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       TÄLLÄ KERTAA JÄRJESTÖKIRJE SISÄLTÄÄ PALJON TÄRKEITÄ TIETOJA JA PÄIVÄMÄÄRIÄ. 
             LUETHAN KIRJEEN HUOLELLA LÄPI JA KIRJAA PÄIVÄMÄÄRÄT JO KALENTERIISI. 
 
Liikuntajärjestöjen yleisavustusten haku sähköiseen hakuprosessiin 
 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan liikuntajärjestöille jaettavat avustukset on tarkoitus seuraavalla hakukierroksella pilotoida 
sähköisenä hakuna. Tämä sähköinen avustushaun toive on esitetty useamman järjestön toimesta jo useamman vuoden ajan. 
Avustushaku pilotoidaan  www.seuraverkko.fi  järjestelmässä  vuoden 2019 avustushaun yhteydessä. Seuraverkkoa rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö. 
Usealle järjestölle Seuraverkko on jo tuttu. Siellä mm. seurat ja lajiliitot ovat voineet ylläpitää  ja tarkastella omia tietojaan.  
Seuraverkossa on 2 400 seuraa ja 46 kuntaa käyttää sitä avustusprosessissaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön Seuratuki on 
tullut hakea jo vuodesta 2015 tämän järjestelmän kautta. Lisäksi Seuraverkosta kuka tahansa voi hakea seurakohtaisia tietoja 
seurojen tarjoamista harrastusmahdollisuuksista. 
 
Seuraverkko ja sen käyttäminen tulevassa avustushaussa - koulutus järjestetään 13.12.2018 klo 17.30 - 19.30  
Vihdin virastotalon koulutus- luokassa, os. Asemantie 30, Nummela. Käynti B-oven kautta. Kouluttajana toimii  Hanna Pitkänen 
Lounais-Suomen Liikunta- ja Urheilu ry:stä. 
Koulutusluokassa on joitakin tietokoneita käytössä, mutta mikäli mahdollista, ota oma kannettava tietokone mukaan. 
Ilmoittautuminen 9.12. mennessä oheisen linkin kautta, https://link.webropolsurveys.com/S/C5F6ACAEA5B90405 
 
 
Vuoden 2018  liikuntateko- esitykset  
 
Vuoden liikuntateko palkinto jaetaan vuosittain sellaisesta työstä, jolla on merkittävä vaikutus vihtiläiseen liikuntakulttuuriin. 
Palkinnon voi saada yksittäinen henkilö, järjestö tai ryhmä. 

Ehdotukset vuoden 2018 merkittävästä liikuntateosta tulee jättää 31.1.2019  mennessä oheisella linkin kautta,  
https://link.webropolsurveys.com/S/C06CB75765818C99 
 
 
Esitykset nuorisotyön kunniakirjojen ja stipendien saajiksi 
 
Lasten ja nuorten lautakunta myöntää vuosittain kunniakirjoja ja stipendejä vihtiläisille yhdistyksille, yrityksille, ryhmille tai 
yksityishenkilöille huomionosoiteuksena nuorten hyväksi tehdystä työstä. Ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa 31.12.2018 
mennessä toimistosihteeri kirsti.kalliokoski@vihti.fi 
Lisätietoa antaa nuorisopäällikkö Sampo Anttila puh. 044 767 4479 
 
 
SM-tasolla menestyneiden urheilijoiden palkitsemissääntö muuttuu 1.1.2019 
 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta on päivittänyt SM-tasolla menestyneiden urheilijoiden palkitsemissäännön, joka koskee 
ilmaisedun saamista Vihdin uimahalliin tai kuntosaliin. Aikaisemman käytänteen mukaan edun hakee ja saa urheiluseura. Seura 
myös päättää kenelle saatu ilmaisetu myönnetään. Hakijaseuran kotikunnan ei enää tarvitse olla Vihti, menestyneen urheilijan ja 
edun saajan tulee kuitenkin edelleen olla vihtiläinen. 
Jatkossa ohjeet löydätte kunnan nettisivulta https://www.vihti.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntajarjestot/  
Lisätietoa antaa liikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka 050 592 0415. 
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Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen 
 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta on valmistelemassa esitystä kunnanhallitukselle menestyneiden urheilijoiden 
palkitsemisesta. Nykyinen ohje on vuodelta 2009. 
Valmistelun pohjaksi toivomme liikuntajärjestöjen, kuntalaisten ja urheilijoiden kannanottoja ja esityksiä valmisteltavaan 
palkitsemissääntöön. Esitykset tulee tehdä oheisen linkin kautta 31.1. 2019 mennessä, 
https://link.webropolsurveys.com/S/414127DFF4D82CCB 
Lisätietoja antaa liikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka puh 050-5920415. 
 
 
Menestyneiden urheilijoiden tietojen ilmoittaminen 
 
Olemme jälleen kutsumassa kaikki vuoden 2018 aikana SM-tasolla tai sitä korkeammalla tasolla menestyneet urheilijat 
kahvitilaisuuteen. Tätä varten pyydämme, että liikuntajärjestöt (puheenjohtaja) ilmoittavat menestyneet urheilijansa oheisen 
linkin kautta  31.1.2019 mennessä., https://link.webropolsurveys.com/S/2D49554DE1A4AAF5 
Kutsu kahvitilaisuuteen lähetetään suoraan menestyneelle urheilijalle itselleen. 
 

Vihdin liikuntapalvelun kausiohjelma 2018-2019 valmisteilla 

Vihdin liikuntapalvelut pyytää toiveita / ehdotuksia kauden 2019-2020 liikuntatarjontaan. Minkälaisia liikuntaryhmiä toivoisit 
uudelle kaudelle ja mitkä kauden 2018 - 2019 ryhmistä olivat sellaisia, jotka haluaisit ehdottomasti säilyttää jatkossakin 
liikuntatarjonnassa. 

Jätä toiveet Vihdin uimahallin kassalla olevaan laatikkoon tai lähettää sähköpostia työnjohdolliselle liikunnanohjaajalle, 
sanni.virta@vihti.fi  joulukuun aikana. 

 

Vihti Race 

Vihdin liikuntapalvelut järjestää seitsemännen Vihti Race – seikkailun 2. - 4.8.2019. Haemme yhteistyökumppaneita ja uusia 
toteutusideoita tapahtuman järjestämiseen. Vihti Race – seikkailu on kuntaa ja sen lähialueita esittelevä ja markkinoiva  
pyöräilytapahtuma, jossa joukkueet liikkuvat polkupyörillä rasteille vihjeiden ja karttojen avulla. Lisätietoja antaa liikuntasihteeri 
Meri Viljanen  meri.viljanen@vihti.fi   puh 044-4675 341.  

 
 
Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa henkilömuutoksia 
 
Kirjastotoimenjohtajana on 1.10. aloittanut Hanna Laitinen. Häneen voi olla yhteydessä kirjastoa koskevissa yhteistyöasioissa 
joko puhelimitse 044-042 1149 tai sähköpostilla hanna.laitinen@vihti.fi  
 
Vihdin kunnan organisaatiouudistuksen 1.8. jälkeen kirjastotoimenjohtaja ei enää vastaa muiden kulttuuripalveluiden 
järjestämisestä. Kunnassa on parhaillaan menossa uuden kulttuurituottajan rekrytointi. Tehtävään valittava henkilö tulee 
toimimaan kunnan yhteyshenkilönä järjestöille kulttuurin osalta. 
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