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Nyt on juhlavuosi! Nimittäin ensimmäisen kylälehti Vihtijärveläisen pääkir-
joitus on päivätty 4. helmikuuta 1997. Tämä on Vihtijärveläisen 25. ilmesty-
misvuosi. Löydät kylälehden ensimmäisen numeron sähköisessä muodos-
sa kylän kotisivuilta www.vihtijarvi.fi/Tietoa kylästä/Viestintä/Kylälehti. 

”Kylään on muuttanut uusia asukkaita, jotka eivät välttämättä tiedä kylä-
tapahtumista ja yhteyshenkilöistä eri järjestöissä, sen tähden näimme tar-
peellisena kylälehden toimittamisen”, perustellaan ensimmäisen kyläleh-
den pääkirjoituksessa. Kylälehden tehtävä on edelleen sama. Viestintä on 
kuitenkin ottanut valtavan harppauksen vuodesta 1997. Kylälehti taitetaan 
ja painetaan nykyään painotalossa päätoimittajan oman toimiston ja kopi-
okoneen sijaan. Keskeisenä tiedottamisen kanavana Vihtijärvellä toimivat 
kylän kotisivut www.vihtijarvi.fi sekä Vihtijärvi-ryhmä Facebookissa. 

Voit ottaa perinteisen paperisen lehden mukaasi laiturin nokkaan, uima-
rannalle tai huussiin ja päästää älylaitteen tai läppärin käsistäsi hetkeksi. 
Olemme valinneet ehkä vaatimattomalta tuntuvan kaksiväriprintin ja 
”tavallisen” paperin lehden materiaaliksi ekologisista sekä taloudellisista 
syistä. Paperilehden sisältöä ei Google ole sinulle puolestasi valinnut.   

Tänä vuonna kylälehdestä löytyvät perinteisesti kotisivujen vuoden uutis-
poimintojen ja kuukauden kyläläisten lisäksi kylän yhdistysten kuulumisia. 
Kylän ytimestä, päiväkodilta ja koululta, on saatu taas omat juttunsa. Hau-
tausmaan historiaa halutaan kerätä, siitäkin asiaa lehdessä. 

Kerromme lisäksi viime vuonna toteutetusta laavuhankkeesta, hyvässä 
nousussa olevasta kirpputoritoiminnasta, tänä kesänä valmistuvasta sää-
tutkatornista ja monesta muusta asiasta. Juhlavuotta voit viettää Vihtijär-
vi-visan parissa tai pysähtyä miettimään syitä viihtyä Vihtijärvellä.

Lehden loppuosasta löytyy perinteisesti mainososio. Ensimmäisen Vihtijärveläisen takasivun slogania mukail-
len: fiksu käyttää lähipalveluita.

Antoisia lukuhetkiä!

Vihtijärveläinen-lehteä sekä vihtijarvi.fi-kotisivuja tekee Vihtijärven mediatiimi.  
Oletko huumorintajulla ja ideoilla varustettu henkilö, ja tykkäät kirjoittaa?  

Oletko kiinnostunut tiedottamisesta ja kylän asioista? Haluaisitko liittyä mukaan mediatiimiin? 
Ota yhteyttä Kaarina Pulliseen, puh 044 2760 001 tai kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi
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Tältä palstalta saamme lukea kyläyhdistyksen puheenjohtajan aja-
tuksia. Karoliina Suomalainen on muuttanut Vihtijärvelle vuonna 
2011 ja toiminut Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallituksen puheen-
johtajana vuodesta 2017. Hänen yhteystietonsa löytyvät alla olevas-
ta laatikosta. 

Tämä kysymys kuului eräänä iltapäivänä auton takapenkiltä matkalla päiväko-
dista kotiin. Kysyjänä oli esikoiseni Aaron, 6 v. Vuosi on ollut kieltämättä hyvin-
kin erilainen. Vuosi sitten kun kirjoitin kylälehteä varten, päätin että en mainitse 
sanallakaan maailmaa riepottelevaa virusta. Ajatus ja toive siitä, että tilanne meni-
si pian ohi, on karissut viikkojen ja kuukausien myötä. Mutta vaikka pandemia on 
tuonut paljon epävarmuutta ja negatiivisia asioita, koen että mukaan mahtuu 
myös paljon hyvää. Itse kun pyrin aina löytämään hyviä puolia asiassa kuin asias-
sa. On ollut mahdollisuus tai jopa pakko pysähtyä ja kotoilla. On joutunut ja saa-
nut tutustua itseensä uudenlaisessa tilanteessa. Löytää ne voimavarat omaan 
arkeensa. Huoli läheisistä on varmasti ollut kaikilla läsnä kuluneen vuoden aika-
na erityisesti. Toivon, että jokainen on jollain tavalla voinut kuitenkin ylläpitää 
yhteyksiä läheisiinsä. 

Vihtijärven kylällä Covid-19-tilanne on myös näkynyt monellakin lailla. Vuodel-
ta 2020 jäi joitakin tapahtumia pitämättä kuten perinteeksi muodostunut kesäi-
nen kulttuuri-ilta ja alkutalvesta suurta iloa tuonut puurojuhla.  Etätyöpisteitä-
kin on tarjolla kylätalolla. Niiden käytöstä voi tiedustella kyläkoordinaattorilta, 
Kaarina Pulliselta.

Naapuriapu on toiminut monessakin paikassa ja kauppakasseja on kuljetettu 
niitä tarvitseville. On pidetty etäisyyttä ja pesty niitä käsiä. Koen, että vaikka 
olemme pakon edessä joutuneet ottamaan fyysistä etäisyyttä, on meidän hen-
kinen läheisyytemme säilynyt. Se onkin suuri voimavara, jolla ponnistamme koh-
ti parempaa huomista. Muistetaan tukea toisiamme, kysellään mitä kuuluu ja 
ennen kaikkea pysähdytään kuuntelemaan vastausta. 

Ja kuten Aaronille tuona iltapäivänä vastasin ”Ei, emme me muuta mihinkään, sillä Vihtijärvi on paras paikka olla ja asua”. 
Toivottavasti tuleva kesä on sellainen, että voimme taas yhdessä kokoontua turvallisesti erilaisiin tapahtumiin, joita olisi 
tiedossa taas monia. Pysytään terveinä ja pidetään huolta itsestä ja toisistamme.  

Niin. Ja tietysti haastan jokaisen keräämään yhden roskan tienvarresta mukaansa. Pidetään rakas luontomme puhtaa-
na jatkossakin! 

Hyvää kesää kaikille ja tulkaahan vetäisemään hihasta, kun nähdään raitilla!

”Voidaanko me äiti muuttaa 
johonkin, missä sitä virusta ei ole?” 
Teksti: Karoliina Suomalainen • Kuva: Karoliinan kotialbumi

Mikäli haluat tuoda kyläyhdistyksen hallituksen kokouksiin jonkin tärkeän asian,  
voit olla yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021 on seuraava:
Karoliina Suomalainen, pj.  040 140 7302 
Veikko Virkki, varapj  0400 452 322  
Kaarina Pullinen, sihteeri  050 363 2967 
Eija S Jokinen, rahastonhoitaja 0400 471 877 

Muut jäsenet: 
Anu Nilsson  050 524 9189 
Markku Pietilä  0500 455 156 
Anita Vihtkari  0400 794 174 
Päivi Putkonen-Hegazi  040 593 5923  
Risto Peltola

Jos haluat toimia anonyymisti, voit lähettää postia palautelomakkeen kautta nimimerkillä.  
Lomake löytyy vihtijärvi.fi-sivujen kohdasta ”Ota yhteyttä”. Toimitus lähettää viestin hallitukselle.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Karolii-
na Suomalainen kuopuksensa kanssa 
äitienpäivänä 2021.
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Vihtijärven uusi säätutkatorni  
päihittää tarkkuudessa etanan sarvet 
Teksti: Kaisu Karstila ja Kaarina Pullinen • Kuvat: Kari Karstila ja Kaarina Pullinen  

Etana, etana, näytä sarves – on-
ko huomenna pouta? Vihtijärvel-
lä on pitkät perinteet sään tark-
kailusta ja yhteistyöstä Ilmatie-
teen laitoksen kanssa: Hiiskulas-
sa on systemaattisesti mitattu 
vuorokausien sademääriä ja läm-
pötiloja vuodesta 1924, jo in-
sinööri Brummerin ajoista läh-
tien. Sääasioissa astutaan Vihti-
järvellä pian uusiin sfääreihin – 
Hiiskulan maille Ryssämäkeen 
Lopen rajalle rakenteilla oleva Il-
matieteen laitoksen uusi säätut-
katorni vihitään käyttöön kesäl-
lä 2021.

