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Pöytäkirja - Vihtijärven kyläyhdistys ry hallituksen kokous 

Aika Tiistai 24.1.2018 klo 18.45  

Paikka Vihtijärven kylätalo 

Läsnä Anu Nilsson   Anita Vihtkari  

Eija Jokinen    Markku Pietilä  

Karoliina Suomalainen-Palmola  Mikko Korsisaari 

 Heli Einesalo - VaVi hankekoordinaattori 

Harri Hampori - kunnanvaltuutettu, paikalla klo 19 alkaen 

Poissa Kari Karstila   Antti Virmavirta 

 

1§ Kokouksen avaus ja esityslista (LIITE 1) 

Puheenjohtaja Karoliina Suomalainen-Palmola avasi kokouksen. Tehtiin lyhyt esittelykierros. 

2§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Pietilä ja Mikko Korsisaari 

3§ Yhdistyksen talouden tilannekatsaus (LIITE 2 Tuloslaskelma ja tase 31.12.2017) 

 VaVi-maksatus (n. 22.000 €) on tehty lokakuussa ja on käsittelyssä tällä hetkellä 

 Viakaksesta on saatu avustusta yhteensä noin 900 € 

4§ VaVi-hankkeen tilannekatsaus  

Hanke etenee suunnitellusti.  

Paikallisen työllistymisen tukeminen: 

 tutkitaan mahdollisuudet palkata nuoria kyläyhdistykselle kesäsetelin turvin 

Luontoreitit: 

 Suunniteltuja luontoreittejä toteutetaan kesän aikana kolme (PiPo-hankkeen 

investointihankkeen tuella). Mahdollisuus esteettömän reitin tekemiseen Museoviraston 

turvin tutkitaan (rahoitus haettava 15.3.2018 mennessä). 

 Alun perin suunniteltu luontoreitistö-logo päätettiin jättää toteuttamatta, sen sijaa 

kohdeopasteita on tulossa suunniteltua useampi. 

Luontotietopankki 

 Tekstejä ollaan koostamassa 

 Rokokallion kolmiomittaustornista on löytynyt paljon mielenkiintoista materiaalia. 

Selvitetään mahdollisuuksia huomioida esimerkiksi MML:n kanssa jotenkin lähestyvä 

Rokokallion tornin ”100-vuotis-juhlavuosi”, mikäli se maanomistajille sopii (jatkohankkeen 

paikka?) 

Luontokurssi 

 Hankeinfo ja taidekerhon taidenäyttely su 4.2.2018 klo 14 kylätalolla 
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 Kuun vaikutus luonnossa 4.2.2018 klo 16 kylätalolla/Anne Pöyhönen 

 Pöllöretki 2.3.2018 myöhään illalla/Arto Nurmi (SYK) 

 

5§ Pihat ja polut (PiPo)-hankkeen tilannekatsaus 

Kevään koittaessa reittien tekeminen aloitetaan. Hiiskulan kanssa viilataan vielä yksityiskohtia ja 

sovitaan asioista 

6§ Muut hankkeet – Muinaisjäännösten hoitoavustus, Pikkuisen parempi kylä ja LIVE2 

sekä Avaimet Maisemaan - tilannekatsaukset 

Muinaisjäännösten hoitoavustus: tehdään avustushakemus 15.3.2018 mennessä Museovirastolle 

esteettömän väylän rakentamiseksi Niemen muinaisjäännösalueelle, mikäli asiasta päästään 

yksimielisyyteen maanomistajan kanssa. 

Pikkuisen parempi kylä: Hankehakemus viestintäaiheisen hankkeen rahoittamiseksi jätetty 

Ykkösakselille määräaikaan mennessä 30.11.2017, päätös tulossa mahdollisesti tammikuun lopussa. 

LIVE2: Hankehakemus kylätalon käytettävyyden parantamiseksi ja kylän turvallisuuden lisäämiseksi 

jätetty määräaikaan mennessä 30.11.2017, päätös tulossa mahdollisesti tammikuun lopussa. 

Avaimet Maisemaan: ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten hankkeen tuottamaa 

maisemanhoitosuunnitelmaa odotellaan edelleen.  

