen tarvittavan materiaalin: talousarvio ja toimintasuunnitelma 

vuodelle 2017 olevan valmiita. Todettiin, että kyläyhdistyksen halitukseen ehdotettujen sekä 

toiminnan tarkastajaehdokkaiden suostumus tulee vielä tarkistaa. 
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VaVi-hanke on ehdottanut hallituksen ”tyky-päivää” Hyvinkäällä sijaitsevaan luontoreittiin 

tutustumiseksi. Sovittiin, että päivälle etsitään sopivaa päivämäärää. 

10§ Seuraava kokous 

 Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on maanantaina 14.11.2016, klo 18:30 alkaen. 

11§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30. 

Yhteenveto sovituista toimenpiteistä 

Toimenpide Vastuullinen Määräaika 

Kyläyhdistyksen hallitukseen ehdotettujen suostumuksen 
tarkistaminen 

Kaarina 2.11.2016 

Kyläyhdistyksen toiminnantarkastajien suostumuksen 
tarkistaminen 

Kaarina 2.11.2016 

Kyläsuunnitelman jäsentelyrakenteen edelleenkehittäminen ja 
lähettäminen kommentointiin suunnitteluiltoihin osallistuneille 
ja hallitukselle 

Kaarina ja Heli Mahd. pian 

Tiedustelu kylän yhdistyksiltä tulevista kehittämiskohteista 
kyläsuunnitelmaan 

Kaarina Kylän yhdistysten 
kokous 

Kyselytulosten esityksen jatkokehittäminen suodattamalla 
erikseen sovittavista kysymyksistä vakinaisten ja vapaa-ajan 
asukkaiden osuudet erikseen, milloin kysymyksen tuloksissa on 
merkittäviä eroja 

Anu milloin / mikäli 
mahdollista 

 

Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Veikko Virkki, puheenjohtaja   Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________ 

Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 

______________________________  ______________________________ 

Eija Jokinen, pöytäkirjan tarkastaja  Anu Nilsson, pöytäkirjan tarkastaja 

 


