
 

 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY 
 

VUOSIKERTOMUS KAUDELTA 2.4.2014 - 9.4.2015 
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 
 

Vihtijärven kyläyhdistyksen hallituksessa on 9 jäsentä. Hallituksen toimikausi on ollut 

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

puolet jäsenistöstä erovuorossa. 

 

Vuosikokouksessa 1.4.2014 valittiin kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroiset jäsenet Paula Eerola, 

Eija Jokinen ja Kaarina Pullinen uudelleen. Kirsi-Mari Korpiniityn tilalle valittiin Kari Karstila. 

Hallitukseen kuuluvat näiden lisäksi Henna-Riina Kuusela, Anita Vihtkari, Hans Brummer ja 

Markku Pietilä. Hallituksen puheenjohtaja on Anna-Liisa Kuusela. Seurakunnan edustajaksi 

kyläyhdistyksen hallitukseen oli nimetty Pia Hägglund-Viljanen kirkkoneuvoston kautensa 

loppuun. 

 

Järjestäytymiskokouksessa 1.4.2014 valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Markku Pietilä ja 

sihteeriksi Kaarina Pullinen. Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui pääsääntöisesti kuukausittain, 

toimintakauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi 10 kertaa. Kokouksissa käytiin läpi 

yhdistyksen tuloslaskelma ja tase sekä hankkeiden tilanneselvitykset ja muut ajankohtaiset asiat. 

 

Maksaneita jäseniä Vihtijärven kyläyhdistys ry:ssä on 91 taloutta helmikuussa 2015. 

 

YLEISKATSAUS 
 

Kulunut toimintakausi on ollut jälleen vilkas.  

 Toimintakauden aikana saatettiin päätökseen kaksi hanketta (katso HANKKEET) 

 Kylänraitin siivoustalkoot järjestettiin ma 12.5.2014 

 Kirpputori oli avoinna Kylänpään talossa kesäviikonloppuisin 31.5.-14.9.2014. Toimintaan 

osallistui 21 henkilöä. Kirpputorivastaavana tänäkin kautena on toiminut ansiokkaasti Kaija 

Silvasti tukiryhmineen. 

 Alakoulun vintin siivous- ja tyhjennystalkoot sekä Leader-kahvila pidettiin 11.6.2014, 

siivoustalkoot järjestettiin uudelleen 9.9.2014 

 Kiinteistöyhtymä Hiiskulan kartanon mahdollistamalla Syökerin uimarannalla järjestettiin 

siivoustalkoot 17.6.2014 

 Kylätalon tiloissa on kauden aikana järjestetty kehonhoito- sekä kirjoittajakursseja sekä 

muita tapahtumia. Lisäksi zumbakurssia pidetään Nummituvalla ja Kitarakoulu toimii 

edelleen Lauri Jämsäsen johdolla.  

 Kylätalolla järjestettiin VITAL-hankkeen puitteissa Avoimet ovet 2.-7.12.2014 

 Ylimääräinen kyläkokous järjestettiin to 15.1.2015. Kokouksessa oli vierailijana Vihdin 

kunnan hallintosihteeri Antti Luukkanen, joka kertoi osakuntoliitoskäytännöistä. Kokouksen 

pääaiheena oli kyläyhdistyksen sääntöjen muutosehdotuksen käsittely ja hyväksyminen. 

Kokouksessa käsiteltiin myös osakuntaliitosasiaa. 

 Vihdin ensimmäinen Kyläfoorumi järjestettiin Vihtijärvellä yhteistyössä Vihdin kunnan, 

Länsi-Uudenmaan Kylät ry:n, Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry Viakaksen kanssa 

kylätalolla 5.3.2015. 



 

 Tuleviin eduskuntavaaleihin liittyen järjestettiin vaalipaneeli Nummituvalla 19.3.2015. 

Paneelin aiheena oli Uudenmaan kylät. 

 Aloitteet ja kannanotot ulkopuolisille tahoille:  

o 24.9.2014 allekirjoitettiin muiden Vihtijärven kylän yhdistysten kanssa  

vetoomus Vihtijärven koulun toiminnan jatkamiseksi. 

o Ylimääräisessä kyläkokouksessa 15.1.2014 keskusteltiin jälleen  

osakuntaliitoksesta Nurmijärven kuntaan. Asiasta on keskusteltu niin Vihdin kuin 

Nurmijärvenkin kunnanhallitusten kanssa. Asiaa pidetään edelleen vireillä. 

 

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

kylän yhdistysten kanssa on kuluneella kaudella pidetty kaksi; 3.9.2014 ja 11.3.2015 Yhdessä 

Vihtijärven Uhkan ja Marttojen kanssa järjestettiin retki Rokokalliolle 5.10.2014.  

 

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). 

Seurannan mukaan käyntejä sivustolla on ollut kuukausitasolla esimerkiksi tammi-helmikuussa 

2015 noin 4 000 kpl. Noin 58 % kaikista kävijöistä on ”kanta-asiakkaita” (sivustolle palaavia 

kävijöitä). ”Mediatiimi” päivittää kotisivuja edelleen.  

