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omaa ympäristöämme ja yhteisöämme.
Kyläsuunnitelmaa tehdessämme halusimme
saada kuuluviin mahdollisimman monen
kyläläisen äänen. Kuulimme vanjärveläisten
ajatuksia kyläkävelyllä, ideoita ja mielipiteitä
kerättiin kyläkyselyissä, ja koulun oppilaat
esittivät toiveitaan piirroksin. Kaikissa
vastauksissa korostui koulun ja päiväkodin
korvaamaton merkitys kyläyhteisölle.

1. Kyläsuunnitelman lähtökohdat

Työryhmä osallistui kolmeen Länsi-Uudenmaan
Kylät ry:n järjestämään kyläsuunnitelmapajaan
yhdessä muiden vihtiläiskylien edustajien
kanssa.

Vanjärven kyläsuunnitelma on asukkaiden
yhteistyössä laatima dokumentti siitä, miten
me tahdomme kehittää kotikyläämme nyt ja
lähivuosina. Mitä pidämme tärkeänä, mikä
kaipaa mielestämme uudistuksia – ja mitä
olemme valmiit tekemään kehittääksemme

Tausta-apuna toimi myös Vihdin kunta, jonka
visio vuodelle 2025 sisältää ”vireät ja toimivat
taajamat ja kylät” yhteisöllisen Vihdin yhtenä
avainelementtinä. Tämä onkin hedelmällinen
lähtökohta kylämme kehittämiseen yhteistyössä
kunnan kanssa.

Vanjärven koulun rakentajia elokuulta 1951.

2. Vanjärvellä esihistoriasta 2010luvulle
Ensimmäiset merkit vanjärveläisestä
asutuksesta ovat kivikaudelta, Litorinameren
rantakallioilta. Läheltä Vanjärven kartanoa,
Vanjoen molemmin puolin, on löydetty
seitsemän kiinteää muinaisjäännöstä.
Historiallisena aikana Vanjärvi oli vuosisatoja
kartanokylä. 1500-luvulla kartanonmäellä sijaitsi
viitisen torppaa, 1800-luvulla kylässä oli torppia
jo yli kaksikymmentä. Kartanomiljöö on säilynyt
keskellä kylää. Laamanni Adolf Linderin
rakennuttaman uusklassisen päärakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Carlo Bassi vuonna 1807.
Metsänrajassa kartanon pohjoispuolella kohoaa
kaksi harmaakivistä rakennusta, talli ja
viljamakasiini. Säilynyt on lisäksi mm. työväen
asuintaloja, sauna, aitta ja tiilinen navetta.

Vanjärven kartanon työläisiä 1900 luvun alusta.

Kartanon omisti pitkään (1729-1923) kuuluisa
Linderin suku. Kamariherra Hjalmar Linder oli
varatuomari ja suurmaanomistaja, joka tunnetaan
Etelä-Suomen teollistajana, humaanina
työnantajana ja avokätisenä hauskanpitäjänä.
Omistipa hän Suomen ensimmäiseksi uumoillun
autonkin, Mercedes Simplexin vuosimallia 1902.
Vanjärvellä hän jäi historiaan perustettuaan
kansakoulun vuonna 1902 järven pohjoispuoliselle
mäelle.
Kokonaan uusi aika Vanjärvelle koitti sotien
jälkeen, kun Karjalasta evakuoitua väestöä
asutettiin kylään. Tuolloin Kymi-yhtiön omistamista
kartanon maista muodostettiin noin 80 asutustilaa.
Asutettu väestö tuli Heinjoelta ja Viipurin
maalaiskunnasta. Kyseessä oli Suomen suurin
yhtenäinen asutuskylä, ja siksi Vanjärvi on saanut
lempinimen ”Suomen karjalaisin kylä”.
Karjalaisuudesta on tullut pysyvästi merkittävä osa
kylän olemusta ja identiteettiä.
Pienen kylän saatua kertaheitolla valtavasti uusia
asukkaita uusi koulu tuli tarpeeseen. Tiilinen koulu
keskellä kylää vihittiin käyttöön 6.12.1952. Koulu
oli niin moderni, että siihen kävi tutustumassa
ulkomaalaisia arvovieraita. Opettajilla oli oma
asuntolansa pihapiirissä – rivitalossa, jossa
päiväkoti nykyisin toimii – ja koulua ympäröi upea

