
Koijärven Alueen Kylät ry   PÖYTÄKIRJA 1/2017 

Aika 24.1.2017 klo 18.00 
Paikka Matkun kylätalo 

Läsnä: Heidi Cavén, pj 
 Asta Jaakkola, Kojon kyläyhdistys 
 Tommi Syrjänen, Matkun kyläyhdistys, pj 
 Riikka Viljanen, Matkun kyläyhdistys 
 Risto Jaakkola, Matkun kyläyhdistys 
 Teresa Norri, Peräjoen kyläyhdistys, pj 
 Raija Hiisilä, rahastonhoitaja 

Paula Kemppi, Valijärvitoimikunta, pj 

Poissa: Leila Virtaranta, Kojon kyläyhdistys 
 Timo Heikkilä, Kojon kyläyhdistys 
 Hannu Heikkilä, Vuollun kyläyhdistys 
 Armi Säteri, Vuollun kyläyhdistys 
 Eija Ojansuu, Vuollun kyläyhdistys 

Käsitellyt asiat: 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous oli kutsuttu koolle tekstiviestillä kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. 
Kokouksesta oli ilmoitettu myös yhdistyksen Facebook-sivuilla. Todettiin 
laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Koska puolet jäsenistä 
puuttuivat, todettiin, että ilmeisesti on tarve lisäksi kutsua kokoon 
sähköpostein, pj pyytää entiseltä sihteeriltä listauksen seuraavaa kutsua 
varten. Pj pahoittelee, ettei nyt ollut käytössä sähköpostilistausta. 
Todettiin myös että Peräjoen kyläyhdistys on virallisesti eronnut Kakrystä, 
mutta yhdistyksen puheenjohtaja on silti kutsuttu mukaan kokoukseen 
tiedonvälityksen varmistamiseksi. 

2. Hallituksen järjestäytyminen 

 6§ 

Hallitus 
  
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon 
kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 8-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
valittua uuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot 
määräytyvät ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.  



Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua 
varten 3-4 –jäsenisen työvaliokunnan.  

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia 
pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen oleessaan estynyt, varapuheenjohtaja 
kutsusta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.  

Hallituksen kokouksissa on pidettävä päätöspöytäkirjaa. 

Säännöissä todetaan, että valintojen jälkeen (syyskokous) yhdistyksen 
hallituksen tulee järjestäytyä eli valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, 
kutsua sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi 
kerrallaan. Jotta tiedon kulku yhdistyksen sisällä varmistetaan, kutsutaan 
yhdistyksen eri aktiiviset tahot kokouksiin. Paula Kemppi toimii 
Valijärvitoimikunnan puheenjohtajana ja on kutsuttuna hallituksen 
kokouksiin. Sovittiin, että yhdistyksen käynnissä olevien hankkeiden 
projektipäälliköt kutsutaan myös hallituksen kokouksiin. Samoin 
rahastonhoitajana toimii Raija Hiisilä, joka on myös kutsuttuna hallituksen 
kokouksiin. 

Varapuheenjohtajan valinnasta keskusteltiin, päätettiin jättää asia 
seuraavaan kokoukseen. Samoin sihteerin valinta. Yhdistyksellä on aiemmin 
ollut Lounaplussan kautta työllistettynä kyläsihteeri. Ainakaan alkuvuodesta 
Lounaplussan kautta henkilöä ei ole käytettävissä ja keskustelussa oli 
löytää sihteeri hallituksesta. Ehdotuksia ei tullut ja valinta siirrettiin 
seuraavaan kokoukseen. Toiminnan jatkumisen kannalta yhdistys tarvitsee 
sihteerin, joka on myös yksi nimenkirjoittajista, joten seuraavan kokouksen 
tehtävä on nimetä sihteeri. 

3. Rekisteröinti PRH (rahastonhoitaja, vpj, sihteeri)  

PRH:n tietoihin on päivitetty puheenjohtajan tiedot, mutta koska sihteerin, 
varapjn ja rahastonhoitajan tietoja ei ollut ennestään, kaikki tiedot pitää 
toimittaa uudelleen. Rahastonhoitajan tiedot saatiin kokouksessa ja hän 
toimittaa myös varapj:n tiedot rekisterimerkitää varten. Pj hoitaa 
rekisteröinnin saatuaan kaikki tiedot. 

