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Tervehdys kaikille vihtijärveläisille! Aloitin puheenjohtajana tammikuun alussa, joten tässä katsauksessa en 

pysty juuri viime vuoden kuulumisista paljon kertomaan. Viime vuodesta jäi päällimmäiseksi mieleen suru-

uutinen edellisen puheenjohtajan Anu Kuuselan kuolemasta. Anu oli ollut kyläyhdistyksessä mukana sen 

alusta lähtien, ja hän oli hoitanut yhdistyksen asioita hyvin aktiivisesti ja antaumuksella. Anun 

poisnukkuminen viime syksynä oli läheisten ja ystävien lisäksi koko Vihtijärven kylälle suuri menetys. Anu 

vaikutti monessa kylän yhdistyksessä ja edusti Vihtijärveä myös kunnallispolitiikassa. Anun panos on ollut 

merkittävä kylän kehityksessä ja palveluiden säilyttämisessä Vihtijärvellä. Kun minua pyydettiin 

puheenjohtajaksi Anun jälkeen, en voinut kieltäytyä, koska nyt tarvitaan kaikkien kyläläisten panosta 

yhteisten asioiden hoitamiseksi.  

Osakuntaliitosesitys vastatuulessa 

Puheenjohtajan pesti on alkanut vauhdilla, ja paljon on tapahtunut kolmessa kuukaudessa. Isoimpana 

asiana on ollut kyläyhdistyksen tekemä osakuntaliitosesitys Vihtijärven liittämiseksi Nurmijärven kuntaan. 

Tätä kirjoittaessani olen juuri saanut tiedon siitä, että valtiovarainministeriö on hylännyt kyläyhdistyksen 

tekemän esityksen.  

Kyläyhdistys pyrki aktiivisesti edistämään aloitetta käymällä keskusteluja päättäjien kanssa ja pyrkimällä 

informoimaan tosiasioista. Nurmijärven kunnanvaltuusto ottikin asiaan varsin positiivisen kannan ja päätti 

puoltaa kyläyhdistyksen aloitetta. Vihdin kunnanvaltuusto puolestaan vastusti aloitetta.  Se totesi että 

Vihtijärven erottaminen kunnasta on kunnan kannalta merkittävä asia, ja että kunta menettäisi nettotuloja 

noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. Toivottavasti jatkossa muistetaan Vihtijärven kylän verotuotot kun 

keskustellaan kyläkoulun ja päiväkodin säilyttämisestä. Osakuntaliitos olisi myös tarjonnut mahdollisen 

ratkaisun jätevesiongelmaan, sillä siirtoviemäri Vihtijärveltä Nurmijärven puolelle Röykkään olisi järkevin ja 

toimivin ratkaisu kylän jätevesien käsittelyyn.  

Ministeriön kielteinen päätös perustuu siihen, että Vihdin kunta vastusti esitystä, ja että osakuntaliitoksella 

ei olisi Vihdin kunnalle vähäinen merkitys.  Tämä on se yksittäinen kohta joka ratkaisi käsittelyn 

ministeriössä. Ministeriön päätöksestä voi valittaa, ja se kortti on tarkoitus vielä katsoa. Toivotaan että 

valituksen avulla asiaan saataisiin positiivinen ratkaisu.  

Vihtijärven kehittäminen jatkuu 

Viime talven aikana tehtiin suunnitelma uuden hankkeen käynnistämiseksi. Saimme maaliskuussa 

Ykkösakselilta positiivisen päätöksen avustushakemukseen. Uusi hanke on suoraa jatkoa aikaisemmille 

hankkeille. Hankkeen sisällöstä voit lukea tarkemmin erillisestä jutusta tässä lehdessä.  

Keväällä 2017 on taas kuntavaalit, ja pääsemme vaikuttamaan oman kylämme asioihin äänestämällä. 

Toivottavasti löytäisimme kylältä halukkaita ehdokkaita seuraaviinkin vaaleihin. On kylämme kannalta 

tärkeää, että meiltä olisi valtuutettuja vaikuttamassa asioihin. Monissa tärkeissä asioissa, kuten kyläkoulun 

ja päiväkodin säilymisessä kylällä, on varsin olennainen merkitys sillä että olemme itse mukana päättävässä 

joukossa. Kunnallispolitiikassa on asioiden hoitaminen tärkeämpää kuin puoluepolitiikka. Toivottavasti 

seuraavissakin vaaleissa kyläläiset äänestävät Vihtijärven omia ehdokkaita, jotta saamme hyvän suoran 

vaikutuskanavan jatkossakin. Olemme pieni, mutta varsin aktiivinen kylä. 

Toivotan kaikille vihtijärveläisille, niin vakituisille kuin kesäasukkaillekin, oikein mukavaa kesää! 

Terveisin,Veikko Virkki 