Viime vuoden kesäkuussa Vihtijär-
ven kotisivuilla uutisoitiin säätutkan 
rakentamisesta Vihtijärvelle. Raken-
nustöitä on tehty pitkin talvea, ja 
pian alkaa olla valmista. Toimitus 
kävi huhtikuussa tutustumassa 
rakenteilla olevaan torniin. Oppaa-
na toimi pääurakoitsija KRP Oy Koi-
viston Rakennuspalvelusta projek-
tipäällikkö Lauri Ylimartimo. ”Aika 
hyvin on sujunut”, totesi Ylimartimo 
tyytyväisenä.

Noin 30 metriä korkea, halkaisijal-
taan 4,6 metriä leveä teräsrunkoi-
nen torni muodostuu kolmesta eri 
osasta. Tornin osat on valmistettu 
Suomessa, Kuortaneella. Kaksi alin-
ta osaa painavat yhteensä noin 23 ja 
yläosa yksin 23 tonnia. Säänkestä-
vien teräselementtien paikalle saa-
misessa oli tietysti omat haasteen-
sa ja yksi kolmesta erikoiskuljetuk-
sesta juuttuikin Ylimmäisentien ylä-
mäkeen huhtikuun kaljamilla. Kai-
kesta kuitenkin selvittiin, ja nyt on 
torni pystyssä. 

Huikeat maisemat,  
huikea laite
Maisemat ylhäältä väliaikaisen puu-
katon alta olivat huikeat ja näkökul-
ma ympäristöön erilainen. Tornin yläosa painaa 23 tonnia.
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Kiinnostavatko säähän ja 
lämpötiloihin liittyvät asiat?

www.ilmatieteenlaitos.fi -sivuilta löytyy sää-
tutkia koskevien tietojen lisäksi jos jonkinlais-
ta kansalaisille tuotettua mielenkiintoista in-
formaatiota. Kylätalon lämmitysöljyn kulutus-
ta auttoi ymmärtämään esimerkiksi hakusa-
nan ”lämmitystarveluku” alta löytyvä tieto.

Säätutka mittaa sadealueiden liikettä ja sateen inten-
siteettiä, sen rooli sään ennustamisessa 1−3 tuntia 
eteenpäin on tärkeä. Modernit tutkat antavat muuta-
kin tietoa ilmakehässä liikkuvista partikkeleista kuten 
lumihiutaleista ja sadepisaroista. Vantaan Kaivokselas-
sa tähän saakka toiminut säätutka saa väistyä, sillä kau-
punkiympäristössä on paljon tutkaa häiritseviä tekijöi-
tä. ”Vihtijärven tutkapaikka on erittäin hyvä tutkamit-
tausten laadun sekä muun tutkaverkon toiminnan kan-
nalta”, kertoi projektipäällikkö Mikko Kurri Ilmatieteen 
laitokselta paikallislehti Luoteis-Uusimaalle syksyllä 
2020. 

Torni tai tutka eivät tule aiheuttamaan valo- eikä ääni-
häiriöitä, luvataan Ilmatieteen laitokselta. Luonnossa 
liikkujat voivat sienestää, marjastaa ja lenkkeillä maas-
tossa kuten ennenkin. 

Uutinen tutkatornin rakentamisesta kesällä 2020 
aiheutti Vihtijärven facebook-ryhmässä huolestuneita 
kommentteja. ”Eipä tuosta mitään haittaa ole, vastaa-
via on maailmassa sadoittain. Sähkö - ja säteilyturvalli-
suus on varmistettu (eikä millään aiemmallakaan sää-
tutkalla ole mitään ongelmia Suomessa esiintynyt)”, 
lohdutti muuan asiasta perillä oleva kyläläinen huoles-
tuneita.

”Tutka havaitsee miltei kaikki ilmakehässä antennin 
mittaustilavuudessa olevat kohteet, niin sadepisarat 
kuin linnutkin”, kertoo Kurri. ”Haasteena on erotella 
eri kohteet toisistaan. Ilmatieteen laitoksella on käy-
tössään ja kehitteillä eri menetelmiä kohteiden erotte-

Vihtijärven säätutkan projektipäällikkönä toimi KRP Oy:n 
Lauri Ylimartimo.

luun: meteorologia voi kiinnostaa, onko tutkan mittaa-
ma kohde vettä vaiko lunta ja biologia voi taas kiinnos-
taa onko tutkan mittaama kohde tuulen mukanaan kul-
jettama tuholaishyönteisten parvi”.  Kyse onkin siis 
monien mahdollisuuksien tutkasta.

Tutkapallo on jo paikoillaan ja rakennustyöt saate-
taan loppuun kesä−heinäkuun tienoolla. Mikäli koro-
natilanne sen sallii, on kyläläisille ehkä luvassa mahdol-
lisuus käydä tutustumassa torniin opastetusti syksym-
mällä. Seuraa kotisivujen www.vihtijarvi.fi uutisia ja 
ilmoittelua.

 

Tornin sisällä olevien kierreportaiden askelmien lukumäärää 
ei laskettu, mutta huipulle päästyä saattoi olla tyytyväinen 
siihen, ettei kamera tai kirjoituslehtiö jäänyt alas.
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Vuoden kyläläiset
Koonnut: Heli Einesalo

Vihtijärven kotisivuilla esitellään joka kuukausi yksi kyläläinen tai keskeisesti kylällä toimiva henkilö. 
Palstan tarkoitus on tuoda kyläläisiä lähemmäs toisiaan ja esitellä yleisölle sekä uusia että vanhoja, tut-
tuja ja tuntemattomampia kyläläisiä. Vihtijärveläinen esittelee nyt menneen vuoden kyläläiset lyhyes-
ti. Lue kotisivuilta jutut kokonaisuudessaan ja käy ehdottamassa uutta kuukauden kyläläistä osoittees-
sa www.vihtijarvi.fi.

Kesäkuu 2020: 
Tuomas ja Tuukka Viljanen
Pojat ovat juuri pai-
naneet päähänsä yli-
oppilaslakit omassa 
olohuoneessa rehto-
r in ter vehdyksen 
myötä, joka tapahtui 
virtuaalisesti. Juhla-
tunnelmaa oli ilmas-
sa ja valmistujaiskuo-
huvat pojat siemaa-
vat onnellisten van-
hempien Pian ja Markon kanssa. Suku ja ystävät kutsutaan 
sitten kesäkuun lopulla onnittelemaan juhlakaluja. Poikien 
olemuksista kuultaa iso helpotus tiukan rutistuksen jälkeen. 
Kevät oli poikkeuksellinen koronapandemian takia, jonka 
vuoksi ylioppilaskirjoitukset jouduttiin muutamien ainei-
den osalta aikaistamaan viikolla. Kaikki kokeet tehdään 
nykyään jo sähköisesti.

