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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous 

Aika Maanantai 23.10.2017, klo 18:40 - 20:26 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

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

 Heli Einesalo, VaVi-hanke- 
koordinaattori 

Harri Hampori, 19:06 alkaen 
kunnanvaltuutettu 

 Eija Jokinen Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 Markku Pietilä 
kunnanvaltuutettu 

Antti Virmavirta 

Poissa Anu Nilsson  Karoliina Suomalainen-Palmola 

 Anita Vihtkari  

1§ Kokouksen avaus ja esityslista 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin esityslista ehdotuksen mukaan. 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Jokinen ja Kaarina Pullinen. 

3§ Hallituksen tehtävälistan läpikäynti 

 Tehtävälistan läpikäynti siirrettiin seuraavaan kokoukseen tämän kokouksen runsaiden 

asiakohtien takia. 

4§  Yhdistyksen talouden tilannekatsaus 

 Kyläyhdistyksen talouden tilanne on suunnitelmien mukainen ilman mainitsemisen arvoisia 

poikkeamia.  

 VaVi-hankkkeen maksatushakemus on lähtemässä Ykkösakseliin. 

5§ Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen (VaVi) tilannekatsaus 

Luontoreittejä koskevan maanomistajasopimuksen luonnos käytiin läpi, mikä tuotti 

luonnokseen  muutamia tarkennuksia. 

Paikallisen työllistämisen edistämisen teeman alla järjestettiin 11.10.2018 yrittäjäilta 

"Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys", jossa puhujana oli  Vihdin kunnan yrityskehittäjä 

Kristiina Salo. Tilaisuuteen osallistui 12 henkeä. 

6§ Pikkuisen parempi kylä-hanke 

 Keskusteltiin hankerahoituksen hakemisesta Pikkuisen parempi kylä  –teema-

hankkeesta.   

 Tarkoituksena on kyläsuunnitelman mukaisesti parantaa kylän sisäistä ja ulkoista 

viestintää uudistamalla kylän verkkosivuja www.vihtijarvi.fi. Hankkeessa voitaisiin 
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parantaa kotisivujen tällä hetkellä huonoa tietoturvatasoa ja uudistamisen yhteydessä 

tehdä niistä mobiiliresponsiiviset. Myös sisältö uudistuisi jonkin verran.  

 Hankkeen tulisi myös sisältää koulutusta niin uusittujen kotisivujen teknisestä 

toiminnasta kuin sisällön tuottamisestakin. Mediatiimi pohtiin koulutustarpeita. 

 Käytiin läpi myös kolme eri verkkosivutoimittajan tarjousta ja valittiin meille sopivin. 

 Päätettiin hakea hankerahoitusta Pikkuisen parempi kylä-hankkeesta.  

7§ Tiedottamisen tilannekatsaus 

Keskeisenä asiana tällä hetkellä on tiedotuspuolella Vihtijarvi.fi -sivujen kehittämis-

hanke. 

Uusia jäseniä toivotaan osallistumaan Mediatiimiin Vihtijärven tiedottamista ja 

viestintää tekemään.  

8§ Avustushakemuksien pohdinta 

LIVE2-hanke kylätalon käytettävyyden parantamiseksi 

 Keskusteltiin mahdollisuudesta hakea hankerahoitusta kylätalon käytettävyyden 

parantamiseksi Ykkösakselin LIVE2 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla – 

teemahankkeesta. 

Kylätalon AV-välineistöä pitäisi uusia, akustiikka saattaa tarvita parannusta ja 

vinttikomero tulisi eristää, jotta sitä voitaisiin käyttää kalustevarastona. Näin salin 

takahuone voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi hoitotilana, jossa paikalliset yrittäjät 

voisivat tarjota palvelujaan (jalkahoito, hieronta, kampaaja jne.). 

Lisäksi halutaan hankkia kylälle sydäniskuri, tämä on myös kylän turvallisuus-

suunnitelman mukainen toimenpide. 

Päätettiin hakea Live2-hankkeesta rahaa mainittuihin investointeihin. Selvitetään vielä 

tarkat kustannukset hakemusta varten. 

Muita hakemuksia 

Investointihankehakemus luontoreittien toteutamiseksi on jätetty 2.10.  

Viakakselle on jätetty 20.10. avustushakemus kylätoimintaan. 

Mahdollinen hanke: Muinaisjäännösten hoitoavustus / Museovirasto. Esteetön reitti 

muinaisjäännökselle.   Haku 1.2. - 15.3.2018 

9§ Kokouksia ja juhlia 

 Lähestyviä tilaisuuksia, jotka vaativat valmisteluja: 

 Kyläyhdistyksen syyskokous 

o Käsiteltävät aiheet: Sääntömääräiset syyskokouksen asiat, mm. 

henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja budjetti 

o Kokouksen ajankohta: Ke 22.11.2017, klo 18:00 kahvit, kokous alkaa 

18:30. Ensin kyläkokous, jossa kylän kunnanvaltuutetut Harri Hampori ja 

Markku Pietilä kertovat kunnan ajankohtaisista aiheista. Sen jälkeen 

varsinainen kyläyhdistyksen syyskokous. 
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 Vihtijärven itsenäisyyspäiväjuhla Nummituvalla 7.12. Juhla toteutetaan koulun, 

päiväkodin ja yhdistysten yhteistyönä.  Kyläyhdistys tarjoaa kakut. 

 Ylisepän puurojuhla:  Valmistelut päiväkodin puolesta pitkällä. Järjestetään 

3.12.2017, klo 17. Kyläyhdistys tekee puuron. 

10§ Muut asiat 

Aaro Hellaakosken tuotantoon pohjautuva runonäytelmä järjestetään 19.11.2017. 

Pääosassa on näyttelijä Antti Virmavirta.  

11§ Seuraava kokous 

 Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous pidetään ke 29.11.2017, klo 18:30 alkaen. 

12§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:07 

 

Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Veikko Virkki, puheenjohtaja   Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________ 

Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 

______________________________  ______________________________ 

Eija Jokinen, pöytäkirjan tarkastaja  Kaarina Pullinen, pöytäkirjan tarkastaja 

     

 

 


