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VAHVISTUVA VIHTIJÄRVI 

Selvitys hankkeen toiminnasta ajalla 

1.4.–31.12.2016 

 
Vahvistuva Vihtijärvi –hankkeen aluksi laadittiin toimintasuunnitelma ja karkea 

aikataulu. Alkuvaiheen keskeisin tehtävä oli kyläkyselyn ideointi ja toteuttaminen 

sekä sähköisesti että paperiversiona. Kyselyyn ovat saaneet osallistua 

vapaamuotoisesti myös Vihtijärven koulun oppilaat sekä päiväkodin lapset. Kyselyn 

tuloksia hyödynnetään hankkeen jatkotoimenpiteissä, joista yksi on 

kyläsuunnitelman päivittäminen. Päivittämistyö aloitettiin kokoamalla kyläläiset 

yhteisiin kyläsuunnitelmailtoihin syyskuusta alkaen. 

 

Paikallisen työllistymisen tukemiseen liittyen on kerätty tietoa muista kylistä sekä 

tavattu mahdollisia yhteistyötahoja.  

 

Kylän turvallisuussuunnitelman laatimista varten on perustettu työryhmä, jossa on 

myös viranomaisedustajia. Työryhmä on kartoittanut turvallisuussuunnitelman 

sisältöä sekä tutustunut esimerkkisuunnitelmiin. 

 

Luontoreittisuunnitelmaa varten on kerätty perustietoa mm. osallistumalla 

valmennuksiin ja tekemällä maastokartoituksia kylän luontoselvityksessä mainituissa 

kohteissa. Oppaina ja asiantuntijoina on tavattu henkilöitä, joilla on 

paikallistuntemusta. Lisäksi on tutustuttu esimerkkikohteisiin. 

Luontotietopankin perustamiseksi on kerätty luonto- ja historiatietoa sekä 

kartoitettu tietopankin teknisen toteuttamisen vaihtoehtoja. 

 

Luontoaiheista koulutusta on järjestetty kaudella neljä kertaa vaihtelevin teemoin. 

 

Hanketta hallinnoi Vihtijärven kyläyhdistys ry, jonka hallitukselle 

hankekoordinaattorit raportoivat hanketyön suunnitelmista ja toteutuksesta 

säännöllisesti. 



 

 

Y-tunnus  1870784-8   Kotipaikka: Vihti www.vihtijarvi.fi  

  

Hanketoiminnan keskeiset tapahtumat ja tilaisuudet 

ajalla 1.4.–31.12.2016 

 
Huhtikuu  

 toimintasuunnitelman laadinta 

 18.4. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 25.4. Kyläkokous, hanketoiminnan tilannekatsaus 

 

Toukokuu 

 9.5. Hankeinfo kyläläisille 

 16.5. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 22.5. Luontokurssin aloitus: Vihtijärven luontoselvitys 

 30.5. Kyläkysely avattiin 

 31.5. Osallistuminen luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -valmennukseen 

(1. päivä) 

 

Kesäkuu 

 1.6. Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -valmennuksen 2. päivä 

 6.-17.6. Paikallisen nuoren työllistäminen (2 vkoa) 

 7.6. Luontokurssi: villiyrtit 

 8.6. Tapaaminen: Arto Lampinen, Vihtijärven metsästysseurue 

 11.6. Osallistuminen avoimet kylät –tapahtumaan; kyläkysely + tiedottaminen 

hankkeesta 

 15.6. Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia –valmennuksen päätöspäivä 

 20.6. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 23.6. Tutustuminen yhteen kylän luontokohteista: Nokkalanlahden 

jalopuumetsä sekä tapaaminen: Heikki Kivistö 

 23.6. Maanomistajatapaaminen Hiiskulan kartanon edustajien kanssa 

 

Heinäkuu 

 ei järjestettyjä tapahtumia; taustatöitä eri teemoihin liittyen 
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Elokuu 

 7.8. Luontokurssi: pato- ja kosteikkoretki 

 9.8. Tapaaminen tulevien Vihtijärven koulun opettajien kanssa; kylätalon sekä 

hanketoiminnan esittely 

 15.8. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 24.8. Tapaaminen: Pirjo Sjögren, Paavolan kylä ja Lohjansaari sekä 

tutustuminen Paavolan luontopolkuun 

 24.8. Tutustuminen: Halauspuumetsä ja luontopolku, Selki 

 31.8. Kyläkysely sulkeutui 

 

Syyskuu 

 2.9. Tapaaminen: Pekka  Ruokolainen, Happy Branding Company 

 2.9. Tutustuminen yhteen kylän luontokohteista: Ylimmäisten muinaisranta 

sekä tapaaminen: Rauli Augustin 

 5.9. Tapaaminen: Suvi Kiljunen,  Suomen lähikoulut ry 

 7.9. Tapaaminen: Pentti Saastamoinen, Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry 

 7.9. Tapaaminen: Änise Haapalainen ja Anu Nilsson, Vihtijärven 

palvelutaloyhdistys  

 8.9. Tapaaminen: Jarkko Repo, Siteseq Oy (kylän internetsivusto) 

 9.9. Turvallisuussuunnitelmaryhmän aloitustapaaminen: Kaarina Pullinen, 

Mika Nilsson, Kaisa Kuusela 

 11.9. Luontokurssi: puut ja pensaat dendrologi Heikki Kiurun johdolla 

 15.9. Tapaaminen: Pirkko Kaskinen, Uudenmaan kylät ry 

 21.9. Tapaaminen: Taina Lehtisalo, Vihdin matkailu ry 

 21.9. Tapaaminen: Suvi Salonen, Vihtijärven koulun opettaja 

 22.9. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 28.9. Kyläsuunnitelmailta I 

 

Lokakuu 

 12.10. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 26.10. Kyläsuunnitelmailta II 
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 30.10. Luontokurssi: Petoeläimet ja me 

 30.10. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 

Marraskuu 

 2.11. Kyläkyselyn tulosten esittely kyläkokouksessa 

 14.11. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 20.11. Kyläsuunnitelmailta III 

 

Joulukuu 

 7.12. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 19.12. Tapaaminen: Mikael Bosund / Siteseq Oy 

 

 

 


