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Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet

Ryhmä 1 - Matalan kynnyksen tavoitteet

Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttaja/t

Kunnan omistaman yläkoulun 

ulkorakennuksen kunnostaminen
Ulkorakennus kaipaa kunnostamista.

Järjestetään kunnostustalkoot tai 

vapaaehtoisleiri. 

Kesä 2017/2018.  Kunnalta 

materiaalit + järjestelytukea. 

Kyläyhdistys organisoi.
Nimikyltti koulu- ja kylätalon (myös 

päiväkoti?) seinään. 
Rakennuksen seinässä vain numero.

Hankitaan kyltti tai kirjaimet. Sota-ajan 

toiminnasta kertova kyltti?

Kyläyhdistys, kun mahdollista. 

Vihtijärvi näkyväksi  -hanke?

Siisti ja mukava uimaranta (katso 

myös turvallisuussuunitelma)

Kylän yksityinen uimaranta on Hiiskulan mailla. 

Kevätsiivous ja nurmikot hoidettu talkoilla. 

Jatketaan alueen hoitoa talkoilla. 

Uimarantakummit?

Jatkuvaa. Uimarannan käyttäjien 

voimin talkoot edelleen keväisin ja 

tarvittaessa. Organisaattorina 

uimarantakummit/kyläyhdistys.

Siisti kylämaisema:  kylän tienvarret, 

hautausmaa, ilmoitustaulun 

ympäristö, julkisten rakennusten 

piha-alueet ym.

Paikoin välillä roskausta, sotkemista ym. Hoidetaan 

talkoilla.Maisemanhoitosuunnitelma tulossa (Avaimet 

Maisemaan-hanke).

Maisemanhoitosuunnitelman mukaiset 

toimenpiteet. Tienvarsien 

siivoustalkoot joka toinen vuosi. 

Valistusta roskattomuuteen.

Kyläläiset/yhdistykset yhdessä, 

kunta apuna? Tienvarret 2017, 

2019, 2021 toukokuussa.

Koulu- ja kylätalosta huolehtiminen 

(katso myös turvallisuussuunnitelma)

Taloa hoidetaan hyvin, vastuut selvillä. Ky kertoo joka 

syksy koululaisille talon tarinaa (= kyläläiset omistavat 

talon). Sukupolvien vaihtuessa ja uusien ihmisten 

myötä asia voi unohtua.

Pidetään yllä tietoisuutta talon 

omistuksesta ja hoidosta. Järjestetään 

edelleen kunnostus- ja siivoustalkoita. 

Jatketaan koululaisten, opettajien ja 

perheiden tiedottamista syksyisin.

Kyläyhdistys, kyläläiset, opettajat 

+ muu koulun henkilökunta. 

Jatkuvaa toimintaa.

Kylätalon vielä entisestään 

monipuolisemmat 

käyttömahdollisuudet ja turvallisuus

Kohtalaisen hyvin varusteltu kylätalo. Käyttöä voisi 

vielä monipuolistaa, mutta vaatisi lisävarustelua, 

esim. valkokangas, varastotilojen parantaminen, 

automaattinen palohälytinjärjestelmä.

Kartoitetaan käytettävyyttä parantavat 

seikat ja selvitetään niiden 

kustannukset. Toteutetaan 

mahdollisuuksien mukaan.

Kyläyhdistys (hankerahoituksella?) 

tilaisuuden tullen.

Monipuolinen kurssitoiminta 

Kylätalo ja Nummitupa ovat hyviä paikkoja kurssien 

järjestämiseen. Kyläkyselyssä toivottu 

kurssitoimintaa.

Järjestetään kursseja toivomusten ja 

resurssien mukaan esim. MSL:n tuella. 

Hyödynnetään paikallinen osaaminen. 

Jatkuvaa toimintaa; kuka tahansa 

voi järjestää kursseja.

Kulttuuri- ja muiden tapahtumien 

järjestäminen kylällä

Kylällä useita perinteisiä tapahtumia vuosittain. 