puutarha. Vanjärven koulu valittiinkin 1970-luvulla
Suomen kauneimmaksi.
Maaseudun rakennemuutos näkyi tietysti
Vanjärvelläkin. Maataloustyötä ei koneistumisen
vuoksi riittänyt entiseen tapaan, oli etsiydyttävä
muihin töihin. Viimeistään EU:hun siirtymisen
myötä useimmat pientilalliset luopuivat karjasta.
Uudempi kehitys täällä metropolimaaseudulla
näyttää kuitenkin hyvin toisenlaiselta kuin
”syvemmällä” Suomessa. Maaseutukylä
kouluineen ja päiväkoteineen lähellä pääkaupunkia
houkuttaa asuinpaikkana, ja väkimäärä lisääntyy.

Kamariherra Hjalmar Linder

3. Vanjärven kylän erityispiirteet
Vanjärvi on toimelias, kasvava kylä LuoteisVihdissä. Asukkaita on kunnan tilastojen
(11/2013) mukaan noin 600. Ikäjakauma on
hyvä: alle 15-vuotiaita on kyläläisistä 23
prosenttia, 16–64-vuotiaita lähes 60 prosenttia
ja 65 vuotta täyttäneitä noin 17 prosenttia.
Ammattikirjo on erittäin laaja. Yrittäjiä on
paljon. Työssä käydään Vihdin alueella,
pääkaupunkiseudulla, läheisessä Karkkilan
kaupungissa ja muissa ympäryskunnissa. Kotoa
käsin tehtävä etätyö on yleistynyt.
Kylän keskuksen muodostavat koulu ja päiväkoti,
joiden yhteydessä on myös vuonna 2005
valmistunut lähiliikuntapaikka. Sekä koulu että
päiväkoti ovat jatkuvassa kasvussa, sillä kylään
hakeutuu niin paluumuuttajia kuin kokonaan
uusia asukkaita, joukossa runsaasti
lapsiperheitä. Asutus on omakotitaloja; vanhoja
kunnostetaan, uusia rakennetaan. Talouksissa
on omat juomavesikaivot ja jätevesijärjestelmät.
Koulun ja päiväkodin lisäksi kunnallisista
palveluista on saatavilla kirjastoauto, joka käy
Vanjärvellä parittomina viikkoina.

Koulun oppilasmäärä on 2000-luvun alusta
noussut 49 prosenttia. Tällä hetkellä,
marraskuussa 2014, lapsia on 91: koululaisia 52,
päiväkotilapsia 39. Koulu ja päiväkoti toimivat
kiinteässä yhteistyössä keskenään, jolloin
kouluun siirtymisen kynnys on matala. Tällainen
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
peruskoulutuksen sujuva jatkumo on malli, jota
Suomen hallitus suosittaa. Vanjärvellä eriikäisten lasten yhteisiä aktiviteetteja koulu- ja
päiväkotiarjessa ovat mm. säännölliset
kummitunnit erilaisine teemoineen sekä
kuukausittaiset ilmaisun aamut.
Vanjärvellä toimii runsaasti aktiivisia yhdistyksiä
ja pk-yrityksiä. Nekin osallistuvat koulun ja
päiväkodin toimintaan ”koko kylä kasvattaa” periaatteen mukaisesti. Myös vanhemmat
käyvät pitämässä oppitunteja oman ammattinsa
alalta. Koulumummi ja päiväkotivaari antavat
oman säännöllisen panoksensa, ja oppilaat
vierailevat kylän yksityisessä museossa sekä
kummimaatilalla. Syksyisin kaikki kyläläiset
kutsutaan koululle sadonkorjuujuhliin, ja
joulujuhlia vietetään koko kylän voimin
seurojentalolla, joka kohoaa korkealla mäellä
koulun lähellä.