”Harjoittelimme sähköisten kokeiden tekoa koulussa 
oppitunneilla, joten käytännössä se sujui hyvin”, kertovat 
pojat. ”Eristyksessä oleminen näkyi eniten siinä, ettei kave-
reita pystynyt juuri näkemään. Pääsykokeisiin luku oli sen 
vuoksi helpompaa, kun ei muita virikkeitä juuri ollut”, he 
tuumaavat. (KK)

Heinäkuu 2020:
Marja ja George Denissoff
Viehättävä mökki 
aivan järven äärellä 
on ollut Marja  ja 
George Denissoffin 
kesäpaikka vuodes-
ta 1985. Kun hiljat-
tain toisensa tavan-
neen nuorenparin 
hääpäivästä oli jo 
p ä ä te t t y,  o j e n s i 
Georgen isä Marjalle 
mökin avaimen ja kertoi tämän olevan nyt mökin uusi emän-
tä. Siitä lähtien ovat Marja ja George viettäneet kesää Vih-
tijärvellä kahden poikansa kanssa. Mökille tultiin usein jo 
huhtikuulla ja takaisin kaupunkiin palattiin vasta lokakuus-
sa, joten keväällä ja syksyllä koulussa ja töissä Helsingissä 
käytiin Vihtijärveltä käsin.

”Vihtijärvi on hieno kylä”, toteavat Marja ja George 
yhteen ääneen. Erityisesti mieleen ovat jääneet mukava 
teatteriretki Mustion kesäteatteriin aikoinaan, Syökerin 

tuvan bänditapahtumat sekä kyläläisten yhteinen retki 
Rokokalliolle. Mökkinaapurien kanssa on mukava olla teke-
misissä, erityisesti muistissa ovat tapaamiset Penttilän Mai-
jan ja Jaakon kanssa. Muutenkin kylä on tullut pitkien käve-
ly- ja eväsretkien ansiosta tutuksi. ”Luonto täällä on todel-
la upea – kuin Lappi ja järvi-Suomi yhdistettyinä”. (KP)

Elokuu 2020:
Kristina Landén
Tänä syksynä Vihtijärven koulun 
opettajaksi pestautuneen Kristi-
nan juuret ovat Vihdissä. Kristinan 
isoisän kotitalo on Herrakunnalla 
ja voi olla, että jotain sukua ollaan 
myös Vihtijärven Landéneille, 
mutta ei aivan läheistä. Opettaja-
opinnot Kristina suoritti Turussa. 
Perhe muutti Vihtijärvelle Sasta-
malasta, jossa asui vuoden ver-
ran. Sitä ennen asemapaikka oli-
kin eksoottinen Sevettijärvi Ina-
rin kunnan koilliskulmassa, Nor-
jan rajalla. Siellä Kristina ja Jani asuivat kolme vuotta.

”Vihtijärvellä on vähän saman tyyppinen meininki kuin 
Lapissa. Pienessä koulussa pääsee myös vaikuttamaan 
omaan työhönsä paremmin ja tuntee lapset sekä heidän 
perheensä”. Yhdysluokissa kuukauden kyläläisemme näkee 
hyvää; lapset oppivat toimimaan monen ikäisten kanssa. 
Kristinan näkemyksen mukaan koulu on tärkeä myös kyläl-
le ja on vaikea ymmärtää koulun lopettamisen pienen tai 
epävarman säästön merkitystä. ”Pieniä kyläkouluja ja kyliä 
pitäisi tukea”. (AN)

Syyskuu 2020:
Mira Järvinen
Syyskuun kuukauden kyläläinen 
Mira Järvinen on alun perin tur-
kulainen kaupunkilaistyttö. Luki-
on jälkeen välivuosi vaihtui hevo-
senhoitajan oppisopimuskoulu-
tukseen. Työ vei mennessään pie-
nestä asti ratsastusta ja raviurhei-
lua harrastaneen tytön. Samalla 
Mira huomasi olevansa sielultaan 
kuitenkin maalainen. 

Kuinka ihmiset nykyään tapaa-
vat toisiaan? Ennen tuleva puoli-
so tavattiin usein tanssilavoilla tai 
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ravintoloissa. Aika on muuttunut ja valitettavasti tanssila-
vat ovat menettäneen entisenkaltaisen merkityksensä 
tapaamispaikkana. ”Enkä minä ehtinyt, enkä halunnutkaan, 
viettää aikaani baareissa tai ravintoloissa”, puuskahtaa 
Mira. Mielitietty löytyikin eri vaiheiden jälkeen Tinderin, 
paikkatietoja hyödyntävän deittailun mobiilisovelluksen 
avulla. Mira tapasi Mikansa siis netissä ja aika pian sen jäl-
keen, helmikuussa 2019 hän pakkasi tavaransa rivitaloasun-
nossaan Paimiossa ja muutti Vihtijärvelle, Ylimmäistentiel-
le. Uskalias ja nopea liike? No ehkä, mutta paljon elämää 
nähnyt mammakin kannusti muutokseen 92 vuoden koke-
muksella: ”Sinne vaan! Turha sitä liikaa on miettiä, kyllä siel-
tä poiskin pääsee, jos siltä tuntuu!” (KP)

Lokakuu-marraskuu 2020:
Miro Lappalainen ja Venni Palonen
Vihtijärveläisnuoret muistavat 
pelanneensa toisiaan vastaan 
vain kerran, eivätkä ihan tarkal-
leen muista, kumpi hävisi. Hyvä 
näin, sillä saman kylän poikia-
han tässä ollaan, vaikka isom-
milla areenoilla ollaan myös vas-
takkain. Venni Palonen on 
pelannut muutaman vuoden 
helsinkiläisen Eräviikingit -jouk-
kueen riveissä, kun taas Miro 
Lappalaisen joukkue on espoo-
lainen Westend Indians. Molem-
mat pelaavat SM-sarjaa tähtäimessään ensi kevään suo-
menmestaruus.

Vakavaksi harrastukseksi yltäneen lajin siemen on 
molempiin poikiin kylvetty alle kouluikäisenä Nummituval-
la, Vihtijärven vpk:n sählykerhossa. Vennin intoa ehkä kas-
vatti vielä se, että isä-Antti on innokas säbämies ja valmen-
tajakin. Itse asiassa salibandy on kaikkien perheen miesten 
oma laji, sillä myös pari vuotta nuorempi pikkuveli Valtteri 
pelaa Nurmijärvellä SB-Pro -joukkueessa. Miro ja Venni ker-
tovat olevansa pelaajina saman tyyppisiä, ja he myös pelaa-
vat samaa pelipaikkaa hyökkääjinä. (HE)

Joulukuu 2020:
Tomi Salonen
”Sano Tomppa vaan”, huomaut-
taa Vihtijärven koulussa tunti-
opettajana syksystä 2020 lähtien 
toiminut Tomppa kiivettyään kou-
lun yläkertaan kylätalolle haastat-
telua varten ja kuorittuaan mas-
kin suun ja nenän edestä koulupäi-
vän jälkeen. Luonnollisesti turva-
välin säilyttäen.

Tomppa asuu Helsingissä vai-
monsa ja heidän yhteisen kissan-
sa kanssa ja on koulutukseltaan 
alun perin sähköinsinööri. Hän on 
myös reservin sotilaslentäjä ja toiminut rumpalina bändis-
sä 90-luvulta lähtien. 

