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Kiitos luottamuksesta jatkaa kyläyhdistyksen puheenjohtajana. Viimeiset kymmenen  vuot-
ta tuli täyteen Vihtijärven rekisteröidyssä kyläyhdistyksessä ja sitä ennen olin kylätoimi-
kunnan puheenjohtajana vuodesta 1996. Olin vielä halukas jatkamaan, koska mielenkiin-
toiset tämänhetkiset  hankkeet ovat vireillä seuraavat pari vuotta. Lisäksi kylätoiminta on 
vain niin tavattoman mukavaa ja antoisaa muun luottamustoimen ohella. Toimiva hyvä 
hallitus  on hitsautunut tehokkaaksi ryhmäksi, jonka kanssa on ilo työskennellä. Erittäin 
suuren lisäarvon antaa toiminnalle meidän kaksi tehokasta koordinaattoria Anu N ja Kaari-
na. Kylätoiminta on muotoutunut suurelta osin hanketoiminnaksi kylien kehittämisessä. 
Tavallinen normaali toiminta sen sijaan ei kuulu hankerahoituksen piiriin. Toiveissa on, että 
kyläkoordinaattori voitaisi tulevaisuudessa palkata tai hankkia ostopalveluna normaaliin 
toimintaan. 
 
Hanketoimintaa 
 
Kylän kehittämishanke II on edennyt Anun toimesta suunnitelman mukaisesti. Viimeisim-
pänä saavutuksena kylätalon kalustaminen. Hissin ansiosta nyt tiistai-kerhokin kokoontuu 
kylätalolla. Talolla on toimintaa lähes joka päivä ja joinakin päivinä aamusta iltaan. Lisäksi 
syksyllä on alkamassa erilaisia kursseja, joten seuratkaa ilmoittelua kotisivuilla. 
Toinen merkittävä hanke Vital-uusmaalaisen kylän kehittämismalli on alkanut tammikuus-
sa ja jota Kaarina on palkattu vetämään. Hankkeessa on myös kansainvälinen osuus ja 
kumppanikylän olemme löytäneet Irlannista. Kansallinen osuus on suurempi ja merkittä-
vämpi ja kylän kannalta  jopa elintärkeä. Hankkeessa kartoitamme kyläläisten ja sidosryh-
mien kanssa Vihtijärven kehityskuvaa pitkälle tulevaisuuteen, jossa huomioidaan kylän 
tarpeet ja mahdollisuudet monelta kantilta. Tärkeintä tässä työssä on yhteistyö ja avoi-
muus osapuolten kanssa. Kunhan saamme Ely-keskuksen myönteisen päätöksen, järjes-
tämme infotilaisuuden asiasta. Näistä molemmista hankkeista on tarkempi selvitys toisaal-
la lehdessä. 
 
Osakuntaliitos Nurmijärveä kohti 
 
Vihtijärven liittyminen Nurmijärveen on ilmeisen selvä asia Vihtijärven kannalta. Kylän 
palvelut suuntautuvat jo nyt suurelta osin Nurmijärven suuntaan. Peruskoulun jälkeen 
opinnot jatkuvat Perttulan ammattikoulussa  ja Arkadian lukiossa Klaukkalassa. Terveys-
palvelut saadaan jo nyt Hyvinkäältä päivystysajan ulkopuolella. Tosin ensi vuoden alusta 
kuntalaiset voivat vapaasti valita  oman terveyskeskuksensa. Alakoulun tulevaisuus on 
keskustelun pohjana ja sen säilyminen kaikkein tärkeintä. Lähimmät poliisipalvelut  ja kun-
nantalon palvelut ovat saatavissa Nurmijärven kirkolta. Jotkut kunnan palvelut tullaan hoi-
tamaan myös tulevaisuudessa joltain osin henkilökohtaisella käynnillä, vaikka koko ajan 
ollaan menossa sähköisten palvelujen suuntaan. 
 
Lähin päivittäistavarakauppa Röykässä palvelee aamusta iltaan. Kaikki muutkin kaupat 
erikoiskaupat mukaan lukien ovat paremmin saavutettavissa. Musiikkiopisto ja muut va-
paa-ajan palvelut ovat Klaukkalassa. Julkinen liikenne Helsinkiin on erittäin hyvä. Useita 
vuoroja aamusta iltaan Helsinkiin ja takaisin. Viimeisin vuoro Helsingistä Vihtijärvelle läh-
tee klo 20:30. Työmatkaliikenne julkisilla välineillä toimii jo nyt  ja joka tulee todelliseksi 
vaihtoehdoksi viimeistään silloin, kun Klaukkalaan rakennetaan matkakeskus.  
 