4. Toiminta – ajankohtaiset asiat: Kylähullu, hankkeet (ml. Valijärvitmk) 

Mentiin läpi ajankohtaisia hankkeita. Paula Kemppi päivitti 
Valijärvitoimikunnan ajankohtaiset asiat ja tulevat korjaukset hankkeen 
nimissä. Tässä yhteydessä keskusteltiin myös Valijärvitoimikunnan roolista. 
Koska se on osa emoyhdistystä, kaikki hankepaperit sekä viralliset 
allekirjoitukset pitää mennä yhdistyksen kautta eli virallisten 
allekirjoittajien (pj + varapj tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan 
kanssa).  



Yhdistykset voivat varata 13.2. klo 8.00 lähtien Valijärven huvilaa, 
yksityiset 1.3. lähtien. Koska varauskirjan tilanteesta varausten 
aloittamishetkellä on tullut palautetta (etukäteen varattuja viikonloppuja), 
pj on sopinut tarkistavansa kirjan 13.2. klo 8.00. Jos kirjasta löytyy 
varauksia, kaikki poistetaan eli varaustilanne nollataan, jolloin säännöt 
koskevat kaikkia. Ainoastaan kaksi varausta pitäisi olla kirjassa entisestään 
eli yksityishenkilön 50-vuotisjuhlat kutsujen lähetyksen takia sekä leiritys, 
joka jäi viime vuonna välistä.  

Keskusteltiin luontotornihankkeesta, jossa Tomi Helin projektipäällikkönä. 
Koska Tomi ei ollut kutsuttuna kokoukseen, tarkkaa tilannekatsausta 
luontotornihankkeesta ei saatu. Siirrettiin päivittäminen seuraavaan 
kokoukseen. 

Kylätiedotteiden tekemistä jatketaan. Pj tekee seuraavaan, kunnes sihteeri 
tai joku muu, esim. tiedotusvastaava on valittu. Jakelukulmaa tai postia 
käytetään, pj. selvittää hinnat ja jakelun. Kaupungintalolla edelleen 
tulostetaan tiedotteet. Seuraava tiedote ulos helmikuun aikana. 

10.6. on kylien avointen ovien päivä. Peräjoki ja Matku ilmoittivat 
järjestävänsä jotain tapahtumaa kyseiselle päivälle. Asta lupasi viedä 
asiasta tietoa Kojon kyläyhdistyksen kokoukseen. 

Osayleiskaavan teko jatkuu kaupungilla. Kakry on toimittanut lausunnon 
kaavasta. Odotetaan jatkoa. Hämeen Kylien Elina Leppänen otti yhteyttä 
asukastilaisuuden järjestämisestä. Hänen kanssaan jatketaan keskustelua, 
mutta pj:n mielestä asia koskettaa eniten Kojoa, joten mikäli 
asukastilaisuus järjestetään, sen suunnittelu kannattaa tehdä Kojon 
kyläyhdistyksen kanssa. Pj informoi Elinaa.  

Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma on 
myös tehty/työn alla. Edellisellä pj:llä on vielä materiaalia, joka siirretään 
uudelle pj:lle mahd.pian. Samalla vaihdetaan tietoa keskeneräisistä 
hankkeista. 

5. Säännöt: muutos pj-kausi, muut kuin kylät, tarpeet/tarjonta  

Puheenjohtaja ehdotti sääntömuutosta, jossa puheenjohtajan pesti 
rajattaisiin max kolmeksi vuodeksi. Näin saataisiin ehkä enemmän pj-
halukkaita, kun kyseessä ei olisi ”loppuiän” pesti. Asiasta keskusteltiin ja 
ehdotus koettiin hyväksi. Sääntömuutokset pitää käsitellä virallisessa 
yleisessä kokouksessa, esim. kevätkokouksessa.  

Jotta toiminta pysyisi vireänä myös jatkossa, keskusteltiin myös muiden 
kuin kyläyhdistysten mukaan ottamista ja pohdittiin, millä tavoin Kakry 
saataisiin houkuteltavaksi muita yhdistyksiä kohtaan. Muiden yhdistysten 
mukaantulo koettiin positiivisena ja seuraavassa kokouksessa pohditaan 
konkreettisia asioita, joilla tarjota yhteistyötä. . Mikäli saadaan 
kyläsihteeri, tämä voisi auttaa myös muiden yhdistysten resurssipulaa. 
Eduista liittyen Kylähulluun myös keskusteltiin.  