Nykylasten digitaidot ovat vahvoja. Myös englantia osaa-
vat monet aiempia sukupolvia paremmin. Mutta koska 
Tomppa on oman sukupolvensa edustaja ja lisäksi pitää 
musiikista, käsitöistä ja liikunnasta, harmittaa häntä välillä 
huomata joidenkin perustaitojen hukkuneen digiosaami-
sen jalkoihin. Ja myönnettävä se on: lasten jatkuva puheli-

mella roikkuminen keljuttaa opettajaa.
Tomppa hankkikin koululaisten käyttöön sähkörummut 

pian aloitettuaan työt Vihtijärvellä. Rumpujen soitto kehit-
tää motoriikkaa, rytmitajua ja keskittymiskykyä. (KP)

Tammikuu 2021:
Anu Nilsson
Anu muutti ensimmäisen kerran 
Vihtijärvelle perheensä kanssa 
kolmannen luokan ensimmäisten 
viikkojen aikana. Sitä ennen koti 
oli Vihdin kirkonkylällä. Opiskelun 
ja muun elämän ohella kämppiä 
on ollut Lahdessa, Lohjalla ja Kal-
liossa, mutta 2002 suuntana oli 
taas Vihtijärvi. “Vihtijärvelle 
palaaminen oli jotenkin aina suun-
nitelmissa”, Anu tokaisi kun 
kysyin, miten nykyiseen asuin-
paikkaan päädyttiin. Se oli itses-
täänselvyys. Anu ja aviomies Mika rakennuttivat talonsa 
Teerimäkeen Anun lapsuudenkodin naapuriin. Seuraavana 
vuonna 2003 syntyi Ami, nyt jo 17-vuotias poika. Mukana 
menossa on myös 12 vuotta vanha kissa, Luka.

Koulutukseltaan Anu on alun perin vaatetusteknikko. 
Suoritettuna on myös liiketalouden merkonomin tutkinto 
ja ammattitutkinto isännöitsijänä. Nykyiseen työhönsä 
Uudenmaan kylillä kyläasiamiehenä Anu päätyi puolivahin-
gossa kyläaktivismin kautta. Kyläasiamiehen työhön kuu-
luu kylien ja kyläyhdistysten auttaminen esimerkiksi kylä-
suunnittelussa, hankkeissa ja viestinnässä. (EP)

Helmikuu 2021:
Wilhelm Brummer
Wilhelm Brummer on Henrik ja 
Bernice Brummerin viidestä lap-
sesta nuorimmainen. Ensimmäi-
sen ammattinsa hän hankki sosi-
aalikasvatuksen alalta ja ehti val-
mistuttuaan toimia muutaman 
vuoden lastentarhan johtajana, 
ennen kuin jo lapsena kiinnosta-
nut historia veti puoleensa ja hän 
jatkoi opiskeluaan sen parissa. 
Armeijan aikoihin hän tapasi tule-
van vaimonsa Kian ja kihlat vaih-
dettiin 1990. Perhe kasvoi ja 
ensimmäisenä heille syntyi Saga 1997, sitten Constantin 
1998, kaksoset Alexander ja Severin 2001, ja kuopus Niko-
lai 2007. Näin täyttyi toive iloisesta hälisevästä porukasta 
(ranskalainen sanonta ”La ribambelle”) ja elämä oli tapah-
tumarikasta! Tällä välin Vihtijärvellä oli ehditty kunnostaa 
Ylähuvila ja siitä muodostui perheen kakkosasunto, sillä 
Saga oli jo ehtinyt aloittaa koulunsa ruotsinkielisessä kort-
telikoulussa, eikä kotipaikan muutto ollut ihan vielä ajan-
kohtaista. (SP)

➟
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Maaliskuu 2021:
Petri Palonen
Maaliskuun kuukauden kyläläinen 
Petri “Pete” Palonen, 40, oli 
ensimmäisellä luokalla koulussa, 
kun perhe muutti Vihtijärvelle 
vuonna 1986. Vuosituhannen alus-
sa oli kova hinku päästä kylältä 
pois, mutta jo vuonna 2008 Pete 
muutti takaisin lapsuudenkotiinsa 
oman perheensä kanssa. Nykyään 
talossa riittää elämää, kun sitä 
asuttavat lapset Paris, Piret ja 
Paulus sekä Peten avopuoliso 
Minna ja tämän tytär Anette. Äiti 
Riitta ja veli Antti perheineen asuvat niin ikään edelleen 
Kärrintiellä. Takaisin lapsuudenmaisemiin ajoi halu tarjota 
omille lapsille yhtäläisen turvallinen ja hyvä kasvuympäris-
tö, millaisessa Pete koki itsekin kasvaneensa. Pete uskoo, 
että kaikille pikkupaikkakunnalla kasvaneille tulee jossain 
kohtaa tarve lähteä ovet paukkuen muualle. “Tällainen ajan-
jakso tulee varmaan kaikille jossain vaiheessa ja kestää tie-
tyn aikaa. Lopulta sitä ymmärtää, että rajoittavia puolia 
onkin paljon vähemmän kuin hyviä puolia. Itse asiassa kau-
punkiympäristö rajoittaisi monessa kohtaa enemmän.” 
(MV)

Huhtikuu 2021:
Eija Rantala
Eija Rantalasta tuli tuhannes Vihti-
jär vi facebook -r yhmän jäsen 
23.3.2021 ja kotisivujen toimittajan 
piti ihan lähteä paikan päälle kurkis-
tamaan, millainen henkilö profiilin 
takaa löytyykään.

Kuukauden kyläläisemme onkin 
lähtöisin Haimoosta, omaa sukuaan 
Kajosaari. Tarina Vihtijärvelle pääty-
misestä on tuttu: Eve kävi nuorena 
tyttönä tansseissa Nummituvalla ja 
siellä kohtasivat Eve ja Rantalan Ila-
ri – kuten niin moni muukin kylän pariskunnista. Hääkellot 
soivat keväällä 1977.

Lastenlasten ollessa pieniä, on Even vapaa-aikaa täyttä-
nyt mummius. Se onkin ollut mieleistä hommaa, vaikka tie-
tysti välillä melko työlästä. Nyt kun lastenlapsista vanhin 
täyttää 16 ja nuorimmainenkin jo viisivuotias, jää Evelle 
myös ”omaa aikaa” harrastaa.

Nykyisin Eve ehtii entistä paremmin mukaan myös kylä-
yhdistyksen kirpputoriporukkaan, ja onkin tällä hetkellä 
yksi aktiivisimmista kirpparilaisista. Myös leipominen, 
”tavallisten ruokien” laittaminen ja puutarhatyöt ovat mie-
leistä puuhaa. (KP)

Valinta kuukauden kyläläiseksi ei edellytä erityisiä ansioita, saavutuksia tai merkkipäivää.  
Riittää, että asuu kylällä – tai liittyy jotenkin kylän elämään. Ketä toivoisit kuukauden 

kyläläiseksi? Tee ehdotus toimitukselle (toimitus@vihtijarvi.fi).  
Itseäänkin saa ehdottaa.
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Poimintoja uutisvuodesta  
2020–2021
Koonnut: Heli Einesalo

Vihtijärven mediatiimi pitää kyläläisiä ajan tasalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumis-
ta. Uutisia julkaistaan osoitteessa www.vihtijarvi.fi aina, kun kylällä sattuu ja tapahtuu 
ja kun toimitus suinkin ennättää paikalle. Kyläläiset voivat osallistua toimintaa antamal-
la juttuvinkkejä, nappaamalla kuvia tai vaikka lähettämällä valmiin jutunkin. Toimituk-
sen yhteystiedot löydät tämän lehden ensimmäiseltä sivulta.

Luontotiimi talkoili ja suunnitteli tulevaa 
(13.7.2020)

Koronatilanteen hellitettyä luontotiimikin uskaltautui 
suunnittelemaan tulevia retkiä ja tapahtumia. Sopiva 
paikka suunnittelupalaverille oli uusi laavu kylän keskel-
lä. Porukalla todettiin, että paikasta tulee valtavan hie-
no! Palaverin tiimoilta päätettiin lähteä pienelle huolto-
retkelle Henrikinpolulle. Talkooväki varustautui jätesä-
kein roskien keruuta varten, mutta saalis jäi laihaksi. Rei-
tin varrelta taisi lopulta löytyä vain yksi likainen sormi-
kas. Tulipaikalla on ollut enemmän käyttöä, joten sieltä 
kerättiin jokunen tyhjä muovikassi ja tupakantumppi. 

