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Hyvä vihtijärveläinen ja vapaa-ajan asukas, tuleva vihtijärveläinen, kunnan tai valtion 
virkamies, rahoittaja tai yhteistyökumppani

Kädessäsi on Vihtijärven kylä- ja turvallisuussuunnitelma vuosiksi 2017-2022. Toivottavasti löydät tästä 
julkaisusta tietoa, ideoita tai inspiraatiota itsellesi. Vihtijärven kylä- ja turvallisuussuunnitelma on koottu 
Vihtijärven kyläyhdistys ry:n toimesta osana Vahvistuva Vihtijärvi -hanketta. Hanke on saanut rahoitusta 
EU:n maaseuturahastosta Leader-ryhmä Ykkösakselin kautta. 

Kylä- ja turvallisuussuunnitelmaa varten on pyritty keräämään kaikkien halukkaiden kyläläisten sekä 
kylän yhdistysten mielipiteet, näkemykset ja ideat seuraavilla tavoilla:

•	 laaja	kyläkysely	vakituisille	ja	vapaa-ajan	asukkaille	30.5.-	31.8.2016	kirjallisesti	tai	sähköisesti	
 (107 vastaajaa)
•	 Avaimet	Maisemaan	-hankkeen	järjestämä	kaikille	avoin	kyläkävely	3.9.2016
•	 kolme	kaikille	kyläläisille	avointa	kyläsuunnitteluiltaa	Uudenmaan	kylät	ry:n	kyläasiamies	
 Pirkko Kaskisen luotsaamana
•	 päiväkodin	lasten	ja	koululaisten	ajatukset	kuvin	ja	tarinoin
•	 VITAL-hankkeen	puitteissa	vuonna	2015	FCG:n	toimesta	laadittu	kylän	kehittämissuunnitelma
•	 aiemmat	kyläsuunnitelmat	2004	(vuosille	2006	-2010)	ja	2010	(vuosille	2011-2016)
•	 luonnos	suunnitelmasta	on	ollut	kommentoitavana	kylän	yhdistysten	edustajilla,	Vihdin	kunnassa		
 sekä kylän kotisivuilla

Kiitos	kaikille	kyläkyselyyn	vastanneille.	Erityiskiitos	Anu	Nilssonille,	joka	auttoi	merkittävästi	
kysymysten	laatimisessa	ja	tulosten	analysoimisessa.	Vihdin	kuntaa	ja	erityisesti	Marjo	Areniusta	
kiitämme sähköisen kyselyn teknisestä toteutuksesta. Vihtijärven koulun ja päiväkodin työntekijöille 
kiitos lasten osallistamisesta kylän suunnitteluun. Kyläsuunnitelmailtoihin osallistuneita kiitämme 
aktiivisuudesta, rohkeasta ideoinnista ja ideoiden kriittisestä tarkastelusta. Kiitos Uudenmaan kylät ry:n 
Pirkko Kaskiselle tuesta ja ohjauksesta koko suunnitelman työstämisen aikana. Kiitokset myös 
turvallisuustyöryhmän	Satu	Nordströmille,	Kaisa	Kuuselalle,	Mika	Nilssonille	ja	Olli	Sairalle	
asiantuntemuksesta.	Juha	Ahvenharjulle	suurkiitos	valokuvista	sekä	Ari	Peuralle	graafisesta	työstä.

	 Tekstit:	Kaarina	Pullinen,	Heli	Einesalo		 	 	Taitto:	Ari	Peura
	 Kuvat:	Juha	Ahvenharju,	kyläläisten	albumit	 	 Painatus:	Grano	Oy	2017
	 Turvallisuusohjeen	piirrokset:	Ari	Peura	 	 	Julkaisija:	Vihtijärven	kyläyhdistys	ry

www.vihtijarvi.fi
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1.   Vihtijärvi

Vihtijärvi on vireä maaseutumainen kylä 
Uudellamaalla, kivenheiton päässä 
Hämeen rajalta.  Kylän sijainti on sanalla 
sanoen nerokas. ”Tarpeeksi lähellä, mutta 
riittävän kaukana”, luonnehti moni kylän 
sijaintia	vuoden	2016	laajassa	kyläkyselyssä.	

Helsinkiin on matkaa noin 50 kilometriä 
ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle noin 
45 km. Vihtijärveläinen voi käydä töissä 
pääkaupunkiseudulla, mutta iltaisin ihailla 
järvimaisemaa luonnon keskellä omalta 
kotipihaltaan. Sopivalla etäisyydellä on 
monta	suurempaa	taajamaa.	Alle	puolen	
tunnin ajomatkan päässä ovat Klaukkala, 
Nurmijärven	ja	Vihdin	kirkonkylät,	
Hyvinkää, Karkkila ja Loppi – valitse missä 
haluat asioida. 

Lähimmät ruokakaupat sijaitsevat noin 10 
kilometrin päässä Röykässä ja Läyliäisissä.
Asukkaita	meillä	on	525	(tilanne	31.12.2016).	
Kylällä on toimiva koulu ja päiväkoti, 
ja harrastustoiminta on aktiivista. 
Kesäaikaan väki tuplaantuu, kun kesä-
asukkaat saapuvat. Yhtenä vetovoima-
tekijänä kesäasukkaille lienevät kylän 
18	järveä	ja	lampea	sekä	upea	luonto,	
josta me kaikki olemme ylpeitä. 
Vihtijärven huippu, Rokokallio, kohoaa 
156	metrin	korkeuteen	merenpinnasta.

