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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous 

Aika Keskiviikko 2.8.2017, klo 18:42 - 20:35 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

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

 Heli Einessalo, VaVi-hanke- 
koordinaattori 

Harri Hampori 

 Eija Jokinen Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 Anu Nilsson Karoliina Suomalainen-Palmola 

Poissa   

 Markku Pietilä 
kunnanvaltuutettu 

Antti Virmavirta 

 Anita Vihtkari  

1§ Kokouksen avaus ja esityslista 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin esityslista. 

 Todettiin, että aikaisemmin kesäkuulle sovittu hallituksen kokous siirtyi yhteisellä 

päätöksellä elokuulle (täksi päiväksi). 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Jokinen ja Anu Nilsson. 

3§ Hallituksen tehtävälistan läpikäynti ja päivitys 

 Käytiin hallituksen tehtävälista läpi ja todettiin, ettei siihen tarvita päivityksiä. 

4§  Yhdistyksen talouden tilannekatsaus 

 Kyläyhdistyksen talouden tilannne on suunnitelmien mukainen, mitään isompaa 

poikkeamaa  ei ole; hieman ollaan plussalla. 

 Ylimääräinen lainanlyhennys on tehty kesäkuussa. 

 Seuraava VaVi-hankkeen maksatus: Ks. VaVi-hankkeen tilannekatsaus. 

5§ KHO:n hylkäävä päätös osakuntaliitosasiassa ja mahdolliset jatkotoimet 

 Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi päätöksellään (Muu päätös 3013/2017, 27.6.2017) 

Vihtijärven kyläyhdistyksen ja Nurmijärven kunnan valitukset Valtionvarainministeriön (VM) 

osakuntaliitos-ehdotuksen hylkäävästä päätöksestä. KHO:n perustelut myötäilivät pitkälti 

Vihdin kunnan perusteluja hylätä valitukset eli KHO katsoi, että  osakuntaliitos olisi 

enemmän kuin vähäinen merkitykseltään Vihdille. Lisäksi KHO totesi, että 

vesihuoltojärjestelmän edullisemmat rakentamiskustannukset Vihtijärven ollessa 

Nurmijärven osana ei ole riittävä peruste valitusten hyväksymiseksi. 
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 KHO:n hylkäävän päätöksen myötä avaimet Vihtijärven vesihuoltoratkaisusta ovat pitkälti 

Vihdin käsissä. Osana selvitystään KHO:lle Vihti totesikin, että "Vihdin kunta on valmis 

selvittämään vesihuollon järjestämistä koskevan yhteistyön edellytykset Nurmijärven 

kunnan kanssa Vihtijärven vesihuoltoratkaisun edistämiseksi". Kyläyhdistys pysyy kuulolla ja 

pyrkii vaikuttamaan asiaan sekä tukee Vihtijärven vesiosuuskuntaa pyrkimyksissään 

ratkaista asia kylän ja sen luonnon kannalta positiivisella tavalla. 

6§ VaVi-hankkeen tilannekatsaus 

 Luontoreitit ja luontotietopankki 

 Maastokartoitusretket: 24.5. Komiharju, 13.6. Tuliskallio, 5.7. Iso-Kairi; seuraava 3.8. 

Ylimmäisten pohjoisranta 

 Tutustumiset: 1.6. Esteetön reitti Nuuksiossa, 9.6. Iso-Melkuttimen reitti, 28.7. 

Porrinhaka 

 Jenni Savelaiselta (Vihtijärven kylähdistyksen logon suunnittelija) on pyydetty tarjous 

luontoreitistön logo- ja symbolisuunnittelusta. 

 Luontokurssit 

 10.6. järjestetty luolaretki Rokokalliolle, 19 osallistujaa 

 Syksyn kurssien mahdollisia teemoja voisivat olla Muinaisrannan geologia, vesistöt, 

luonto-valokuvaus, hyönteiset. 

 Muuta 

 MSL on maksanut kurssituet heinäkuussa 

 VaVi-hankkeen maksatushakemus ajalle 1.10.2016 - 31.7.2017, tehdään mahdolli-

simman pian. 

7§ Mediatiimin tilannekatsaus 

Vihtijarvi.fi -sivujen kehittäminen on keskeytynyt sivujen kehitysalustan toimittajan 

konkurssin takia. Tämän takia on päätetty, että LIVE-hankkeen avustuksesta luovutaan 

ja LIVE-hanke voi käyttää ne johonkin muuhun tarkoitukseen. Vihtijarvi.fi -sivujen 

kehittämistä jatketaan myöhemmin syksyllä ja siihen haetaan avustusta Ykkösakselin 

Pikkuisen parempi kylä –teemahankkeesta. 

8§ Hallituksen TyKy-iltapäivä 

Tutustuminen Kaukasen kylään uudella päivämäärällä (kulttuuripohjainen luontopolku). 

Uusi päivämäärä ehdotus tulee Kaukasen kylältä.  

9§ Muut asiat 

Defibrillaattorit kylälle 

Markku Pietilä on lahjoittanut 60-vuotispäivänään saamansa huomionosoitukset kahden 

defibrillaattorin hankkimiseksi kylälle. Niiden sijoituspaikkoja ollaan selvittämässä. 

Keskustelut Vihdin kanssa koulun vuokrasopimuksen jatkamiseksi 

Päätettiin, että Kaarina Pullinen pyytää audienssia Vihdin edustajien tapaamiseksi koulun 

vuokra-sopimuksen jatkamiseksi. 
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Koulurakennuksen esittelytilaisuus 

Jo perinteeksi muodostunut yhteinen tilaisuus kyläyhdistyksen edustajien, alakoulun 

rehtorin ja opettajien, sekä vanhempainyhdistyksen edustajien kesken järjestetään 

9.8.2017 koulurakennuksen tiloihin tutustumiseksi. 

10§ Seuraava kokous 

 Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous pidetään ke 6.9.2017, klo 18:30 alkaen. 

Kirjurin huomautus: Sittemmin on sähköpostitse sovittu hallituksen kokouksen siirto 

maanantaiksi 4.9.2017, klo 18:30 alkaen. 

11§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35. 

 

Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Veikko Virkki, puheenjohtaja   Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________ 

Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 

______________________________  ______________________________ 

Eija Jokinen, pöytäkirjan tarkastaja  Anu Nilsson, pöytäkirjan tarkastaja 

     

 


