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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.1.2020 − 31.12.2020
KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS
Vihtijärven kyläyhdistyksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen
jäsenkausi on kaksi kalenterivuotta siten, että joka vuosi on puolet jäsenistöstä erovuorossa.
Vuoden 2020 loppuun saakka hallitukseen kuuluivat Eija Jokinen (rahastonhoitaja), Veikko
Virkki (varapuheenjohtaja), Päivi Putkonen-Hegazi, Anu Nilsson, Markku Pietilä, Kaarina Pullinen
(sihteeri), Anita Vihtkari ja Risto Peltola
Yhdistyksen puheenjohtajana 1.1.2020 - 31.12.2021 toimii 2019 vuosikokouksen päätöksellä
Karoliina Suomalainen.
Syyskokouksessa 29.10.2020 valittiin seuraavan vuoden 1.1.-31.12.2021 hallitukseen uudelleen
erovuoroiset Eija Jokinen, Kaarina Pullinen, Päivi Putkonen-Hegazi ja Veikko Virkki.
Kyläyhdistyksessä on 393 jäsentä vuoden 2020 lopussa.

KOKOUKSET
• Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui kauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi 8
kertaa; 10.1., 9.2., 29.4., 4.6., 5.8., 9.9., 8.10. ja 12.11. Sääntömääräiset kevät- ja
syyskokouksen järjestettiin torstaina 29.10.2020 Vihtijärven kylätalolla sekä Teamssovelluksessa etäyhteydellä. Helmikuun 9. päivä 2020 pidettiin myös hallituksen
epävirallinen talous- ja toimintastrategiaseminaari, jossa keskusteltiin kyläyhdistyksen
tulevaisuuden taloudesta ja toiminnasta.

KYLÄYHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT
•

Kyläyhdistys palkkasi Vihdin kunnan kesäsetelien ja OP-Uusimaan mahdollistamana viisi
kylän nuorta kesätöihin kymmeneksi päiväksi kesäkuussa 2020. Kolmelle nuorista (Janna
Vihtkari, Nicole Schumann, Ami Nilsson) saatiin Vihdin kunnan kesäseteli, kahdelle
(Emma Ruuskanen, Elsa Pullinen) OP-Uusimaan kesäduuni-tuki.
Kesätyöntekijät siivosivat kylätalon perin pohjin (pesivät myös ikkunat), kunnostivat ja
maalasivat uimarannan leikkivälineet, kalusteet sekä uimakopin, tekivät huomattavasti
viheraluetöitä (raivaamista ja kitkemistä) uimarannalla, tarkistivat luontoreittien
kunnon, puhdistivat ilmoitustaulut ja ylläpitivät kylän Instagram-tiliä.

Muut kyläyhdistyksen tarvitsemat talonmiehen, siistijän, kyläkoordinaattorin sekä rakennus-,
nuohous- ja muiden urakoitsijoiden palvelut hankittiin ostopalveluna sekä tehtiin talkootöinä.

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA VIERAILUT
•
•
•

Nurmijärven, Vihdin ja Lopen kunnanjohtajat sekä Röykän ja Läyliäisten edustajat
kylätalolla tien 132 kehittämisen tiimoilta ti 4.2.2020.
Kyläkokous ja kyläyhdistyksen kevät- sekä syyskokous to 29.10.2020 klo 18.30 Vihtijärven
kylätalolla sekä Teams-sovelluksessa.
Kylän yhdistysten kokoontumiset 10.3. Viranojan riihellä ja 3.9.2020 kylätalolla.
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•
•

Vihtijärvi osallistui Avoimet kylät ja Kyläralli -tapahtumiin 13.6.2020. Tapahtuma
toteutettiin etäyhteyksin.
Tiedottamisyhteistyössä kunnan kanssa Kuntalaiskuuleminen Nummituvalla 23.9.2020
koskien kunnanjohtajan Vihdin talouden tasapainotusohjelman ehdotusluonnosta
(VIHTA) – asioina Vanjärven päiväkodin tiloista luopuminen ja Vihtijärven koulun
lakkauttaminen.

KYLÄTALO
•
•

Kylätaloa on vuoden aikana vuokrattu yksityis-, yritys- ja yhdistystoiminnan tilaisuuksiin,
tosin COVID19:n vuoksi tavallista vähemmän.
Kylätalon tiloissa on ”Hoitohuone”, jota ovat vuokranneet jalkojen hoitaja sekä
kasvohoitaja. Huone on ollut vähällä käytöllä.

