
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY 

 
VUOSIKERTOMUS KAUDELTA 12.04.2012-18.04.2013 

 

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 12.04.2012 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi Anna-Liisa Kuusela. Kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroiset jäsenet Paula 

Eerola, Eija Jokinen, Kaarina Pullinen ja Kirsi-Mari Korpiniitty valittiin uudelleen hallitukseen. 

Hallitukseen kuuluvat näiden lisäksi Anita Vihtkari, Hans Brummer, Niko Einesalo sekä Markku 

Pietilä. Seurakunnan edustajana kyläyhdistyksen hallituksessa on Pia Hägglund-Viljanen. 

 

Järjestäytymiskokouksessa 12.04.2012 valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Eija S Jokinen ja 

sihteeriksi Kaarina Pullinen. Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui pääsääntöisesti kuukausittain, 

toimintakauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi 10 kertaa. Kokouksissa käytiin läpi 

kuukausittain yhdistyksen tuloslaskelma, tase sekä koulu- ja kylätalorakennusta koskevat 

ostolaskut, hankkeiden tilanneselvitykset sekä muut ajankohtaiset asiat. 

 

Maksaneita jäseniä Vihtijärven kyläyhdistys ry:ssä on 128 henkilöä helmikuussa 2013. 

 

YLEISKATSAUS 
 

Kulunut toimintakausi on ollut jälleen vilkas.  

 Edellisellä toimintakaudella maalis-huhtikuussa toteutetun kuntaliitosta koskevan 

kyläkyselyn tulokset julkaistiin kyläkokouksessa 12.04.2012, kotisivun kyläuutisissa sekä 

kylälehdessä.  

 Kyläyhdistyksen hallitus on työskennellyt pitkäjänteisesti kylämallihankkeen 

suunnittelemiseksi ja käynnistämiseksi. Keskustelukumppaneina ovat kauden aikana olleet 

Uudenmaan liitto sekä Ykkösakseli. Katso jäljempänä hankkeet; VITAL – hanke. 

 Kylätalon investointihanke on toteutettu ja sen puitteissa tehty talkoita yhteensä n. 200 

tuntia (verhot, huonekalujen kokoaminen jne,); Katso jäljempänä hankkeet; Kylätalon 

investointihanke. 

 Kylän teidenvarsien siivoustalkoot pidettiin 10.5.2012 

 Kirpputoria pyöritettiin kesäviikonloppuisin ja toimintaan osallistui 20 henkilöä. 

Kirpputorivastaavana tänäkin kautena on toiminut ansiokkaasti Kaija Silvasti. 

 Kylätalon tiloissa on joogattu ja järjestetty muita tapahtumia ja kursseja. Lisäksi 

zumbakurssia pidetään Nummituvalla ja Kitarakoulu toimii edelleen Lauri Jämsäsen 

johdolla.  

 Vihdin uusi Kunnanjohtaja Sami Miettinen kävi esittäytymässä kyläläisille kylätalolla 

pidetyssä kyläkahvilassa ke 13.06.2012 

 Niittotalkoot kyläyhdistyksen hyväksi Hiiskulassa 19.07 2012 

 Aloitteet ja kannanotot ulkopuolisille tahoille:  

o Vihtijärvi-kylttien saaminen tien 25 varteen – ei toteudu. 



 

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

keskeneräinen. 

o Kunnan valtuustoaloite 2.4.2012: Vihtijärvi vastustaa jyrkästi Haavistoon 

suunniteltua lentokenttähanketta (päätös: kyläkokous 12.4.2012).  

o Bussipysäkkikatos-aloite Ely-keskukseen - käsittelyssä 

o Kyläkokouksessa päätettiin että Vihtijärvi toivoo selvityksen omalta osaltaan 

osakuntaliitoksesta Nurmijärven kuntaan. Kannanotto on annettu Vihdin 

kunnanhallitukselle, asiaa pidetään vireillä. 

o Vihdin seurakunnan kanssa on jatkettu keskustelua kylätalon mahdollisen 

pysäköintipaikan tekemiseksi koulun ulkorakennuksen taakse koulupäivien aikaista 

kylätalon käyttöä varten. Seurakunta ei puolla hanketta hautarauhan häiriintymisen ja 

lisääntyvän liikenteen vuoksi. Toistaiseksi on päädytty siihen, että olemassa olevaa 

parkkipaikkaa laajennetaan yhteistyössä kunnan kanssa. 

 Kyläyhdistyksen hallitus nimitti 16.3.2013 Vihtijärven ensimmäiseksi kyläneuvokseksi 

pitkäaikaisen jäsenensä ja puheenjohtajansa Anna-Liisa Kuuselan tunnustuksena 

pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta toiminnasta Vihtijärven kylän hyväksi. Kunniakirja 

perusteluineen ojennettiin Anulle hänen 60-vuotisjuhlissaan. 

   

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

kylän yhdistysten kanssa on kuluneella kaudella pidetty kaksi; 23.8.2012 ja 21.3.2013. Yhdessä 

Vihtijärven uhkan ja Marttojen kanssa järjestettiin tutustumisretki Rokokalliolle 30.09.2012. 

Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen. Rokokallion kota on päätetty kunnostaa yhteistuumin. 

 

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 
 

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

tapahtumista, uutisista, kyläläisistä ja kyläyhdistyksen toiminnasta (mm. hallituksen pöytäkirjat on 

julkaistu kotisivuilla joulukuusta 2009 lähtien). 