Päällekkäisyydet minimoidaan, yhdistysten yhteisiä 

tapahtumia järjestetään. Vihtijärven kulttuuripäiviä on 

ehdotettu.

Jatketaan kylän yhdistysten yhteistyötä 

tapahtumatarjonnassa. Tutkitaan 

mahdollisuudet järjestää laajempi 

kulttuuritapahtuma. 

Jatkuvaa toimintaa. Kylän 

yhdistykset ja kyläläiset sekä 

kesäasukkaat.

Paikalliset parturi- ja muut 

hyvinvointipalvelut

Kyläkyselyssä on toivottu mm. parturin palveluja.  

Kylätalolla on kalustevarastona toimiva tila, jota voisi 

käyttää palvelutilana hyvinvointipalveluille. 

Selvitetään, suunnitellaan ja 

toteutetaan kylätalon palvelutila. 

Kalustevarasto vinttitiloihin.

Kyläyhdistys VaVi:n palveluosio 

2018 syksyyn mennessä.

Paikalliset siivous- ja 

kiinteistönhoitopalvelut

Kyläkyselyn mukaan kylälle kaivataan siivous- ja 

kiinteistönhoitopalveluja.

Palvelujen tuottajat ja kuluttajat 

saadaan kohtaamaan esimerkiksi 

kylälehden tai/ja kylän kotisivujen 

mainosten kautta ja puskaradiolla.

Jatkuvaa, mediatiimi, kylän 

yrittäjät

Apua lastenhoitoon, koiran 

ulkoiluttamiseen, piha- ja 

siivoustöihin, opastusta 

tietokoneen/älypuhelimen käyttöön

Nuoret voisivat ehkä tarjota joitakin palveluja, joita 

kyläkyselyssä on toivottu. Nuorten työllistyminen 

omalla kylällä on pitkälti puskaradion varassa.

Kannustetaan kylän nuoria ryhtymään 

esim. pestuuringin jäseniksi tai 4H -

yrittäjiksi ja tuetaan heitä.

VaVi-hanke ->2018 syksyyn 

saakka/ kylän nuoret 

Kylän nuorten työelämävalmiuksien 

parantaminen

Kylässä rajallisesti (kesä)työpaikkoja. Muualle 

kulkuyhteydet hankalat ilman omaa kulkuneuvoa. 

Nuorten työllistyminen jokaisen omalla vastuulla. 

Työkokemus tärkeää tulevaisuuden kannalta.

Parannetaan nuorten 

työelämävalmiuksia koulutuksen (esim. 

4H) avulla. Yhteistyö yrittäjien kanssa.

VaVi-hanke yhteistyössä 4H:n, 

koulun ja yrittäjien kanssa ->2018 

syksyyn saakka

Yritystoiminnan ja etätyön 

edistäminen

Kylällä on lähes 40 yrittäjää, joista monet toimivat 

kotitoimistosta käsin. Myös etätyötä tehdään paljon 

vaihtelevien tietoliikenneyhteyksien varassa. Aina 

etätyön tekeminen kotiympäristössä ei onnistu.

Tutkitaan mahdollisuuksia ja tarvetta 

perustaa Vihtijärvelle yritys- ja 

etätyökeskus, jossa työtiloja, 

tietoliikenneyhteydet ja yhteistä 

välineistöä. Kannustetaan yrittäjiä 

verkottumaan.

VaVi-hanke -> 2018 syksy 

(paikallisen työllistymisen 

tukeminen), paikalliset yrittäjät ja 

etätyöntekijät, kiinteistöjen 

omistajat

Puhdas luonto ja vesistöt

Kylän luonto ja vesistöt ovat suhteellisen puhtaita. 

Rehevöitymisvaara olemassa, roskaamista tapahtuu 

(esim. akkuja metsäautoteiden varsilla). Suurin osa 

kylän pinta-alasta on metsää ja vesistöä.

Tiedottaminen; kierrätys, matonpesu 

ekologisesti, roskaton retkeily-

kampanja, roskienkeräystempaukset. 

