
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 04.01.2015 

Uuden vuoden tervehdys teille kaikille! Seuraavassa on katsaus kyläyhdistyksen viime vuoden toimintaan ja 

hiukan myös valtion suunnittelemiin uudistuksiin. 

VITAL-HANKE 

Viime vuoden tärkeä asia on ollut VITAL-hankkeen eli uusmaalaisen kylän kehittämismallin eteenpäin 

vieminen. Saimme hyvän ammattitaitoisen perustyön kartoittajan FCG Oy:n tekemään perus-, luonto-, ym. 

selvityksiä hankkeen puitteissa. Juuri joulun alla valmistui heidän loppuraportti Vihtijärven kehityskuvasta, 

jota voidaan työstää jatkossa. Raporttiin voi tutustua Vihtijärven kotisivujen kautta tästä linkistä. Tämä 

raportti tullaan esittelemään myös Vihdin kunnalle alkuvuodesta. Kaarina Pullinen on toiminut hankkeen 

koordinaattorina ja valmistelee loppuraporttia uusmaalaisen kylän kehittämismallista, joka toivon mukaan 

tulisi malliksi muillekin kylille niiden kehittämisessä. Kunnan vähäiset resurssit eivät riitä kylien 

kaavoittamiseen ja muuhun kylien kehittämiseen. VITALin tavoin voitaisiin jatkossa etsiä kylien 

kehityssuuntia ja saada siihen myös ulkopuolista hankerahaa. Tämän hankkeen tuloksena Vihtijärven osalta 

on tehty valmiit selvitykset ja kartoitukset, jolloin esimerkiksi kyläkaavoitusta voitaisiin silloin paremmin 

lähteä tekemään. Mielenkiintoista on, että Vihdin kunnan hajarakennusoikeuden laskentamallin ja 

emätilaselvitykseen perustuvan mitoitustarkastelun kautta saatiin 400 uutta rakennuspaikkaa. Ovatko ne 

sitten sijoittuneet vääriin paikkoihin, kun kuitenkin tulee niin paljon hylkäämisiä rakennusluvissa? 

On muistettava, että VITALin puitteissa maanomistajille tehdyt kyselyt sopivista rakennuspaikoista ovat 

vain suuntaa-antavia. Ne eivät sido mitenkään luvanantajaa eivätkä automaattisesti tarkoita, että juuri sille 

paikalle saadaan rakennuslupa, mutta tavoitteena on, että ne otettaisiin huomioon lupamenettelyssä. Tällä 

kyselykartoituksella on haluttu tuoda nimenomaan maanomistajien näkemykset esille kylän kehittämisessä. 

Kylien rakennuspaikkojen myöntämisen perustaksi on löydettävä muu kuin emätilatarkastelu, joka tuntuu 

olevan eräs painavimmista syistä evätä rakennusluvat. Kerrottakoon, että emätilatarkastelu tehtiin alun 

alkaen rantarakentamista varten ja nyt sitä noudatetaan yksioikoisesti myös kuivan maan 

rakennuspaikkojen määrittelyssä. Uudellamaalla on hankala tilanne, kun täällä ei voida noudattaa 

ympäristöministeriön kyläkaavoitusohjetta. Aina vedotaan maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL) perusteena 

joko taajaman muodostuminen tai hajarakentaminen. Pohjavesialuetta käytetään myös eräänä perusteena. 

Onneksi meillä on vesiosuuskunta, jos ei olisi, niin tässä vaiheessa viimeistään sitä oltaisiin perustamassa. 

Jotta nämä näkökohdat tulisivat huomioiduksi, olemme VITAL-hankkeessa rajanneet kyläkeskuksen n. 3 

km:n säteellä kylän kehittämisalueeksi. Tämä tavoite on myös Uudenmaan maakuntakaavan mukainen 

lähtökohta kylästatuksen omaavilla kylillä niiden kehittämisessä. 

Tärkeää olisi saada kunta viimein ymmärtämään, että kylät ovat Vihdin kunnassa valtava voimavara ja 

niiden aktiivisuus yhteisissä asioissa merkittävä. Tästä osoituksena oli yhteinen taisto kyläkoulujen 

säilyttämisen puolesta. Kiitän kaikkia asian puolesta toimineita. Onneksi nyt kuntaan on nimetty 

hallintosihteeri Antti Luukkanen kylien yhteyshenkilöksi ja muutenkin on suunnitteilla yhteisiä tilaisuuksia, 

joissa tuodaan kylien viestiä kuntaan päin. Jospa viimein saisimme rauhan tähän kyläkoulukeskusteluun. On 

hyvin aikaa vievää ja stressaavaa käydä tätä keskustelua lähes vuosittain. Valtuuston päätöksen mukaisesti 

asiaa tarkastellaan uudelleen, mikäli kyläkouluissa ilmenee suurempia peruskorjaustarpeita. 

Anu Nilssonin kyläkoordinaattorin kolmivuotinen työ päättyi elokuussa ja hän on jatkanut VITALin puitteissa 

loppu vuoden Kaarinan tukena. VITALin kansainvälinen osuus vei Vihtijärven edustajat keväällä Goleenin 



kumppanikylään Irlantiin. Vastavierailu tapahtui syyskuussa. Olimme järjestäneet heille monipuolisen 

ohjelman tarjoiluineen ja juhlineen. Rokokallion retki lumosi heidät, vaikka sää ei ollut paras mahdollinen. 