Samalla tarkistettiin opasteiden kunto. Muutamia ruu-
veja lisättiin ja yksi tolppa oikaistiin pystyyn. Yksi reitti-
merkinnällä varustettu iso kuusi oli kaatunut kesän tuu-
lissa, mutta se ei aiheuttanut toimenpiteitä. Oli hienoa 
huomata, että reittiä on tallattu tasaiseen tahtiin ja polul-
la on helppo pysyä ilman merkintöjäkin. Tuhkan määräs-
tä ja kivien lievästä uudelleenjärjestelystä päätellen tuli-
paikalla on ollut korona-aikaan valtavasti käyttöä. Tuhkat 
on nyt tyhjennetty ja makkaraa mukava käristellä siistil-
lä tulimaljalla. Joku taiteilijanalku oli jättänyt puumerk-
kinsä pariin opastauluun. Ihmettelimme, miten hienoa 
kultakynää joku on kantanut metsäretkellä mukana! (HE)

Ajoneuvojen liikkumista metsäteillä 
rajoitetaan (7.8.2020)

Hiiskulan kartanon mailla sijaitsevat metsäautoteiden 
puomit tullaan sulkemaan loppukesän ja syksyn aikana. 
Tilanhoitaja Timo Syrjänen kertoo, että tarkoituksena on 
suitsia moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä met-
säautoteillä. Puomien sulkemiseen on päädytty pitkän 
harkinnan jälkeen. Pääsyinä ovat rakennelmiin ja raken-
nuksiin kohdistuva ilkivalta sekä alueella liikkuviin työko-
neisiin kohdistuvat varkaudet.

Hiiskulasta muistutetaan, että myös kiinni olevien puo-
mien takana voi tapahtua puunkorjuuseen sekä metsän-
hoitoon liittyvää liikennettä, ja tarve aukaisulle voi tulla 
yllättäen. Puomien eteen ei siis kannata omia autoja jät-
tää parkkiin. Puomien sulkemiset ja siirrot eivät tule vai-
kuttamaan kylän opastetuille luontoreiteille pääsyyn. (HE)

Vihtijärvellä aloitettiin 125. kouluvuosi 
(16.8.2020)

Vihtijärven kyläyhdistys kutsui koulun ja päiväkodin hen-
kilökunnat ti 11.8.2020 koulunaloituskahveille ennen kou-
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lun alkua, kuten viime vuosina on ollut tapana. Tilaisuu-
dessa juotiin tietysti kahvit, esittäydyttiin ja kerrottiin tär-
keimmät kuulumiset. Uusille Vihtijärvellä työskentelevil-
le ojennettiin Vihtijärvi-infopaketti ja esiteltiin kylätalon 
tilat. Myös tulevan lukuvuoden tapahtuma- ja yhteistyö-
mahdollisuuksia puntaroitiin. Todettiin, että suuria suun-
nitelmia ei yhteisistä tilaisuuksista vielä kannata tehdä – 
yritämme osaltamme estää koronaviruksen leviämistä ja 
noudattaa annettuja ohjeita.

Koulun väelle ojennettiin viime kesänä julkistettu Vih-
tijärviviiri koulun lipputankoon vedettäväksi. (KP)

Kirppiksen kausi huipentuu syystoriin ja 
burgeripäivään (31.8.2020)

Vihtijärven kyläyhdistyksen ylläpitämän kirpputorin 14. 
kesäkausi on koronapandemiasta huolimatta – tai ehkä 
juuri sen vuoksi – ylittänyt kaikki odotukset. Kirpputorin 
pihalla keväällä järjestetyt pääsiäis- ja äitienpäivän kukka-
myynnit takasivat sen, ettei pihan ja kodin koristuksia tar-
vinnut lähteä hakemaan Kylänpäätä kauempaa. Verraton 
palvelu oli myös kukkien kotiin toimitus koronakarantee-
nissa oleville. Erityistä huomiota on tänä kesänä kiinnitet-
ty turvaväleihin ja käsihygieniaan. Taikapajan Mari Henno-
la lahjoitti kirpputorin työntekijöille omat henkilökohtaiset 
kasvomaskit ja käsidesi parkkeerattiin kirpputorin sisään-
tulon yhteyteen. Myös turvaväleistä on pidetty erityistä 
huolta. Se onkin ollut suhteellisen vaivatonta, koska kirp-
putorilla on laajan pihapiirin lisäksi kuusi eri myyntitilaa. 
Kirpputorille on myös ollut mahdollista päästä aukioloai-
kojen ulkopuolella, jos mahdollinen väenpaljous on pelot-
tanut. ”Vaikuttaa siltä, että niin ikävä kun koronapande-
mia onkin, on ihmisillä ollut enemmän aikaa ja mielenkiin-
toa keskittyä kotona puuhaamiseen, siivoamiseen, sisus-
tukseen ja remontointiin”, kertoo kirpparitoiminnan kan-
tava voima Anja Kokkonen. ”Meille lahjoitettua tavaraa on 
ollut aiempia vuosia enemmän ja sen laatu on ollut todella 
kiitettävää. Tänä vuonna tuottoa on saatu myös nettimyyn-
nin kautta ja tavara on löytänyt kotinsa ympäri suomea 
aina Oulusta Hämeenlinnaan ja Lahdesta Lappeenran-
taan”.

Vihtijärven kyläyhdistyksen kirpputori toimii vapaaeh-
toisvoimin Hiiskulan kartanon omistamassa kiinteistössä 
Vihtijärven kylän keskustassa. Kirpputorin tuotto käyte-
tään lyhentämättömänä yhdistyksen toimintaan. (KP)

Klaukkalan ohikulkutie valmistuu 
ennakoitua aiemmin (17.9.2020)

”Aikatauluun on vaikuttanut positiivisesti muun muassa 
hyvin sujunut yhteistyö hankkeen eri osapuolien välillä, 
suotuisat sääolosuhteet sekä työmaaporukan hellittämä-
tön uurastus”, kertoo hankkeen urakoitsijan projektipääl-
likkö Sami Laakso.

”Alun perin oli tarkoitus, että tie otetaan liikenteelle 
syksyllä 2021. Tämän hetken suunnitelmien perusteella 
näyttää kuitenkin siltä, että saamme tien ajoneuvoliiken-
teelle jo ennen kuin tämä vuosi päättyy, eli noin vuoden 
suunniteltua aikaisemmin”, sanoo projektipäällikkö Ant-
ti Koski Väylävirastosta.

Vuoden 2021 aikana tehdään vielä viimeistelytöitä, 
kuten viher- ja istutustöitä, kiveystöitä, sekä urak-
ka-alueen maisemointeja. (KP)

Kuulemistilaisuus kunnan taloudesta ja 
Vihtijärven koulusta (23.9.2020)

Kunnanjohtaja Erkki Eero-
la  totesi, että Vihdin 
talous on todella huonos-
sa tilassa. Tulorahoituk-
sen heikentyminen, toi-
mintakulujen vauhdikas 
kasvaminen ja lainakan-
nan merkittävä kasvu 
ovat aikaansaaneet talou-
dellisen hälytystilan. Sopeutustarve vuosina 2021-2023 on 
noin 43,2 miljoonaa euroa. 