Seurojentalo valmistui talkoorupeaman
päätteeksi vuonna 1950, ja sitä on remontoitu
useaan otteeseen. Nykyisin sitä hallinnoi
Vanjärvi-seura. Jokakesäiset Vanjärven kesäjuhlat
– parina viime vuonna ”sikajuhlat” – on tunnettu
tapahtuma, joka houkuttaa aina paljon kävijöitä
kaikkialta kunnasta ja myös sen rajojen
ulkopuolelta. Vanjärven urheiluseura Kalevan
Viesti ja Vihdin seurakunta järjestävät talossa
viikoittaista toimintaa. Hiljattain Vanjärvi-seuraan
on perustettu myös kulttuurijaosto vastaamaan
kyläläisten toiveeseen saada enemmän
kulttuuriohjelmaa seurojentalolle.
Seurojentaloa vuokrataan juhlien järjestämiseen,
mihin se hyvin varusteltuine keittiöineen ja
uudenaikaisine äänentoistolaitteineen
soveltuukin oivallisesti.
Vanjärven kylässä toimii yksityinen museo, jonka
ovat perustaneet Irma ja Niilo Hyytiäinen.
Maatalous- ja kulttuurihistoriaa esittelevä museo
on avoinna sopimuksen mukaan. Irma Hyytiäinen
toimii museon oppaana.
Luontokohteena Vanjärvi on ainutlaatuinen.
Kylälle nimen antanut järvi on valtakunnallisesti
ja jopa kansainvälisesti arvokas lintujärvi, jonka
lajisto on poikkeuksellisen runsas. Vanjärvi
kuuluu EU:n Natura-suojelualueverkostoon sekä

valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan
ja on lisäksi osa Uudenmaan ympäristökeskuksen
perustamaa noin 130 hehtaarin suuruista
luonnonsuojelualuetta. Järvi on ollut vuosia
erittäin rehevöitynyt, mutta se on kunnostettu
osana Hiidenveden kunnostushanketta. Järven
lisäksi luonnonsuojelualueeseen kuuluvat
arvokas Märjäntienmäen kalliojyrkänne ja sen
alapuolella sijaitseva rehevä lehto, jossa kasvavat
mm. metsälehmukset, lehtokuusamat, imikät,
lehto-orvokit, -palsamit ja mustakonnanmarjat.
Järven virkistyskäyttö on lisääntynyt
kunnostustöiden valmistuttua 2013. Järven
luoteisrannalla sijaitseva lintutorni palvelee
luontoharrastajia. Sen on pystyttänyt Jokikunnan
kylätoimikunta, ja sen juurelle on Vanjärven
Erämiehet ry rakentanut laavun. Kylien
yhteistyönä huolehditaan ELY-keskuksen
tekemästä uimapaikasta, jonne pääsee
kävelypolkua pitkin venevalkamasta, laavun ja
lintutornin luota.

Myös ihmisen muokkaama maisema
kumpuilevine peltoineen on tunnustettu
erityiseksi. Vanjärven asutuskylä kuuluu
Museoviraston listaamiin valtakunnallisesti
merkittäviin rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin.

4. Vanjärven aktiivinen kolmas
sektori
Vanjärvi-seura
Kylätoimikunta, jossa edustus kaikista kylän
aktiivisesti toimivista yhdistyksistä. Karjalaisen
Ristseppälän Nuorisoseuran perillinen,
muuttunut Vanjärvi-seuraksi vuonna 1994.
Kylätoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan
keskustelemaan ja päättämään kylää koskevista
ajankohtaisista asioista. Vuosittain järjestetään
kyläkokous, jossa valitaan myös seuran
hallituksen uudet jäsenet.
2014 Vanjärvi-seuraan on perustettu
kulttuurijaosto, joka järjestää erilaista
kulttuuritoimintaa kyläläisille. Lauluilloilla on
aloitettu.

