VIHTI-SEURA RY

TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2021

Vuosi 2021 oli Vihti-Seura ry:n 75. toimintavuosi. Seuraan kuului 605 jäsentä. Jäsenmäärä laski
edellisestä vuodesta yhdeksällä henkilöllä. Vihti-Seuran tavoitteena on omalla toiminnallaan ja
hankkeillaan olla edistämässä kotiseutuhenkeä ja vihtiläisyyttä. Kulunut vuosi oli edelleen hyvin
poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi ja se vaikutti merkittävällä tavalla supistaen seuran
toimintaa ja jäsenhankintaa. Vihti-Seura halusi kaikin tavoin omalta osaltaan turvata jäsentensä
terveyden ja siksi yhteisiä tilaisuuksia järjestettiin hyvin vähän.

Hallitus

Jäsenet

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
emäntä
emäntä
emäntä
isäntä
isäntä, jäsenkirjuri
isäntä, vastaava toimittaja
isäntä

Tapio Karjalainen
Markku Tolvanen
Minna Kela
Annamari Juvonen-Eskola
Aila Lindroos
Liisa Tähkälä
Paavo Hacklin
Kari Huhtilainen
Pentti Kurunmäki
Timo Roms

Hallitukseen kutsuttiin
kaava-asiantuntija
museotoimenjohtaja
rahastonhoitaja

Olli-Pekka Hatanpää
Heidi Tammelin
Sirpa Niemi

Hallitus kokoontui 11 kertaa: kerran Vihdin museolla, 7 kertaa Kuvaveljien studiolla Nummelassa,
kahdesti sähköisenä etäkokouksena ja syyskokouksen yhteydessä Tervalammen kylätalolla.
Kuvaveljien studiolla pidetyissä kokouksissa oli mahdollista osallistua vaihtoehtoisesti myös etänä.
Toiminnantarkastajina toimivat Marja-Leena Helander ja varatoiminnantarkastajana Tarja Saario.
Vihti-Seura ry on seurannut aktiivisesti kaavoitushankkeita, ja antoi vuonna 2021 useita
kaavalausuntoja. Vihti-Seura ry ottaa kaavalausunnoissa kantaa toimintaideansa mukaisiin asioihin
kuten kulttuuriympäristöön, rakennushistoriaan, muinaismuistoihin, ympäristöarvoihin ja
kansalaistoimintaan.
Vihti-Seura ry jatkoi kotiseutulehden, Pertun Postin, julkaisemista. Lehti ilmestyi poikkeuksellisesti
kaksoisnumerona marraskuussa. Lehden pääteemana oli Vihdin kylät ja muita ajankohtaisia aiheita
laajasti. Lehden julkaisusta on vastannut toimituskunta, jossa ovat toimineet Pentti Kurunmäki (pj,
vastaava toimittaja), Kari Huhtilainen, Annamari Juvonen-Eskola ja Timo Roms. Lehti taitettiin ja
painettiin Painokiilassa.

Vihti-Seura ry myönsi kuusi stipendiä Vihdin lukion, Luksian, Kuoppanummen, Nummelanharjun,
Otalammen sekä Vihdin yhteiskoulun opiskelijoille/oppilaille. Myöntämisen kriteereitä olivat
Vihdin tunnetuksi tekeminen, kotiseututyö, käsityötaidon ylläpitäminen tai erityisen
kotiseutukiinnostuksen osoittaminen. Koulut valitsivat stipendien saajat. Lisäksi Vihti-Seura jatkoi
yhden yläkoulun oppilaan ja hänen huoltajansa kustantamista syysretkelle. Etu annettiin vuonna
2021 Nummelanharjun koulun valittavaksi. Jatkossa etu kiertää Vihdin eri yläkouluilla. Korona
tilanteen vuoksi syysretkeä ei pystytty järjestämään ja tästä syystä oppilaalle toimitettiin jälkikäteen
rahallinen stipendi.
Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiö myönsi Vihti-Seura rylle toiminta-avustusta erityisesti Pertun
Posti -lehteä varten. Samoin Vihdin kunta myönsi seuralle toiminta-avustuksen.

TAPAHTUMIA 2021
21.3.2021 Vihti-Seura ryn kevätkokous pidettiin videokokouksena. Ennen kevätkokouksen alkua
Veli Pelkonen esitteli tutkimuskirjaa: Tuliko meistä karjalaisista vihtiläisiä? - Evakkokertomuksia
uudelta kotiseudulta. Kokoukseen osallistui 15 osallistujaa.
Uusien vihtiläisten retki, joka on järjestetty yhteistyössä Vihdin kunnan, Vihdin seurakunnan ja
Vihdin Opaskerho Hiidenheilojen kanssa. Retkeä ei järjestetty koronan vuoksi.
4.5.2021 perinteiset Kevättalkoot Kirkkoniemessä, jossa siistimme Pyhän Birgitan kirkon
aluetta. Talkoihin osallistui 11 henkilöä ja ne järjestettiin nopealla aikataululla osana Vihdin
siivousviikkoa.
Vihti-Seura ryn kevätretki Vantaalle, päätettiin siirtää syksyyn 2021 ja muuttaa syysretkeksi.
7. – 8.8.2021 Vihti Race -tapahtuma. Vihti-Seura ry osallistui Vihti Race -seikkuilutapahtuman
järjestämiseen pitämällä tehtävärastia Kuoppanummen koululla.
Vihti-Päivät 21.8.2021 Vihti-Seuran hallitus päätti, ettei seura osallistu päiville koronatilanteen
vuoksi, samoin Pertunpidot jouduttiin peruuttamaan.
Syysretkeä Vantaalle ei ollut edelleenkään mahdollista järjestää turvallisesti, jonka vuoksi siitä
luovuttiin.
21.11.2021 Vihti-Seura ryn syyskokous järjestettiin Tervalammen kylätalolla. Ennen kokousta
kuulimme Annu Huotarin esityksen Nuuksion kansallispuistosta. Lisäksi Tervalammesta
puheenvuoron käytti Leevi Pursiainen, Tervalammen kylätoimikunnan puheenjohtajan
ominaisuudessa. Syyskokouksessa osallistujia oli 24.
Naistenmessut Luksiassa Nummelassa peruuntuivat, joten Vihti-Seura ei voinut osallistua
messuihin perinteiseen tapaan.
Kotisivut (www.vihtiseura.fi), Vihti-Seura ryn Facebook ja Instagram-tili ovat olleet aktiivisessa
käytössä, samoin seuran hallituksen yhteinen WhatsApp. Videoneuvottelujen käyttö on ollut myös
tärkeä osa toimintaamme. Sähköistä viestintää on ylipäätään lisätty poikkeusaikana ja sen avulla on
saavutettu ihmisiä.

Uudenmaan kotiseutuyhdistykset eivät kokoontuneet vuoden 2021 aikana.
Suomen kotiseutuliiton vuosikokous järjestettiin Oulussa 13.8.2021. Vihti-Seura rystä ei ollut tänä
vuonna edustajaa kokouksessa.
Vuoden 2021 tärkein hanke on ollut muutaman edellisen vuoden tapaan Pertun Posti -lehti. Juttuja
lehtiin on saatu hienosti ja erityiskiitokset lehden teosta kuuluvat toimituskunnalle. Lehti on saanut
paljon positiivista palautetta.
Sirpa Niemi on hoitanut retkien suunnittelun yhdessä Annamari Juvonen-Eskolan kanssa.
Valitettavasti retkiä ei päästy toteuttamaan, vaikka valmius niihin olisi ollut.

