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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous  - 
Järjestäytymiskokous 

Aika Keskiviikko 18.1.2017, klo 18:30 - 20:50 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

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

 Eija Jokinen Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 Anu Nilsson Markku Pietilä 

 Karoliina Suomalainen-Palmola Anita Vihtkari 

 Antti Virmavirta (18:50 saakka)  

 Heli Einessalo, VaVi-hanke- 
koordinaattori 

Harri Hampori, kunnanvaltuutettu 

 Paula Eerola, asiantuntija  

Poissa -  

1§ Kokouksen avaus ja esityslista 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin esityslista, johon muihin asioihin lisättiin 

osakuntaliitosesityksen tilanne. 

2§ Pöytäkirjan tarkastajat 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Nilsson ja Anita Vihtkari. 

3§ Hallituksen järjestäytyminen 

 Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii edelleen Veikko Virkki, jonka nykyistä 

toimikautta on vielä jäljellä yksi vuosi. 

 Hallituksen varapuheenjohtajaksi seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi valittiin Kari 

Karstila. 

 Kyläyhdistyksen sihteeriksi seuraavaksi toimikaudeksi valittiin Kaarina Pullinen. 

 Kyläyhdistyksen rahastonhoitajaksi seuraavaksi toimikaudeksi valittiin Eija Jokinen. 

4§  Aikaisemmin sovittujen toimenpiteiden tarkistus 

 Käytiin läpi lista aikaisemmin sovituista toimenpiteistä ja päivitettiin niiden tilanne erikseen 

ylläpidettävään taulukkoon. 

5§ VaVi-hankkeen tilannekatsaus 

 Kyläsuunnitelma 

 Käytiin läpi kyläsuunnitelman kehittämistoimenpiteiden taulukkoa. Taulukkoa olla edelleen 

päivittämässä ja sen uusi versio lähetetään vielä hallitukselle kommentteja varten. 
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 Kyläsuunnitelmasta tehdään 16-sivuinen neliväripainos, joita tilataan 600 kappaletta. 

Tarjoukset painatuksesta on pyydetty. 

 Kyläsuunnitelman luonnos, mukaan lukien turvallisuusosuus (ks. alla), julkaistaan keväällä 

Vihtijarvi.fi -sivuilla kyläläisten kommentointia varten. Tämän jälkeen siitä tehdään 

lopullinen versio julkaisemista ja jakelua varten.                                                                                                                                                                                                                       

 Turvallisuussuunnitelma ja -tietoisku 

 Turvallisuussuunnitelma (kyläturvallisuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet) ja 

tietoisku turvallisuudesta kyläläisille liitetään osaksi kyläsuunnitelmaa. 

 Turvallisuussuunnitelman luonnos saadaan hallituksen kommentoitavaksi noin kuukauden 

kuluttua. 

 Vihtijarvi.fi -sivujen uudistaminen 

 Vihtijarvi-fi -sivujen uudistustyötä tehdään Mediatiimi-ryhmän avustamana. Siteseqin 

(sivuston  sovellusalustan ja toteutuksen toimittaja) tilausvahvistuksen  yksityiskohtia 

työstetään edelleen. Sen luonnoksen valmistuttua tulee se vielä hallitukselle 

kommentointiin. 

 Sivujen uudesta graafisesta suunnitelmasta on olemassa muutama ehdotus, joita 

Mediatiimi hioo toimittajan kanssa. 

 Uuden sivuston toimitus ja liittyvät maksupostit on jaettu karkeasti kolmeen osaan: 1. 

Tilausvahvistus ja graafinen suunnitelma, 2. Testisivuston julkaisu ja 3. Valmiin sivuston 

julkaisu. 

 Päätettiin, että Mediatiimi omalta osaltaan hyväksyy toimituksen eri vaiheiden tulokset, 

jonka jälkeen formaalin päätöksen asiasta tekee hallitus Mediatiimin esityksestä. 

Hallituksen hyväksyntä voidaan tehdä sähköpostiakin käyttäen. 

 Muut Vavi-tehtävät 

 Paikallisen työllistymisen tukeminen: Yläasteikäisille nuorille ollaan järjestämässä 11. - 

12.2.2017 Ajokortti työelämään -koulutusta. Koulutus tehdään yhteistyössä 4H:n kanssa ja 

kouluttajana toimii 4H-kouluttaja Mirva Lindfors. Koulutuksen yhteydessä nuorille on myös 

tarjolla opastusta 4H-yrityksen perustamiseen. Koulutukseen voidaan ottaa myös lähikylien 

nuoria (esim. Haimoo & Röykkä). 

6§ Kansainvälisen vapaaehtoisleirin mahdollinen järjestäminen 

 Keskusteltiin mahdollisen kansainvälisen vapaaehtoisleirin järjestämisestä kesällä 2017. 

Leirin työkohteena olisi kylätalon / -koulun piharakennuksen kunnostaminen. Leirin 

järjestämisen kustannuksiksi on arvioitu reilu 3 000€.  

 Päätettiin, että asian monitahoisuuden ja työläyden takia vapaaehtoisleiriä ei järjestetä 

ainakaan tämän vuoden kesänä. 

7§ Kylätalon vuokrien päivitys 

 Kylätalon uusiksi vuokriksi päätettiin eri vuokraajien kategorioissa:  

 kylän yhdistykset: 25€ / 6h 

 kyläläiset (vakituiset & kesäasukkaat) ja kylän ulkopuoliset yhdistykset: 50€ / 6h 

 kylän ulkopuoliset, muut kuin yhdistykset: 150€ / 6h. 
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Astioiden vuokra sisältyy yo. hintoihin. 

 Pidempiaikaisista vuokrauksista sovitaan aina erikseen. 

8§ Muut asiat 

 LIVE-sopimuksen allekirjoitus 

 Todettiin, että sopimus LIVE-hankkeen kanssa Vihtijärvi.fi -sivuston osittaisesta 

rahoituksesta on allekirjoitettu. 

  Osakuntaliitosesityksen tilanne 

 Korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) on äskettäin tiedusteltu  Vihtijärven osakunta-

liitosesitykseen liittyvän valituksen käsittelyn tilannetta. Vastauksena tiedusteluun saatiin, 

että valitus ei tule käsittelyyn ainakaan lähikuukausina, sillä käsittelyssä on jonossa sitä 

ennen vielä edeltävänkin vuoden (2015) juttuja. Tarkempaa aikataulua valituksen 

käsittelystä ei KHO:sta pystytty tässä vaiheessa antamaan. 

 Tiedotettavaa 

 Kotiseutuliitolta, jonka jäsen Vihtijärven kyläyhdistys on, on saatu infoa Jyväskylässä 

elokuussa 2017 pidettävistä valtakunnallista kotiseutupäivistä. 

 Kyläyhdistyksen kevätkokous 

 Todettiin, että kyläyhdistyksen kevätkokouksen (huhtikuussa?) valmistelu pitää aloittaa. 

Päätettiin, että asiaa käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

9§ Seuraava kokous 

 Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on torstai 2.3.2017, klo 19:30 alkaen 

kylätalolla. 

10§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:50. 

 

Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Veikko Virkki, puheenjohtaja   Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________ 

Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 

______________________________  ______________________________ 

Anu Nilsson, pöytäkirjan tarkastaja  Anita Vihtkari, pöytäkirjan tarkastaja 

 


