
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 1.1.2013 

Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille vihtijärveläisille. 

Kylätalo 

Vuosi 2012 oli kyläyhdistyksen toiminnan kannalta kylätalon toimintojen käynnistämisvuosi. Kylätalolla on 

toimintaa viikoittain seurakunnan perhekerhon siirryttyä sinne sekä myös seurakunnan nuorisokerhon 

kokoontuessa siellä. Heinin vetämä jooga on jo vakiintuneen paikkansa löytänyt. Uutena toimintana 

muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen aloitti 4H-kerho. Nummituvalla kokoontuva zumba yhdistyksen 

järjestämänä on jatkanut suosiotaan. Kaikkea toimintaa ei pystytä tuomaan kylätalolle. 

Kylätalon kalustus on saatu hankittua vuoden 2012 loppuun mennessä Ykkösakselin hankerahoituksen 

turvin. Kyläkoordinaattori AnuN on hienosti työstänyt myös tätä kalustoinvestointihanketta kylän 

kehittämishanke II:n yhteydessä. 

Nyt pääsemme kaikki, nuoriso mukaan lukien nauttimaan uusista kalusteista ja uudesta kokoustekniikasta. 

Yhdistys vuokraa mielellään yläkerran tiloja kokousten ym. pienimuotoisten juhlien pitopaikaksi. 

VITAL - kehittämishanke 

Yhdistyksen hallitus on työstänyt uusmaalaisen kylän kehittämishanketta pitkään ja etsinyt rahoittavaa 

yhteistyökumppania. Haimme Uudenmaan liitolta hankerahaa, mutta lopulta päätimme vetää hankkeen 

pois sieltä, koska heidän tavoitteenaan oli laajentaa hanke koskemaan useampaa uusmaalaista kylää. Se ei 

kuitenkaan ollut meidän tavoitteemme ja niinpä aloimme etsiä uutta kumppania. Käännyimme vanhan 

yhteistyötahon, Ykkösakselin puoleen ja aloimme muokata kylän kehittämismallia heidän kanssaan ja johon 

liitettiin myös kansainvälinen osuus. Ulkomaalaiset yhteistyökylät löytyivät Irlannista ja mahdollisesti 

Ruotsista. Kansainvälisen osan kohdalla teemme yhteistyötä Keski-Uudenmaan toimintaryhmä Emo ry:n ja 

Ykkösakseli ry:n kanssa Kim Smedslundin johdolla. Tähän VITAL- hankkeeseen saamme 90 %:n avustuksen. 

Hankkeen loppusumma on 84 000 euroa ja kesto 1.1.2013-31.12.2014. Tällä hetkellä VITAL- hanke on 

hyväksytty Ykkösakselin hallituksessa ja se on menossa Ely-Keskuksen käsittelyyn tammikuussa, jolloin 

saadaan vasta lopullinen hyväksyminen. Nyt voimme jo toimia omalla riskillä. 

Tämä VITAL-hanke on erittäin tärkeä kylän kehittämisen kannalta. Siinä tullaan katsomaan pitkälle 

tulevaisuuteen luonnonolosuhteiden, rakentamisen, kulttuuriympäristön, yleisen infrastruktuurin, julkisten 

ja yksityisten palvelujen jne. suhteen. Pääasiassa keskitytään kylän keskustan alueelle eli ns. 

edullisuusvyöhykkeelle. Kylien kehittämisessä se on myös maakuntakaavan ja nykyisen maankäyttö- ja 

rakennuslain mukainen. Hankkeessa pyritään selkeyttämään, millainen on uusmaalainen kehittyvä 

elinvoimainen kylä, jossa on kartoitettu ympäristöolosuhteet, palvelut, kulttuuri, ideaalit rakennuspaikat, 

yhteiset julkiset alueet jne. Hankkeeseen valitaan yhdyshenkilö, joka toimii vetäjänä ja yhdyshenkilönä 

hankkeen ulkopuolisten ostopalvelujen, ohjausryhmän, kyläläisten, maanomistajien ja yhdistyksen 

hallituksen välillä. Kyläläiset tullaan pitämään ajan tasalla hankkeen aikana järjestämällä yhteisiä ja 

henkilökohtaisia keskusteluja. Hankkeen yhteyshenkilö kilpailutettiin ja valituksi tuli Kaarina Pullinen, kylän 

aikaisempi koordinaattori. Nyt vain odotamme Ely-keskuksen päätöstä ja alamme vasta sitten toimia 

näkyvämmin hankkeessa. 



Voin todeta, että on hienoa, upeaa, mahtavaa jne: meillä on kaksi (kun VITAL-päätös on tullut) palkattua 

kylän kehittäjää hankerahoituksella. Voimme olla ylpeitä kylästämme ja kehittää sitä yhteisvoimin hyvien 

yhteistyötahojen ja vetäjien kanssa. 

Keskityin tässä vuositervehdyksessäni tuohon VITAL -hankkeeseen enemmän, koska koen sen niin tärkeäksi 

kylän kannalta. Kuulette siitä myöhemmin enemmän ja yksityiskohtaisemmin. 

Työ jatkuu 

Yhdistyksen kirpputoritoiminta ansaitsee suuret kiitokset, erityisesti Kaija Silvasti vastaavana ja tietysti 

kaikki torilla päivystäneet. Saitte kasaan hienosti n 5500 €. Lämmin kiitos myös kaikille tavalla tai toisella 

toiminnassa mukana olleille, lahjoittajille ja aktiiviselle hallitukselle. 

Tästä on taas mukava jatkaa ja toivotan vielä kerran kaikille kyläläisille ja eri yhteistyötahoille 

Onnellista ja Innostavaa vuotta 2013 

Teitä kaikkia tervehtien 

AnuK 

 


