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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous 

Aika Maanantai 4.9.2017, klo 18:40 - 20:26 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

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

 Heli Einesalo, VaVi-hanke- 
koordinaattori 

Harri Hampori 
kunnanvaltuutettu 

 Eija Jokinen Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 Markku Pietilä 
kunnanvaltuutettu 

Karoliina Suomalainen-Palmola 

 Antti Virmavirta  

Poissa Anu Nilsson Anita Vihtkari 

1§ Kokouksen avaus ja esityslista 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin esityslista lisäämällä siihen 7§ hallituksen 

TyKy-päivä sekä muutamilla lisäyksillä Muut asiat -kohtaan. 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Pietilä ja Antti Virmavirta. 

3§ Hallituksen tehtävälistan läpikäynti 

 Todettiin, ettei hallituksen tehtävälistaan ole muutoksia. 

4§  Yhdistyksen talouden tilannekatsaus 

 Kyläyhdistyksen talouden tilanne on suunnitelmien mukainen ilman mainitsemisen arvoisia 

poikkeamia. 

5§ Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen (VaVi) tilannekatsaus 

Maastokartoitukset 

Maastokartoituksia luontoreittejä varten on tehty eri alueilla: 

 Ylimmäisen muinaisranta ja partiolaisten ranta (talkooporukalla) 

 Koulu – Syökeri – Niemenjärvi - Hiiskula 

 Valkealammi - Komiharju sekä Valkealammen luoteispuoli 

 Mustalammi – Pikku-Kairi – sekä Iso-Kairin ympäri 

 Rokokallio – Munamäki – Likolampi 

 Hiukkalammi – Rönnin lukot 

 Porrinhaka – Kalakoppi. 

Luontoreitit 

Luontoreittien kandidaatteja on suunniteltu 9 kappaletta ja ne on alustavasti piirretty 

karttapohjalle, jota esiteltiin. Seuraavaksi reiteistä neuvotellaan maanomistajan kanssa. 
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Maanomistajan kanssa käytävien neuvotteluiden tuloksen ohella, toteutettavien reittien 

määrä riippuu myös toteutusta varten tarvittavan investointihankkeen (ks. alla 6§) 

rahoituksesta. 

Retki Ylimmäisten muinaisrannalle järjestettiin 3.9.2017. Retkellä oli 12 osallistujaa. Retken 

aiheena oli Vihtijärven alueen geomorfologia eli maanpinnan muodot, oppaana Yrjö 

Kivinen. 

Tulevien luontokurssien mahdollisia aiheita voisivat olla: luontovalokuvauskurssi, pöllöretki, 

talvikalastus sekä vesistöaiheista asiaa kevätpuolella (Vihtijärven-Lapoon suojelu-

yhdistyksen kanssa). 

Keskusteltiin myös siitä, että selvitellään maanomistajan suostumuksella mahdollisuudet 

saada rahoitusta Museovirastolta opastetun polun tekemiseksi Niemenjärven lähettyvillä 

olevaan muinaisjäännöskohteeseen. 

Yrittäjäilta järjestetään 11.10.2017, josta lähetetään yleinen kutsu kyläläisille sekä 

henkilökohtainen kutsu kylän yrittäjille. Vieraaksi tilaisuuteen tulee kunnan yrityskehittäjä 

Kristiina Salo. 

VaVi-hankkeen maksatushakemus tehdään mahdollisimman pian. 

6§ Luontoreittien toteuttamisen hanke 

Vahvistuva Vihtijärvi-hankkeessa suunniteltujen luontoreittien toteuttamiseksi tarvitaan 

investointihanketta. Avustusta hankkeeseen voitaisiin hakea Ykkösakselin Pihat ja polut - 

pieniä investointeja ympäristöön -teemahankkeesta. Avustusta teemahankkeesta voi saada 

50% kustannuksista ja omarahoitus voi olla kokonaan talkootyötä. 

Päätettiin hakea investointihankkeeseen avustusta ym. teemahankkeesta. Hakemusta 

varten tehdään vielä hankkeen kustannuslaskelmat. 

7§ Hallituksen TyKy-iltapäivä 

Kyläyhdistyksen hallitus teki TyKy-iltapäivänään 11.8.2017 tutustumiskäynnin Kaukaan 

kylään. Liittyen VaVi-hankkeeseen, erityisenä kiinnostuksen kohteena oli Kaukaan kylällä 

toteutettu hieno luontopolku kylän läpi virtaavan joen ympärillä. Lisäksi Kaukaan 

kyläaktiivit kertoivat Kaukaan muustakin kylätoiminnasta. Kylävierailun jälkeen hallituksen 

TyKy-ilta jatkui hyvinkääläisessä ravitsemusliikkeessä Vihtijärven kyläyhdistyksen 

kustantamalla illallisella ja vapaamuotoisella keskustelulla niin kylä kuin Vihdin kunnankin 

asioista. 

8§ Mediatiimin tilannekatsaus 

 Vihtijarvi.fi -sivuston uusimisen uudelleen aloittamiseksi on tavattu muutamaa 

palvelutoimittajaa asian tiimoilta, työn vaihtoehtojen selventämiseksi. Heiltä on pyydetty 

tarjouksia työstä. 

9§ Muut asiat 

Vihtijärven osayleiskaava  

Vihtijärven osayleiskaavahanke on Vihdin kunnan kaavoitusohjelmassa yksityisesti 

toteutettavana osayleiskaavana. Hanketta varten ollaan oltu yhteydessä  Metropoliaan, 
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josta on haettu harjoitustyökohdetta kaavoituksen esiselvityksestä. Kaavoituksen 

varsinainen tekijä tultaisiin valitsemaan erikseen kilpailun kautta.  

Maanomistajat ovat ryhtymässä suunnittelemaan asiaa eteenpäin.  

 

VIhdin kunnan selvitys Vihtijärven liittämisestä kunnalliseen jätevesijärjestelmään 

Vihdin kunnan vesilaitos on tekemässä selvityksiä ja laskelmia Vihtijärven liittämisestä 

kunnalliseen vesihuoltojärjestelmään. Vaihtoehtoina on ainakin liittäminen Nurmijärven tai 

Vihdin järjestelmiin. 

Tilataideteos 

Joukko Betonitaidekurssille osallistuneita kyläläisiä on ehdottanut Suomi 100 

tilataideteoksen tekemistä kylälle - Lopen ja Kytäjän teiden risteyksen läheisyyteen. 

Päätettiin tukea ehdotusta. 

10§ Seuraava kokous 

 Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous pidetään ma 23.10.2017, klo 18:30 alkaen. 

11§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:26. 

 

Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Veikko Virkki, puheenjohtaja   Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________ 

Kari Karstila, kokouksen kirjuri 

 

______________________________  ______________________________ 

Markku Pietilä, pöytäkirjan tarkastaja  Antti Virmavirta, pöytäkirjan tarkastaja 

     

 