Vanjärven maaseutunaiset
Perustettu nimellä Vanjärven maatalousnaiset
vuonna 1960, nimi muutettu maaseutunaisiksi
jäsenistön ammattien muuttumisen myötä.
Toimintaan kuuluu tupailtoja, luonto- ja
sieniretkiä, teatterikäyntejä ja muita retkiä.
Ruoka-, kädentaito- ja askartelukursseja.
Osallistuu kylän yhteisten tapahtumien
järjestämiseen.
Vanjärven Vanhempainyhdistys ry
Vihdin Vanhemmat ry:n ja Suomen
Vanhempainliiton jäsenyhdistys, perustettu 2001
jatkamaan Vanjärven koulun johtokunnan ja
vanhempaintoimikunnan työtä. Sekä koulun että
päiväkodin vanhemmat kuuluvat yhdistykseen.
Tavoitteena ylläpitää hyviä suhteita kodin ja
koulun/päiväkodin välillä ja olla mukana lapsia
koskevissa asioissa. Avustaa koulua ja päiväkotia
erilaisissa hankinnoissa, tapahtumissa ja retkissä
sekä osallistuu koko kylän tapahtumiin.
Kalevan Viesti

Vanjärven Martat
Kuuluu Uudenmaan piiriliittoon ja
valtakunnalliseen Marttaliittoon. Perustettu
1939 kartanonmäen lukupirtissä, Heinjoen
marttayhdistys liittynyt mukaan 1949. Toteuttaa
lapsille, perheille ja kaikille kiinnostuneille
ruoanlaittoon liittyviä kursseja, esimerkiksi
karjalanpiirakoiden leipomista, terveellisten
välipalojen valmistusta ja säilöntää. On
perinteisesti huolehtinut koulun kuusijuhlan
tarjoiluista ja kesäjuhlien kahviteltasta sekä
KaVin järjestämien liikuntatapahtumien
muonituksesta. Jäsenistöllä marttailtoja ja
erilaisia retkiä.

Vanjärven oma urheiluseura KaVi, karjalaisen
Heinjoen Urheilijoiden perillinen. Vihdin Viestin
jäsenseura vuodesta 1951. Säännöllisenä
toimintana lasten urheilukerho vuoden
jokaisena keskiviikkoiltana; lasten salibandy,
naisten kahvakuula, kylälenkki ja pöytätennis
maanantai-iltaisin. Huolehtii luistinradan ja
jääkiekkokaukalon ylläpidosta; talviaikaan
jääkiekkoa nuorille ja aikuisille. Järjestää
liikuntatapahtumia, kuten yleisurheilu- ja
hiihtokisoja sekä kuntoilutapahtuman Vanjärven
Varttimaraton. ”Talviklassikko” on jääkiekkoottelu Jokikunnan Urheilijoita vastaan.

Vanjärven Erämiehet ry

Vanjärven Diakoniakerho

Perustettu vuonna 1958, kuuluu Vihti-Karkkilan
riistahoitoyhdistyksen alueeseen ja on Suomen
Metsästäjäliiton jäsen. Harjoittaa riistanhoitoa,
ylläpitää riistapeltoja ja ruokintapaikkoja,
järjestää yhteisiä jahteja. Jokakesäisiin
saunailtoihin ja joka toinen vuosi pidettäviin
Hirvipeijaisiin kutsutaan jäsenten lisäksi
maanomistajat.
Vanjärven koululaisille järjestää vuosittain
”Eräpäivän”, käyty on mm. merellä, Hiiskulan
metsästysmajalla ja Riihimäen
metsästysmuseolla. Päivään on sisältynyt myös
ohjelmaa, kuten luontopolkuja, kilpailuja tai
jousiammuntaa. Myös päiväkodin lapset
pääsevät vuosittain metsäretkelle erämiesten
kanssa.

