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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous 

Aika Keskiviikko 7.12.2016, klo 18:50 - 19:50 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

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

 Paula Eerola Eija Jokinen ( klo 19:03 - ) 

 Kari Karstila, kokouksen kirjuri Anu Nilsson 

 Markku Pietilä Karoliina Suomalainen-Palmola 

 Anita Vihtkari Antti Virmavirta, hallituksen jäsen 2017 - 

 Heli Einessalo, VaVi-hanke- 
koordinaattori 

Harri Hampori,  kunnanvaltuutettu 

 

Poissa   

 -  

1§ Kokouksen avaus ja esityslista 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen; esityslistaan todettiin muutama lisäys Muut asiat -kohtaan.  

2§ Pöytäkirjan tarkastajat 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karoliina ja Markku. 

3§ Edellisessä kokouksessa sovittujen toimenpiteiden tarkistus 

 Käytiin läpi edellisessä kokouksessa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen. Muutoin 

toimenpiteet on tehty, paitsi vielä käynnissä olevia toimenpiteitä ovat: 

- Kylän yhdistyksiltä ei ole määräaikaan mennessä (30.11.2016) saatu yhtään vastausta 

kyselyyn mahdollisista kehittämiskohteista kyläsuunnitelmaan. Vastauksia odotellaan 

vielä jonkin aikaa. 

- Uuden kyläsuunnitelman kehittämiskohteiden jäsentäminen ja tarkentaminen on 

muutenkin vielä työn alla. 

- Vihtijarvi.fi -sivuston ohjelmistotoimittajaksi valitun Siteseq Oy:n kanssa on tapaaminen 

sovittu. Sivuston uudelle ohjelmistoalustalle siirrettävän sisällön ja sivuston kehittämis-

tarpeiden tunnistus on käynnissä Mediatiimin toimesta. 

- tietojen kokoaminen VaVi-hankkeen maksatushakemusta varten on tehty; hakemus 

vielä toimittamatta. 

- Kysely ensivasteen mahdollisesta toteuttamisesta paikallisesti (Vihtijärven VPK) on 

lähetetty ao. HUSin vastuuhenkilölle, mutta vastausta odotellaan vielä. 

- Vihtijärven materiaalin kokoaminen Vihdin kunnan Kylät kartalle -hanketta varten on 

tekeillä. 
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4§  Kansainvälisen vapaaehtoisleirin järjestäminen Vihtijärvellä? 

 Keskusteltiin kansainvälisen vapaaehtoisleirin järjestämisestä Vihtijärvellä: työn kohteesta, 

järjestelyistä ja kustannuksista. Kysely leirin järjestämisestä on tullut Allianssin nuoriso-

vaihdosta. 

 Keskeiseksi pulmakysymykseksi järjestämisessä todettiin olevan järjestelykustannusten 

kattaminen (sponsori?) sekä sopivan vastuuhenkilön löytäminen leiriläisten työn 

ohjaamiseen. 

 Päätettiin, että Kaarina selvittää tarkemmin leirin järjestämisen reunaehtoja ja 

kustannuksia sekä mahdollista sponsoria kustannusten kattamiseksi. 

5§ Valtakirjan antaminen Anu Nilssonille edustamaan Vihtijärven kyläyhdistystä 

Ykkösakselin 2016 syyskokouksessa 

 Päätettiin antaa Anu Nilssonille valtakirja edustamaan Vihtijärven kyläyhdistystä 

Ykkösakselin syyskokouksessa 13.12.2016. Samalla tarkistettiin ja todettiin, että 

Ykkösakselin jäsenmaksu vuodelta 2016 on hoidettu. 

6§ Osallistuminen Suomi 100v valtakunnallisiin luontopäiviin osana Vihdin liikunta-

palveluiden teematapahtumia? 

 Vihdin liikuntapalvelut on kysellyt yhteistyökumppaneita Suomi 100v valtakunnallisten 

luontopäivien paikallisiin toteutuksiin useamman tapahtuman muodossa (Luonnon päivä: 

Koe laavut; Tunne kesäyö: Puolikuu-uinti; Syödään yhdessä luonnossa). Tapahtumat 

järjestettäisiin helmi - elokuussa vuonna 2017. 

 Päätettiin, että Kaarina selvittää kiinnostusta ja mahdollisuuksia toteuttaa joitakin 

tapahtumista Vihtijärvellä kylän eri yhdistysten yhteistyönä. 

7§ Vapaata keskustelua ajankohtaisista aiheista ja muustakin 

 Vapaamuotoinen osio jatkui kokouksen virallisen osuuden (11§) jälkeen. 

8§ Muut asiat 

 Muita esille tulleita asioita olivat: 

- joulukortit: Syökerin tuvalla tapahtuvassa joulukorttimyynnin palautteessa on toivottu 

edellisvuotisten korttien ohella myös kokonaan uusia kuva-aiheita. Juha Ahvenharjun 

ottamia kuvia toivotaan edelleen kortteihin. 

- Kyläkyselyssä on toivottu joitakin palveluja kylälle, esim. parturia. Toisaalta on tiedossa, 

että ko. palveluiden tarjoajia voisi kylälle löytyäkin. Päätettiin, että Kaarina selvittää  

mahdollisuuksia järjestää työpiste tällaisten palveluiden ajoittaiselle järjestämiselle 

Kylätalolla. 

- Kaarina informoi Ykkösakselin tulevasta opintoretkestä tutustumaan kylätoimintaan 

Vuolenkoskella, Kymenlaaksossa. Vuolenkoski on Suomen vuoden 2014 kylä ja se on 

lehdistössä saanut äskettäin huomiota kylän nuorten työllistämisprojektista. Retki 

järjestetään 28.1.2017. Retkelle osallistujiksi ilmoittautui Kaarina, Eija, Anu ja Heli. 

10§ Seuraava kokous 

 Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on keskiviikkona 18.1.2016, klo  18:30 alkaen. 
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11§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen virallisen osuuden klo 19:50. 

Yhteenveto sovituista toimenpiteistä 

Alla olevassa taulukossa ei ole lueteltu kaikkia VaVi-hankkeen tehtäviä, joita edistetään hanke-

suunnitelman mukaisesti. 

Toimenpide Vastuullinen Määräaika 

Uuden kyläsuunnitelman kehittämiskohteiden jäsentäminen ja 
tarkentaminen sekä kylän yhdistysten ideoiden kokoaminen 

Kaarina et al. Mahd. pian 

Vapaaehtoisleirin järjestämisen reunaehtojen ja kustannusten 
sekä mahdollisen sponsorin selvittäminen 

Kaarina Mahd. pian 

Selvitystyö parturi- yms. palveluiden ajoittaisesta 
järjestämisestä kylätalon tiloissa 

Kaarina Mahd. pian 

VaVi-hankkeen maksatushakemuksen toimittaminen 
Ykkösakselille 

Veikko et al. Mahd. pian 

Ykkösakselin syyskokoukseen osallistuminen Anu 13.12.2016 

 

Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Veikko Virkki, puheenjohtaja   Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________ 

Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 

______________________________  ______________________________ 

Markku Pietilä, pöytäkirjan tarkastaja  Karoliina Suomalainen-Palmola, 

     pöytäkirjan tarkastaja 

 


