
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Tiistai 29.01.2013  klo 18.30 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

Läsnä Anna-Liisa Kuusela Markku Pietilä  

 Kirsi Korpiniitty Anita Vihtkari  

 Eija Jokinen  Paula Eerola 

 Kaarina Pullinen 

 Anu Nilsson kyläkoordinaattori 

 

Poissa  Niko Einesalo  Hans Brummer 

 

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

  

1§ Kokouksen avaus 

  

Puheenjohtaja Anna-Liisa Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Eija S Jokinen ja Paula Eerola. Sihteeriksi valittiin 

Kaarina Pullinen. 

 

3§ Taloustilanne 31.12.2012 

 

 Käsiteltiin tuloslaskelma, tase sekä tase-erittely sekä päätettiin allekirjoittaa tilinpäätös 

(LIITE 1). 

 

4§ Tuottotilin lopetus Osuuspankissa 

  

 Päätettiin lopettaa jatkuva tuottotili Länsi-Uudenmaan Osuuspankissa ja avata tilalle 

kannattavampi kasvutuottotili. Tiliin annetaan laaja käyttöoikeus Anna-Liisa 

Kuuselalle ja käyttöoikeus Kirsi Korpiniitylle. 

 

5§ VITAL - hanke 

 

 Anu Nilsson ja Kaarina Pullinen ovat käyneet toimintaryhmämme kansainvälisen 

Coral-hankkeen kautta Kim Smedslundin kanssa Irlannissa neuvottelemassa 

mahdollisen kumppanikylän, Goleenen edustajan sekä WCDP -toimintaryhmän 

kanssa. Odotamme nyt Goleenin vastausta ja mahdollista vierailua aiesopimuksen 

allekirjoittamiseksi jotta saamme hankkeen eteenpäin Ely-keskukseen. 

 

 VITAL -hankkeelle on hankittu oma puhelinliittymä, numero on 044 2760 004. 

Hankkeen vetäjäksi valittu Kaarina Pullinen ottaa liittymän käyttöön hankkeen 

asioissa.  

  

6§ Kylätalon vuokrauskäytännöt 

 

Vuokraustoiminnan mahdollisesti vilkastuessa joudumme miettimään hieman 



 

vuokrauskäytäntöä. Valitettavasti on käynyt ilmi että lattiamme eivät kestä 

piikkikorkoja. Tästä pyritään kauniisti kertomaan tuleville vuokralaisillemme ja 

laittamaan asiasta kertova kyltti eteiseen. 

 

Joudumme myös määrittelemään tarkemmin mitä vuokraan kuuluu. On ehkä tarpeen 

asentaa muutamiin kaappeihin lukot, että kyläyhdistyksen ruoka-, kahvi- ym. tavarat 

pysyvät tallessa. 

 

Hinnasto näyttää nyt tällaiselta: 

Kylän yhdistykset ja tiehoitokunnat yms.  25 € 

Kyläläiset     50 € 

Muiden kylien yhdistykset   50 € 

Muut     100 € 

 

Hintaan sisältyy vuokra-aikaa 6 h. Päätimme että astiastosta ja laitteistosta sovitaan 

erikseen tapauskohtaisesti. Vuokraukseen liittyvät asiat esitellään seuraavassa 

hallituksen kokouksessa. 

 

 

7§ Kylän omatoiminen varautuminen erityistilanteissa 

 

  Vihtijärven VPK on lähestynyt kyläyhdistystä seuraavassa asiassa: Voisiko 

Kyläyhdistyksellä olla oma reserviporukka, johon VPK saa olla yhteydessä tarpeen 

tullen erityistilanteissa, kuten myrskytuhojen raivauksessa, etsintätilanteissa, 

laajempaa liikenteenohjausta vaativissa tilanteessa yms. Keskusteltiin asiasta ja 

periaatteessa hallituksen kanta oli myönteinen. Kyläkoordinaattori lupasi selvittää 

vielä vakuutuksiin ja vastuisiin liittyvät asiat VPK:n kanssa. Asiaan palataan 

seuraavassa kokouksessa. 

  

8§ Kyläkoordinaattorin kuulumiset 

 

KansalaisAreena ry on lähestynyt meitä vapaaehtoistoiminnan tempauksen 

LIIKUTA MINUA- merkeissä Kukanpäivänä13.5.2013 (LIITE 3). Päätettiin tällä 

kertaa olla osallistumatta.  

 

Kylälehti Vihtijärveläinen ilmestyy jälleen toukokuussa. Juttuja ja ideoita otetaan 

vastaan, dead line on 15.4. Vihtijärven karttaa toivottiin lehteen. 

  

 Investointihanke 

Investointihankkeen loppuraportti on tekeillä.  

 

 Kehittämishanke 

 Kehittämishanke etenee aikataulussaan. 

 

9§ Muut asiat 

  

 Kylätalon parkkipaikka-asiaa  

 Kirkkoherran, seurakunnan puutarhurin sekä talousjohtajan kanssa on keskusteltu 

20.12.2012 vielä uudemman kerran jo useaan kertaan aiemmin esillä olleessa 

kylätalon pysäköintialueasiassa. Seurakunta suhtautuu mm. hautarauhan sekä 



 

lisääntyvän liikenteen vuoksi nihkeästi alun perin yläkoulun ulkovaraston taakse 

ehdotettuun kylätalon pysäköintialueeseen ja etenkin alueelle johtavaan tiehen. 

 

Vaihtoehtoisesti on ehdotettu, että alakoulun vieressä olevaa pysäköintipaikkaa 

laajennettaisiin. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että koska pysäköintialue 

ulkovaraston takana tuntuu tällä hetkellä liian hankalalta, tutkitaan mahdollisuudet 

alakoulun viereisestä pysäköintialueesta. Tätä ajatusta tukee mm. koululaisten 

saattoliikenne sekä laajempi käyttömahdollisuus ilman lukollisia puomeja tms. sekä 

alueen kunnossapidon yhtenäisyys. 

 

 Puutarhatalot 

 Kyläyhdistystä on lähestytty puutarhataloasiassa (LIITE 4). Keskustelun jälkeen 

hallitus totesi, että meillä ei ole tällä hetkellä resursseja osallistua tällaiseen 

hankkeeseen. Valtuutimme Anu Kuuselan viemään viestiä eteenpäin. 

  

 Vihtijärven Kamarimusiikki 19.-21.7.2013 

 Emme saaneet syksyllä haettua apurahaa Kordelinin säätiöltä. Suomen 

Kulttuurirahaston Maakuntarahastojen hakuaika on 8.2.2013 mennessä. Laitamme 

hakemuksen menemään.  

 

 

10§ Seuraava kokousajankohta ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous on ti 5.3.2013 klo 18.30.  

Kyläkokous pidetään torstaina 18.4.2013 klo 18 alkaen. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30. 

 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Anna-Liisa Kuusela   Kaarina Pullinen 

puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Paula Eerola   Eija S Jokinen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