 

Kylälehti Vihtijärveläinen 2014 ilmestyi 24.5.2014. Vihtijärveläisen painos oli 700 kpl.  

 

Kyläesittelytilaisuuksia: 

 25. – 28.5.2014  VITAL- hankkeen tutustumismatka Irlantiin 

 22.–25.9.2014  VITAL- hankkeen kumppanikylän tutustumismatka Vihtijärvelle 

 25.11.2014  Vihdin kyläsuunnitelmien julkaisutilaisuus Nummelassa 

 17. – 20.11.2014  VITAL- hankkeen tutustumismatka Ruotsiin 

 

Tiedoksi: Facebookissa on ollut vuodesta 2007 lähtien Vihtijärvi-ryhmä. Ryhmään kuuluu 

helmikuun 2015 lopussa 319 jäsentä (2014 242). Fb-sivuilla käsitellään ajankohtaisia 

asioita aina löytöeläimistä lentokenttäkeskusteluun ja kelivaroituksista kylän tapahtumiin. 

 

VARAINHANKINTA 
 

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

maksamiseksi edelleen aina tilaisuuden tullen. Tulonlähteinä ovat olleet kylälehden sekä www-

sivujen ilmoitustuotot, kirpputoritoiminta, Syökerin Tuvan pihalla oleva metalliromun keräyslava, 

eri kulttuuritilaisuudet, kyläkirjan, logotuotteiden sekä joulu- ja postikorttien myyntituotot.    

 

AVUSTUKSET/LAHJOITUKSET 
 

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

avustusta 850 €. Vihtijärven Diakoniatoimikunta lahjoitti jälleen kyläyhdistykselle vuoden 2014 

adventtimyyjäisten tuoton 1039 €.  

 

 

 

http://www.vihtijarvi.fi/


 

KULTTUURITAPAHTUMAT 
 

Toimintakautensa aikana Vihtijärven kyläyhdistys järjesti seuraavia kylän yhteisiä 

kulttuuritapahtumia 

 

 Taidekahvila Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspäivänä su 18.5.2014 

kylätalolla/koululla 

 Teatteri Perä Karkkilasta vieraili kylätalon pihalla 28.06.2014, samalla pidettiin 

kyläyhdistyksen kahvilaa 

 Kulttuuri-ilta Ylisepässä 03.08.2014, aiheena Kello viiden tee ja William Shakespeare. 

Esiintyjinä olivat Vuokko Sivuranta, Anu Kuusela ja Anna Tallgren. 

 Perinteinen puurojuhla Ylisepässä yhdessä päiväkodin kanssa ensimmäisenä adventtina 

30.11.2014 

 Äidit ja Tyttäret Anu Kuusela, Liisa Keisala, Anna Tallgren ja Henna-Riina Kuusela 

esittivät Vihtijärven kappelissa 22.2.2015 Runo- ja musiikkiesityksen Elämä on Suuri Runo. 

Tapahtuman tuotto annettiin kyläyhdistykselle. 

 

HANKKEET 
 

Kylän kehittämishanke II 2011–2014 

Hanke alkoi 1.9.2011 ja päättyi 31.8.2014. Hankkeen tärkeimmät tehtävät olivat kylätalon ja sen 

käytön kehittäminen, kyläsuunnitelman mukaiset toimenpiteet sekä muut kylän toimintaa edistävät 

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

Hankkeen toteutunut budjetti oli 51 440,13 johon saatiin Ykkösakselin 70 %:n tuki. 

Kyläyhdistyksen omarahoitusosuus hankkeesta oli noin 15 432 €, josta osa suoritettiin talkootöinä. 

 

VITAL – hanke Vihtijärven kylämallin kehittämiseksi 

Hanke alkoi 1.1.2013 ja päättyi 31.12.2014. Hankkeen tavoitteena oli löytää metropolialueen 

läheisyyteen sopiva maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli, jota pystyttäisiin soveltamaan 

myös alueen muissa kylissä. Hankevastaavana toimi Kaarina Pullinen. 1.9.-31.12.2014 

hankeavustajana toimi Anu Nilsson. Hanke oli osittain kansainvälinen ja sen toteutunut budjetti oli  

72 926,95 €, johon saatiin Ykkösakselin 82 %:n tuki. Kyläyhdistyksen omarahoitusosuus 

hankkeesta oli n. 13 127 €, josta osa suoritettiin talkootöinä. 

 

TALOUS 
 

Yhdistyksen talous on kunnossa. Kunnan vuokratuotoilla on katettu kiinteistön hoitokulut 

8955,75 € ja lainan lyhennykset 15.000 €. Hankkeiden rahoitus on hoidettu varainkeruulla ja 

hankkeiden jälkikäteismaksatuksilla. Varainkeruun netto oli 11.886,80 €.  Yhdistyksen taseen 

loppusumma oli vuoden 2014 lopussa 319.377,30 €. Lainaa kyläyhdistyksellä koulu- ja kylätalon 

peruskorjauksesta vuoden 2014 lopussa oli jäljellä 121.250 €. 

 

 
03/2015 Kaarina Pullinen, sihteeri, Vihtijärven kyläyhdistys ry 


