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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY  

TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.1.2016  31.12.2016 
 
KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 
Vihtijärven kyläyhdistyksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen 
jäsenkausi on kaksi kalenterivuotta siten, että joka vuosi on puolet jäsenistöstä erovuorossa. 
 
Vuoden 2016 loppuun saakka hallitukseen kuuluivat Paula Eerola, Eija Jokinen (rahastonhoitaja), 
Kari Karstila (varapuheenjohtaja), Markku Pietilä, Kaarina Pullinen (sihteeri) Henna-Riina Kuusela 
2.11.2016 saakka, Karoliina Suomalainen-Palmola 2.11.2016 lähtien ja Anita Vihtkari.  
Puheenjohtaja Veikko Virkin kausi on 1.1.2016 - 31.12.2017. 
 
Syyskokouksessa 2.11.2016 seuraavalle kaudelle 1.1.2017-31.12.2019 valittiin Paula Eerolan tilalle 
Antti Virmavirta. Eija Jokinen, Kari Karstila ja Kaarina Pullinen jatkavat hallituksessa. 
 
Kyläyhdistyksessä on 281 jäsentä joulukuussa 2016. 

 
KOKOUKSET  

 Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui kauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi 14 
kertaa; 5.1., 25.1., 8.2., 29.2., 14.3., 1.4., 18.4., 16.5., 20.6., 15.8., 22.9., 12.10., 30.10., 
14.11. ja 7.12. 

 Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.4.2016 ja syyskokous järjestettiin 2.11.2016 

 kokousten pöytäkirjat ovat kaikkien luettavissa kylän kotisivuilla www.vihtijarvi.fi -> 
Kyläyhdistys -> Hallitus -> Hallituksen kokouspöytäkirjat 
 

TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET  
 Juhannus ja kesäyö - laulua ja soittoa Ylisepässä su 19.6.2016 klo 17 (Anna Brummer, 

laulu, Kimmo Salonen, piano ja Kaisa Porra, viulu) 

 Maakuntalauluilta Ylisepässä su 14.8.2016 klo 17. / Martti Kilpeläinen 

 Puurojuhla Ylisepässä su 27.11.2016 klo 17 yhdessä Päiväkodin kanssa 
 

MUU TOIMINTA 
 Kirpputori oli avoinna Kylänpään talossa kesäviikonloppuisin 3.6. - 4.9.2016. Toimintaan 

osallistui 23 henkilöä + tavaran lahjoittajat sekä pihatalkoolaiset 

 Kylätalon tiloissa on vuoden aikana järjestetty seuraavia kursseja 
o Joogakurssi maanantaisin 7.1. - 26.5.2016 
o Kirjoittajakurssi 6.-7.2.2016 
o Joogakurssi maanantaisin 22.8. - 21.12.2016 

 Kitarakoulu toimii edelleen Lauri Jämsäsen johdolla 

 Kyläyhdistys palkkasi kesätyöntekijäksi Myrsky Virmavirran 6.-17.6. Länsi-Uudenmaan 
Osuuspankilta haetun tuen turvin.  

 Outi Virmavirran valokuvanäyttely Carpe Diem kylätalolla 09/2016 lähtien 
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 ALOITTEET JA KANNANOTOT ULKOPUOLISILLE TAHOILLE 
 18.4.2016. valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Valtiovarainministeriön hylkäävän 

päätöksen johdosta kuntajaon muuttamisesityksestä 17.3.2016. Vihti oli vastustanut 
osakuntaliitosesitystä ja Nurmijärvi puoltanut sitä. 

 3.8.2016 pyynnöstä selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle VM:n hylkäävään päätökseen 
17.3.2016 

 16.10.2016 pyynnöstä vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vihdin kunnan 
antaman selityksen johdosta 

 

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 
2017 noin 4 000 kpl. Noin 58 % kaikista kävijöistä oli ”kanta-asiakkaita” (sivustolle palaavia 
kävijöitä). ”Mediatiimi” päivittää kotisivuja edelleen talkoovoimin. 
 
Kylälehti Vihtijärveläinen 2016 ilmestyi 28.5.2016. Vihtijärveläisen painos oli 1000 kpl.  
 
Tiedoksi: Facebookissa on ollut vuodesta 2007 lähtien Vihtijärvi-ryhmä, 02/2017 jäseniä oli 450 
(01/2016 jäseniä 366). 
 

HANKETOIMINTA 
 

Vahvistuva Vihtijärvi -hanke 1.4.2016-30.9.2018 
Ykkösakseli hyväksyi 2.3.2016 Vahvistuva Vihtijärvi -hankehakemuksen. 
Hankkeessa keskitytään paikallisten palvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä 
luontoympäristömme käytettävyyden parantamiseen ja luontoarvojen ymmärtämisen 
lisäämiseen. Konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat: 

 kyläsuunnitelman päivittäminen vuosille 2017-2022 
 kylän turvallisuussuunnitelman laatiminen 
 suunnitelma luontoreittien toteuttamiseksi 
 Vihtijärven luontokohteet -tietopankin perustaminen 

Lisäksi hankkeen aikana tehdään kylän palvelutarpeen kartoitus sekä tuetaan paikallista, erityisesti 
nuorten, työllistymistä. Hanke järjestää myös luontoaiheista koulutusta, ja laatii materiaalia kylän 
tunnettuuden lisäämiseksi. 
Hankkeen toteuttajiksi valittiin Heli Einesalo (Vanamo Works) ja Kaarina Pullinen (Kaarinan Piha ja 
Puutarha). Kokonaiskustannusarvio on 99 950 euroa, josta 60 % rahoitetaan EU:n 
maaseuturahastosta Ykkösakseli ry:n kautta saatavalla tuella. Kyläyhdistyksen osuudeksi jää 40 % 
kustannuksista eli 39 980 euroa, josta 8 850 euroa katetaan talkootyöllä. Rahallinen osuus 31 130 
euroa katetaan normaalilla kyläyhdistyksen varainhankinnalla. 
 