MUU TOIMINTA
•

Kirpputori oli avoinna Kylänpään talossa kesäviikonloppuisin la– su 2020.
Vapaaehtoistoimintaan osallistui useita henkilöä + tavaran lahjoittajat, tapahtumiin
osallistuneet sekä pihatalkoolaiset. Ensimmäinen suunnittelutapaaminen pidettiin 18.2.2020
kylätalolla. Kirpputorilla järjestettiin kauden seuraavat tapahtumat:
o Kirpputorin äitienpäiväkukkamyynti 9.5.
o Kirpputorin avajaiset la 23.5. Dogs’nDeli burgerit ja kesäkukkia sekä taimia
(Valtakukka)
o Kesätori ja Avoimet kylät 13.6.
o Juhannuksen saunateema pe 19.6.
o Pop-up-katukeittiöt 1.8.2020
o Kirpputorin sulkijaiset 9.9.2020: Ale- ja burgeripäivä
o Kirpputorin karonkka ja saunailta kyläyhdistyksen kustantamana ja Riihispan
sponsoroimana Viranojan Riihellä la 16.9.2020.
o Pop-up- joulupuoti 5.12.2020
Vuosi oli ennätystuottoisa, kirpputori ylsi yli 7.000 €:n myyntiin tehokkaan toiminnan
seurauksena Anja Kokkosen johdolla. Suurkiitos!

•

Luontotiimi kokoontui ja järjesti seuraavaa:
o Linnunpönttötempaus la 11.4.2020. Kylälle ripustettiin 12 Vihtijärvilogolla
varustettua linnunpönttöä päiväkodin ja koulun, laavun sekä Laihuen alueille.
o
Henrikinpolun talkooretki (kunnostustöitä) su 12.7.2020.
o
Nuku yö ulkona -tapahtuma Partiolaisten rannassa la 8.8.2020
o Lepakkoretki ti 18.8.2020. Oppaana toimi pöllöretkiltä tuttu SYKin biologian lehtori
Arto Nurmi.

•

Mediatiimi toimitti kylälehti Vihtijärveläisen sekä ylläpitää www.vihtijarvi.fi -sivustoa
(kyläuutiset, kuukauden kyläläiset, tapahtumat jne). Kokoontumisia on ollut tarpeen
mukaan.

•

Kylätalon tiloissa on vuoden aikana järjestetty seuraavat kurssit:
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•
•

o Kevätlukukaudella 13.1.-9.3.2020 Joogakurssi maanantaisin. Tämän jälkeen toiminta
keskeytettiin koronaviruksen vuoksi.
o Mielenterveyden Ensiapu 2 -kurssi järjestettiin Vihtijärven kylätalolle kolmena
helmikuisena lauantaina 1.2., 8.2. ja 15.2.2020.
o syyslukukaudella Joogakurssi maanantaisin 24.8.-23.11.2020, yhteensä 13 kertaa.
Tämän jälkeen toiminta keskeytettiin koronaviruksen vuoksi.
Osallistuttiin jälleen Kotiseutuliiton Vuoden kotiseutuyhdistys 2020 – kilpailuun 3.4.2020.
Vihtijärvi ei tullut valituksi.
Haettiin mukaan EU:n Smart Rural-projektiin toukokuussa 2020. Hakemuksia oli tullut 734,
joista valittiin 12 kylää Euroopan alueelta. Vihtijärvi ei tullut valituksi.

ALOITTEET JA KANNANOTOT ULKOPUOLISILLE TAHOILLE
•
•
•
•

Muistutus Vihdin kunnalle koskien Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvan muutosta
24.1.2020
Kannanotto Vihdin Uutisten jakeluun Pohjois-Vihdissä ja ehdotus jakelupaikasta Vihtijärvellä
14.2.2020
Vetoomus Vihdin kunnalle /ltk, kh, kv, viranhaltijat) Vihtijärven koulun lakkauttamista
vastaan yhdessä kylän muiden yhdistysten kanssa 15.9.2020
Ely -keskukseen on oltu yhteydessä nopeusnäyttöjen saamiseksi Vihtijärven kohdalle
(Nopeusnäyttöasia CS0028358). Vastausta ei olla saatu lokakuun 2020 kyselyyn. Edellisen
aktiivisen yhteydenoton 01/2019 ansiosta yksi nopeusnäyttö ilmestyi Lopentien varrelle
hetkellisesti tien uusimisen jälkeen.

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Kylän kotisivut www.vihtijarvi.fi ovat olleet jatkuvasti ahkerassa käytössä. Kotisivuilla kerrotaan
kylän tapahtumista, uutisista, kyläläisistä ja kyläyhdistyksen toiminnasta. Kyläuutisia julkaistiin
vuonna 2020 46 kpl ja Kuukauden kyläläisiä esiteltiin 12 kpl + tilataideteoksen lumiukot.
Kylälehti Vihtijärveläinen 2020 ilmestyi 18.6.2020. Vihtijärveläisen painos oli 1000 kpl.
Tiedoksi: Facebookissa on ollut vuodesta 2007 lähtien Vihtijärvi-ryhmä, 03/2021 jäseniä oli 1007
(03/2020 jäseniä oli 769 03/2019 jäseniä oli 648, 03/2018 jäseniä oli 552, 02/2017 jäseniä oli 450
01/2016 jäseniä 366).