Vaikka kylä on pieni, se on silti suuri. 
Sen pinta-ala on noin 7250 hehtaaria. 
Se tarkoittaa sitä, että vaikka kyläyhteisö 
on tiivis ja aktiivinen, jokainen saa asua 
väljästi ja olla rauhassa - silloin kun haluaa. 
Me	vihtijärveläiset	teemme	kovasti	työtä	
sen eteen, että täällä olisi hyvä olla 
jatkossakin.	Meidät	tunnetaan	siitä,	että	
tartumme toimeen, kun sen aika on. 
Vahvuuksiamme ovat yhteisöllisyys, 
aktiivisuus sekä monipuolinen osaaminen.

Entäpä mistä me haaveilemme? 
Katso visiomme tämän kyläsuunnitelman 
lopusta.

Lähimmät ruokakaupat sijaitsevat noin 10 
kilometrin päässä Röykässä ja Läyliäisissä.

31.12.2016).

Kesäaikaan väki tuplaantuu, kun kesä-
asukkaat saapuvat. Yhtenä vetovoima-

Vihtijärven huippu, Rokokallio, kohoaa 
merenpinnasta.

Se tarkoittaa sitä, että vaikka kyläyhteisö 
on tiivis ja aktiivinen, jokainen saa asua 
väljästi ja olla rauhassa - silloin kun haluaa. 

Haluatko tietää lisää Vihtijärvestä?
Kylän internetsivut: www.vihtijarvi.fi 
Vihtijärven historiasta voit lukea kylän 
historiikista Vihdin kruunu (2006).
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2. Kylä- ja turvallisuussuunnitelma - miksi ja miten 

Koskapa kylämme on mielestämme niin mainio, haluamme sen kehittyvän itsellemme ja läheisillemme, 
tuleville sukupolville sekä 100-vuotiaalle Suomelle parhaalla mahdollisella tavalla. Kuten eräs koti-
sivujemme Kuukauden kyläläinen totesi: tasapainoiset ja tyytyväiset ihmiset tekevät yleensä hyviä 
asioita ja päätöksiä. Siksi meidän tulee satsata omaan ja ympäristömme hyvinvointiin, kysymys on 
tulevaisuudesta.  

Kyläsuunnitelman tarkoitus on kirjallisesti ilmaista kylän asukkaiden yhteinen tahto kylän tulevaisuudesta.  
Se ohjaa kylän kehitystä ja siihen tähtääviä toimia. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. 
Lisäksi kyläsuunnitelma antaa kuvan kylän toimintaympäristöstä niin kyläläisille itselleen kuin kylän 
ulkopuolisillekin tahoille.

Aikuisen näkemys tulevaisuuden kylästä voi näyttää tältä. Kyläsuunnitteluillan keskustelun kokosi Soile (60v).
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Vihtijärven uusimpaan, järjestyksessä kolmanteen kyläsuunnitelmaan olemme halunneet tuoda mukaan 
erikseen myös turvallisuussuunnitelman. Turvallisuus on viime vuosina noussut tärkeäksi aiheeksi 
haja-asutusalueiden saadessa entistä enemmän kantaa itse vastuun olemisestaan. Turvallisuusriskien 
tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy on järkevää ja taloudellista. Kylän turvallisuussuunnitelman on 
tarkoitus parantaa kyläläisten turvallisuutta ja lisätä kyläläisten tietoisuutta turvallisuusasioissa. 
Kylän tärkein turvallisuustekijä olet kuitenkin sinä - vihtijärveläinen vakituinen tai vapaa-ajan asukas. 
Huolehdi siis itsestäsi, läheisistäsi ja naapureistasi (tietysti sopivaisuuden rajoissa). 

Kylän aikuisilla on valtava vastuu turvallisuuden avainhenkilöinä - esimerkki on ehkä tärkein yksittäinen 
tekijä myös turvallisuusasioissa. Jokaisen kyläläisen tehtävänä on tarkistaa oman kodin turvallisuus-
tilanne, siinä voi pienenä apuna olla oheinen lyhyt turvallisuusohje. Huomaa myös kriisi- tai muuten 
hankalien tilanteiden varalle laadittu lyhyt yhteystietolista. 

Turvallisuussuunnitelman lähteinä on käytetty Vihtijärven kyläkyselyn vastausten lisäksi asiaan liittyvää 
viranomaisten laatimaa materiaalia ja muiden kylien turvallisuussuunnitelmia.

Tulevaisuuden hankkeidemme rahoittajille selviää kyläsuunnitelmasta, että esitetyt hankkeet tukevat 
kylän pitkän tähtäimen kehittämistä ja että hankkeen takana on kyläyhteisön yhteinen näkemys ja tahto.

Kyläsuunnitelman kokonaistavoite on edesauttaa kylän vision toteutumista, tukea kylän 
houkuttelevuutta sen olemassa oleville ja tuleville asukkaille, edistää työpaikkojen ja palvelujen 
lisääntymistä kylällä sekä kehittää omalta osaltaan Vihtijärven omavaraisuutta mahdollisuuksien mukaan.

Kristiina (7v) toivoo Vihtijärvelle satamaa.
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3. Käytännön tavoitteet ja toimenpiteet: taulukot

Näiden	taulukoiden	on	tarkoitus	toimia	suuntaa	näyttävänä	ja	inspiroivana	tehtävälistana,	josta	jokainen	
voi	innostua.	Taulukoihin	on	koottu	suunnittelun	aikana	esiin	nousseita	asioita.	On	asetettu	tavoite,	
todettu nykytila, mietitty vaihtoehtoja toimenpiteiksi ja ehdotuksia mahdollisiksi toteuttajiksi ja aika-
tauluksi.	On	kuitenkin	hyvä	pitää	mielessä,	että	kylän	kehittäminen	perustuu	pääosin	vapaaehtois-
toimintaan. Toivottavasti sinäkin innostut!

Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttajat

Kunnan omistaman 
yläkoulun ulkorakennuksen 
kunnostaminen

Ulkorakennus kaipaa 
kunnostamista.

Järjestetään kunnostustalkoot 
tai vapaaehtoisleiri.

Kesä 2017/2018.  
Kunnalta materiaalit + järjestely-
tukea. Kyläyhdistys organisoi.

Nimikyltti koulu- ja kylätalon 
(myös päiväkoti?) seinään. 

Rakennuksen seinässä 
on vain numero.

Hankitaan kyltti tai kirjaimet. 
Sota-ajan toiminnasta kertova kyltti?

Kyläyhdistys, kun mahdollista. 
Vihtijärvi näkyväksi -hanke?

Siisti ja mukava uimaranta 
(katso myös turvallisuus-
suunitelma)

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 tien-
varret, hautausmaa, ilmoitus-
taulun 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. Kyläyhdistys 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 entistä
monipuolisemmat käyttö-
mahdollisuudet ja turvallisuus

Kohtalaisen hyvin varusteltu kylä-
talo. Käyttöä voisi vielä monipuolis-
taa, mutta vaatisi lisävarustelua, 
esim. valkokangas, varastotilojen ja 
akustiikan parantaminen, auto-
maattinen 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 yhteis-
työtä 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 hyvin-
vointipalveluille.

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 kiinteistön-
hoitopalveluja.

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 puska-
radion varassa.

Kannustetaan kylän nuoria 
ryhtymään esim. pestuuringin 
jäseniksi tai 4H -yrittäjiksi ja 
tuetaan heitä.

VaVi-hanke ->2018 syksyyn 
saakka/ kylän nuoret

Ryhmä 1 - Matalan kynnyksen tavoitteet

3.1. Kyläsuunnitelma

6



Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttajat

Kylän nuorten työelämä-
valmiuksien parantaminen

Kylässä rajallisesti (kesä)työpaikkoja. 
Muualle kulkuyhteydet hankalat 
ilman omaa kulkuneuvoa. Nuorten 
työllistyminen jokaisen omalla 
vastuulla. Työkokemus tärkeää 
tulevaisuuden kannalta.

Parannetaan nuorten työelämä-
valmiuksia 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 yli 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 etä-
työkeskus, jossa työtiloja, tieto-
liikenneyhteydet ja yhteistä 
välineistöä. Kannustetaan yrittäjiä 
verkottumaan.

VaVi-hanke -> 2018 syksy, 
paikalliset yrittäjät ja etätyön-
tekijät, kiinteistöjen omistajat

Puhdas luonto ja vesistöt

Kylän luonto ja vesistöt ovat 
suhteellisen puhtaita. Rehevöitymis-
vaara olemassa, roskaamista 
tapahtuu (esim. akkuja metsäauto-
teiden 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 hyötykäyttö- ja 
lähiruokatietouden 
levittäminen

Paljon käyttämätöntä potentiaalia 
ympärillämme; metsissä, järvissä jne.

Tapahtumia aiheen ympärille: 
kursseja ym.

Kurssit VaVi-hanke 
->2018 syksyyn,  omavaraisuus-
hanke tulevaisuuteen?
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Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttajat

Kirpputorin ja Kylänpään talon 
miljöön kehittäminen

Kyläyhdistyksen kirpputori 
hienossa Hiiskulan Kylänpään 
talossa kesäviikonloppuisin. 
Kirpputori ollut merkittävä tulon-
lähde 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. Jatkuvaa 
toimintaa mahdollisuuksien 
mukaan.

Kylämaisemasta kylän 
"käyntikortti"

Avaimet Maisemaan -hankkeesta 
tulossa maisemanhoitosuunnitelma. 
Kyläkeskus ei erotu ohikulkijoille. 

Maisemanhoitosuunnitelman 
mukaiset toimenpiteet. Kylän 
sisääntulot, kylänraitti koululta uima-
rannalle 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 mahdol-
lista ja rahoitusta tarjolla. Kunnan 
liikuntapalvelut/lainavälineistö.

Venepaikkajärjestelmä, joka 
antaisi mahdollisuuden vesillä 
oloon myös niille kyläläisille (ja 
ulkopuolisille), joilla ei ranta-
oikeutta ole (kts. myös 
turvallisuussuunnitelma).

Rannat pääasiassa yksityis-
omistuksessa, käyttö kontrolloima-
tonta (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 reitti-
potentiaalia. 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 in�uenssarokotukset, mutta ei 
enää 2015 alkaen. 

Selvitetään mahdollisuudet kiertäviin 
terveydenhuollon palveluihin 
(mm. hammashuolto, rokotukset, 
verenpainemittaus). 

VaVi-hanke 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 päivä-
kodin 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 
2017 kaksi kunnanvaltuutettua,  
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 tiedon-
kulun parantaminen, 
markkinointinäkökulman 
huomioiminen.

Viestintä toimii kohtalaisen hyvin 
sekä kylän sisäisesti että ulospäin 
(vihtijarvi.�, 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. 

Ryhmä 2 - Keskivaikeat ja vaativammat 
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Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttajat

Päiväkodin ja koulun 
säilyminen;  lisää lapsiperheitä 
kylälle

Toiminnan jatkuminen tuntuu 
epävarmalta. Lisäksi päiväkoti- ja 
alakoulurakennukset ovat perus-
korjauksen tarpeessa eikä kunnalla 
ilmeisesti resursseja rakennuksien 
korjaamiseen. Yläkoulun nykyinen 
vuokrasopimus kunnan kanssa 
päättyy 2019.

