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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY  

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2021 − 31.12.2021 

KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 

Vihtijärven kyläyhdistyksen hallituksessa oli vuonna 2021 kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja. 
Hallituksen jäsenkausi on kaksi kalenterivuotta siten, että joka vuosi on puolet jäsenistöstä 
erovuorossa. 

Vuoden 2021 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 toiminut Karoliina Suomalainen valittiin 
puheenjohtajaksi uudelleen kaudeksi 2022–2023 syyskokouksen 17.11.2021 päätöksellä.  

Syyskokouksessa valittiin myös seuraavan vuoden 1.1.-31.12.2022 hallitukseen uudelleen 
erovuoroiset Markku Pietilä, Anu Nilsson ja Anita Vihtkari. Risto Peltolan tilalle valittiin Heli 
Einesalo ja Mari Hennola. 

Kyläyhdistyksessä oli 378 jäsenmaksun maksanutta jäsentä vuoden 2021 lopussa. 

KOKOUKSET  

• Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui kauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi 11 
kertaa; 20.1., 17.2., 17.3., 29.3., 14.4., 19.5., 17.8., 28.9., 28.10., 28.11. ja 2.12. 

•  Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin torstaina 28.4.2021 Vihtijärven kylätalolla 
sekä Teams-sovelluksessa etäyhteydellä 

• Sääntömääräinen syyskokous 17.11.2021 järjestettiin samoin kylätalolla sekä 
etäyhteydellä  

• Lisäksi 19.6. ja 22.9.2021 pidettiin myös hallituksen epäviralliset talous- ja 
toimintastrategiaseminaarit, joissa keskusteltiin kyläyhdistyksen tulevaisuuden 
taloudesta ja toiminnasta. 
 

KYLÄYHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT 

• Kyläyhdistys palkkasi Vihdin kunnan kesäsetelien ja OP-Uusimaan mahdollistamana neljä 
kylän nuorta kesätöihin kymmeneksi päiväksi kesäkuussa 2021. Kolmelle nuorista (Ida 
Ekholm, Niklas Neva ja Elsa Pullinen) saatiin Vihdin kunnan kesäseteli, yhdelle (Paris 
Palonen) OP-Uusimaan kesäduuni-tuki.  
Kesätyöntekijät siivosivat kylätalon perin pohjin, siistivät uimarannan, tarkistivat 
luontoreittien kunnon, tekivät laavulla polttopuita ja siivoustöitä, puhdistivat 
ilmoitustaulut, ylläpitivät kylän Instagram-tiliä, päivittivät merkittävästi www.vihtijarvi.fi 
-kyläsivuja, sekä osallistuivat kylätalon mainosvideon tekoon. 

• Työtekijänä Route 132 – Tie ilman rajoja -hankkeen palkattuna työntekijänä toimi 1.1.-
28.2.2021 Kaarina Pullinen (kts. jäljempänä kohta Hankkeet) 
 

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

• Kylän yhdistysten kokoontumiset: 18.3. Teamsin välityksellä ja 14.9.2021 kylätalolla. 

• Vihtijärvi osallistui Avoimet kylät -tapahtumaan 12.6.2021. Tapahtumapäivänä kirpputori 
oli auki ja kyläkahvilana oli Ahvenharjujen Kahvila Magee. 

• Kyläyhdistys piti vuorollaan Kyläkahvilaa kirpputorilla la 10.7. ja la 17.7., kahvilan pitäjinä 
oli hallituksen jäseniä. La 10.7. myös Rähmivät kädet musisoivat (RiPe:n kokoonpano) 

• Koulun ja päiväkodin henkilökunnalle järjestettiin jo perinteiset Syyskahvit ke 11.8.2021 
klo 14.  

• Sunnuntaina 24.10.2021 järjestettiin kyläyhdistyksen koordinoimana muiden kylän 
yhdistysten (Palvelutaloyhdistys, Martat ja VPK) kanssa yhdessä Nummituvalla Kati 
Outisen esitys Niin kauas kuin omat siivet kantaa. Tilaisuuden järjestäminen oli 
mahdollista Vihtijärven osakaskunnan tuella. 
 

KYLÄTALO 

• Kylätaloa on vuoden aikana vuokrattu yksityis-, yritys- ja yhdistystoiminnan tilaisuuksiin, 
tosin koronatilanteen vuoksi tavallista vähemmän.  
 

MUU TOIMINTA 

• Venetiimi (Riitta Rinne, Eila Rouvali, Leena Weiste & co) on ylläpitänyt kylän keskustassa 
sijaitsevaa Vihtijärven vene -tilataideteosta ansiokkaasti aina teeman/kauden mukaisesti.   

• Kirpputori oli avoinna Kylänpään talossa kesäviikonloppuisin pe-la-su.  
Vapaaehtoistoimintaan osallistui useita henkilöä + tavaran lahjoittajat, tapahtumiin 
osallistuneet sekä pihatalkoolaiset. Ensimmäinen suunnittelutapaaminen pidettiin 
1.3.2021 kylätalolla. Kirpputorilla järjestettiin kauden 2021 aikana seuraavat tapahtumat: 
o la 8.5. Äitienpäivän kukkamyynti  
o la 22.5. Kirpputorin avajaiset, Dogs & Deli -burgeripäivä  
o la 12.6. Avoimet Kylät 
o la 3.7. Kesätori 
o la 7.8. Pop-up-katukeittiöt 
o la 4.9. Sadonkorjuutapahtuma 
o la 11.9. Sulkijaiset, Dogs & Deli -burgeripäivä 
o la 11.12. Joulutori 
Lisäksi jokaisena lauantaina järjestettiin kyläkahvila, jota pitivät vuorollaan kylän 
yhdistykset ja yksityiset henkilöt tai yritykset. 