Perustettu 1953. Kokoontuu kerran
kuukaudessa, ohjelmassa myös saunailtoja,
pihaseuroja ja seurakunnan retkiin
osallistumista. Kerho muistaa kylän vanhuksia
jouluna ja merkkipäivinä pienillä tervehdyksillä.
Hevoslaakson Ratsastajat HeRa ry
Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistys. Toimii
vanjärveläisen Hevoslaakson Tallin ratsastajien
yhdistyksenä. Tavoitteena ratsastusharrastuksen
kehittäminen ja terveyden edistäminen eriikäisten ratsastajien parissa. Järjestää kilpailu-,
koulutus-, valmennus- ja harjoitustoimintaa sekä
erilaisia tapahtumia.

Pro Vanjärvi -toimikunta
Eläimellistä menoa Vanjärven seurojentalolla.

Perustettu 2013 kyläkokouksessa, jossa olivat
läsnä kaikki kylän yhdistykset. Edistää Vanjärven
koulun ja päiväkodin toimintaa, tiedottaa
päättäjille ja viranhaltijoille kouluun ja
päiväkotiin liittyvistä asioista. On lahjoittanut
koulun ja päiväkodin piha-alueelle useita
leikkivälineitä.
Yhdistysten lisäksi säännöllistä toimintaa
Vanjärvellä järjestävät Vihdin seurakunta ja
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma. Seurakunnan
perhekerho kokoontuu seurojentalolla
keskiviikkoaamuisin. KKI-ohjelman kouluttamat
kyläläiset vetävät ukko ja akka -jumppaa koululla
torstai-iltaisin

Kyläjuhlijoita vauvasta vaariin seurojentalolla.

Pro Vanjärven lahjoittama päiväkodin uusi
kiipeilyteline.

5. Kyläsuunnitelma
Uutta kyläsuunnitelmaa tehdessä on ollut
ilahduttavaa huomata, että edellisen, vuoden
2005 kyläsuunnitelman merkittävimmät
tavoitteet on saavutettu: Koulu ja päiväkoti
toimivat ja kukoistavat, lähiliikuntapaikka on
tehty ja sitä käytetään aktiivisesti, ja – nyt
viimeisimpänä – järvi on kunnostettu ja
elpymässä.

Myös jotkin kevään 2014 kyläkyselyissä esiin
tulleet toiveet on jo täytetty. Seurojentalolle on
rakennettu ulkotanssilava, joka vihittiin käyttöön
vuoden 2014 kesäjuhlissa. Useiden koululaisten
kaksi toivetta, aikuisten ja lasten välinen
jalkapallo-ottelu ja eläinpäivä, toteutettiin Kodin
ja koulun päivänä syyskuussa 2014 – toki niistä
voidaan tehdä jokavuotinen perinne.

Voittajajoukkue kiittää vanhempia jalkapalloottelun jälkeen.

Työryhmän saamissa vastauksissa Vanjärven
kylää kiitettiin aktiiviseksi ja yhteisölliseksi.
Koulua ja päiväkotia korostettiin kylän
elinehtona. Luontoa ja järveä haluttiin vaalia.
Lapsia ja ikäihmisiä tahdottiin saada useammin
yhteen. Kylän yhteisiä tapahtumia ja
aktiviteettejä kehuttiin, ja ehdotettiin uusia.
Ehdotuksia olivat esimerkiksi luontoretket ja
onkikilpailut järvellä, tanssikurssit ja lasten
kuvataidekerhot sekä kokkikurssit seurojentalolla
ja alle kouluikäisten temppujumppa koululla sekä
historiakävelyt kylämiljöössä.
Alle on koottu kehittämisideoita ja tavoitteita
kyläläisten ehdotusten ja kyläsuunnitelmatyöpajoissa syntyneiden ajatusten pohjalta. Ne
on jaettu kahteen eri taulukkoon, ensimmäiseen
koulua ja päiväkotia koskevat, toiseen muut kylän
kehitystavoitteet.

Vanjärven uusi koski kuohuu ja joutsenet
lepäävät järven jäällä marraskuussa 2013.

Taulukko 1 Kehitysideat: Vanjärven koulu ja päiväkoti
NYKYTILA

TAVOITE

TOIMENPITEET JA
AIKATAULU

Vanjärven koululla ei ole
iltapäiväkerhoa.