HANKETOIMINTA
LIVE 4 -teemahanke (Ykkösakseli ry)
Vihtijärven kyläyhdistys haki ja sai Ykkösakselin LIVE 4-teemahankkeesta rahoitusta päiväkodin
alapuoliselle pellolle rakennettavaa laavua varten. Hankkeen kokonaiskustannus oli noin 5.100 €
ja tukea on hyväksytty 50 % kustannuksista eli noin 2.550 €. Osan omarahoitusosuudesta
katettiin talkootyöllä. Hanke toteutettiin vuoden 2020 aikana.

Kehittyvät kylätalot-hanke (Uudenmaan kylät ry)
Vihtijärven kyläyhdistys ry osallistuu Uudenmaan kylät ry:n Leader -hankkeeseen Kehittyvät
kylätalot. Hanke auttaa kyliä ja kaupunginosia kylä- ja seurantalojen käyttömahdollisuuksien
kartoittamisessa. Hankkeen tavoitteena on kylä- ja seurantalojen brändäämisen sekä
viestinnällisen osaamisen ja innon lisääntyminen. Tarkoitus on löytää hyviä ja tuottavia tapoja
Vihtijärven kyläyhdistys ry

Y-tunnus 1870784−8

www.vihtijarvi.fi

4

Toimintakertomus 2020

kylätalojen käyttöön ja markkinointiin. Tavoitteena on myös tietotaidon lisääminen, kylätalojen
huoltoon ja turvallisuuteen liittyen. Hankkeen aikana teemme tai päivitämme mm.
pelastussuunnitelmat sekä huoltokirjat osallistuville kylätaloille. Hankkeen hybriditilaisuus
”Mallia markkinointiin” järjestettiin Vihtijärven kylätalolla 23.9.2020.

Route 132 – Tie ilman rajoja (Emo ry ja Ykkösakseli ry)
Vihtijärven kyläyhdistys haki ja sai 1.6.2020 hankerahoitusta alueiden väliseen hankkeeseen
1.6.2020-31.12.2021 rahoittajinaan Emo Ry ja Ykkösakseli Ry.
Route 132 - Tie ilman rajoja -hanke selvittää Klaukkalan ohikulkutien vaikutuksia sekä sen tuomia
kehittämismahdollisuuksia seututien 132 varren kylille. Seututie 132 kulkee kolmen kunnan
(Nurmijärvi, Vihti ja Loppi) ja kahden maakunnan (Uusimaa ja Häme) alueella.
Hankkeessa selvitetään alueen toimijoiden mahdollisuuksia minimoida ohikulkutiestä koituvat
haitat ja maksimoida hyödyt. Tämä tarkoittaa, että selvitetään myös kuntien ja maakuntien
välisiä yhteistyömahdollisuuksia alueen kehittämiseksi.
Hanke aloitettiin heti 1.6.2020. Osa-aikaiseksi hankekoordinaattoriksi palkattiin Kaarina Pullinen.
Pian kuitenkin selvisi, että vuorovaikutteiseksi suunniteltu hanke on vaikea toteuttaa COVID19viruksen aiheuttamien liikkumis- ja tapaamisrajoitusten vuoksi. Vuoden 2020 aikana tehty
hanketyö oli siis lähinnä taustaselvittelyä ja viestintäkoulutusta. Hankkeelle tullaan em johtuen
hakemaan jatkoaikaa. Koko hankkeen kustannusarvio koostuu lähinnä palkkakuluista ja on noin
30.290 €.

VARAINHANKINTA, AVUSTUKSET, LAHJOITUKSET SEKÄ TALOUSTILANNE
Kyläyhdistys on kerännyt varoja toimintaansa sekä koulu- ja kylätalon ylläpitämiseksi edelleen
aina tilaisuuden tullen. Tulonlähteitä ovat olleet mm. vuokratuotot, kylälehden ja www-sivujen
mainosmyynti, kirpputorituotot, eri tilaisuuksien kahvilatuotot, kyläkirjan, logotuotteiden sekä
joulu- ja postikorttien myyntituotot.
Maaseudun Sivistysliitto on tukenut järjestettyä kurssitoimintaa. Lisäksi Viakas (Vihdin asukasja kylätoiminta ry) jakoi Vihtijärvelle Vihdin kunnan avustusta 200 € hakemuksen perusteella
kylätalon tietoliikenteen kuluihin.
Yhdistyksen talous on kunnossa. Tilikauden tuloslaskelma on +-merkkinen.
(03/2021 Kaarina Pullinen, sihteeri, Vihtijärven kyläyhdistys ry)
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