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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous 

Aika Keskiviikko 31.5.2017, klo 18:30 - 20:55 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

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

 Heli Einessalo, VaVi-hanke- 
koordinaattori 

Eija Jokinen 

 Kari Karstila, kokouksen kirjuri Anu Nilsson 

 Markku Pietilä 
kunnanvaltuutettu 

Karoliina Suomalainen-Palmola 

Poissa   

 Antti Virmavirta Anita Vihtkari 

1§ Kokouksen avaus ja esityslista 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin esityslista. 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karoliina Suomalainen-Palmola ja Markku Pietilä. 

3§ Hallituksen tehtävälistan läpikäynti ja päivitys 

 Käytiin läpi ja päivitettiin ajantasaiseksi hallituksen tehtävälista. 

4§  Yhdistyksen talouden tilannekatsaus 

 Kyläyhdistyksen talouden tilannne on suunnitelmien mukainen, mitään isompaa 

poikkeamaa  ei ole. 

  Seurakunta ei vuokraa enää kylätaloa perhekerhon käyttöön (kerhon loppuessa), mistä jää 

jonkin verran vuokratuloa saamatta. 

 Päätettiin ylimääräisestä lainan takaisinmaksuerästä 7 500€ kesäkuussa. 

5§ VaVi -hankkeen tilannekatsaus 

 VaVi-hankkeen (Vahvistuva Vihtijärvi) tilannekatsauksessa ja yleisemminkin tiedotusasioina 

todettiin seuraavaa: 

 Kylä- ja turvallisuussuunnitelma on valmistunut ja se jaettu kyläläisten 

postilaatikoihin 

 Iltapäivätoiminnan tarvetta on kartoitettu: tulijoita olisi vain muutama 

potentiaalinen, joten asiaa ei valmistella eteenpäin. 

 Perhekerhon jatkoideoita haetaan, asiaa on esitelty kyläuutisena Vihtijarvi.fi -

sivuilla 

 Paikallinen työllistyminen: Yrittäjäilta on suunnitelmissa järjestää ensi syksyllä. 

Vihdin kunnan yrittäjävastaavan (Kristiina Salo) todettiin olevan aktiivinen 

toimessaan. 
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 Hiiskula työllistää kesällä 9 nuorta; 3 heistä oli raivaussahakurssilla 

 Luontokartoituksia on tehty mm. Likolammella ja Komiharjulla; seuraavaksi 

järjestetään tutustuminen Tuliskalliolle 

 Luontoretki aiheenaan keväinen lintujen  bongaus järjestettiin 6.5.2017, oppaana 

luontotoimittaja Seppo Parkkinen 

 Muinaiskohderetki Alimmaisen rantamaisemissa järjestettiin 11.5.2017, oppaana 

Vihdin museon amanuenssi Matti Mäki. 

 Raivaussahakurssi pidettiin 27.5.2017 

 Luolaretki Rokokalliolle osana Avoimet kylät -tapahtumaan on tulossa 10.6.2017 

 Juha Ahvenharjulta on kysytty mahdollisuutta järjestää luontovalokuvauskurssi, 

johon on kiinnostusta. 

6§ Luontoreittien toteutus investointihankkeena? 

 Keskusteltiin suunnitellusta VaVi-hankkeen jälkeisestä investointihankkeesta luontoreittien 

toteuttamiseksi. Luontoreittien suunnittelu ja kustannusarvio toteutuksesta tehdään VaVi-

hankkeessa. Todettiin, että jos halutaan aloittaa investointihanke vuonna 2018, niin 

hakemus olisi jätettävä marraskuuhun 2017 mennessä. Keskustelua käytiin siitä voiko 

hankkeet olla limittäin vai pitäisikö niiden olla peräkkäin. Tällä on vaikutusta siihen voiko 

VaVi-hankkeen resursseilla koordinoida investointihankkeen työtä, mutta toisaalta kaksi 

yhtäaikaista hanketta vaatii enemmän omaa rahoitusta. 

 Selvitettäväksi jäi voiko investointihankkeessa olla myös koordinointityötä. Investointi-

hankkeen kustannusarvion valmistumisen myötä aiheeseen palataan uudestaan. 

7§ Mediatiimin tilannekatsaus 

 Yleiskatsaus 

 Vihtijärveläinen-lehti on ilmestynyt ja se on jaettu kyläläisten postilaatikoihin. 

 Kyläyhdistys on osallistunut Vihtijärveläisellä Kotiseutuliiton kylälehtikilpailuun. 

 LIVE-hankkeen tilanne 

 LIVE-hankkeen (Lisää Elämää kylille) työssä Vihtijarvi.fi - sivuston uudistamiseksi 

otetaan kesäksi aikalisä. Työtä jatketaan elokuussa. 

8§ Avaimet maisemaan -hankkeen tilannekatsaus 

Kylän "keskustassa" on tehty maisematalkoita osana raivaussahakurssia. 

 Maiseman hoitosuunnitelma Vihtijärvelle on tekeillä hankkeen toimesta. Tarkoituksena on, 

että suunnitelmaa toteutetaan talkootöinä. 

9§ Kesän tapahtumat ja tapahtumaehdotukset 

 Kesän tapahtumista tehdään erillinen ilmoitus jaettavaksi postilaatikoihin. 

 Tilaisuusehdotus: Ukulele tapahtuma. Selvitetään kustannukset ja käsitellään 

seuraaavassa kokouksessa. 

 Tilaisuuehdotus: Terveystietoisku, asiantuntijan (vihtijärveläinen kesäasukas) 

luentoja terveysaiheista. Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

10§ Vihtilipun poistuminen ja seuraukset bussiliikenne 
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 Keskusteltiin poistumassa olevasta Vihdin työmatkalipusta, mikä nostaisi huomattavasti 

työmatkalaisten kustannuksia. Vihdin kunnan liikennevastaava Salla-Mari Rintala on 

selvittämässä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kunnalta voisi mahdollisesti hakea korvaavaa 

tukea? Jäädään odottamaan kunnan ratkaisuja. 

11§ Muut asiat 

 Käsiteltiin muita asioita: 

 Keskusteltiin mahdollisuuksista edistää Kylänpää kirpputoritalon sähköjen 

uudistamista 

 Tienvarsien siivoustalkoot: Päätettiin siirtää seuraavalle keväälle 

 Kylätalon ikkunoiden pesutalkoot: Käsitellään seuraavassa kokouksessa 

 Tiedoksi: Hautausmaalle tulee hylätyille hautakiville oma säilytyspaikka 

 Hallituksen "tykypäivän" ehdotus: Vierailu Kaukasten kylään  pe 11.8., klo 16. Asia 

käsitellään seuraavassa kokouksessa.  

 Tiedoksi: Kirsi Korpiniitty oli OP:n kustannuksella päivän talkootöissä kylä-

yhdistyksen arkistojen siivouksessa 

 Tiedoksi: Kylätalolle tullaan hankkimaan sydäniskuri Markun Pietilän 

syntymäpäivälahjoitusten ja osakaskunnan rahoilla. 

12§ Seuraava kokous 

 Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on ke 21.6.2017, klo 18:30 alkaen. 

13§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:55. 

 

Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Veikko Virkki, puheenjohtaja   Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________ 

Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 

______________________________  ______________________________ 

Karoliina Suomalainen-Palmola,  Markku Pietilä, pöytäkirjan tarkastaja 

pöytäkirjan tarkastaja 

 


