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Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi Vihti-Seuran toimintaan. Nyt pandemia on 
toivottavasti helpottumassa ja voimme palata asteittain normaaliin seuramme toimintaan ja 
voimme asteittain jatkaa perinteistä toimintaamme. Vaikeuksista huolimatta olemme panostaneet 
samalla tavalla tai jopa Pertun Postin marraskuussa ilmestyvään kaksoisnumeroon. Haluamme 
lämpimästi kiittää lehden päätoimittaja Pentti Kurunmäkeä, lehden toimituskuntaa ja kaikkia 
muita lehden toteuttamiseen osallistuneita hienosta paljon positiivista palautetta saaneesta 
Pertun Postin kaksoisnumerosta. 

Vihti-Seura ry:n tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, 
elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden 
lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen sekä kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, seuraa 
kotiseudun kehitystä, pyrkii lisäämään kotiseudun viihtyvyyttä, harjoittaa kotiseututietoutta 
lisäävää julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys edistää perinteen tallentamista ja kulttuuriympäristön 
vaalimista, toimii yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa pyrkien vaikuttamaan päätöksentekoon. 
Seura tekee yhteistyötä Vihdin seurakunnan, Suomen kotiseutuliiton, Uudenmaanliiton, toisten 
Uudenmaan kotiseutuyhdistysten sekä muiden samoja tarkoitusperiä ajavien järjestöjen ja 
tahojen kanssa.  

1. Kotiseututietouden ja -hengen lisääminen ja ylläpitäminen  
- julkaisee Pertun Posti -lehden ja toteuttaa osasta vanhemmista lehdistä 
  sähköisen näköisversion 
- tiedottaa paikallisessa mediassa 
- tekee kotiseututyötä sähköisessä mediassa 
- järjestää 2 retkeä, joista toinen on kotiseuturetki lähiseudulle  
- järjestää Vihti-kierroksia  
- lisää lasten kotiseututietoutta ja tukee oppimateriaalin tuottamista  
- täydentää Vihti-Seuran julkaisusarjaa  
- järjestää Pertun pidot, jotka ovat osa Vihti-Päiviä  
  

2. Jäsenten aktivointi  
- aktivoi jäsenistöä talkoisiin ja muihin tapahtumiin  
- tekee toimintaansa tunnetuksi erilaisissa tapahtumissa 
- aktivoi jäsenhankintaa 
 
 
 
 
 
 
 



3. Kotiseudun vaaliminen ja kehittäminen  
- tekee aktiivista yhteistyötä Vihdin kunnan ja museon kanssa  
- osallistuu merkittävien rakennusten suojeluun ja kulttuuriympäristön vaalimiseen  
- seuraa aktiivisesti kuntasuunnittelua ja erityisesti kaavoitusta huomioon ottaen 
   koko kunnan kehittämisen.  
- antaa lausuntoja kaavoituksesta  
- jakaa stipendejä koululaisille ja opiskelijoille perusteluna aktiivisuus kotiseututyössä, 
  perinteisen käsityötaidon osaaminen tai Vihdin tunnetuksi tekeminen  
- tekee yhteistyötä kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, seurakunnan ja muiden 
  sopivien tahojen kanssa  
- organisoi talkoot Vihdin Kirkkoniemessä alueen siistimiseksi 
 

4.   Seudulliseen ja valtakunnalliseen kotiseututyöhön osallistuminen 

- osallistuu valtakunnallisille kotiseutupäiville 
- osallistuu Uudenmaan kotiseutuyhdistysten yhteistyöhön 
  

  