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 osayleis-
kaavan päivittäminen 
maaseutumaisuus säilyttäen

Ehdotus kyläkeskuksen maan-
omistajien 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 maan-
omistajat yhteistyössä kunnan 
kanssa. 

Toimiva vesihuolto Jokainen kiinteistö hoitaa omansa 
vaihtelevasti.

Toteutetaan paras mahdollinen 
pohjavesialueelle soveltuva 
jätevesiratkaisu.

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, liikenne-
turvallisuus huolestuttaa kyläläisiä 
(esim. kevyen liikenteen väylien 
puuttuminen), sähkökatkot tavallisia 
jne. 
Turvallisuusasioiden 
ratkaiseminen lisää entisestään 
kylän houkuttelevuutta.

Turvallisuussuunnitelman 
laatiminen ja sen toteuttaminen.

Turvallisuussuunnitelma laadittu
2017. Toimitaan sen mukaisesti.

Senioritalo Vihtijärvelle

Palvelutaloyhdistys aloittanut 
hankkeen 1998, esiselvitys 
aiheeseen liittyen tehty 2011. 
Tarvittaisiin varoja projektin 
toteuttamiseen. 

Löydetään rahoitus ja aktiivinen 
taho ajamaan asiaa. 

Aktiiviryhmä palvelutalo-
yhdistyksen kanssa yhteistyössä. 
Kun aika on kypsä.

Ryhmä 3 - Erittäin vaativat

Selitteet:
VaVi = Vahvistuva Vihtijärvi -hanke          MSL = Maaseudun Sivistysliitto Viakas ry = Vihdin asukas - ja kylätoiminta ry
Mediatiimi = vapaaehtoisista muodostuva ryhmä, joka toimittaa Vihtijärven kotisivuja sekä kylälehti Vihtijärveläistä.
Ykkösakseli ry = alueellinen toimintaryhmä, jonka kautta Vihtijärven eri yhdistykset ovat saaneet EU:n maaseuturahaston 
hankerahoitusta.    

Taulukossa on myös kuvitteellisia hankeideoita kursiivilla.
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Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttajat
Teiden  ja kiinteistöjen/talojen 
selkeä, näkyvä numerointi  
mm. palo- ja pelastustoimintaa 
varten. Myös koulun ja 
päiväkodin rakennusten 
kyltittäminen?

Merkintä on jossain määrin 
puutteellista, pikkuteiltä lähteviä 
merkitsemättömiä pistoja monin 
paikoin, talon numero talon seinässä 
metsän keskellä ei paljoa opasta 
hätätilanteessa.

Yhteishankinta: puuttuvat tiekyltit ja 
talojen numerot teiden varsille. 

Kiinteistöjen omistajat 
yhteistyössä tiehoitokuntien 
kanssa/kautta.

Tieto omasta sijainnista hätäti-
lanteen sattuessa.

Oman sijainnin koordinaatit eivät 
välttämättä ole tiedossa, hätä-
tilanteessa sijaintitiedosta voi olla 
suuri apu palo- ja pelastustoimelle.

Kiinteistöjen sijaintitiedot 
(koordinaatit) näkyvälle paikalle 
(löytyvät esim. www. karttapaikka.�). 
112Suomi -sovelluksen käyttöönotto 
omaan älypuhelimeen.

Jokainen kyläläinen ja vapaa-ajan 
asukas.

Turvallinen/(näkemä)esteetön 
liikenne myös kylän pikkuteillä 
ja kiinteistöille johtavilla teillä. 
Palo- ja pelastustoimen 
esteetön pääsy kiinteistöille.

Teiden varret monin paikoin 
puskaiset ja puut/vesakko lähellä 
tien reunaa. Näkemäesteitä.  Puita 
kaatuu myös tien vieressä oleville 
kaapeleille. Joillekin kiinteistöille 
pääsyä hidastavat puomit.

Vesakoiden poistaminen kylän teiden 
varsilta. Tiedottaminen kiinteistöjen 
saavutettavuuden tärkeydestä.

Maanomistajat, tiehoitokunnat, 
yhteisprojekti? VPK:n tietoisku/t 
esim. kylälehdessä, 
kylän kotisivuilla, fb:ssa

Yleisten teiden hyvä kunto
Talvella aurauksessa/hiekotuksessa 
ja kesällä tien pinnan korjauksissa 
puutteellisuuksia.

Soitto/ilmoitus Tienkäyttäjän linjaan 
0200 2100, soittaa voi 24h/vrk.

Tiellä liikkujat ongelman 
havaittuaan.

VPK:n pelastustoimintaan 
soveltuva venepaikka 
Vihtijärven rannalla. 

Ei sovittua tarkoitukseen soveltuvaa 
veneen vesillelaskupaikkaa.

Selvitetään mahdollisuudet maan-
omistajien kanssa ja perustetaan 
venepaikka.

VPK, maanomistajat, osakaskunta 
ja muut tarpeelliset tahot yhdessä. 

Omaisuusrikosten
ehkäiseminen Jonkin verran murtoja ja varkauksia. 

Kyläläisten aktiivinen naapuri-
valppaus ja yhteydenpito.  
Tunne naapurisi ja tee yhteistyötä!  

Kaikki kyläläiset, jatkuvaa toimitaa.

Koulualueen ja kylätalon
säästyminen ilkivallalta 
(katso myös kyläsuunnitelma)

Koulurakennukset toistaiseksi 
säästyneet ilkivallalta.  Yläkoulu-
rakennus kyläläisten omistuksessa. 
Koululaisille kerrotaan joka syksy 
talon omistussuhteista  ja siitä 
huolehtimisen vastuusta. 
Pihassa oleva kunnan omistama 
ulkorakennus joutunut 
useamminkin ilkivallan kohteeksi.

