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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY  
VUOSIKERTOMUS KAUDELTA 10.4.2015-31.12.2015 

 
KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 
Vihtijärven kyläyhdistyksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja. Yhdistyksen 
ylimääräisessä kokouksessa 15.1.2015 hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaan hallituksen 
toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenkausi on kaksi vuotta siten, että joka vuosi on 

puolet jäsenistöstä erovuorossa. Sääntömuutoksen vuoksi uudet jäsenet kaudelle 1.1.2016  
31.12.2016 valittiin hallitukseen syyskokouksessa 28.10.2015. Vuoden 2015 loppuun saakka 
hallitukseen kuuluivat Hans Brummer, Paula Eerola, Eija Jokinen (rahastonhoitaja 27.10.2015 
alkaen), Kari Karstila, Henna-Riina Kuusela, Markku Pietilä (varapuheenjohtaja), Kaarina Pullinen 
(sihteeri) ja Anita Vihtkari. Anna-Liisa Kuusela toimi hallituksen puheenjohtajana kuolemaansa 
27.10.2015 saakka.  
Kyläyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi syyskokouksessa valittiin 1.1.2016 lähtien Veikko Virkki. 
 
Kyläyhdistyksessä on 188 jäsentä joulukuussa 2015. 

 
KOKOUKSET  

 Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui kauden aikana kuusi kertaa; 28.5., 5.8., 9.9., 7.10., 
11.11. ja 25.11. 

 Kyläyhdistyksen ylimääräinen kokous sääntömuutoksen vuoksi järjestettiin 15.1.2015 

 Sääntömääräinen kevätkokous oli 9.4.2015 ja syyskokous järjestettiin 28.10.2015  
 

MUUT YKSITTÄISET KOKOONTUMISET, TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET  

 ma 20.4.2015 Vihtijärven tulevaisuusilta; keskustelua kylän tulevaisuudesta sekä 
mahdollisista hankeideoista 

 su 31.5.2015 uimarantatalkoot 

 la 13.6.2015 kyläyhdistys osallistui Vihtijärven osakaskunnan 50-vuotisjuhlien 
järjestämiseen 

 la 27.6.2015 Teatteri Perä vieraili kylätalon pihalla, kahvitus kyläyhdistyksen toimesta 

 su 5.7.2015 Ensemble Norman Lainakengissä-konsertti Nummituvalla, konsertin järjestivät 
yhteistyössä kyläyhdistys ja Ensemble Norma 

 ke 26.8.2015 kylän yhdistysten syystapaaminen 

 pe 4.9.2015 lepakkoretki, järjestelyt yhdessä Vihdin luonnon kanssa 

 su 4.10.2015 patikkaretki Rokokalliolle Marttojen ja urheiluseura Uhkan kanssa 

 ti 24.11.2015 kyläyhdistyksen hallituksen edustajat tapasivat sivistysjohtaja Marjo 
Ojajärveä koulun vanhempainyhdistyksen sekä päiväkodin vanhempien edustajien kanssa 

 su 29.11.2015 Puurojuhla Ylisepässä päiväkodin kanssa 
 

MUU TOIMINTA 

 Kirpputori oli avoinna Kylänpään talossa kesäviikonloppuisin 29.5.-13.9.2015. Toimintaan 
osallistui 21 henkilöä + tavaran lahjoittajat sekä pihatalkoolaiset 

 Kylätalon tiloissa on vuoden aikana järjestetty seuraavia kursseja, kokoontumiset viikoittain 
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o Joogakurssi 7.1.-27.5.2015  
o Joogakurssi 8.9.-10.12.2015 

 Kitarakoulu toimii edelleen Lauri Jämsäsen johdolla 

 ALOITTEET JA KANNANOTOT ULKOPUOLISILLE TAHOILLE 

 1.6.2015 esitys Vihdin kunnalle Vihtijärven osakuntaliitoksesta Nurmijärven kuntaan 

 8.12.2015 ensimmäinen versio Vahvistuva Vihtijärvi hankehakemuksesta ja -
suunnitelmasta toimitettiin Ykkösakselille, jonka hallitus käsitteli hakemuksen 
kokouksessaan 16.12.2015. Hanketta ei kokouksessa puollettu, vaan hakemukseen 
toivottiin vielä muutoksia. Muokattu hakemus tullaan toimittamaan Ykkösakselille. 

 
TUNNUSTUKSET JA PALKINNOT 

 Nurmijärven Keskusta palkitsi Vihtijärven kyläyhdistys ry:n Vuoden alkiolainen teko -
palkinnolla maanantaina 23.11.2015. Vuoden alkiolainen teko -palkinto myönnetään 
vuosittain Nurmijärven Keskustan 100-vuotisjuhlarahastosta.  

 
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 oli ”kanta-asiakkaita” (sivustolle palaavia 
kävijöitä). ”Mediatiimi” päivittää kotisivuja edelleen talkoovoimin.  
Kylälehti Vihtijärveläinen 2015 ilmestyi 27.5.2015. Vihtijärveläisen painos oli 700 kpl.  
 
Tiedoksi: Facebookissa on ollut vuodesta 2007 lähtien Vihtijärvi-ryhmä, 01/2016 jäseniä 366. 
 
VARAINHANKINTA, AVUSTUKSET, LAHJOITUKSET SEKÄ TALOUSTILANNE 
Kyläyhdistys on kerännyt varoja toimintaansa sekä koulu- ja kylätalon peruskorjauksen lainan 
maksamiseksi edelleen aina tilaisuuden tullen. Tulonlähteitä ovat olleet mm. kylälehden ja www-
sivujen mainosmyynti, kirpputorituotot, Syökerin Tuvalla oleva metalliromun keräyslava, eri 
tilaisuuksien kahvilatuotot, kyläkirjan, logotuotteiden sekä joulu- ja postikorttien myyntituotot.  
Maaseudun Sivistysliitto on tukenut kurssitoimintaa, Vihtijärven osakaskunta on tukenut 
kyläyhdistystä ja Vihtijärven Diakoniatoimikunta lahjoitti kyläyhdistykselle vuoden 2015 
adventtimyyjäisten tuoton. 
 

Yhdistyksen talous on kunnossa. Varainhankinnan tuotot ovat olleet yhteensä 19 871,64 € ja 
Varsinaisen toiminnan tuotot 36 064,73 €.  
Kunnan maksamilla vuokratuotoilla on katettu koulun osuus hoitokuluista ja lainan lyhennykset. 
Yhdistyksen taseen loppusumma oli vuoden 2015 lopussa 301 361,02 €.  Lainaa kyläyhdistyksellä 
koulu- ja kylätalon peruskorjauksesta vuoden 2015 lopussa oli jäljellä 97 508,78 €. 
 
 
(03/2016 Kaarina Pullinen, sihteeri, Vihtijärven kyläyhdistys ry) 
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