
 

 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY 
 

VUOSIKERTOMUS KAUDELTA 18.04.2013 - 01.04.2014 
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 
 

Vihtijärven kyläyhdistyksen hallituksessa on 9 jäsentä. Hallituksen toimitakausi on 

vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Hallituksen jäsenkausi on kaksi vuotta siten, että joka vuosi on 

puolet jäsenistöstä erovuorossa. 

 

Vuosikokouksessa 18.04.2013 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi Anna-Liisa Kuusela. Kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroiset jäsenet Anita 

Vihtkari, Hans Brummer ja Markku Pietilä valittiin hallitukseen uudelleen. Niko Einesalon tilalle 

valittiin Henna-Riina Kuusela. Hallitukseen kuuluvat näiden lisäksi Paula Eerola, Eija Jokinen, 

Kaarina Pullinen ja Kirsi-Mari Korpiniitty. Seurakunnan edustajana kyläyhdistyksen hallituksessa 

jatkaa Pia Hägglund-Viljanen. 

 

Järjestäytymiskokouksessa 18.04.2013 valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Eija S Jokinen ja 

sihteeriksi Kaarina Pullinen. Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui pääsääntöisesti kuukausittain, 

toimintakauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi 2013 puolella 6 kertaa, 2014 yhden kerran. 

Kokouksissa käytiin läpi yhdistyksen tuloslaskelma, tase sekä koulu- ja kylätalorakennusta 

koskevat ostolaskut, hankkeiden tilanneselvitykset sekä muut ajankohtaiset asiat. 

 

Maksaneita jäseniä Vihtijärven kyläyhdistys ry:ssä on 228 henkilöä tammikuussa 2014. 

 

YLEISKATSAUS 
 

Kulunut toimintakausi on ollut jälleen vilkas.  

 Hanketoiminta jatkuu edelleen, meneillään on kaksi hanketta (katso HANKKEET) 

 Kirpputori oli avoinna Kylänpään talossa kesäviikonloppuisin 31.5.-15.09.2013 Toimintaan 

osallistui 20 henkilöä. Kirpputorivastaavana tänäkin kautena on toiminut ansiokkaasti Kaija 

Silvasti tukiryhmineen. 

 Kiinteistöyhtymä Hiiskulan kartanon mahdollistamalle Syökerin uimarannalle on kesän ja 

syksyn aikana tehty hyppylaituri sekä ulkohuussi Hiiskulan kustantamana ja 

kyläkoordinaattorin organisoimana. 

 Teatteri Perä Karkkilasta vieraili kylätalon pihalla 1.7., tapahtuman organisoi 

kyläkoordinaattori 

 Kylätalon tiloissa on kauden aikana järjestetty pilates-, jooga-, ATK (Apua Tietokoneen 

Käyttöön)- ja Espanjan kielen kursseja sekä muita tapahtumia. Lisäksi zumbakurssia 

pidetään Nummituvalla ja Kitarakoulu toimii edelleen Lauri Jämsäsen johdolla.  

 Kyläkahvilassa kylätalolla ke 12.02.2014 keskusteltiin VITAL- hankkeesta sekä 

Vesiosuuskunnan tilanteesta kunnanjohtaja Sami Miettisen ollessa estynyt saapumaan 

paikalle sovitusti  

 Kylätalolla järjestettiin Yritysideailta 06.02.2014 Kehittämishankkeen puitteissa 

 Aloitteet ja kannanotot ulkopuolisille tahoille:  

o Nopeusrajoituksen 60 h/km merkitseminen tien pintaan Ely-keskukselle – 

käsittelyssä.  



 

o Bussipysäkkikatos-aloite Ely-keskukseen - käsittelyssä  

o Kyläkokouksessa 2013 päätettiin että Vihtijärvi toivoo selvityksen omalta osaltaan 

osakuntaliitoksesta Nurmijärven kuntaan. Kannanotto on annettu Vihdin 

kunnanhallitukselle, asiaa pidetään edelleen vireillä. 

o On tiedusteltu kunnasta mahdollisuutta maalämpöjärjestelmän 

tekemiseen/rakentamiseen. Kylätalo sijaitsee pohjavesialueella ja Vihdissä on tehty 

päätös, että toimenpidelupaa maalämpökaivolle ei voi saada pohjavesialueelle. 

Tontin maaperä ei mahdollista lämpöputkiston kaivamista.  Yhdistyksen on hyvä 

tutkia muita mahdollisia vaihtoehtoja öljylämmityksen lisäksi. Asia ei kuitenkaan ole 

aivan ajankohtainen, koska öljyn kulutus on kohtuullisella tasolla 4500 l/ vuosi. 

 

Myös kylän kaikkien yhdistysten yhteistyötä on edelleen pyritty edistämään. Yhteisiä kokouksia 

kylän yhdistysten kanssa on kuluneella kaudella pidetty kaksi; 28.8.2013 ja 12.3.2014. Rokokota 

kunnostettiin kyläläisten voimin talkoilla kyläkoordinaattorin hanketyön organisoimana. Yhdessä 

Vihtijärven Uhkan ja Marttojen kanssa järjestettiin retki sekä uudistetun kodan avajaiset 

12.10.2013. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen kylän yhdistysten kanssa.  

 

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 
 

Kylän kotisivut www.vihtijarvi.fi ovat olleet jatkuvasti ahkerassa käytössä. Kotisivuilla kerrotaan 

kylän tapahtumista, uutisista, kyläläisistä ja kyläyhdistyksen toiminnasta (mm. hallituksen 

pöytäkirjat on julkaistu kotisivuilla joulukuusta 2009 lähtien). 