Koulussa ja toivottavasti myös 
kodeissa opetetaan vastuuta yhteisen 
omaisuuden hoidosta. Jatketaan 
koululaisten, opettajien ja perheiden 
tiedottamista syksyisin. 
Nurkat kuntoon! Tarvittaessa 
valvontakamera/t pihapiiriin?

Kyläyhdistys yhteistyössä 
koulukiinteistön toisen omistajan 
l. kunnan sekä opettajien kanssa. 
Kaikki koulu- ja kylätalon käyttäjät.

Kyläläisten hyvät turvallisuus- 
ja ensiaputaidot, hyvät tiedot 
tapaturmien ehkäisystä sekä 
sähkökatkoihin ja poikkeus-
tilanteisiin varautumisesta.

Ensiapukurssitus omaehtoista, 
VPK kouluttaa jäseniään. Taidot 
ja tiedot erityisen tärkeitä haja-
asutusalueella, jossa apu voi olla 
pitkän matkan päässä. 
Sähkökatkot tavallisia.

Järjestetään ensiapu- ja 
turvallisuuteen liittyviä kursseja aina 
mahdollisuuksien mukaan. 
Ota itse selvää poikkeustilanteisiin 
varautumisesta.

Jatkuvaa toimintaa; kuka tahansa 
voi järjestää kursseja. VPK ja kylän 
yhdistykset yhdessä. Jokainen 
hoitaa taitonsa ja tietonsa ajan 
tasalle.

Sydäniskurin eli de�brillaattorin 
tai useamman hankkiminen 
kylälle ja laitteen käytön
osaaminen.

Avun saaminen sairauskohtauksen 
sattuessa voi kestää kauan ja 
minuutitkin voivat olla tärkeitä. 

Yhdistykset ja/tai yhteisöt (esim. tie-
hoitokunnat) hankkivat sydäniskurin 
tai useampia.

Kylän yhdistykset ja yhteisöt, asia 
koskee jokaista kyläläistä.

Kyläläiset osaavat suorittaa 
alkusammutuksen ja ehkäistä  
tulipaloja.

Päivä Paloasemalla -tapahtumassa 
mahdollisuus saada hyviä neuvoja 
ja kokeilla sammuttamista 
käytännössä. VPK järjestää toimintaa 
ja tiedotusta kaikille kiinnostuneille.

Rohkaistaan edelleen kyläläisiä 
osallistumaan koulutuksiin. Jaetaan 
tietoa/turvallisuusasiaa kylälehdessä 
ja/tai erillisissä oppaissa.

VPK, kyläyhdistyksen 
tiedottaminen

Kyläläisten hyvä tietämys 
ympäristöön kohdistuvista 
riskeistä ja niiden välttäminen 
(esim. vaarallisten aineiden ja 
jätteiden käsittely)

Yleisen tiedon/oman aktiivisuuden 
varassa ollaan; jokainen hoitaa 
ympäristöasiansa kuten parhaaksi 
taitaa, asiaa ei juuri ole nostettu 
keskusteluun.  

Tiedotetaan kylälehdessä ja
kotisivuilla. Tuetaan koululaisten 
ympäristökasvatusta.

Kyläyhdistys, koulu, VPK, muut 
tahot

Hyvät tiedot alueella liikkuviin 
petoeläimiin suhtautumisesta 
- pelko pois ja tervettä varo-
vaisuutta!

Petoeläimiä liikkuu aina haja-
asutusalueilla. Havainnot ja huhut 
aiheuttavat myös pelkoa. Kylällä 
on suurpetoyhdyshenkilö, jolle 
ilmoitetaan havainnot ja jolta saa 
lisätietoa.

Älä jätä pihalle tai nurkkiin 
roskapusseja tms. joka houkuttelee 
petoeläimiä. Ota selvää lajien 
käyttäytymisestä.

Jokainen kyläläinen,  koulu

Ryhmä 1 - Matalan kynnyksen tavoitteet

3.2. Turvallisuussuunnitelma
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Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttajat

Maltillinen liikennenopeus 
Lopentiellä kylän kohdalla.

Nopeusrajoitus 60 km/h, rikotaan 
usein (työmatkaliikenne, rekat). 
Ratsioita kohtalaisen usein, varsinkin 
kesäaikaan. 

Kylästä kertovat sisääntulokyltit 
kiinnittäisivät kuljettajien huomiota ja 
hidastaisivat vauhtia. Nopeusnäytöt 
tms. (vrt Perttula ja Läyliäinen)?

Kylä näkyväksi -hanke?, liikenne-
virasto, kyläyhdistyksen aloite?

Turvallinen ja toimiva uimaranta

Uimarannalla ilmoitustaulu kertoo 
säännöt ja sijaintikoordinaatit. 
Ilmoitustaulu on hieman rapistunut, 
koordinaatit voisi merkitä 
selkeämmin.  Ilkivaltaa tapahtuu 
valitettavan usein.

Uusitaan uimarannan säännöt 
ja turvallisuusohjeet. Löydetään 
ratkaisu ilkivallan eliminoimiseksi. 
Valvontakamera/t?

Kaikki rannan käyttäjät vastuussa. 
Organisaattorina tarvittaessa 
uimarantakummit/ kyläyhdistys.

Sähkökatkojen ennaltaehkäisy
Usein sääolosuhteista johtuen puita 
kaatuu sähkölangoille, myös yksity-
isten mailla.

Jokainen huolehtii mahdollisesti 
vahinkoa aiheuttavan puuston omien 
tonttiensa sähkölinjojen kohdilta 
pois.