7§ Osayleiskaavoituksen tilannetiedotus 

Metropolian AMK kaavoitusseminaari opiskelijoille pidetään Nummituvalla tiistaina 13.2.2018. 

Alustajina kylältä Markku Pietilä ja Kaarina Pullinen. Mukana myös Vihdin kunnan, SITO Oy:n sekä 

Ely-keskuksen edustajat. Yleiskaavoituskurssin päätös on ke 2.5.2018 ja saman päivän iltana 

pidetään asukasilta, jossa esitellään kurssin aikaansaannoksia. 

8§  Kirpputoritoiminta 2018 

Kirpputoritiimi on kokoontunut ti 23.1. ja kirpputoritoiminta jatkuu tulevanakin kesänä Kylänpäässä. 

Suunnitteilla on neljä tapahtumaa tulossa. Ensimmäinen 26.5.2018. 

Päätettiin että kirpputorin mainosmateriaaleihin voidaan käyttää kyläyhdistyksen varoja noin 300 €. 

9§ Kesätyöntekijöiden palkkaaminen kesäsetelillä  

Päätettiin hakea kesäsetelin avulla työllistettäviä kesätyöntekijöitä kyläyhdistykselle. Haku 

suoritetaan mahdollisimman pian, koska tänä vuonna jaossa on 150 kesäseteliä ja työnantajat 

ilmoittavat työntekijät jo 6.2.2018 klo 9 alkaen. Kaarina tekee ja julkaisee työpaikkailmoituksen. 

Mahdolliset valinnat tehdään viikon 5 lopussa. 

10§ Koulun vuokra-asian hoitaminen kuntaan päin; tehtävänjako  

Sovittiin, että Markku Pietilä hoitaa jatkossa koulun vuokraukseen liittyvät neuvottelut ja sähkö-, 

vesi- ja öljylaskuihin sidotun vuokran tarkistamisen kunnan kanssa vuosittain. Vuokrasopimus 

sinänsä jatkuu toistaiseksi voimassa olevana vuoden 2019 jälkeen. Irtisanomisaikaan pyritään 

neuvottelemaan enemmän joustovaraa (tällä hetkellä 6 kk, tavoite minimissään 1 vuosi). 
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11§ Koulu- ja kylätalon huoltokirjan ja -kalenterin päivittäminen  

Koulu- ja kylätalon huoltoon liittyvät materiaalit ja aikataulut pitää saada sellaiseen järjestykseen, 

että asiaan vihkiytymätönkin pystyy sen avulla hoitamaan taloa asianmukaisesti oikein, oikea-

aikaisesti ja pitkäjänteisesti. Harri selvittää millaisia valmiita huoltokirjamateriaaleja on saatavilla.  

12§ Vihtijärvi –logoleimasimen hankinta 

Päätettiin hankkia Vihtijärvi-leimasimet kylätalolle ja Syökerin tuvalle (Kaarina hoitaa).  

13§ Vihdin Matkailuyhdistykseen liittyminen  

Päätettiin liittyä Vihdin Matkailuyhdistykseen (Kaarina hoitaa). 

14§ Uusien jäsenien hyväksyminen kyläyhdistykseen 

Hyväksyttiin yhdistykselle kotisivujen kautta toimitettu jäsenhakemus (LIITE 3) 

15§ Muut asiat 

 Palvelutaloyhdistys toivoo tiistaikerhon vuokran kohtuullistamista. Päätettiin 200 €:n 

vuokrasta/vuosi 

 Kylälehden ideointi on aloitettu 

 LUOP myöntää tukea lasten ja nuorten hyvinvointiin. Päätettiin hakea tukea perhekerhon 

järjestämiseksi. Haku on 2.2.2018 mennessä (Kaarina hoitaa). 

16§ Seuraava kokous  

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran ke 13.2. klo 18.30. 

17§ Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48. 

Kokouksen puolesta 

 

______________________________  ______________________________ 

Karoliina Suomalainen-Palmola, pj  Kaarina Pullinen, sihteeri 

 

______________________________  ______________________________ 

Markku Pietilä, pöytäkirjantarkastaja  Mikko Korsisaari, pöytäkirjantarkastaja 

 