Vuosi oli jälleen ennätysmäinen, kirpputori ylsi noin 12.000 €:n myyntiin tehokkaan 
toiminnan seurauksena Anja Kokkosen johdolla. Noin puolet tuotoista tuli 
tavanomaisesta kirpputorimyynnistä, 38 % verkkomyynnistä ja 12 % tapahtumien tuotoista.  

• Luontotiimi 
Kokoontuminen su 26.9.2021 Lammaslaitumen laavulla – lähinnä kuulumisten vaihtoa, ei 
päätetty järjestää mitään tilaisuuksia vaihtelevan koronatilanteen vuoksi. 

 

• Mediatiimi toimitti kylälehti Vihtijärveläisen 2021 sekä ylläpiti www.vihtijarvi.fi -sivustoa  
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• Kylätalon tiloissa on vuoden aikana järjestetty seuraavat Maaseudun Sivistysliiton 
tukemat kurssit:  
o Kesäjooga 1.6.-29.6.2021, 11 osallistujaa 
o Syysjooga 16.8.-20.12., 13 osallistujaa + 5 satunnaista osallistujaa 

 

ALOITTEET JA KANNANOTOT ULKOPUOLISILLE TAHOILLE 

• Kyläyhdistys esitti Vihdin kunnanhallitukselle 29.11.2021, että Vihtijärven kyläkeskuksen 
alueelle laaditaan nopeutetulla aikataululla Vihdin kunnan strategisen yleiskaavan mukainen 
mitoittava osayleiskaava. 

• Hiiskulan kartanon kanssa valmisteltiin vuokrasopimusta Kylänpään kirpputorialueesta. 

• Kyläyhdistyksen syyskokoukselle ehdotettiin, että esitetään Vihdin kunnalle tällä hetkellä 
käyttämättömänä olevan koulun ulkorakennuksen hankkimista kyläyhdistyksen 
omistukseen. Syyskokous puolsi ehdotusta.   

 
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 

Kylän kotisivut www.vihtijarvi.fi ovat olleet jatkuvasti ahkerassa käytössä. Kotisivuilla kerrotaan 
kylän tapahtumista, uutisista, kyläläisistä ja kyläyhdistyksen toiminnasta. Kyläuutisia julkaistiin 
vuoden aikana 56 kpl ja Kuukauden kyläläisiä esiteltiin 12 kpl. 

Kylälehti Vihtijärveläinen 2021 jaettiin kyläläisten postilaatikoihin 19.6.2021. Vihtijärveläisen 
painos oli 1000 kpl.  

Tiedoksi: Facebookissa on ollut vuodesta 2007 lähtien Vihtijärvi-ryhmä, 01/2022 jäseniä oli 1292 
(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). Tuhannennelle fb-ryhmän jäsenelle, Eija Rantalalle, 
ojennettiin 24.3.2021 Vihtijärvi -logolla varustettu linnunpönttö. 

Ykkösakseli ry:n Yhdistyslaturi-hankkeen puitteissa tehty Mennään kylään Vihtijärvelle -video 
julkaistiin 7.10.2021 (https://www.youtube.com/watch?v=QaeAkMJfbV8). 

Uudenmaan kylät ry:n Kehittyvät kylätalot -hankkeen puitteissa tehty Vihtijärven kylätalon 
mainosvideo julkaistiin 24.11.2021 (https://www.youtube.com/watch?v=0RXyCOEKAPw). 

HANKETOIMINTA 

LIVE 5 -teemahanke (Ykkösakseli ry) 

Vihtijärven kyläyhdistys haki ja sai Ykkösakselin LIVE 5-teemahankkeesta rahoitusta 
kirpputoritoiminnan kehittämiseksi. Hankittiin kymmenen torikojua, pergola, pöydät ja penkit 
sekä kuivikekäymälä, lisäksi tarvikkeita uusien opasteiden tekemiseen. Hankkeen 
kokonaiskustannus oli noin 7.324 € ja tukea on hyväksytty 50 % kustannuksista eli noin 4825 €. 
Osan omarahoitusosuudesta katettiin talkootyöllä. Hanke toteutettiin vuoden 2021 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 puitteissa tehtiin kylätalon mainosvideo. 
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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. Vuoden 2021 puolella hanke oli vielä 
käynnissä tammi- helmikuun, mutta sen jälkeen pidettiin taukoa loppuvuosi.  
Hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa 31.12.2022 saakka. 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 
(esim. Vihtijärvi-viirin) sekä joulu- ja postikorttien myyntituotot. 

Maaseudun Sivistysliitto on tukenut järjestettyä kurssitoimintaa.  

Yhdistyksen talous on kunnossa.  

 (01/2022 Kaarina Pullinen, sihteeri, Vihtijärven kyläyhdistys ry) 