Säästö kunnan talouteen Vihtijärven koulun osalta oli-
si laadittujen laskelmien mukaan 85.000 euroa, eli 0,2 % 
sopeutustarpeesta. Virkamiesten puheenvuoron jälkeen 
oli yleisön vuoro. Keskustelu oli vilkasta. Esiin tuotiin 
muun muassa kunnan palkkamenot (49 miljoonaa euroa), 
jotka ovat viime aikoina kasvaneet noin 2 miljoonaa 
euroa. Olisiko kunnan henkilöstömenoja mahdollista 
supistaa? Yleiskaavan laatiminen myös kylätimantiksi mai-
nitulle Vihtijärvelle on luvattu, ja koulun lakkauttaminen 
heikentää kylän palvelutasoa ratkaisevasti.

Puheenvuoroissa kysyttiin myös edellisistä koulujen 
lakkauttamisista syntyneistä säästöistä, mutta vastaus-
ta ei varsinaisesti saatu. Kunnan kotisivujen perusteella 
Vihti on kylämyönteinen kunta ja houkuttelee muutta-
maan myös kyliin. Vihtijärvelle on muutettu osittain myös 
päiväkodin ja koulun vuoksi. Koulun puuttuessa vaikeu-
tuu perheille rakennettujen talojen myynti, kun halutaan 
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muuttaa lähemmäs näitä kunnallisia peruspalveluja. Ylei-
söstä suositeltiin kunnalle Vihtijärven koulun lakkautuk-
sen sijaan kyläkeskuksen vesihuoltojärjestelmän sekä kaa-
voituksen hoitaminen pikaisella aikataululla. Näillä toi-
menpiteillä olisi kunnallekin todellisia kassavirtavaikutuk-
sia. ”Nyt vaikuttaa siltä, että vasen käsi ei tiedä kumpaa 
jalkaa oikea sahaa”, mietittiin yleisössä. (KP)

Tiistaikerho ei anna periksi (6.10.2020)

Tiistaikerhon tapaamiset loppuivat koronan takia kuin 
seinään maaliskuussa. Kesällä koronan osoittaessa hie-
man laantumista päätimme pitää jokavuotiset kesäjuh-
lat 25.6.2020, sillä kertaa Kyläkirppiksen ihanalla pihamaal-
la. Juhlat onnistuivat erinomaisesti, kaksikymmentä kylän 
varttunutta pääsi tapaamaan tuttuja pitkästä aikaa!

Syksy toi tullessaan uuden koronakierroksen, mutta 
tiistaikerholaiset eivät lannistuneet. Mukavat kesäjuhlat 
innoittivat kerhon toimijoita miettimään vaihtoehtoa 
kylätalon kerhotapaamiselle. Ja löytyihän se: kylän uusi 
laavu! Syyskuun viimeisenä tiistaina 29.9.2020 klo 12 
kokoonnuimme laavulle 17 kerholaisen voimin. Tutustuim-
me laavuun, koekäytimme sen ja havaitsimme oivallisek-
si. Paistoimme makkaraa, söimme Anitan voileipiä ja kah-
vin kanssa Ailan tunnettuja munkkirinkilöitä. (ÄH)

Joulupuotikokeilu toimi (15.12.2020)

Vihtijärven kirpputorilla Kylänpään talon pihalla ja nave-
tassa järjestettiin pop-up joulupuoti lauantaina 5.12.2020. 
Alkuperäistä Joulutori-suunnitelmaa jouduttiin tuunaa-
maan: pois jäivät Joulupukki, glögit, joulupuuro ja musiik-
ki. Useamman käsityöläisen ja tavarantoimittajan tuot-
teiden myynti toteutettiin vain muutaman myyjän voi-
min, jotta turvaväleistä voitiin pitää kiinni.Havutyöt ja 
hunaja, metsä pienissä pulloissa ja purnukoissa, leivon-
naiset ja jouluruuat sekä erilaiset käsityöt kävivät kaupak-
si. Toimintaa haittasivat hieman nuhruinen sää ja silmä-
laseja huurustaneet kasvomaskit, mutta olosuhteet huo-
mioon ottaen pop-up joulupuoti oli onnistunut.

Kylänpään miljöö koki tänä syksynä huomattavan muo-
donmuutoksen, kun vanha, varjostava ja vaarallinenkin 
kuusiaita sekä lahot puut pihasta poistettiin Hiiskulan toi-
mesta. Surettamaan jäivät vähän vanhojen puiden tuo-
ma nostalginen tunnelma, erityisesti monelle rakas van-
ha koivupuu. Nyt viehättävä miljöö kuitenkin näkyy kun-
nolla ympäristöön ja pihaan pääsee ilmaa ja valoa. Lisäk-
si talon ja siellä asioivien turvallisuus parantui kertahei-
tolla. (KP)

Koulun teknisen työn tilat saivat 
joululahjan (18.1.2021)
Vihtijärven koulun tekni-
sen työn opetustila on 
ilmeisesti eri syistä jää-
nyt vuosien varrella työ-
välineiden ja materiaali-
en kannalta lapsipuolen 
asemaan. Tämän totesi 
Petr i  Palonen ,  kun 
kevään etäopetuksen 
alkaessa tytär toi kotiin 
keskeneräisen työnsä 
teknisen tunnilta.

Perehdyttyään tilanteeseen, tuli Pete siihen tulokseen, 
että jotain pitäisi taas tehdä. Edellisen kerran hän oli 
mukana päivittämässä teknisen työn opetustilojen väli-
neistöä Huuhtasen Jarnon ollessa rehtorina viitisen vuot-
ta sitten. Tällä kertaa Pete kutsui mukaan tuttuja yrityk-
siä ja yrittäjiä kasaamaan koulun ”veistoluokkaan” erilai-
sia työvälineitä, jotta teknisen työn opetus ei olisi aina-
kaan niistä kiinni. Ennen joulua kiikutettiinkin koululle 
höyläpenkillinen työkaluja ja tarvikkeita. (KP)

Ensimmäisen kylälehden voit nyt lukea 
sähköisessä muodossa (4.2.2021)

”Tervehdys sinulle vihtijärveläinen kyläläinen ja kesäasu-
kas”, tervehti ensimmäisen kylälehti Vihtijärveläisen luki-
joita nyt jo valitettavasti edesmennyt Anu Kuusela, silloi-
nen kylätoimikunnan puheenjohtaja.

Lehden kanteen on valittu taiteilija Veikko Törmäleh-
don kuva kylän keskustan merkittävistä rakennuksista; 
Hiiskulan omistamista Metsänvartijan asunnosta (suun-
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nittelija: Heikki Siikonen, rakennettu 1926–27) ja Yli-Se-
pästä (lisätietoa linkissä). Päätös lehden julkaisusta on 
tehty 10.12.1996 ja siksi varmaan kannessakin on vuosilu-
ku 1996.

Tämän päivän tapahtumat ja keväällä 2021 ilmestyvä 
kylälehtikin noudattelevat samoja linjoja kuin tuolloin. 
Tiedottaminen ja viestintä, koulun historia ja ainainen lak-
kautuspelko, uusien tonttien tarve sekä toive seniorita-
losta ovat olleet puheenaiheita tähän päivään saakka. 
Lähipalveluiden, tapahtumien ja yhdistysten esittelyistä 
löytyy edelleen tuttuja nimiä, upea juttu!