Meille vihtijärveläisille nämä asia ovat selviä ja näkemyksemme on , että palvelut 
tulevat parantumaan liittyessämme Nurmijärveen. Mikä sitten Nurmijärven tilanne tulee 
olemaan, aika näyttää. Mielestämme Keski - Uudenmaan suurkuntakin on parempi vaihto-
ehto, kuin Vihdin kaavailemat vaihtoehdot. Vihtijärvi keskiuusmaalaisena kylänä on luonte-



  
vampi  kuin espoolaisena kylänä. Vihdin intresseissä liittymissuuntana on Espoo, Kirk-
konummi ja Kauniainen, eikä missään tapauksessa Lohjan suunta. Vihdissä oman itsenäi-
syyden pitäminen ja jääminen ulkopuolelle ei tunnu järkevältä, jos muut muodostavat suu-
ria liitoskuntia. Vihtijärven liittämisen vahvimpana perusteena on siis työpaikkojen ja 
palvelujen suuntautuneisuus ja saatavuus, mikä on myös kuntarakenneuudistuksen 
päämäärä. Uskon, että Vihtijärvi kauniina ja aktiivisena kylänä on haluttu kumppani ja saa-
han Nurmijärvi puuttuvan tulppaanin terälehden kuntakarttaansa.   
 
Kirpputori 
 
Kirpputori tuotti hienosti 4200 euroa viime vuonna. Kaija Silvasti vastaavana järjestää torin 
toimintaa ja se on avoinna myös tänä kesänä. Tuo tulo on kylän toiminnan kannalta erittäin 
tärkeä ja merkittävä, joten ilmoittautukaa Kaijalle myyntivuoroihin. Näin olette mukana kan-
tamassa oman kortenne kekoon meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi. Sitä paitsi kirppiksellä 
on mukava olla myymässä ja siellä tapahtuu joskus aika hauskojakin asioita. Hiiskulan 
kartanolle kauniit kiitokset  Syökerin kirpputoritilasta.  
 
Muu toiminta 
 
Kyläyhdistyksen muu toiminta on vakiintunut. Kulttuurin puolella on mahdollisesti toteutu-
massa kamarimusiikkitapahtuma heinäkuussa. Kammariteam organisoi parhaillaan tapah-
tumaa ja etsii rahoitusvaihtoehtoja. Hienoa, jos saamme tämän upean tapahtuman jo toi-
sen kerran Vihtijärven kappelille.  
 
Mediatiimi on hienosti jo usean vuoden ajan toimittanut Vihtijärveläistä, joka on ilmestynyt 
jo 16 vuoden ajan. Lehti  on laajentunut ja sen taso on noussut vuosi vuodelta. Ilmoitus-
myynti on kasvanut huomattavasti. Kiitos tiimille ja ilmoittajille. 
Mediatiimi pitää ajan tasalla myös kotisivuja, jotka ovat saaneet laajalti kiitosta ja joiden 
kävijämäärät ovat huikeat 650-750 viikossa. Kotisivut vaihtuivat uudelle julkaisujärjestel-
mälle 1.6.2012, jolloin niitä myös uudistettiin sekä ulkonäöllisesti että sisäisesti. 
 
Myös muu toiminta puurojuhlineen, kyläesittelyineen, joulukortin myynteineen tukee kyläta-
lon ylläpitoa ja toimintaa. Rautaromun keräys Syökerin tuvalla Ollin Välitys Oy:n toimesta 
on merkittävä tulo, johon jokainen romuntuoja antaa oman panoksensa. Ollille suuren 
suuri julkinen kiitos järjestelyistä.  
 
Kylän yhdistysten tapaamisessa maaliskuussa  toivoimme, että saisimme ränsistyneen 
Rokokodan purettua ja rakennettua uuden samalle paikalle. Kota on antanut suojan hiihtä-
jille ja patikoijille jo vuodesta 1995 lähtien. Rakennus-  ja purkutöihin osallistuvat ilmoittau-
tukaa koordinaattori Anulle. Olisi mahtavaa jatkossakin tuntea Kalevi Salon Rokokodan 
runon tunnelmat   "… onhan joukko ihmisiä, jotka tahtovat olla kuin kotka, viipyä hetken 
korkeudessa, vaikka Rokon kauneudessa. " 
 
Hyvät vihtijärveläiset ja lukijat osallistukaa kylän ja tilaisuuksiin Vihtijärvellä. 
Meidän omassa kylässä on hienoja tapahtumia tulevana kesänä. Tuokaa ystävät ja suku-
laiset mukana niin saamme nauttia näistä tilaisuuksista tulevaisuudessakin. 
 
Näkemisiin 
Anu 


