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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous 

Aika Torstai 2.3.2017, klo 19:30 - 21:22. 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

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

 Eija Jokinen Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 Karoliina Suomalainen-Palmola Anita Vihtkari 

 Heli Einessalo, VaVi-hanke- 
koordinaattori 

Harri Hampori (klo 20 alkaen), 
kunnanvaltuutettu 

Poissa   

 Anu Nilsson Markku Pietilä 

 Antti Virmavirta  

1§ Kokouksen avaus ja esityslista 

 Käytiin läpi esityslista ja lisättiin Talous-kohtaan vuoden 2016 tilinpäätöksen läpikäynti ja 

allekirjoitus sekä Muut asiat -kohtaan muutama asia. 

2§ Pöytäkirjan tarkastajat 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Jokinen ja Karoliina Suomalainen-Palmola. 

3§ Hallituksen tehtävälistan läpikäynti ja päivitys 

 Käytiin läpi erikseen ylläpidettävä hallituksen tehtävälista ja päivitettiin lista ajantasalle. 

 Tehtävälista laitetaan jakeluun hallitukselle. 

4§  Yhdistyksen talouden tilannekatsaus ja vuoden 2016 tilinpäätös 

 Käytiin läpi kyläyhdistyksen talouden helmikuun 2017 tilanne.  Todettiin, että yhdistyksen 

taloustilanteessa ei ole erityisiä poikkeamia suunnitellusta ja odotetusta. 

 Käytiin läpi kyläyhdistyksen vuoden 2016 tilinpäätös ja hyväksyttiin se läsnäolevan 

hallituksen allekirjoituksin. Muut hallituksen jäsenten allekirjoitukset kerätään erikseen. 

5§ Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen (VaVi) tilannekatsaus 

 VaVi-hankkeelta on saatu erillinen tilannekatsaus (Heli Einesalon sähköposti hallitukselle 

27.2.2017). VaVi-hankkeen ajankohtaisia asioita lyhyesti: 

 Kylä- ja turvallisuussuunnitelma 

 Kylä- ja turvallisuussuunitelman kehittämistoimenpiteiden taulukot ovat olleet hallituksen 

kommentoitavina ja ne laitetaan vihtijarvi.fi-sivuille kaikkien kyläläisten nähtäville ja 

kommentoitavaksi. Vavi-hankeinfossa (ks. Muuta-kohta) on myös mahdollisuus keskustella 

suunnitelmista. 

 Kylä- ja turvallisuussuunnitelman painatus päätettiin tarjouskilpailun perusteella kokonais-

edullisimpana tilata Grano Oy:ltä.  
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 Paikallisen työllisyyden tukeminen 

 Nuorisolle suunnattu työelämään liittyvä 4H-koulutus  siirtyy huhtikuulle, 7. - 8.4.2017. 

 Luontoreitit 

 Luontoreittien suunnittelu etenee ja maanomistajapalaveri on pidetty Hiiskulan edustajien 

kanssa positiivisessa hengessä. 

 Luontokurssi 

 Luontoon liittyen tullaan järjestämään: 

 Linturetki lauantaina 29.4.2017, oppaana Seppo Parkkinen 

 Retki Rokokallion luoliin kesäkuussa (ajankohta tarkentuu myöhemmin), oppaana 

Antti Huttunen. 

 Raivaussahakurssi lauantaina 27.5.2017. Kurssin jälkeen tehdään käytännön 

harjoittelua liittyen Avaimet Maisemaan -hankkeen maisematalkoisiin. 

 Muuta 

 Vierailu Vuolenkoskelle: Joukko vihtijärveläisiä kävi 28.1.2017 tutustumassa 

Vuolenkosken vireään kylätyoimintaan. Vuolenkoski valittiin vuoden kyläksi vuonna 

2014. Vierailusta on saatu VaVi-hankkeelta erillinen muistio - Heli Einesalon 

sähköposti 28.2.2017 hallitukselle. 

 Vavi-hanke järjestää hankeinfon sunnuntaina 12.3.2017, klo 17 alkaen. 

Tilaisuudessa annnetaan tietoisku hankkeen ajankohtaisista ja tulevista 

tapahtumista sekä keskustellaan kylä- ja turvallisuussuunnitelman luonnoksesta. 

6§ Mediatiimin tilannekatsaus 

 Vihtijarvi.fi -sivujen kehittäminen 

 Vihtijarvi.fi -sivujen uudistamisen kehittämistoimenpiteet odottavat tällä hetkellä ELYn 

lopullista päätöstä LIVE-hankkeen tuesta ohjelmistoinvestoinnille. 

 Kevään Vihtijärveläinen-lehti 

 Keväällä ilmestyvä Vihtijärveläinen -kylälehti on valmistumassa. 

Muuta 

Vieraileva tähti, ex-vihtijärveläinen Aku Ahlholm piti mediatiimiläisille Uutisten teon -

iltakurssin tammikuussa. 

7§ Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu 

 Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat on esitetty Liitteessä 1. 

 Ym. asioiden ohella myös Kylä- jaturvallisuussuunnitelman hyväksyminen laitetaan esitys-

listalle. 

 Vierailevaa puhujaa etsitään - aiheena esimerkiksi Suomen hallituksen toimet byrokratian ja 

rajoitusten vähentämiseksi ja niiden vaikutukset kyliin. 

 Kevätkokouksessa esiteltävä kyläyhdistyksen 2016 vuosikertomuksen luonnos on ollut 

hallituksen kommentointikierroksella. 
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  Kyläkokouksen ajankohdaksi päätettiin 26.4.2017; klo 18 alkaen kahvitus - kokous alkaa 

18:30. 

8§ Muut asiat 

 Avustushakemuksen jättäminen Viakakselle 

 Vuoden 2017 avustushakemus Viakakselle (Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry) on jätettävä 

6.3.2017 mennessä. Avustusta voi saada esimerkiksi yleisavustuksena, remontteihin, 

kalustehankintoihin ja kopiokuluihin. Kaarina Pullinen hoitaa hakemuksen. 

 Kylätalon roska-astian uusiminen 

 Kylätalon nykyinen roska-astia on rikki. Päätettiin hankkia uusi 360 litran vuokra-astia. 

 OP-pankin vapaaehtoistyön hyödyntäminen 

 Nummelan OP-pankin henkilökunta saa tehdä palkallisesti yhdistyksille yhden talkoo-

työpäivän. Vihtijärven kyläyhdistykselle tehtävälle työlle on ilmoittautunut op-läinen 

talkoolainen.  Kaarina hoitaa ilmoittautumista OP:lle yms. 

 Sivistysjohtajan vierailu 

 Vihdin sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi on maaliskuussa tulossa vierailulle tapaamaan 

kyläyhdistyksen, koulun vanhempainyhdistyksen sekä päiväkodin vanhempaintoimikunnan 

edustajia. Keskustelun aiheena on Vihtijärven ajankohtaiset kuulumiset. 

9§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai 11.4.2017, 18:30 klo  alkaen. 

10§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:22. 

 

Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Veikko Virkki, puheenjohtaja   Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________ 

Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 

______________________________  ______________________________ 

Eija Jokinen, pöytäkirjan tarkastaja  Karoliina Suomalainen-Palmola, 

     pöytäkirjan tarkastaja 
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Liite 1. Kyläyhdistyksen kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
8. Kokouksen päättäminen. 

 

 