Tämän vuoden Vihtijärveläisen toimitus haluaa siteera-
ta päivälleen 24 vuotta sitten 04.2.1997 kirjoitetun pää-
kirjoituksen loppukaneettia: ”Lopuksi vielä muistutan, 
että kansanhiihtolatu Rokolle on avattu. Lähtö Monitoi-
mitalon (nyk. Päiväkoti, toim. huom.) edestä kiertäen Hiis-
kulan kautta sään salliessa myös Alimmaisen yli (mutta ei 
nyt 2021!), joten ei muuta kuin hiihtelemään ja nauttimaan 
kevätauringosta ja luonnonrauhasta.” (KP)

Vene täyttyi jääteoksista (15.2.2021)

Vihtijärven kotisivuilla ja fb-ryhmässä kutsuttiin kaikkia 
halukkaita mukaan tekemään Ystävänpäivän tilataide-
teosta. Laskiaissunnuntaina, ystävänpäivänä iltapäivän 
auringossa välkkyikin veneellä mitä erilaisempia jäästä 
tehtyjä juttuja. Kappalemäärää on vaikea arvioida, mut-
ta voidaan varmasti puhua likipitäen sadasta taideteok-
sen osasta. Muotteina oli käytetty ämpäreitä, kakkuku-
puja, maitopurkkeja ja purnukoita. Eri väriset jääosaset 
oli värjätty elintarvike- tai vesiväreillä ja millä mikäkin. Vai-
kuttava oli myös punajuuren keitinliemellä värjätty jääsy-
dän. Joitakin teoksia oli koristeltu serveteillä, kukilla ja 
havuilla. Nyt kannattaa käydä Veneellä hakemassa ideoi-
ta ja inspiraatiota myös oman pihan jääkoristuksiin. Venei-
dean äidit lähettävät sydämelliset kiitokset kaikille Ystä-
vänpäivän jääteokseen osallistuneille! (KP)

Palmusunnuntain perinteistä pidettiin 
kiinni turvallisesti (28.3.2021)

Vihtijärven facebookryhmässä oli mahdollisuus ilmoittau-
tua etävirpomiskohteeksi. Liikkeellä oli useampi poruk-
ka ja virvonta tapahtui sekä korttiaskartelulla että perin-
teisillä virpomavitsoilla. Palkkiot sai itse poimia korista ja 
vitsat jättää maljakkoon. Terveystaiat tulevalle vuodelle 
on tehty, virpomaperinteestä se ei nyt ainakaan jäänyt 
kiinni. Kiitokset virpojille! (KP)

Esikoulu kaksivuotiseksi – Vihtijärven 
päiväkoti pääsi mukaan kokeiluun

Vihdin varhaiskasvatus on 12.4.21 saanut Opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä tiedon kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilutoimipaikoista. Kaksivuotisessa esiopetuskokei-
lussa mukana Vihdistä ovat Vihtijärven lisäksi Otalam-
men, Metsäpolun ja Myrskylänmäen päiväkodit Vihdin 
kirkonkylässä sekä Lankilan ja Enärannan päiväkodit 
Nummelan alueella.

Työryhmä valmistelee kokeilun käytännön toteutusta 
ministeriön ohjeiden mukaan. ”Nyt toimitaan ripeällä 
aikataululla, jotta saadaan kaikki valmiiksi syksyä varten”, 
toteaa Vihtijärven päiväkodin johtaja Taina Kravik. ”Vih-
tijärvellä käytännön toteutuksesta vastaa pätevä esiopet-
taja Päivi Kasteenpohja”. Hän on ollut töissä Vihtijärven 
päiväkodissa syksystä 2020 lähtien.

Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu-
lain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai 
kunnista koostuvia alueita. Koska kokeilu perustuu koea-
setelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.

Kokeilu alkaa 11.8.2021 samaan aikaan kun yksivuotisen 
esiopetuksen lukuvuosi ja kokeilussa ovat mukana 2016 
ja 2017 syntyneet lapset. (KP, lähteet: Vihdin kunta, Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö)

Lähetä uutisvinkkisi toimitukselle: toimitus@vihtijarvi.fi.
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Voisimmeko pelastaa  
Suomen ja Vihtijärven
Teksti: Ilkka Haapalainen  •  Kuva: Ari Peura

Ilkka Haapalainen on vuonna 2007 vihtijärveläis-
tynyt yrittäjä, joka asuu Ylimmäisen järven itä-
päässä, Kaislarannassa. Hän pohtii kolumnissaan 
kylän asioita ja tulevaisuutta.

Ei hyvältä näytä. Suomi eläköityy, lapsia syntyy harvak-
seltaan ja työllistä työvoimaa on auttamatta liian vähän.  
Millä huolehditaan tulevaisuudessa sosiaaliturva, eläk-
keet, poliisit ja maantiet ja kaikki se muu, minkä takia 
Suomi on maailman paras maa ja minkä takia ollaan 
maailman onnellisin kansa. Pian ei olla, ellei jotain 
tapahdu.

Voisimme näyttää mallia. Ja alkaa vaikka sillä, että 
tänne Vihtijärvelle etsitään lisää asukkaita, ulkomailta 
ellei muualta löydy. Kylän raitteja kulkiessa olen ollut 
näkevinäni useampia kuin yhden tyhjän asuinrakennuk-
sen ja vaikka kuinka monta hyvää tontin paikkaa.  Aika 
pienellä vaivalla rakennukset voitaisiin ottaa käyttöön. 
Kaikki maalle muuttajat eivät heti alkuun vaadi kaikkia 
mahdollisia mukavuuksia. Työperäisen maahanmuut-
tajan perhe on usein tänne muutettuaan vähävarainen, 
vaatimattomampikin asunto voisi kiinnostaa. Kannat-
taa miettiä tyhjän talonne vuokraamista heille. Emme-
hän ole rasisteja. Rakennus pysyy paremmin kunnos-
sa, kun siinä asutaan. Vuokralainen saattaisi itsekin osal-

listua työpanoksellaan tilojen nykyaikaistamiseen ja 
muuhunkin kunnostamiseen, jolloin rakennuksen arvo 
nousee. Mutta vielä tärkeämpää on, että samalla saa-
taisiin kylään lisää lapsia, ja jos lisää lapsia, koulu säilyy, 
ja jos koulu säilyy, kylä kiinnostaa muitakin maalle muut-
tajia ja seurauksena lisää lapsia. Näin koulu säilyy ja säi-
lymme kylänä kylän arvoisena!

Kun muuttoliike Vihtijärvelle on saatu alkuun, se toi-
mii itse itseään ruokkivana mekanismina. Tässä vaihees-
sa kylän maanomistajien kannattaa katsoa löytyykö 
maista lohkottavaksi tontteja uusille tulokkaille. Kun-
nan rakennusvalvonta on ollut kyliin ja haja-asutusalu-
eille rakentamiselle vähemmän halukas. Poliittiset päät-
täjät ovat osoittaneet merkkejä suunnan muutokses-
ta. Jos nähdään, että kylä aktivoituu ja tänne saadaan 
tuettavien asukkaiden sijaan aktiivisia veronmaksajia, 
saattavat rakentamisen poikkeusluvat hellitä nykyistä 
helpommin. Kannattaa ainakin kokeilla, autan jos tar-
vitaan.

Omalla kiinteistöllämme seisoo tyhjänä 1950-luvulla 
valmistunut ns. rintamamiestalo. Sähkö on, mutta vesi 
ja viemäri puuttuvat. 20–30 000 € kunnostukseen ja sii-
nä asuu ihan mielikseen. Täytyy katsoa peiliin, josko 
sieltä löytyisi yksi Suomen ja Vihtijärven tulevaisuuden 
turvaaja.
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Tule ja anna tukesi 
kylän yhdistyksille!

POP - UP  KAHVILA

JOKA  LAUANTAI

KIRPPUTORILLA
T Ä N Ä  K E S Ä N Ä  K Y L Ä N P Ä Ä N

Toritunnelmaa!

Lähialueen tuottajien
vihanneksia ja muita
herkkuja.
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Hyvää ruokaa ja juomaa
tarjoilevat kojuissaan
kylän omat kotikokit. 

Tule vatsa tyhjänä!
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Peltojen, kasvimaiden,
puiden ja puskien satoa
sekä säilöttyjä herkkuja.

Taas hyville ostoksille!
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Saakohan taas
herkullisia
hampurilaisia?