Kiinteistöjen omistajat, 
sähköyhtiö.

Hukkumistapauksien 
ehkäiseminen

Vihtijärvellä hukkumistapaukset 
ovat olleet onneksi harvinaisia. VPK 
saanut juuri pintapelastuskalustoa.

Uimakoulu. Muistutuksia jäätilantees-
ta mahdollisuuksien mukaan.

VPK, kyläyhdistys, jatkuvaa 
toimintaa, pilkkijät mukaan?

Ryhmä 2 - Keskivaikeat ja vaativammat

Tavoite Nykytila Toimenpide Aikataulu ja toteuttajat

Turvalliset, valaistut väylät 
kevyelle liikenteelle.

Lopentie luokiteltu vaaralliseksi 
olemattomien pientareiden ja 
raskaan liikenteen vuoksi. Myös 
Karkkilantien, Vihtijärventien ja 
Kytäjäntien pientareet kapeat 
liikenteeseen nähden. Kevyen 
liikenteen väylät olisivat tarpeen. 
Lopentien alikulut Kytäjäntien/Vihti-
järventien sekä Koulunummentien 
risteyksissä ovat hyviä.

Haetaan valaistusta ja kevyen 
liikenteen väyliä (sähkö- ja jäte-
vesilinjojen hyödyntäminen?).  
Luonto- ja historiareittien osittainen 
hyödyntäminen. Vaarallisten teiden 
luokituksen tarkistaminen.

Kyläyhdistys, Tiehallinto, Ely, kunta, 
Vesiosuuskunta? 

Puhtaat pohjavedet/ 
Kiinteistöjen jätevesien 
käsittely 

Jokaisella kiinteistöllä oma jätevesi-
järjestelmä, paikoin vanhentu-
neita järjestelmiä. Vesiosuuskunta 
perustettu 2008, mutta käytännön 
toimiin ei vielä ole voitu ryhtyä.

Pohjavesialueelle soveltuva jätevesi-
ratkaisu tarpeen mukaan.

Kunta ja Vihtijärven vesiosuus-
kunta

Puhtaat pohjavedet/ 
Varautuminen liikenteen 
aiheuttamaan pohjavesien 
saastumiseen

Kylän läpi (pohjavesialueilla 
ja vesistöjen välittömässä 
läheisyydessä) runsaasti raskasta 
liikennettä. Pohjaveden ja vesistöjen 
saastumisuhka liikenne-
onnettomuuden sattuessa 
saastuttavia materiaaleja 
kuljettavalle ajoneuvolle.

Aloite tienvierien pohjavesi-
suojauksesta (toteutettavissa yhtä-
aikaisesti jätevesiputkien 
asentamisen yhteydessä ?)

Aloite: kyläyhdistys + kunta?,
selvitys ja toteutus: Ely-keskus

Peura- ja hirvikolareiden 
minimointi

Hirvi- ja peuravaaramerkit tien 
varrella kertomassa kokemuksen 
mukaisista riskipaikoista. Siitä 
huolimatta kolareita sattuu usein. 
Hirviaidat kalliita.

Tiedottaminen peurojen ja hirvien 
tavallisimmista liikkumispaikoista 
ja -ajoista esim. kylälehdessä ja 
kotisivuilla. Selvitetään tilaisuuden 
tullen varoittamisen vaihtoehtoja ja 
rahoitusta.

VPK/kyläyhdistys/Ely/Poliisi?

Yleinen liikenneturvallisuus 
ja toiset huomioiva asenne 
liikenteessä

Liikenneturvallisuutta voi aina par-
antaa. Liikenne lisääntyy 
jatkuvasti (huom. Klaukkalan tuleva 
ohitustie) ja nopeudet nousevat 
mm. hyvän autokannan johdosta. 
Raskas liikenne (maa-aines, puu- 
ym. suurikokoiset ja painavat 
kuljetukset) lisääntynyt viime 
vuosina myös tuntuvasti.

Aikuisten asenne ja hyvä esimerkki 
ovat ensiarvoisen tärkeitä: tilanne-
nopeudet, rajoitusten ja sääntöjen 
noudattaminen, kypärien ja 
heijastimien käyttö. Puhelin pois 
pyörällä ja autolla liikkuessa! 
Muun liikenteen huomioiminen. 
Emme halua kynttilämeriä teiden 
varsille, kiitos!

Kaikki kyläläiset, koulu, kodit, 
Poliisin ja Liikenneturvan valistus/
auktoriteetti. 

Ryhmä 3 - Erittäin vaativat
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löytyisköhän 
täältä muuten

pokemoneja?!

skreek!!

katsoisitkos naapuri
hieman meidän talon 
perään kun olemme 

lomareissulla?

tottakai!
avaimet ovat kai
edelleen siellä

ruukun alla?

eilen tää kesti 
vielä ihan hyvin!!

apuaaa!

Jokaisessa kodissa kannattaa varautua mahdollisia
kriisitilanteita varten. Tarkista, että kotoasi löytyvät
- säännöllisesti tarkastettu ensisammutin
- sammutuspeite näkyvällä paikalla
- savu- ja häkäilmaisimia riittävä määrä
- sidostarpeita, sakset, haavatyynyjä, laastaria, 
  särkylääkkeitä, kyypakkaus ym.

Näiden käyttö kannattaa myös opetella kunnolla 
etukäteen. Harjoittele myös hätäpoistumisteiden 
käyttöä kotonasi - hätätilanteessa ei ole enää aikaa 
opiskeluun!