Iltapäiväkerhotoimintaa tarjolla
koululaisille. Mukana
toiminnassa myös paikallisia
yhdistyksiä. Näin vahvistetaan
sukupolvien välistä
vuorovaikutteisuutta.

Vanhempainyhdistys yhdessä
muiden kylän yhdistysten
kanssa 2015 syyslukukaudelta
alkaen.

Päiväkotiin on tunkua, kaikki
Vanjärven päiväkoti-ikäiset
lapset eivät mahdu sinne.

Selvitetään mahdollisuutta
siirtää esikouluopetus koulun
puolelle, esim.
musiikinluokkaan. Tällöin
päiväkodin puolelle mahtuisi
lisää pienempiä lapsia.

Vanhempainyhdistys yhdessä
koulun ja päiväkodin kanssa.

Koulu- ja
päiväkotirakennuksessa on
öljylämmitys.

Energiaremontilla kiinteistöt
energiatehokkaiksi.
Vähennetään huomattavasti
Vihdin kunnalle aiheutuvia
kiinteistökustannuksia.

Öljylämmityksen vaihto
maalämpöön sekä muiden
aiheellisten
eristystoimenpiteiden toteutus
yhdessä kylän yhdistysten,
kunnan sekä paikallisten
ammattioppi-laitosten kanssa.
Investointiin etsitään
hankerahoitusta. 2015 ->

Koulu- ja päiväkotikiinteistössä
on pieniä kunnostustarpeita.

Koulun ja päiväkodin kiinteistö
hyvässä kunnossa, siitä ei
aiheudu kunnalle
investointipaineita.

Kartoitetaan kiinteistön
kunnostustarpeet ja
toteutetaan ne yhdessä
kunnan ja kylän yhdistysten
kanssa 2015 ->.

Koululta puuttuu modernia
opetuslaitteistoa.

Koululla on käytössä tarvittava
laitteisto uuden
opetussuunnitelman
toteuttamiseksi.

Tehdään laite/välineinventaari
ja hankitaan puuttuva
välineistö pääosin lahjoituksin
ja varainkeruukeinoin
paikallisten yhdistysten
toimesta. Kevät 2015 ->

Vain koululaiset ja
päiväkotilapset syövät koululla
kunnallista ruokaa.

Vanhukset ja muut tarvitsevat
voivat ruokailla koululla
edulliseen hintaan.

Vanhempainyhdistys selvittää
mahdollisuuksia kunnasta ja
ateriapalveluista.

NYKYTILA

TAVOITE

TOIMENPITEET JA AIKATAULU

Koulun talonmies- ja
siivouspalveluita ei ole
paikallisesti toteutettu.

Koulukiinteistöllä edullinen
talonmies sekä siivoja omalta
kylältä.

Kilpailutetaan talonmies- ja
siivouspalvelut paikallisesti
yhdessä kunnan ja
vanhempainyhdistyksen toimesta.
Pyydetään pitkäaikainen talonmies
Raili Kemppainen perehdyttämään
uusia toimijoita talotekniikkaan.
Kevät 2015

Koululla tai päiväkodilla ei ole
kielikylpyopetusta.

Päiväkodissa ja koulussa
järjestetään kielikylpytunteja
sulautettuna muuhun
perusopetukseen.

Vanhempainyhdistys yhdessä
koulun ja päiväkodin kanssa 20152016 alkaen.

Koulun piha on aikanaan
palkittu monimuotoisen
puutarhansa ansioista. Viime
vuosina istutuksia on karsittu
ja myös viljelylaatikot ovat
jääneet huomiotta.

Jäljellä olevien istutusten
kohentaminen sekä
viljelylaatikoiden
käyttöönotto. Sadon oppilaat
myyvät syksyn perinteisissä
sadonkorjuujuhlissa.

Vanhempainyhdistys yhdessä
koulun ja päiväkodin kanssa. Kevät
2015.