Kirpputorilla tavataan!
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Kirpputoriostoksia voi

maksaa nyt myös

pankkikortilla uuden

iZettlemme avulla.
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Vapaaehtoiseksi myyjäksi

kirpputorille pääsee

melkein kuka tahansa!

Tarjolla 3 h ja 2,5 h

vuoroja viikonloppuisin!

Lisätiedot, lahjoitukset,

paikka- ja vuorovaraukset

Anjalta  040 832 8855
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Tule mukaan kokoamaan
LIVE 5-hankkeen avulla
hankittuja myyntikojuja ja
pergolaa kirpputorin
pihalle. 

Kaarina odottee soittoasi!
 044 2706 001.

KIVOJA  TALKOITA

TARJOLLA

 

Kylänpääntie 4, Vihtijärvi

-

-

Vihtijärven kesävisa
Kuinka hyvin tunnet Vihtijärven kylää? 

Oletko täysin suvereeni tietäjä vai arvaatko hyvin? 
Vastaukset kysymyksiin löytyvät lehden sivulta 36.

10 kysymystä Vihtijärvestä: 

 1) Minä vuonna olimme vuoden kylä? 

 2) Mikä on Vihtijärven korkein kohta? 

 3) Minä vuonna kappelimme on valmistunut? 

 4) Minä vuonna koulu- ja kylätalomme on rakennettu? 

 5) Kuinka pitkä on Nummituvan mäen pururata?

 6) Montako kilometriä rantaviivaa on kylämme nimikkojärvessä eli Vihtijärvessä? 

 7) Kuka on nyt VPK:n nuoriso-osaston johtaja? 

 8) Kuka toimii kylällämme suurpetoasiamiehenä tällä hetkellä? 

 9) Vihtijärven Uhkassa toimii nyt kuusi jaostoa. Mitkä ne ovat? 

10) Minkä nimiset ovat kylämme kolme luontoreittiä? 

Kylänpään kirpputoria kehitetään 
hankerahoituksella
Teksti: Kaarina Pullinen

Vihtijärven kyläsuunnitelmaan vuosille 2017-2022 on kir-
jattu kirpputorin ja Kylänpään talon miljöön kehittämi-
nen yhdessä kiinteistön omistavan Hiiskulan kartanon 
kanssa. Aiempaa kyläsuunnitelmaa tehtäessä oli asuk-
kaiden toivelistalla kesätori. Kyläyhdistys on saanut 
pitää kirpputoria Kylänpään viehättävässä miljöössä jo 
useita vuosia ja kehittymistä onkin tapahtunut muka-
vasti – tänä vuonna on alkamassa kirpparin 15. toimin-
tavuosi.

Pikkuhiljaa laajentunut kirpputoritoiminta on vakiin-
tunut Vihtijärvellä, ja nyt halutaan parantaa ulkopuo-
listenkin torimyyjien mahdollisuuksia entisestään. 
Ykkösakselin teemahanke LIVE5:n avulla hankitaan 
kyläyhdistyksen kirpputorille kymmenen myyntikojua, 

pergola/katos kunnollisine pöytineen ja penkkeineen, 
kuivikekäymälä, opasteita sekä kylttejä vuoden 2021 
aikana kirpputori- ja tapahtumatoiminnan kehittämi-
seksi. Myyntikojuista tehdään siirrettäviä, joten niitä 
voidaan tarvittaessa käyttää myös muualla kuin Kylän-
pään kirpputorilla. 

Myös kiinteistön omistaja, Hiiskulan kartano, kehit-
tää Kylänpään miljöötä. Viime vuonna päärakennuksen 
peittänyt vanha kuusiaita kaadettiin ja nyt pihaan pää-
see ilmaa ja valoa. Myös lahonneita vanhoja, mutta kyl-
läkin kauniita puita poistettiin pihapiiristä sekä ihmis-
ten että rakennuksen turvaksi. Tänä vuonna on tarkoi-
tus kaivaa kuusiaidan juurakot pois ja muotoilla pihaa 
rakennukselle terveellisemmäksi.
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Juhannuskisat 2020 mahtui juuri ja juuri 500 hengen kokoontumisrajoitusten puitteisiin.

Tämä aika on muuttanut monta asiaa ja niin se on muut-
tanut myös liikunnan harrastamista. Voidaan harras-
taa pienissä ryhmissä tai yksin, mutta isommissa ryh-
missä tekeminen on rajoitetumpaa. Se mihin rajoituk-
set ovat iskeneet pahiten, on nimenomaan harrasta-

minen. Sen sijaan kilpa- ja ammattiurheilulle mahdolli-
suudet on pidetty yllä. Eikö kuulosta ristiriitaiselta, kun 
toisaalla toistellaan, että istumme itsemme hengiltä ja 
toisaalla taas tätä hengissä pitävää liikkumista halu-
taan rajoittaa? Moni meistä on joskus kokenut uuden 

Vähemmällä ja pienemmin
Teksti ja kuvat: Jukka Vihtkari

Pienemmin voi saada enemmän: Vihtijärvihölkkä pysynee alle 100 kilpailijan juoksutapahtumana.
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VIHTIJÄRVEN UHKA RY

HALLITUS
puheenjohtaja Jukka Vihtkari p. 0400 802369
varapuheenjohtaja Niko Einesalo p. 050 5612766
sihteeri Eija Jokinen p. 0400 471877
rahastonhoitaja Suvi Virkki p. 050 3361234
muut jäsenet Jokke Järvenpää, Sanna Rajala,  
 Heini Romo-Lappalainen,  
 Niina Sahramaa ja Sami Jetsonen
JAOKSET
HIIHTO Niko Einesalo p. 050 5612766
YLEISURHEILU Jukka Vihtkari p. 0400 802369
KUNTOILU Eija Jokinen p. 0400 471877
PALLOILU Jukka Vihtkari p. 0400 802369
KUNTOSALI Hanna Oksa p. 040 5411155
FRISBEEGOLF Antti Saari 041 503 1512

harrastuksen aloittamisen takkui-
suuden ja sitten kun lopulta pääsee 
vauhtiin, ei millään malttaisi lopet-
taa. Rajoitukset ovat nyt iskeneet 
juuri tähän harrastavaan liikuntaan, 
ja osalla tulee olemaan pysyvä tilan-
ne se, että istuminen maistuu jat-
kossa paremmalta. 

Joka tapauksessa rajoitettu Suo-
mi ja pienryhmissä toimiminen 
istuu Vihtijärven kokoisen kylän 
urheiluseuratoimintaan paremmin, 
kuin monen suuremman seuran 
kohdalla.  Kaikkea toimintaa 
mekään emme ole voineet pitää 
yllä, mutta se, mitä seura on voinut 
tarjota, on löytänyt harrastajansa. 
Esimerkiksi kuntosalikäynnit kas-
voivat parilla sadalla vuodesta 2019 
vuoteen 2020, vaikka toiminta oli 
estettynä kuukauden ajan. 11 kuu-
kauden aikana harjoituskertoja ker-
tyi yli 1000, joka tarkoittaa keski-
määrin reilua kolmea harjoitusta 
jokaisena päivänä! Hiihtoladuille oli 
hyvin käyttöä ja Rokon huipulla käy-
dessä näki usein muita retkeilijöitä. 

Juhannuskisat mahtuivat kokon-
sa puolesta juuri ja juuri viime kesän 
kokoontumisrajoituksiin. Samoin 
kokoontumisrajoituksiin mahtui 
syyskuun Vihtijärvihölkkä, kun 
samaan aikaan moni muu juoksun 
massatapahtuma joutui ilmoitta-
maan peruutuksista. Vähemmällä 
ja pienemmin, sillä tavoin turvalli-
semmin sekä mahdollisimman 
hyvin kaikkia palvellen. Siitäkö 
teemme uuden normaalin? