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Vihtijärven kyläkokous ja kyläyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 

Aika: Ke 22.11.2017, klo 18:30 - 20:22 

Paikka: Vihtijärven kylätalo 

Osallistujat: Erillinen osallistujalista 

Vihtijärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Virkki toivotti osallistujat tervetulleiksi kylä-

kokoukseen ja kyläyhdistyksen syyskokoukseen. 

Vihtijärven kyläkokous 
Ennen Vihtijärven kyläyhdistyksen sääntömääräistä syyskokousta pidettiin kyläkokous, jossa "kylän 

omat" kunnanvaltuutetut Harri Hampori ja Markku Pietilä kertoivat ajankohtaisista Vihdin kunnan 

aiheista: Harri Hampori esitteli äsken valmistunutta Vihdin kunnan brändityötä ja kuntaesittelyä. 

Työn tuloksista käytiin vilkas keskustelu. Jonkin verran ihmetystä herätti kylänäkökulman 

puuttuminen Vihdin kunnan esitteestä. 

Markku Pietilä kertoi meneillään olevasta Vihdin kunnan selvitystyöstä Vihtijärven vesihuollon 

järjestämisen eri vaihtoehdoista. Kunta on tekemässä laskelmia eri vaihtoehtojen kustannuksista. 

Laskelmista saatujen tietojen mukaan Vihdin kunnalla on edessään kalliita ja siten vaikeita 

vaihtoehtoja kunnan pyrkiessä täyttämään velvoitteitaan Vihtijärven vesihuollon toteuttamisen 

edistämiseksi. Tämähän oli jo vihtijärveläisten tiedossa perusteltaessa ehdotusta Vihtijärven 

liittämiseksi osaksi Nurmijärveä. Tämä vaihtoehto oli edelleen esillä kokouksessa parhaimpana 

ratkaisuna Vihtijärven vesihuollon ratkaisemiseksi. 
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Vihtijärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen 
syyskokous 
Kyläkokouksen jälkeen aloitettiin Vihtijärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 2017. 

1 Kokouksen avaus  

Veikko Virkki avasi kokouksen ja kehotti kokousta järjestymään. 

2 Kokouksen järjestäytyminen 

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Kivistö, sihteeriksi Kari Karstila, sekä pöytäkirjan 

tarkastajiksi (ja samalla ääntenlaskijoiksi) Änise Haapalainen ja Esko Kuusela. 

Risko Kivistö ryhtyi puheenjohtajan toimeen. 

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokouskutsu on tullut kyläyhdistyksen kotisivuille 

30.10.2017 alkaen. Kokouskutsu on jaettu kyläläisten postilaatikoihin 2.11.2017. Sähköposti-

osoitteensa ilmoittaneille kyläyhdistyksen jäsenille on kokouskutsu toimitettu myös sähköpostilla 

3.11.2017. 

Puheenjohtaja totesi siten kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi. 

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5 Yhdistyksen toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, sekä 

jäsenmaksujen vahvistaminen 

Kyläyhdistyksen hallituksen sihteeri Kaarina Pullinen luki hallituksen laatiman toimintasuunnitelman 

vuodelle 2018 (Liite 1). Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin. 

Keskustelussa sivuttiin kylän keskustaan tehtyä puuveneen ympärille rakennuttua kylän 

"maamerkkiä".  Kylän keskustan merkiksi ehdotettiin jotain vieläkin näkyvämpää. Hankintojen osalta 

ehdotettiin dataprojektin hankkimisen sijaan suuren 75-tuumaisen television hankkimista 

käytännöllisempänä ratkaisuna. Ehdotus sai kannatusta osakseen.  
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Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Veikko Virkki kävi läpi kyläyhdistyksen tulo- ja 

menoarvion vuodelle 2018 (Liite 2). Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin. 

Liittymis- ja jäsenmaksuista päätettiin, että toimitaan kuten edellisinäkin vuosina. Erillistä 

liittymismaksua ei ole, jäsenmaksu on 10 €/talous/vuosi, mutta syyskokous suosittelee kuitenkin 20 

€:n talouskohtaista maksua.  

6 Hallituksen jäsenten määrän  

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä päätettiin pitää samana kuin aiemmin, eli 8 jäsentä ja 

puheenjohtaja. 

7 Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja toiminnan tarkastajien 

palkkioiden vahvistaminen 

Hallituksen kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus päätettiin pitää samana 

kuin ennenkin, eli 0 €. 

8 Puheenjohtajan valinta 

Kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroisen puheenjohtajan Veikko Virkin tilalle seuraavaksi kahdeksi 

kalenterivuodeksi valittiin Karoliina Suomalainen-Palmola. 

9 Hallituksen jäsenten valinnat erovuoroisten tilalle 

Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenyyden erovuorossa olivat: Markku Pietilä, Anu Nilsson ja Anita 

Vihtkari. 

Erovuoroisten tilalle ei ollut uusia ehdotuksia, joten Markku Pietilä, Anu Nilsson ja Anita Vihtkari 

valittiin uudelleen kaksivuotiskaudelle. 

Puheenjohtajaksi siirtyvän Karoliina Suomalainen-Palmolan tilalle hallituksen uudeksi jäseneksi 

valittiin Mikko Korsisaari.  

Eija Jokinen, Kari Karstila, Kaarina Pullinen ja Antti Virmavirta eivät olleet erovuorossa ja jatkavat 

siten edelleen hallituksen jäseninä. 

10 Toiminnan tarkastajien valinnat 

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Kataja ja Paavo Norlamo. 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Marko Viljanen ja Reetta Liikala.  
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11 Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

Osallistujien joukosta kuitenkin kiiteltiin kyläyhdistystä tähän astisesta toiminnasta. 

12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:22. 

Liitteet 

Liite 1. Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018. 

Liite 2. Kyläyhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2018. 

 