Vanjärvellä on toimivia
maatiloja, mutta virallista
vierailuohjelmaa ei
koululaisille ole.

Paikallisista tilavierailuista
vakituinen osa kouluvuotta.

Vanhempainyhdistys yhdessä
koulun ja paikallisten tilayrittäjien
kanssa. Kevät 2015.

Koulun toiminta on kunnan
rahoittamaa (pois lukien
vanhempainyhdistyksen ja
kylän yritysten harjoittama
sponsorointi).

Selvitetään mahdollisuuksia
hakea EU-rahoitusta
ympäristöpainotteiselle
alakoululle.

Vanhempainyhdistys yhteistyössä
koulun kanssa.

Taulukko 2 Kehitysideat: koko Vanjärven kylä
NYKYTILA

TAVOITE

TOIMENPITEET JA
AIKATAULU

Kylällä ei ole omaa apumiestä.

Kyläapu-hankkeen kautta
voitaisiin saada arjen apua
mm. kylän vanhuksille sekä
muihin sovittaviin kylän
hommiin mm. uimarannan
ylläpitoon. Näin työllistettäisiin
yksi paikallinen
pitkäaikaistyötön.

Kyläsuunnittelutyöryhmä,
kyläapu-hanke. Kevät 2015.

Nopeusrajoitus on
Vanjärventiellä osin 80 km/h.
Tiellä kevyen liikenteen
järjestelyt puuttuvat, tieosuus
on osa koulumatkareittiä ja
näkemäolosuhteissa on usein
puutteita.

Nopeusrajoitus on korkeintaan
60 km/h koko Vanjärventiellä.
Koulun kohdalla nopeus
edelleen 50 km/h.

Tiehallinto
vanhempainyhdistyksen
aloitteesta. 2015.

Kylällä on useita aktiivisia
yhdistyksiä, mutta yhteistyö
voisi olla vilkkaampaa ja
syvempää.

Yhdistysten välillä vankkaa
vuorovaikutusta erilaisten
tapahtumien ja hankkeiden
muodossa, esim.
iltapäiväkerho ja kyläkahvila
seurojentalolla.

Istutaan saman pöydän ääreen
useammin ja ideoidaan keinoja
yhteistoiminnan
toteuttamiseksi.
Kyläsuunnittelutyöryhmän
aloitteesta 2015 ->

Kylällä ei ole varsinaista
kokoontumispaikkaa, jossa
perheet ja sukupolvet voisivat
kohdata säännöllisesti rennon
jutustelun merkeissä.

Kyläkahvila ”Vankahvit”
kokoontuu pari kertaa
kuukaudessa seurojentalolla.
Kyläkahveille ovat tervetulleita
kaikki kylän asukkaat vauvasta
vaariin.

Kyläsuunnittelutyöryhmän
aloitteesta, yhdistysten
yhteistyönä. 2015->

Vanjärvellä on upeita
luontokohteita, mutta moni ei
ole niistä tietoinen.

Luontokohteet, metsäautotiet,
laavut, vakiintuneet
pulkkamäet, ladut jne. on
merkitty selvästi kartalle,
jolloin uusienkin asukkaiden on
ne helppo löytää.

Kyläsuunnittelutyöryhmä
kartoittaa luontokohteet ja
ulkoilupaikat kartalle
maanomistajien luvalla. 2015 >.

Ajokortittomat vanhukset ovat
paljon yksin kotona.

Vanhuksia noudetaan mukaan
kylän yhteisiin rientoihin
nykyistä
säännönmukaisemmin.

Perustetaan kuljetusrinkejä
yhdistysten yhteistyönä, alk.
2015.

NYKYTILA

TAVOITE

TOIMENPITEET JA
AIKATAULU

Kylällä ei ole nurmipinnoitteista
pelikenttää. Koululla
hiekkakenttä.

Seurojentalon pihaan perustettu
nurmikenttä lasten, nuorten ja
aikuisten käyttöön.

Tehdään hinta-arvio,
perustetaan kenttä Vanjärviseuran ja KaVin yhteistyöllä.
2015-2016.