Kävijöitä sivuilla on seurannan mukaan päiväkohtaisesti 70-130, viikoittain 650-750 ja 

kuukausittain n. 3000 (tammikuun 2013 tiedot).  Reilu 70 % kaikista kävijöistä on ”kanta-

asiakkaita” (sivustolle palaavia kävijöitä). ”Mediatiimi” päivittää kotisivuja edelleen. Kotisivut 

vaihtuivat uudelle julkaisujärjestelmälle 01.06.2012, jolloin niitä myös osin uudistettiin sekä 

ulkonäöllisesti että sisällöllisesti. 

 

Kylälehti Vihtijärveläinen 2012 ilmestyi 10.06.2012. Kylälehden painos oli 700 kpl. 

 

Kyläesittelytilaisuuksia: 

- Ryhmä liettualaisia Leader-toimijoita kylätalolla ke 24.10.2012 (ESJ/AK/AN) 

- Vihdin kunnan ympäristölautakunnan ja kaavoitusosaston tutustuminen Vihtijärven kylään 

13.6.2012 (AK/AN) 

- Palopurolla käytiin esittelemässä kyläämme 28.08.2012 (AK) 

- Kyläkoordinaattori ja Vital -hankevastaava kävivät kertomassa kylästä Coral -hankkeen 

puitteissa Irlannissa, mahdollisesti tulevassa kumppanikylä Goleenissa 7.-10.1.2012 (AN, 

KP) 

- Irlantilaisia vierailijoita tutustumassa kylään mahdollista hankeyhteistyötä varten 10.-

13.3.2013 (AN, KP + hallituksen jäseniä) 

- Nummelan Lions-club kylätalolla, esittely + kokous ma 21.1.2013 (AN) 

- Nukarin kyläyhdistys Vihtijärvellä 26.3.2013 (AN, AK) 

 

 

http://www.vihtijarvi.fi/


 

VARAINHANKINTA 
 

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

maksamiseksi lähes jokaisessa mahdollisessa käänteessä. Tulonlähteinä ovat mm. olleet kylälehden 

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

keräyslava, eri kulttuuritilaisuudet, vierailut ja kylätoiminnan esittelyt, logotuotteiden myynti (t-

paidat), Maaseudun Sivistysliiton tuki kurssien järjestämisestä sekä joulukorttituotot.    

 

AVUSTUKSET/LAHJOITUKSET 
 

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

avustusta 1.000 €. Vihtijärven Diakoniatoimikunta lahjoitti jälleen kyläyhdistykselle 

adventtimyyjäisten tuoton 1.000 €.  

 

KULTTUURITAPAHTUMAT 
 

Toimintakautensa aikana Vihtijärven kyläyhdistys järjesti seuraavia kylän yhteisiä 

kulttuuritapahtumia 

 Teatteri Perä esiintyi kylätalon pihalla 27.06.2012  

 Kulttuuri-ilta Ylisepässä su 29.07.2012 

 Lauluyhtye Kivi esiintyi Kappelissa 04.08.2012 

 Perinteinen puurojuhla Ylisepässä yhdessä päiväkodin kanssa ensimmäisenä adventtina 

02.12.2012 

 Niin vaihtuvat vuodenajat -runoesitys Kappelissa 15.03.2013 

 

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. 

 

Vihtijärven kylätalo toimivaksi – investointihanke 2011-2012 

Hankkeeseen haettiin ja saatiin Leader-rahoitusta Ykkösakselilta. Hankkeen avulla kalustettiin 

kylätalo mahdollisimman monipuolista käyttöä varten. Uudistuksia kylätalolla ovat mm. tuolihissi, 

tietokone oheislaitteineen, kunnolliset pöydät ja tuolit, kirjahyllyt, av-laitteet ja verhot sekä 

ilmoitustaulu kylätalon seinään ja opastekyltti Vihtijärventien varteen. Investointihanke toteutettiin 

20.12.2011-31.12.2012. Hankkeen toteutti pääasiallisesti kyläkoordinaattori ja talkoojoukot. 

Hankkeen toteutunut kokonaiskustannus oli 25.071,29 €, josta kyläyhdistyksen osuudeksi jäi 

10.028,52 € eli 40% kustannuksista, joista 2010 € tehtiin talkootyönä ja 8.018,52 € maksettiin 

kyläyhdistyksen varoista.  

 

VITAL – Vihtijärven kylämalli 

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

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. Tätä kirjoitettaessa 

Ykkösakselin hallitus on puoltanut hanketta ja aiesopimus kansainvälisen kumppanin kanssa on 

tehty. Seuraava askel on viedä hanke Ely- keskuksen hyväksyttäväksi samaan tahtiin 

kumppanikylän kanssa. Hanke on jo varovasti aloitettu omalla riskillä. 

 

Kyläapu-hanke 

Projektipäällikkö Juhani Nenonen on esitellyt Kyläapuhanketta kyläyhdistyksen hallitukselle. 

Kyläyhdistyksen hallitus päätti jättää hankkeeseen osallistumisasian vielä hautumaan. 

 

TALOUS 
 

Yhdistyksen talous on kunnossa. Kunnan vuokratuotoilla on katettu kiinteistön hoitokulut 

8.596,80 € ja lainan lyhennykset 15.000 €. Hankkeiden rahoitus on hoidettu varainkeruulla ja 

hankkeiden jälkikäteismaksatuksilla. Varainkeruun netto oli 18.313 €. Yhdistyksen taseen 

loppusumma oli vuoden 2012 lopussa 334.841,13 €. Lainaa kyläyhdistyksellä koulu- ja kylätalon 

peruskorjauksesta vuoden 2012 lopussa jäljellä 151.250 €.  

 

 
04/2013 Kaarina Pullinen, sihteeri, Vihtijärven kyläyhdistys ry 