Mediatiimi tekee aihepiiriin 

liittyen juttuja kyläsivuille ja -

lehteen. Älä jätä roskia luontoon - 

innostu tästä!

Luonnon hyötykäytön 

lähiruokatietouden levittäminen

Paljon käyttämätöntä potentiaalia ympärillämme; 

metsissä, järvissä jne. 

Tapahtumia aiheen ympärille: kursseja 

ym.

Kurssit VaVi-hanke ->2018 

syksyyn,  omavaraisuushanke 

tulevaisuuteen?



Ryhmä 2 - keskivaikeat ja vaativammat 

Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttaja/t

Kirpputorin ja Kylänpään talon 

miljöön kehittäminen

Kyläyhdistyksen kirpputori hienossa Hiiskulan 

Kylänpään talossa kesäviikonloppuisin. Kirpputori 

ollut merkittävä tulonlähde kyläyhdistykselle. 

Ihmisten kirpputorikäyttäyminen on muuttunut, 

toimintaa uudistettava. Talossa vanhat sähköt,  ei 

vesijohtoja.

Kyläyhdistys kokoaa kirpputoritiimin. 

Tutkitaan mahdollisuutta kesätorin 

ja/tai -kahvilan järjestämiseen samassa 

miljöössä. Mietitään yhdessä Hiiskulan 

kanssa mahdollisuuksia Kylänpään 

talon käytettävyyden parantamiseksi.

Kirpputorin vapaaehtoistiimi ja 

Hiiskula yhdessä vuoden 2017 

alusta. Jatkuvaa toimintaa 

mahdollisuuksien mukaan.

Kylämaisemasta kylän "käyntikortti"

Avaimet Maisemaan -hankkeesta tulossa 

maisemanhoitosuunnitelma. Kyläkeskus ei erotu 

ohikulkijoille. 

Maisemanhoitosuunnitelman mukaiset 

toimenpiteet. Kylän sisääntulot, 

kyläraitti koululta uimarannalle jne. 

Avaimet Maisemaan -hanke, 

Vihtijärvi näkyväksi -hanke. 

Linkittyy  osayleiskaava-asiaan. 

Kyläläiset yhdessä, kyläyhdistys 

kokoaa. Yksi kohde kerrallaan.

Liikuntapaikkojen kehittäminen ja 

lajitarjonnan 

lisääminen/monipuolistaminen

Uhka ja VPK toimivat aktiivisesti.  Kyläkyselyssä 

toivottiin lisää lajitarjontaa: alle kouluikäisten ja 

seniori-ikäisten liikuntaryhmät puuttuvat. Uusia 

vapaaehtoisia kaivataan lisää toimintaan. 

Hankkeet ja talkoot. Yhdistysten 

välisen yhteistyön tehostaminen niin, 

että kaikki ikäryhmät tulevat 

huomioiduksi. Nummituvalle liikunta-

alueen huoltorakennus? 

Investointihankkeet;kylän 

yhdistykset yhdessä/erikseen + 

talkoot. Aikataulu: kun 

mahdollista ja rahoitusta tarjolla. 

Kunnan 

liikuntapalvelut/lainavälineistö.

Venepaikkajärjestelmä, joka antaisi 

mahdollisuuden vesillä oloon myös 

niille kyläläisille (ja ulkopuolisille), 

joilla ei rantaoikeutta ole (kts. myös 

turvallisuussuunnitelma)

Rannat pääasiassa yksityisomistuksessa, käyttö 

kontrolloimatonta (nimettömiä veneitä monissa eri 

paikoissa). Yksityiset pitävät luonnollisesti mielellään 

rantansa vain omassa käytössä.

Selvitetään mahdollisuudet 

venepaikkoihin. Työryhmä 

suunnittelemaan ja toteuttamaan 

venepaikkajärjestelmä. 

Selvitys, kun mahdollista. Apuna 

maanomistajat, osakaskunta, 

kalastuskunnat, mahdollisesti 

muut yhdistykset.

Opastetut luontoreitit ja 

luontokohde-tietopankki

Hienoja paikkoja, paljon reittipotentiaalia. Ei 

varsinaisesti merkittyjä reittejä, yksittäisiä opasteita 

Rokokalliolle.