Vanjärven rantaan on tehty
uimapaikka ELY-keskuksen
toimesta.

Uimarannalla selkeä
kunnossapitosuunnitelma sekä
pukukopin rakentaminen.

Laaditaan uimapaikan
kunnossapitosuunnitelma sekä
rakennetaan pukukoppi
yhdessä Jokikunnan
yhdistysten kanssa. 2015-16.

Vanjärvellä on tälläkin hetkellä
useita vuosittaisia perinteitä,
mm. sikajuhlat, kevätjuhla,
kuusijuhla, Vanjärven
Varttimaraton. Viikoittaisiin
aktiviteetteihin kuuluvat mm.
urheilukerho, perhekerho,
sähly, kahvakuula ja pingis.
Tapahtumia ja aktiviteetteja
toivotaan lisää.

Kylällä vanhusten ja lasten
välistä yhteistoimintaa mm.
kyläkahvila ja ip-kerho.
Kulttuuria, laskiaisrieha,
ystävänpäiväluistelu,
Itsenäisyyspäivän vastaanotto
seurojentalolla.

Vanhempainyhdistys ja
Vanjärvi-seuran kulttuurijaosto
kartoittaa jo tehtyjen
kyselyjen lisäksi toiveet
erilaisten aktiviteettien
järjestämiseksi. Toteutukseen
osallistuvat kylän eri
yhdistykset ja seurat. Jatkuva

Seurojentalo ei ole tehokkaassa
käytössä.

Yhdistyksillä vapaampi tilojen
hyödyntäminen lähipalveluiden
tuottamiseksi. Tilavuokrat
arvioitu uudelleen, jolloin
saataisiin nostettua
käyttöastetta. Seurojentalolle
verkkosivut, joiden kautta
vuokratilojen esittely,
hintatiedot ja päivämäärätiedustelut . Sivuilla esitellään
myös paikallisia yrityksiä, joilta
asiakas voi ostaa mm. cateringpalvelut, valokuvauspalvelut tms

Keskustellaan yhdessä
Vanjärvi-seuran, KaVin sekä
kyläsuunnittelutyöryhmän
kesken sekä sovitaan
seurojentalon uusista
käyttömahdollisuuksista. 2015>

Kylän tapahtumista tiedotetaan
paikallislehtien järjestöpalstoilla
sekä FB Vanjärven kylä sivustolla.

Kylän tapahtumista tiedotetaan
tehokkaasti niin sisäisesti kuin
myös koko kunnan laajuisesti.
Tiedotetaan jatkossakin
järjestöpalstoilla ja FB:ssa, mutta
lisäksi päivitetyillä verkkosivuilla,
jotka linkitetään Vihdin kunnan
verkkosivulle. Verkkosivulta
löytyy myös paikallinen
yrityshakemisto. Paikallista
tiedottamista varten päivitetään
sähköpostituslista.

Kyläsuunnittelutyöryhmä
päivittää ja kehittää jatkuvasti.

6. Seuranta ja suunnitelman päivittäminen
Työryhmä ehdottaa, että kyläsuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Luonteva
paikka voisi olla Vanjärvi-seuran keväisin järjestämä kyläkokous, jossa kaikki yhdistykset ovat
edustettuina ja johon kutsutaan kaikki kylän asukkaat. Kyläsuunnitelman päivitykset
julkaistaan kylän nettisivuilla.

Samalla kerätään kylällä toimivien yritysten yhteystiedot ja kootaan ne yhteiseen Vanjärven
kylän yrityshakemistoon. Yrityshakemisto julkaistaan kylän nettisivuilla.

www.vanjarvi.fi

www.provanjarvi.fi

Facebook Vanjärven kylä- oma sivut

Värivalokuvat Esa Tammio, vanhat valokuvat Sirkka Purhosen kotialbumi ja Valto ja Arvo Heikkosen kotialbumi

Vanjärven kartta vuodelta 1840 ja vanhoja kuvia 1910-1948