4. Kyläturvallisuuden lyhyt oppimäärä 

Tunne naapurisi! Siitä on molemminpuolista hyötyä.
Naapuriapu on usein tarpeen ja koti on helpompi 
jättää väliaikaisesti tyhjäksi, kun naapurisi on tietoinen 
asiasta. Kunnon naapurisopu lisää myös elämänlaatua!

Älä sulje itseäsi turhaan lukittujen porttien taakse. 
Jos talosi syttyy tuleen, saat sairauskohtauksen tai 
kotonasi tapahtuu vakava tapaturma, olisi hyvä, että 
apu pääsee nopeasti paikalle! Käytä siis harkintaa, kun 
suljet kulkuteitä kotiisi.

Liiku varoen heikkojen jäiden aikaan. Osaatko uida? 
Vältä luonnossa kulkiessasi jyrkänteitä ja muita 
vaaranpaikkoja, älä ole koskaan tyhmänrohkea!

Kun olet liikenteessä, keskity liikenteeseen! Älä tutki 
kännykkääsi, ole älykkäämpi kuin älypuhelimesi.
Noudata liikennesääntöjä, ne ovat sinun parhaaksesi!
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Hätänumero 112 
Hätänumeroon 112	tulee	soittaa	aina	kiireellisissä,	todellisissa	hätätilanteissa	hengen,	terveyden,	omaisuuden	tai	
ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. www.112.fi

Poliisi 
•	Länsi-Uudenmaan	poliisilaitoksen	vaihde 0295 430 281	(avoinna	ma	-	pe	8	-	16.15)
•	Neuvontapuhelin	0295 419 800	(ma	-	pe	klo	8	-	16.15),	neuvontapalvelu@poliisi.fi

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos
•	Tilannekeskus,	neuvonta	ja	vaihde (09) 8162 8699 (24/7 ), www.lup.fi
•	Päivystävä	palotarkastaja	(09) 8162  6815	(arkisin	klo	9.00-11.30)	

Terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteystiedot
•	Perusturvakuntayhtymä	Karviainen,	vaihde (09) 4258 2000, www.karviainen.fi
•	Karkkilan	terveysasema	(09) 4258 2200	(päivystys	ja	ajanvaraus	arkisin	klo	8-16)
•	Nummelan	terveysasema	(09) 4258 2100	(päivystys	ja	ajanvaraus	arkisin	klo	8-16)	
•	Nurmijärven	terveysasema,	terveysneuvonnan	puhelin	(09) 2500 3295	(joka	päivä	8-18)
•	Päivystys	Hyvinkään	sairaala	019 4587 5700	(arkisin	16-08	sekä	viikonloppuisin	ja	juhlapyhinä)
•	Päivystys	Lohjan	sairaala	019 380 1200	(arkisin	16-08	sekä	viikonloppuisin	ja	juhlapyhinä)

Myrkytystietokeskus: 09 471 977 (24/7)
Myrkytystietokeskus	vastaa	puhelimessa	ympäri	vuorokauden	äkillisten	myrkytysten	ehkäisyyn	ja	hoitoon	liittyviin	kysymyksiin.	
Keskus palvelee koko maata.  www.myrkytystietokeskus.fi

Kansalaisneuvonta 0295 000 (ma-pe 8-21, la 9-15)
Kansalaisneuvonta neuvoo julkisten palveluiden käyttäjiä, se auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen tai viranomaisen 
sähköisen palvelun asiansa hoitamiseen. www.kansalaisneuvonta.fi

Keskusteluapua elämän kriiseissä
•	Valtakunnallinen	kriisipuhelin	010 195 202	(arkisin	9-07,	viikonloppuisin	ja	juhlapyhinä	klo	15–07),	www.mielenterveysseura.fi
•	AA	Auttava	puhelin	(09) 750 200	(joka	päivä	9-21),	www.aa.fi
•	Päihdeneuvonta	0800 900 45 (24/7, maksuton palvelunumero) 
•	Lähisuhdeväkivallan	uhreille	Nollalinja 080 005 005 (24/7, maksuton palvelu, puhelu ei näy puhelinlaskulla), www.nollalinja.fi
•	MLL	lasten	ja	nuorten	puhelin	116 111 (ma–pe klo 14–20 ja la–su klo 17–20), 

Lasten ja nuorten puhelimeen voi soittaa maksutta koko maassa joka päivä ja siellä voi kysyä tai keskustella 
	 luottamuksellisesti	mistä	tahansa	itseä	mietityttävästä	asiasta.	Lisäksi	nettikirje-	ja	Chat-mahdollisuus,	www.mll.fi
•	MLL	vanhempainpuhelin	0600 12 277	(0,08	e/min	+	pvm/mpm,	ti	10–13	ja	17–20,	ke	10–13	ja	to	14–20).	Soita	tai	kirjoita	missä		

tahansa vanhemmuuteen liittyvässä asiassa. www.mll.fi  
•	Kirkon	valtakunnallinen	palveleva	puhelin	0400 22 11 80	(su–to	klo	18–01,	pe	ja	la	18–03)	ja	ruotsinkielinen	kirkon	palveleva		

puhelin 0400 22 11 90 (joka ilta klo 20–24). www.kirkonkeskusteluapua.fi, www.samtalstjanst.fi
•	Keskustelutukea	rikoksen	uhriksi	joutuneelle	116 006 (ma–ti klo 13–21 ja ke–pe klo 17–21). Puhelimeen voi soittaa myös  

nimettömänä. www.riku.fi
•	www.tukinet.net - kriisikeskus netissä

Omia	tärkeitä	yhteystietoja:

Kotona on hyvä olla kotivara mahdollisia kriisitilanteita 
varten. Jokainen voi koota kotivaransa oman makunsa 
mukaan, mutta seuraavia asioita on hyvä olla mukana:
- radio, paristoja, vesikanisteri, säilykkeitä, taskulamppu, 
otsalamppu, tulitikkuja, kynttilöitä, särkylääkkeitä ym. 
Mieti, millainen sinun kotivarasi olisi ja missä sitä 
säilyttäisit. Ja ennen kaikkea, toteuta se!