Reittisuunnitelmien laatiminen ja 

toteuttaminen mahdollisuuksien 

mukaan, luontokohde-tietopankki. 

Luontokurssi ja sen myötä tulevien 

ideoiden kerääminen.

VaVi-hanke + investointihanke -

>2018 syksyyn, maanomistajat, 

kyläläiset

Terveydenhuollon palvelujen 

parempi paikallinen saavutettavuus

Kylällä ei  terveydenhuollon palveluita, paitsi kotihoito 

tarvittaessa. Aiemmin tiistaikerhossa saatu 

influenssarokotukset, mutta ei enää 2015 alkaen. 

Selvitetään mahdollisuudet kiertäviin 

terveydenhuollon palveluihin (mm. 

hammashuolto, rokotukset, 

verenpainemittaus). 

VaVi-hanke/palvelut tekee 

alustavaa selvitystä. 

Palvelutaloyhdistykselle oma 

hanke (Terve Vihtijärvi / Kylällä 

kaiken ikää?)  Yhteistyö muiden 

kylien ja yhdistysten kanssa?

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koulun vanhempainyhdistys järjesti toimintaa 2008-

2016. Toiminta loppui syksyllä 2016, koska osallistujia 

ei löytynyt tarpeeksi. Kylälle toivotaan lapsiperheitä -  

ip-toimintaa tulisi olla tarjolla.

Selvitetään mahdollisuudet päiväkodin 

ja koulun yhteistyöhön tai muiden 

tahojen mahdollisuudet järjestää 

toimintaa. 

VaVi-hankkeen palveluosio / 

koulun vanhempainyhdistys / 

kunta

Kyläavustaja

Moni tarvitsee satunnaista apua (esim. siivous, 

polttopuut, asiointi ym.) Kyläavustajalle olisi ehkä 

tilausta.

Selvitetään mahdollisuudet ja tarve 

palkata kyläavustaja.

VaVi-hankkeen palveluosio,  2018 

syksyyn mennessä.

Julkisen liikenteen palvelujen 

säilyttäminen

Vihtiin ei ole julkisia yhteyksiä. Kunta järjestää 

asiointiliikennettä Läyliäisiin ja Karkkilaan. 

Kannattamattomia linja-autovuoroja karsittu viime 

aikoina. Uhka, että vuorot vähenevät entisestään. 

Selvitellään asiaa edelleen, ja tutkitaan 

kuinka siihen voisi vaikuttaa. Yhteys 

naapurikyliin, joihin asia vaikuttaa.

VaVi-hanke syksyyn 2018 

mennessä.

Kylästä edustajat mukana kyläläisiä 

koskevassa päätöksenteossa

Tilanne kohtalaisen hyvä: vuonna 2016 yksi 

kunnanvaltuutettu,  kirkkovaltuutettu, edustaja 

Ykkösakselin hallituksessa ja  Viakas ry:ssä.

Kannustetaan, tuetaan ja rohkaistaan 

kyläläisiä asettumaan ehdolle eri 

instansseihin, esim. kuntavaaleissa.

Jatkuva toiminta, yleinen ilmapiiri, 

kaikki kyläläiset, kylien yhteistyö

Sujuva viestintä ja tiedonkulun 

parantaminen, 

markkinointinäkökulman 

huomoiminen.

Viestintä toimii kohtalaisen hyvin sekä kylän sisäisesti 

että ulos päin (Vihtijarvi.fi, fb-ryhmä, kylälehti.) 

Kotisivujen kehittäminen meneillään.  Puskaradio 

toimii kohtalaisesti.

Uusia aktiivisia jäseniä mediatiimiin. 

Viestintäsuunnitelman tekeminen? 

Pidetään yllä keskustelevaa ilmapiiriä.

Kylän yhdistykset sekä kaikki 

kyläläiset. Mediatiimin toiminta 

jatkuvaa. Markkinointimateriaali 

valmista syksyllä 2018.



