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Vihtijärven kyläkokous ja Vihtijärven kyläyhdistys ry:n syyskokous 2016 – 
Pöytäkirja 

Aika: 2.11.2016, klo 18:30 – 20:02 

Paikka: Vihtijärven kylätalo 

Läsnä: Osallistujalista, Liite 1 

Vihtijärven kyläkokous 

Kokouksen avaus 

Vihtijärven kyläkokous oli kaikille kyläläisille tarkoitettu tilaisuus ajankohtaisista aiheista. Vihtijärven 

kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohjaja Veikko Virkki toivotti kaikki osallistujat tervetulleeksi ja 

avasi kyläkokouksen. 

Ennen varsinaisia asiakohtia puheenjohtaja informoi seuraavista asioista: 

 Kirpputorin pitkäaikainen vetäjä Kaija Silvasti on vetäytymässä kirpputorin ”rivijäseneksi” ja 

kirpputoria vetämään on jatkossa tarkoitus koota oma tiimi. Vapaaehtoiset tiimiin ja muihin 

tehtäviin (lähinnä järjestäminen ja myynti) voivat ilmoittautua Kaarina Pulliselle, 

kaarinapullinen@gmail.com, puh. 044 276 0004. 

 Vihtijärven kyläyhdistys osallistuu Avaimet Maisemaan –hankkeeseen, jota vetää ProAgria 

sekä Maa- ja kotitalousnaiset ry. Hankkeen tarkoituksena on osallistuvien kylien 

kylämaisemien parantamisen suunnittelu ja toteutus. Hanketta esitellään hiukan tarkemmin 

kyläkyselyn tulosten raportoinnin yhteydessä 

 Joulukortteja on myynnissä heti kokouksen jälkeen ja jatkossa Syökerin tuvalla. 

Osakuntaliitoksen tilannekatsaus 

Kari Karstila esitti lyhyesti Vihtijärven osakuntaliitosesityksen ja siihen liittyvän Korkeimpaan hallinto-

oikeuteen (KHO) tehdyn valituksen tilannekatsauksen niiden käsittelyn tähänastisten tapahtumien 

muodossa (Liite 2). Osakuntaliitosesityksen VM:n hylkäävään päätökseen KHO:n tehdyllä valituksella 

lienee ennakkotapuksen luonne, sillä valituksen käsittely KHO:ssa on nyt kestänyt tuplasti vastaavien 

valitusten keskimääräisestä käsittelyajasta. Päätös valitukseen saataneen KHO:sta lähiaikoina? 

Mielenkiintoisinta tulevassa päätöksessä varsinaisen päätöksen ohella on KHO:n mahdolliset 

kommentit Vihtijärven vesihuoltoratkaisusta, jolla on keskeinen rooli osakuntaliitos-esityksen 

perusteluissa. 

Kyläkyselyn tulosten yhteenveto 

Heli Einessalo ja Kaarina Pullinen esittelivät touko – elokuussa suoritetun kyläkyselyn tulosten 

yhteenvedon. Heli ja Kaarina ovat meneillään olevan kyläyhdistyksen Vahvistuva Vihtijärvi –

hankkeen (VaVi) hankekoordinaattoreita. Kyläkysely toteutettiin osana VaVi-hanketta, joka 

hyödyntää kyläkyselyn tuloksia mm. kyläsuunnitelman päivittämisessä ja kylän 

turvallisuussuunnitelman tekemisessä. Kyselyn suunnittelussa ja tulosten käsittelyssä on myös Anu 

Nilssonilla on ollut keskeinen rooli. Vihdin kunta tarjosi nettipohjaisen alustan kyselyyn vastaamiseen 
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netissä. Vihdin kunnan puolelta apua kyselyn toteuttamiseen ovat antaneet apua Antti Luukkanen 

(toimii mm. Vihdin kunnan kyläasiamiehenä) ja Marjo Arenius. 

Kyläkyselyn tuloksia ei esitellä tässä pöytäkirjassa, vaan tulokset julkaistaan vihtijarvi.fi –sivuilla 

kohta kokouksen jälkeen. 

Kyselyn tulosten esittelyssä sivuttiin myös Avaimet Maisemaan –hanketta, johon kyläyhdistys 

osallistuu. Hankkeessa saadaan ilmaista suunnitteluapua kylämaiseman parantamiseen ja hoitoon. 

Kylän oma panostus hankkeeseen on talkootyö maisemanhoidon toteuttamiseksi. Tähän mennessä 

hankkeessa on toteutettu kyläkävely kylämaiseman kehittämiskohteiden tunnistamiseksi sekä 

maiseman raivausta Lopen tien varressa, johon paikkaan on myös tarkoitus istuttaa keväällä 

muistopuu edesmenneelle Anu Kuuselalle. Tarkoitus on järjestää myöhemmin raivaussahan 

käyttökurssi. 

Myös vihtijarvi.fi –sivujen kehittäminen ja siirtäminen uudelle sovellusalustalle mainittiin. Tätä 

investointia varten yritetään hankkia avustusta Ykkösakselin LIVE-hankkeen (Lisää elämää kylille) 

muodossa. 

Kyläkokouksen päättäminen 

Veikko Virkki päätti kyläkokouksen klo 19:30. 