Keskusteltiin myös yhdistyksen nimestä - Koijärven alueen kylät ry ei 
mahdollisessa yhteiskuviossa ole paras, joten nimiäkin pitäisi miettiä 



etukäteen, esim Koijärven Alueen Kehitys ry (jos halutaan pysyä 
lyhenteessä KAKRy). Myös Koijärven -sanasta keskusteltiin, koska sen ei 
koeta edustavan koko aluetta. Pohditaan ensin keinoja, millä houkutella 
muita ja jos onnistutaan, avataan sitten nimiasia uudelleen. 

6. Kylähullu 

Kylähullun ilmoitus- ja aineistokeräys pitää laittaa käyntiin. Pj pyytää mm. 
Tiina Leppämäeltä tarjousta taiton teosta. Kyläyhdistyksistä pitää nimetä 
henkilöt, jotka aloittavat keräämään mainoksia sekä tarinoita ja kuvia. 
Nimilistalla oli jo mm. Asta, Paula, Eija, Ritva Pulli, Teresa, Tommi, Raija ja 
Riikka. Lisää nimiä kerätään, pyritään saamaan mediakortti kaikkien 
käyttöön piakkoin. 

7. Nettisivut, face, päivitysoikeudet  

Pj. lupautui suunnittelemaan nettisivut korvauksetta, alustavaa versiota 
katsottiin nopeasti, palataan asiaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 
Samoin annetaan pj:lle päivitysoikeudet yhdistyksen Facebook-sivulle.  

Todettiin, että yhteinen kalenteri olisi hyvä olla, sillä kesäaikaan on 
rajallinen määrä viikonloppuja ja usein harmittavasti tapahtumat menevät 
päällekkäin kun tieto ei kulje. Pj. ehdotti Gmailin kalenteria, jonne kukin 
kylä saisi laittaa omat tapahtumansa. Esitellään seuraavassa kokouksessa 
nettisivujen yhteydessä. 

8. Tienvarsikyltit 

Keskusteltiin tienvarsikylteistä. Entinen puheenjohtaja halusi kiirehtiä 
kylttien tekoa, mutta pitäisi ensin päättää mitä niihin kirjoitetaan. 
Kylteistä keskusteltiin, sillä niiden nykyinen sanamuoto ei ole oikein. 
Keskusteltiin yleensäkin Koijärvi -sanasta ja mihin se viittaa. 
Tervetulotoivotusta Koijärvelle ei koettu oikeana, koska Koijärvi on entinen 
kunta, joka on liitetty Forssaan ja varsinainen kyläalue on Kojo, ei Koijärvi. 
Itse nimiviittaus on lintujärveen. Matku ja Peräjoki haluavat tulla esiin 
omilla nimillään eivätkä Koijärvenä. Mietitään vielä kylttien sanamuotoa/
tarvetta.  

9. Kokousajankohdat 

Sovittiin seuraavat kokousajankohdat:  
• 2.3. klo 19.00 Peräjoen kylätalolla 
• 6.4. klo 19.00 Kojolla Nuorisoseuran talolla (Koijärvi-talo) 
• 4.5. klo 19.00 Matkun kylätalolla.  
• Kojon tai Matkun kokous tulee olemaan myös kevätkokous - sovitaan 

tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 



10.Muut asiat 

Pohdittiin kesken jäänyttä tilannetta bussipysäkkien korvausvaateessa. Pj 
vie asiaa eteenpäin ja tarkistaa, mitä voidaan korvausten saannin suhteen 
tehdä, tarvittaessa viedään asia oikeuteen.  

Kun kaikki yhdistykseen liittyvä materiaali on pj:n hallussa, tehdään uusi 
tilannekatsaus käynnissä oleviin ja harkittuihin hankkeisiin.  

Yhdistyksen pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa, hyväksymistä 
varten pj. toimittaa pöytäkirjan hallitukselle sähköisesti sekä Facebook 
-sivuille (salaiseksi luokitellut kohdat jätetään aina julkisessa tiedostossa 
pois) tutustuttavaksi ennen seuraavaa kokousta. 

11.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10 

Heidi Cavén  Raija Hiisilä