Ryhmä 3 - erittäin vaativat

Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttaja/t

Päiväkodin ja koulun säilyminen;  

lisää lapsiperheitä kylälle

Toiminnan jatkuminen tuntuu epävarmalta. Lisäksi 

päiväkoti- ja alakoulurakennukset ovat 

peruskorjauksen tarpeessa eikä kunnalla ilmeisesti 

resursseja rakennuksien korjaamiseen. Yläkoulun 

vuokrasopimus kunnan kanssa päättyy 2019, eikä 

jatkosta ole käyty vielä neuvotteluja.

Seurataan kunnan toimia koulun ja 

päiväkodin suhteen. Tavoitteena uusi 

vuokrasopimus 2019 eteenpäin. 

Kannustetaan kylän lapsiperheitä 

vaatimaan hoitopaikkaa lapsille omalta 

kylältä. Osayleiskaava + kylän 

markkinointi.

Jatkuvaa. Kylän yhdistykset, 

koulun ja päiväkodin vanhemmat, 

kunta, muut kylät ja muu asiaan 

liittyvä verkosto. 

Kyläkeskuksen  osayleiskaavan 

päivittäminen maaseutumaisuus 

säilyttäen

Ehdotus kyläkeskuksen maanomistajien tekemästä 

yksityisestä osayleis/kyläkaavasta odottaa Vihdin 

kunnassa osakuntaliitosesityksen ratkaisua.

Hankkeen aktivoiminen kunnan 

kaavoitusohjelmassa.  Huomioidaan 

kaavoituksessa myös vapaa-ajan 

asuntojen muuttaminen vakituisiksi.

Kun osakuntaliitoskysymys on 

ratkennut. Kyläkeskuksen 

maanomistajat yhteistyössä 

kunnan kanssa. 

Toimiva vesihuolto Jokainen kiinteistö hoitaa omansa vaihtelevasti.

Toteutetaan paras mahdollinen 

pohjavesialueelle soveltuva 

jätevesiratkaisu yhteistyössä kunnan 

kanssa.

Vesiosuuskunta yhteistyössä, 

kunnan kanssa jos mahdollista,  

osakuntaliitoskysymyksen 

ratkettua.

Toimivampi tietoliikenne Yhteydet toimivat vaihtelevasti.
Valokuitukaapelin sijoittaminen 

vesihuoltoverkoston yhteyteen? 

Vesiosuuskunta tai erillishanke, 

kun mahdollista.

Turvallisempi kylä

Ensivaste kaukana, liikenneturvallisuus huolestuttaa 

kyläläisiä (esim. kevyen liikenteen väylien 

puuttuminen), sähkökatkot tavallisia jne. 

Turvallisuusasioiden ratkaiseminen lisää entisestään 

kylän houkuttelevuutta.

Turvallisuussuunnitelman laatiminen ja 

sen toteuttaminen.

VaVi laatii suunnitelman 2017. Sen 

jälkeen toimitaan 

turvallisuussuunnitelman 

mukaisesti.

Senioritalo Vihtijärvelle

Palvelutaloyhdistys aloittanut hankkeen 1998, 

esiselvitys aiheeseen liittyen tehty 2011. Tarvittaisiin 

varoja projektin toteuttamiseen.

Löydetään rahoitus ja aktiivinen taho 

ajamaan asiaa. 

Aktiiviryhmä 

palvelutaloyhdistyksen kanssa 

yhteistyössä. Kun aika on kypsä.

Selitteet:

VaVi = Vahvistuva Vihtijärvi -hanke

MSL = Maaseudun Sivistysliitto

Viakas ry = Vihdin asukas - ja kylätoiminta ry

Mediatiimi on vapaaehtoisista muodostuva ryhmä, joka toimittaa Vihtijärven kotisivuja sekä kylälehti  Vihtijärveläistä.

Ykkösakseli ry on alueellinen toimintaryhmä, jonka kautta Vihtijärven eri yhdistykset ovat saaneet EU:n maaseuturahaston hankerahoitusta.

Taulukossa on kuvitteellisia hankeideoita kursiivilla .


