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Katsaus  vuoteen  2014 

 

 

Tämä joulu ja vuoden vaihde tulee jämään sään puolesta erikoiseksi. Enpä vaan muista, että 

koskaan Uutena Vuotena olisivat järvet olleet sulia viimeisiä lahtia myöten. Vettä on satanut 

ennenkin ja pimeään on ollut, mutta että on voinut käväistä uimassa ihan hiekkarannalla, on ihan 

tavatonta. 

 

Toivotan oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille. Hyvin sen on alkanutkin, kun huomioidaan viime 

vuoden merkittävin kyläyhdistyksen päätös. Lokakuussa saimme vihdoin kauan odotetun Ely-

keskuksen myönteisen  päätöksen Vital-hankkeen 80.000 euron rahoituksesta.  Kaarinahan valittiin 

hankekoordinaattoriksi jo viime vuoden alussa. Nyt hanke on lähtenyt jo täysillä käyntiin. 

Tarvekartoituksen ja muiden tarvittavien selvitysten tekijäksi on valittu kilpailutuksen kautta FCG 

Finnish Consulting Group Oy.   

 

VITAL-hankkeen tarkoituksena on löytää maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli 

metropolialueen läheisyydessä sijaitsevalle kylälle. Niinpä mallin suunnittelussa keskeistä on 

kylän elinvoiman edistäminen 1) uusien rakennuspaikkojen 2) koulun toiminnan turvaamisen 

3) yhdistystoiminnan kehittämisen 4) tietoliikenneyhteyksien ja 5) vesi- ja viemäröintilinjojen 

toteuttamisen sekä 6) yrittäjyyden edistämisen myötä. Nämä kuusi kohtaa ovat Vihtijärven 

tulevaisuuden kannalta enemmän kuin tärkeät. Meidän tulee vain itse hoitaa asiat niin selviydymme 

tulevista haasteista paremmin. VITALissa on myös kansainvälinen osuus irlantilaisen West 

Corkilaisen kylän kanssa. Hanke on saatava päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä, joten 

aikaa ei ole paljon sillä työ aika mittava ja monitahoinen. Toivon mahdollisimman runsasta 

osallistumista hankkeen yhteisiin kokouksiin. Joten odotettavissa on kaikin puolin aktiivinen vuosi. 

 

Kylän kehittämishanke II, jossa Anu N toimii kyläkoordinaattorina, loppuu elokuussa, jolloin on 

jälleen vierähtänyt kolme vuotta kylän kehittämisprojekteissa. Katsomme ja pohdimme löytyisikö 

uutta hanketta Eu:n uudelle rahoituskaudelle 2014-2020. 

 

Tulevan vuoden tärkeä selvitys on kuntarakenneselvitys, jota Vihdin kunta tekee Espoon, 

Kirkkonummen ja Kauniaisen kanssa. Ensi vaiheen työryhmäselvitys on valmis helmikuun loppuun 

mennessä. Sen jälkeen  selvitykset arvioidaan ja käsitellään kuntien  valtuustoissa ja päätetään 

jatkotoimenpiteistä  loppuvuonna. Vihtijärven osalta tehdään kyläläisten haluama osakuntaselvitys  

Nurmijärven kunnan kanssa mahdollisesti keväällä. Tämäkin olisi hyvä tehdä samanaikaisesti 

muun kuntarakenneselvityksen kanssa, jotta sitten voidaan arvioida lopputulos kokonaisuudessaan. 

Lisäksi on työn alla Sote -selvitys ja valtion määräämä metropolialueen kuntajakoselvitys. 

Selvitettävää ja selvityksiä näyttää riittävän. 

 

Terveyspalveluiden osalta tämän vuoden alusta tuli mahdolliseksi valita oma terveyskeskus 

kotikunnan ulkopuolelta. Tähän asti on voinut valita vain Karviaisen sisällä. Vihtijärveläiset ovat 

voineet päivystysajan ulkopuolella olevan terveyspalvelun hakea Hyvinkäältä. Jos päättää vaihtaa 

varsinaisen terveyskeskuksen toiseen, tulee siitä ilmoittaa sekä lähtevään että tulevaan uuteen 

terveyskeskukseen. Muutos astuu voimaan kolmen viikon kuluessa ilmoituksesta. Valittuun uuteen 

terveyskeskukseen on sitouduttava vähintään vuodeksi. Valinta koskee koko 



perusterveyspalveluita hammas- ja neuvolapalvelut mukaan lukien.  Hoitotahon valintalomakkeita 

saa Karviaisen toimipisteistä tai Karviaisen sivuilta osoitteesta karviainen@lomakkeet.fi.  

Vihtijärveläisille on lähimpänä tarjolla Hyvinkään ja Nurmijärven terveyskeskukset. Tämäkin iso 

asia on menossa toivottuun suuntaan. Olemme niin usein puhuneet mahdollisuudesta saada 

kotikunnan rajojen ylittäviä terveyspalveluita. Taitaa olla niin, että asioilla on taipumus kääntyä 

viimein parhain päin. 

 

Viime vuodesta 

 

Viime vuosi kulki yhdistyksen toiminnan kannalta edellisen kaltaisena. Aktiiviset harrastusryhmät 

ovat loistava näyttö yhteistyöstä ja siitä, että omalla kylällä on mahdollista harrastaa, ei tarvitse 

lähteä kauemmaksi. Lisäksi Maaseudun Sivistysliitto tukee opintotoimintaa. Onhan se hienoa, että 

omalta kylältä saadaan vetäjät joogaan ja pilatekseen ja zumbaankin naapurikylästä.  

 

Kylän yhdistysten yhteistyöstä ovat oivallisena esimerkkinä Halloween-juhla marraskuussa ja 

lokakuussa Rokon retki. Nyt, kun uusi kotakin on valmis, on Rokokalliolle mukava retkeillä ja vielä 

hienompi hiihtää, jospa vain saisimme lunta.  

 

Koko Vihtijärvi ja lähikunnat saivat nauttia loistavasta Kamarimusiikkitapahtumasta heinäkuussa. 

Olemme todella erikoisasemassa, kun saame tänne niin korkeantasoista musiikkia.  Oli ilahduttavaa 

huomata, että samoja tuttuja oli tälläkin kertaa esityksissä. Kappelin musiikkitapahtumaan näyttää 

muodostuneen jo oma vakiojoukkonsa.  

 

Kirpputori toimi hienosti ammattitaitoisten vetäjien ansiosta. Torin tuotot ovat tärkeä tulolähde 

kylätalon ylläpitoon ja kyläyhdistyksen toimintaan. Kaikki te, jotka olette siellä myymässä tai te,  

jotka tuotte tavaroita tai ostatte, olette osaltanne auttamassa torin ja sitä kautta kyläyhdistyksen 

toiminnassa ja siitä teille kiitos. 

 

Esitän kaikille kyläyhdistyksen toiminnassa mukana olleille lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta  

sekä onnea ja intoa vuodelle 2014. 

 

Tervehtien  

AnuK 
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