Alla on lisäksi joitakin tärkeimpiä yhteystietoja 
erilaisten kriisitilanteiden varalle. Huomaathan, että
yhteystiedot on hyvä välillä tarkistaa.
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5. Vihtijärven visio

Vihtijärvi on elinvoimainen uusmaalainen kylä, joka on viisaasti osannut hyödyntää sekä 
pääkaupunkiseudun läheisyyden että paikalliset luontoarvot. Hyvin suunniteltu maankäyttö 
mahdollistaa kylän maltillisen kasvun ja sitä kautta toimivat peruspalvelut, maaseutumaisuutta 
kadottamatta. Vihtijärven asukkaat muodostavat aktiivisen, turvallisen ja vastuuta ottavan 
kyläyhteisön.

Välineitä vision toteuttamiseksi

•	yhteistyö
•	positiivisuus
•	ennakkoluulottomuus
•	uudistumiskyky
•	pitkäjänteisyys
•	johdonmukaisuus
•	oma-aloitteisuus	

Vihtijärven vision elementit

•	 Elinvoimainen	uusimaalainen	kylä
•	 Maaseutumainen	kylän	luonto-,	

maatalous- ja rakennettu ympäristö
•	 Kasvun	ja	uudistumisen	mahdollistavat	

maankäyttö- ja väestörakenne
•	 Toimiva	infrastruktuuri
•	 Keskeiset	peruspalvelut	kylässä
•	 Kattava,	yhteisöllinen,	turvallinen	ja	

aktiivinen kyläyhteisö
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                                     Visiota voidaan arkikielellä kutsua myös unelmaksi. 
                         Sen avulla pyritään luomaan jokaiselle kuva tulevaisuudesta, joka 
              vetoaa sekä ajatteluun että tunteisiin. Visio on jotakin, jonka yksilö haluaa 
saavuttaa ja joka innostaa häntä. Useimmille ihmisille se on pohjimmiltaan pyrkimys 
luoda jotakin taloudellista voittoa suurempaa ja merkityksellisempää. Ilman visiota työssä 
ei ole merkitystä, suuntaa eikä ohjetta esimerkiksi siihen, miten tehtäviä ja kehitystoimintaa 
priorisoidaan. Visio on myös osa yrityksen, aatteellisen yhdistyksen tai muunlaisen järjestön 
strategiaprosessia. Strategia on yhteistä tietoa yrityksestä, yhdistyksestä tai järjestöstä ja sen     
       toimintatavoista, ja se myös syntyy yhdessä tekemällä. Kun henkilöstö halutaan saada 
                mukaan visiointiin, johdon tärkeimmiksi työkaluiksi nousevat tarinat ja kieli, 
                                                     joiden avulla luodaan innostusta. 

                                                                    (Lähde: Wikipedia)

Kyläsuunitelmaillassa hahmoteltiin unelmien kylää. 
Yhden työryhmän haavekuva näytti tältä.



Teksti: Tero Pullinen

Taivaalle keinahtelee savupatsas koulun piipusta. 
Äänekäs leikki raikaa, kunnes kellon soitto 
täyttää rakennuksen uuden oppimisella. 
Pihan tyhjennyttyä savu sekoittuu taustaansa 
siinä missä metsä loppuu ja taivas alkaa.

Elämä maailman parhaassa kylässä soljuu 
rauhallisesti, askel askeleelta. Uudet asukkaat 
tutustuvat viehättävään asuinseutuunsa, kun 
taas kokeneemmat kulkevat tottuneesti 
muinaisen Joldianmeren rantakivikoilla 
touhuissaan. Meren, joka tuhansia vuosia sitten 
alkoi vetäytyä täältä. Jättäen  muistoksi liudan 
kalaisia järviä notkelmiinsa sata metriä nykyisen 
pintansa yläpuolelle. 

Arkea ja juhlaa omassa rauhassa tai yhdessä, 
tilanteen mukaan. Kisaillen, onnitellen, 
harrastaen ja talkoillen. Töitä tehden ja nauttien 
siitä, mitä kullekin kohdalle sattuu.

Sunnuntaikellot tahdittavat viikkorytmin 
lepoineen ja töineen. Kyyti odottaa kulkijaansa 
kylätiellä, mutta kellään ei tunnu olevan kiire 
mihinkään. Ilmakin tuntuu pysähtyneen 
kuuntelemaan omaa tyytyväisyyttään. 
Kuljettaja vaihtaa kuulumiset ohiajavan rouvan 
kanssa aikansa kuluksi. Tie pöllyää polkupyörän 
renkaissa kun matka jatkuu. Koppalakki jää 
potkimaan laiskanoloisesti isompia kiviä 
ojanpohjalle. 

Illan syvenevässä varjossa ilves tarkkailee 
pellolla ruokailevaa kaurisperhettä. Ihmiset ja 
luonto elävät elämäänsä sylityksin. Metsää ja 
soitansa on harva saappaanpohja kuluttanut. 
Ihmistä harva metsänelävä häirinnyt, 
pikemminkin ihastusta suoden.  

Siellä missä Helsingin äänet voi melkein kuulla 
mutta ei siltikään ihan. Siellä missä metsä 
loppuu ja taivas alkaa.

Maailman paras paikka  
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