Opittavaa löytyi molemmin puolin ja yhteistyö jatkuu tänä vuonna, kun Vihtijärven koululaiset lähtevät 

vierailulle Irlantiin Goleenin kylään. Anu ja Kaarina vierailivat myös Ruotsin Tillbergan ja Svartådalenin 

kyliin. Samoja ongelmia ja haasteita riittää myös näissä kylissä. Palveluiden ja kylän kehittämisen 

toteutustavoista saimme paljon uusia ideoita. 

TULEVAA VUONNA 2015 

UUSI EU:N RAHOITUSKAUSI 

Eu:n uusi rahoituskausi 2015-2020 on alkanut. Ensimmäisistä uusista haetuista hankkeista saadaan 

päätökset vasta syksyllä. Joten tällä hetkellä meillä ei ole yhtään hanketta vireillä. Luonnollisesti lähdemme 

jonkun kylän kehittämishankkeen puitteissa liikkeelle myös tällä uudella kaudella. Hankkeiden kautta on 

ainoa tapa saada kylille enemmän toimintaa ja rahoitusta. Omarahoitusosuus on aina oltava ja viime 

kädessä myös koko rahoitus, koska maksatukset tulevat vasta jälkikäteen. Hankkeet ovat kuitenkin niin 

mittavia, ettei talkootyöllä oman toimen ohessa niitä pystytä vetämään, vaan aina on palkattava henkilö tai 

ostettava ulkopuolinen palvelu. Tälläkään rahoituskaudella tavalliseen, normaaliin kylätoimintaan ei ole 

mahdollista saada hankerahaa koordinaattorin palkkaamiseksi. Olisi ollut erittäin toivottavaa uudessa 

ohjelmakaudessa, että myös tavalliseen kylätoimintaan olisi voitu hakea hankerahaa. 

OSAKUNTALIITOS 

Nurmijärveen liittyminen on tutkittava. Selvitämme kunnan kanssa, milloin se viimein on paras aloittaa, 

mielestäni mahdollisimman pian. Selvityksessä huomioidaan vaikutukset kummankin kunnan taholta. 

Lisäksi on huomioitava myös seurakunta sekä palo- ja pelastustoimi. Onkin hyvä, että meillä on edustaja 

Markku Pietilä kirkkovaltuustossa, kun tämä asia tulee siellä ajankohtaiseksi. 

Vihtijärveläisten taholta asia tuntuu hyvinkin selvältä, kun ajatellaan koulu-, kauppa- ja terveyspalveluita 

sekä julkisia liikenneyhteyksiä. Muutkin julkiset palvelut ovat lähempänä Nurmijärven kunnassa. Tällä 

hetkellä Vihdin kunnan muut kuntaselvitykset on tehty ja niiden käsittely luottamuselimissä alkaa, joten 

resursseja ja tahtoa on löydyttävä selvittämään myös tämä Vihtijärven osakuntaliitos Nurmijärveen. 

Pohdimme myös mahdollisuutta teettää itse selvitys ulkopuolisella, jos kunnan taholta ei löydy resursseja. 

Toki meidän täytyy myös selvityksen rahoitus kartoittaa. 

SÄÄNTÖMUUTOS 

Pieni mutta tärkeä asia on, että kyläyhdistyksessä tehdään sääntömuutos, jossa muutoksena on kaksi 

varsinaista kyläkokousta aikaisemman yhden sijasta. Yhdistyksen toiminta on jo niin laajaa taloudellisesti ja 

toiminnallisesti, että on hyvä siirtyä kahden kokouksen menetelmään. Olennaisin muutos on, että 

syyskokouksessa aiheena on talousarvio, toimintasuunnitelma sekä henkilövalinnat, ja kevätkokouksessa 

tilinpäätös ja toimintakertomus. 

VALTION UUDISTUKSET 

Yleisesti tuleva vuosi tulee olemaan haastava monin tavoin kuntien taholta. Tulossa olevat uudistukset ovat 

sote-uudistus, kuntien valtionosuusleikkaukset, valtionosuuksien uudet jakoperusteet, 

kuntajakoselvitykset, uusi kuntalaki ja metropolihallinto. Näiden selvitysten taustalla on niin valtion kuin 



kuntienkin huonot talousnäkymät ja supistuva tulovirta. Soten yksi tärkeimmistä päämääristä palvelujen 

turvaamisen lisäksi tulee olla kestävyysvajeen umpeen kurominen. Soten etenemisessä on huomioitava 

asiantuntijoiden näkemys, että sote -uudistus voi jäädä edelleen toteutumatta perustuslaillisten ongelmien 

takia. Aika näyttää miten nämä uudistukset tulevat toteutumaan ja mikä on niiden vaikutus meidän 

jokapäiväiseen elämäämme. 

Uskon kuitenkin suomalaiseen hyvin toimivaan yhteiskuntaan, kunnalliseen demokratiaan ja meihin 

suomalaisiin yhteiskunnan tulevaisuuden tekijöinä. 

Esitän lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille kyläyhdistyksen toiminnassa mukana olleille ja 

kyläkoordinaattori Anu Nilssonille kolmen vuoden työrupeamasta. 

Toivotan koko kylälle Onnea, Menestystä ja Intoa Vuodelle 2015! 

Tervehtien AnuK 

 