Käyntejä sivuilla on seurannan mukaan päiväkohtaisesti 70-200, viikoittain 250-920 ja 

kuukausittain n. 3 500 (tammi-helmikuun 2014 tiedot). Eri kävijöitä oli 1 528.  Noin 70 % kaikista 

kävijöistä on ”kanta-asiakkaita” (sivustolle palaavia kävijöitä). ”Mediatiimi” päivittää kotisivuja 

edelleen.  

 

Facebookissa on ollut vuodesta 2007 lähtien Vihtijärvi-ryhmä. Ryhmään kuuluu maaliskuun 2014 

lopussa 242 jäsentä. Fb-sivuilla käsitellään ajankohtaisia asioita aina löytöeläimistä 

lentokenttäkeskusteluun ja kelivaroituksista kylän tapahtumiin. 

 

Kylälehti Vihtijärveläinen 2013 ilmestyi 11.06.2013. Kylälehden painos oli 700 kpl. 

 

Kyläesittelytilaisuuksia: 

23.5.2013 Martinlaakson Martat Emo ry:n vierailulla (ESJ, AN) 

22.10.2013 Sytyn järjestämä Kylien bisneskeissit-tapahtuma, Vihtijärven esittely (AK, AN) 

04.02.2014 Vihdin kyläsuunnitelmien päivittämisen käynnistystilaisuus (AK, AN, KP) 

 

VARAINHANKINTA 
 

Kyläyhdistys on kerännyt varoja toimintaansa sekä koulu- ja kylätalon remontoinnin lainojen 

maksamiseksi edelleen aina tilaisuuden tullen. Tulonlähteinä ovat mm. olleet kylälehden sekä 

www-sivujen ilmoitustuotot, kirpputoritoiminta, Syökerin Tuvan pihalla oleva metalliromun 

keräyslava, eri kulttuuritilaisuudet, vierailut ja kylätoiminnan esittelyt, Maaseudun Sivistysliiton 

tuki kurssien järjestämisestä sekä joulukorttituotot.    

 

http://www.vihtijarvi.fi/


 

AVUSTUKSET/LAHJOITUKSET 
 

Vihdin asukas- ja kylätoimikunta ry on myöntänyt kunnalta saatua kylille jaettavaa toiminta-

avustusta 1.070 €. Vihtijärven Diakoniatoimikunta lahjoitti jälleen kyläyhdistykselle 

adventtimyyjäisten tuoton 1.021 €. Vihtijärven kamarimusiikkitapahtuman järjestämiseksi saatiin 

lahjoituksia yhteensä 4650 €. 

 

KULTTUURITAPAHTUMAT 
 

Toimintakautensa aikana Vihtijärven kyläyhdistys järjesti seuraavia kylän yhteisiä 

kulttuuritapahtumia 

 

 Niin vaihtuvat vuodenajat -runoesitys Kappelissa 15.03.2013 

 Taidekahvila ja lastenvaatekirpputori kylätalolla 19.05.2013 

 Teatteri Perä esitti kylätalon pihalla 01.07.2013 Kiljusen Herrasväen seikkailuja 

 Vihtijärven Kamarimusiikki - tapahtuma Kappelissa 19.-21.7.2013 neljä konserttia 

 Perinteinen puurojuhla Ylisepässä yhdessä päiväkodin kanssa ensimmäisenä adventtina 

01.12.2013 

 

HANKKEET 
 

Kylän kehittämishanke II 2011-2014 

Hanke alkoi 1.9.2011 ja päättyy 31.8.2014. Hankkeen tärkeimmät tehtävät ovat kylätalon ja sen 

käytön kehittäminen, kyläsuunnitelman mukaiset toimenpiteet sekä muut kylän toimintaa edistävät 

asiat. Hankkeen toteuttajaksi eli kyläkoordinaattoriksi on palkattu 9.9.2011 alkaen Anu Nilsson. 

Hankkeen kustannusarvio on 57.112,20 €, johon saatiin Ykkösakselin 70 %:n tuki. Hanke on 

edelleen meneillään ja on edistynyt suunnitellussa aikataulussa. 

 

VITAL – Vihtijärven kylämalli 

Vihtijärven kyläyhdistys on hakenut ja saanut Ykkösakselilta Leader-rahoitusta VITAL-hankkeelle. 

Hanke sai Ely-keskuksesta myönteisen päätöksen 9.10.2013. Hankkeen tavoitteena on löytää 

metropolialueen läheisyyteen sopiva maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli, jota 

pystyttäisiin soveltamaan myös alueen muissa kylissä.  

Hankkeen toteuttamisajankohta on 1.1.2013 – 31.12.2014, hanke on osittain kansainvälinen ja sen 

kustannusarvio on 82.000 €. Hankevetäjäksi on valittu Kaarina Pullinen. Hanke on 

alkuhankaluuksien jälkeen edennyt suunnitellussa aikataulussa. 

 

TALOUS 
 

Yhdistyksen talous on kunnossa. Kunnan vuokratuotoilla on katettu kiinteistön hoitokulut 

10.445,82 € ja lainan lyhennykset 15.000 €. Hankkeiden rahoitus on hoidettu varainkeruulla ja 

hankkeiden jälkikäteismaksatuksilla. Varainkeruun netto oli 12 998,64 €. Yhdistyksen taseen 

loppusumma oli vuoden 2013 lopussa 333.019,90 €. Lainaa kyläyhdistyksellä koulu- ja kylätalon 

peruskorjauksesta vuoden 2013 lopussa jäljellä 136.250 €. 

 

 
03/2014 Kaarina Pullinen, sihteeri, Vihtijärven kyläyhdistys ry 


