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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY 

Vihtijärven kyläyhdistyksen tulee seuraavalla toimikaudella edistää Vihtijärven kylän asukkaiden 

yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja palveluiden säilymistä alueella sekä toimia 

sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden 

toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden 

viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

- kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän 

kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa 

- tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja eri järjestöille sekä osallistuu 

kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 

- toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia, kunnallisten ja 

kaupallisten palveluiden säilyttämisen ja luomisen yhteisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita 

ja toimenpiteitä 

- järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia 

- toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan 

saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa 

sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen 

toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita 

toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Sääntömääräisten toimintojen lisäksi vuoden 2017 aikana pyritään toteuttamaan seuraavia asioita ja 

tilaisuuksia: 

- kyläkokousten järjestäminen ajankohtaisten aiheiden mukaisesti 

- kylälehti Vihtijärveläisen julkaiseminen keväällä 2017 

- Vihtijarvi.fi –sivuston ylläpitäminen 

- erilaisten varainkeräystapahtumien järjestäminen 

- kyläkahvilan järjestäminen eri tapahtumien yhteydessä 

- postikorttien sekä muiden Vihtijärvi-logotuotteiden hankkiminen ja myyminen  

- kesäkirpputorin edelleen kehittäminen ja pitäminen perustettavan tiimin vetämänä 

- kulttuuritapahtuman järjestäminen kesällä 2017 (teemana Suomi 100 vuotta) 

- puurojuhlan järjestäminen ensimmäisenä adventtina yhdessä päiväkodin kanssa 

- kylän esittelyjen järjestäminen tarvittaessa  

- uuden kyläsuunnitelman (2017 - 2022) mukaisten vuoden 2017 toimenpiteiden 

toteuttaminen 

- Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen (VaVi) toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti 

(vuoden 2017 tuloksia mm. uusi kyläsuunnitelma ja kylän turvallisuussuunnitelma) 
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- VaVi-hankkeessa suunniteltavan luontoreittien toteutukseen liittyvän investointihankkeen 

valmistelu 

- Avaimet Maisemaan -hankkeeseen osallistuminen kylämaiseman parantamiseen liittyvien 

toimenpiteiden suunnittelemiseksi, ja toteuttamiseksi talkoovoimin 

- LIVE-hankkeeseen (Lisää Elämää Kylille) osallistuminen Vihtijarvi.fi –sivuston 

siirtämiseksi uudelle sovellusalustalle, sekä sivuston edelleen kehittäminen 

- Vihtijärven osakuntaliitosesityksen mahdollisten jatkotoimenpiteiden toteuttaminen 

- Vihtijärven kylän kaikkien yhdistysten yhteistoiminnan vahvistaminen 

- kylätalon pihan kunnostuksen suunnitteleminen yhdessä kunnan kanssa - mikäli mahdollista 

- koulu- ja kylätalon piharakennuksen maalaaminen sekä varaston tauksen siivoaminen 

yhteistyössä kunnan ja muiden mahdollisten kylän yhdistysten, esim. vanhempainyhdistys 

kanssa - mikäli mahdollista. 