Kyläkokouksen ja tauon jälkeen alkoi Vihtijärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous, ks. 

alla. 
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Vihtijärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 2016 

Vihtijärven kyläkokouksen jälkeen tilaisuus jatkui Vihtijärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräisellä 

vuoden 2016 syyskokouksella. 

1. Kokouksen avaus 

Vihtijärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Virkki avasi (klo 18:45) kyläyhdistyksen 2016 

syyskokouksen ja kehotti kokousta järjestäytymään. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Kivistö. Kokouksen sihteeriksi valittiin Kari Karstila. 

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Jokinen ja Laura Rosten-

Jokinen. 

Valintojen jälkeen Risto Kivistö ryhtyi puheenjohtajan toimeen. 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous oli kutsuttu kokoon jakamalla ilmoitukset kyläläisten postilaatikoihin vko 42, ilmoituksella 

vihtijarvi.fi-sivuilla yli viikon ajan sekä kylän ilmoitustauluilla ja paikallislehtien seurapalstoilla. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen siten laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslistan mukainen työjärjestys (Liite 3). 

5. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen vahvistaminen 

Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017 
Kyläyhdistyksen hallituksen sihteeri Kaarina Pullinen luki hallituksen laatiman toimintasuunnitelman 

vuodelle 2017 (erillinen liite). Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin. 

Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2017 
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Virkki esitti hallituksen esityksen tulo- ja menoarviosta 

vuodelle 2017 (ks. erillinen liite). Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin. 

Huomioitavaa budjetissa on, että meneillään oleva hanke tekee budjetista tiukan ja se edellyttää 

työtä ja onnistumista varainhankinnassa. 

Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2017 
Liittymis- ja jäsenmaksuista päätettiin, että toimitaan kuten edellisinäkin vuosina. Erillistä 

liittymismaksua ei ole, jäsenmaksu on 10 €/talous/vuosi, mutta syyskokous suosittelee kuitenkin 20 

€:n talouskohtaista maksua.  

6. Kyläyhdistyksen hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä päätettiin pitää samana kun aiemmin, eli 8 jäsentä ja 

puheenjohtaja. 
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7. Hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien 

palkkioiden suuruus 

Kokous- ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus päätettiin pitää samana kuin ennenkin, eli 0 €. 

8.  (Hallituksen puheenjohtajan valinta erovuoroisen tilalle) 

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Veikko Virkki ei ole tänä vuonna erovuoroinen, joten uuden 

puheenjohtajan valintaa ei tehty. 

9. Hallituksen varsinaisten jäsenien ja varajäsenien valinnat 

Hallituksen jäseniä ovat: Veikko Virkki (pj.), Kari Karstila (varapj.), Kaarina Pullinen (siht.), Paula 

Eerola, Eija Jokinen, Henna-Riina Kuusela, Anu Nilsson, Markku Pietilä ja Anita Vihtkari. 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat: Paula Eerola, Eija Jokinen, Kari Karstila ja Kaarina Pullinen. 

Hallituksen jäsen Henna-Riina Kuusela on henkilökohtaisista syistä johtuen pyytänyt eroa hallituksen 

jäsenyydestä ja on ehdottanut tilalleen hallitukseen Karoliina Suomalainen-Palmolaa. Päätettiin 

myöntää ero hallituksesta Henna-Riinalle ja hyväksyttiin Karoliina hänen tilalleen hallitukseen. 

Muutos astuu voimaan välittömästi. 

Erovuoroisista jäsenistä Paula Eerolan tilalle valittiin Antti Virmavirta. Paula Eerola on ilmaissut 

olevansa hallituksen käytettävissä asiantuntijana esimerkiksi maankäyttöön liittyvissä asioissa. 

Muut erovuoroiset hallituksen jäsenet, Eija Jokinen, Kari Karstila ja Kaarina Pullinen valittiin 

jatkamaan hallituksessa seuraavalle 2-vuotiskaudelle. 

10. Toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajien valinta 

Kyläyhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Paavo Norlamo ja Risto Laalahti. Varatoiminnan-

tarkastajiksi valittiin Leena Viitaniemi ja Antti Hellberg. 

Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti syyskokouksen klo 20:02 

 

Kokouksen puolesta 

 

_________________________  _________________________ 

Risto Kivistö    Kari Karstila 

Kokouksen puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 

_________________________  _________________________ 

Eija Jokinen    Laura Rosten-Jokinen 

Kokouksen pöytäkirjan tarkastaja  Kokouksen pöytäkirjan tarkastaja 
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Liite 1. Vihtijärven kyläkokouksen ja kyläyhdistyksen syyskokouksen 2016 osallistujalista. 

Nimi Kylä-
kokous 

Syys-
kokous 

Ks. erillinen liite   
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Liite 2. Vihtijärven osakuntaliitosesityksen käsittelyn tapahtumat tähän mennessä. 
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Liite 3. Vihtijärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen 2016 esityslista. 

 

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 

liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien 

yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta. 

6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä. 

7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien 

palkkioiden suuruus. 

8. (Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan tilalle seuraavaksi 

kahdeksi kalenterivuodeksi.) 

9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi 

kahdeksi kalenterivuodeksi. 

10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa. 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

12. Kokouksen päättäminen. 