Hankkeen ensimmäinen maksatus 1.4.  30.9.2016 on toimitettu Ely -keskukselle 19.12.2016. 
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Tapahtumat Vahvistuva Vihtijärvi-hankkeen puitteissa: 

 Hankeinfo ma 9.5.2016 

 Luontokurssi 22.5: Vihtijärven luontoselvitys/Juhani Päivänen 

 Kyläkysely 30.5.-31.8.2016 

 Avoimet kylät - tapahtuma 11.6. Kylänpäässä 

 Luontokurssi 7.6: Villiyrtit/Anne Lempinen, Uudenmaan Martat 

 Luontokurssi 7.8: Kosteikot ja pato/Risto Kivistö 

 Luontokurssi 11.9: Puut ja pensaat -retki Hiiskulaan/Heikki Kiuru 

 Kyläsuunnitteluilta I 28.9. /Pirkko Kaskinen 

 Kyläsuunnitteluilta II 26.10. /Pirkko Kaskinen 

 Luontokurssi 30.10: Petoeläimet ja me/Risto Kivistö 

 Kyläsuunnitteluilta III 20.11. /Pirkko Kaskinen 
 
Avaimet Maisemaan -hanke 1.11.2016-31.3.2018 
Vihtijärvi osallistuu Maa- ja kotitalousnaisten sekä ProAgrian hankkeeseen, jossa etsitään kylien 
maisemallisia ja matkailullisia vahvuuksia yhdessä kyläläisten kanssa. Hankkeen aikana tehdään 
kyläkävelyjä, maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmia sekä maisemanhoitotalkoita. Suunnitelmia 
voidaan hyödyntää kehittämishankkeissa sekä kyläkaavoituksen pohjamateriaalina. Vihtijärven 
kyläyhdistyksen yhteyshenkilö hankkeeseen on Eija Jokinen. 
 

Tapahtumat Avaimet Maisemaan-hankkeen puitteissa: 

 Hankeinfo 9.5.2016 

 Kyläkävely 3.9. Auli Hirvonen/Noora Kalliomäki 

 Maisemasuunnittelutyöpaja 11.10. /Noora Kalliomäki 

 Maisemanhoitotalkoot 19.10 /Noora Kalliomäki 
 
LIVE -hanke (Lisää elämää kylille) 
Kyläyhdistyksen hallitus jätti hankehakemuksen Ykkösakselin omaan LIVE- hankkeeseen 
lokakuussa 2016. Toimenpiteen kuvaus: Uuden ohjelmiston hankkiminen ja sisällön siirto kylän 
internetsivujen (www.vihtijarvi.fi) toiminnallisuuden, käytettävyyden sekä tietoturvan 
parantamiseksi. Hankinta toteutetaan mahdollisimman pian, kesään 2017 mennessä, mikäli 
rahoitus mahdollistaa sen. Sivusto on jo kerran aiemmin joutunut hakkeroinnin kohteeksi ja 
sisältää sen jäljiltä epätoiminnallisuuksia. Uusi ohjelmisto parantaa tietoturvaa olennaisesti ja 
turvaa kylälle tärkeän sivuston jatkuvuuden. 
 
Hankkeen kustannusarvio on 3.596 €, johon voi saada 50 %:n tuen, jolloin omarahoitusosuudeksi 
jää 1798 € + siirtotyö 992 € = 2 790 € 
  
Hakemus käsiteltiin ja hyväksyttiin Ykkösakselissa 10.11.2016, Ely-keskuksen päätöstä vielä 
odotellaan ennen hankkeen toteuttamista. 
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Vihdin matkailu ry: Kylät Kartalle -hanke 1.7.2016  30.6.2017 
Vihtijärvi osallistuu Vihdin matkailu ry:n hankkeeseen, jossa kerätään tietoja mm. kylien 
kulttuurikohteista, merkittävistä maisemista, historiasta, uimapaikoista ja kylätaloista. 
 
 

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. jäsenmaksutuotot, 
kylälehden ja www-sivujen mainosmyynti, kirpputorituotot, eri tilaisuuksien kahvilatuotot, 
kyläkirjan, logotuotteiden sekä joulu- ja postikorttien myyntituotot.  
 
Maaseudun Sivistysliitto on tukenut kurssitoimintaa ja Vihtijärven Diakoniatoimikunta lahjoitti 
kyläyhdistykselle vuoden 2016 adventtimyyjäisten tuoton 700 €. Lisäksi Viakas (Vihdin asukas- ja 
kylätoiminta ry) jakoi Vihtijärvelle Vihdin kunnan avustusta (1034,51 €).  
 
Yhdistyksen talous on kunnossa. Tilikauden tuloslaskelma on +-merkkinen: 4.349,08 €  
(11 469,94 € vuonna 2015).  
 
Kunnan maksamilla vuokratuotoilla on katettu koulun osuus hoitokuluista ja lainan lyhennykset. 
Kesäkuussa 2016 suoritettiin Hiiskulalle ylimääräinen lainanlyhennys 7500 €. Yhdistyksen taseen 
loppusumma oli vuoden lopussa 278 305,55 € (2015: 301 361,02 €).  Lainaa kyläyhdistyksellä 
koulu- ja kylätalon peruskorjauksesta vuoden lopussa oli jäljellä 68 750 € (2015: 97 508,78 €). 
 
 
(03/2017 Kaarina Pullinen, sihteeri, Vihtijärven kyläyhdistys ry) 


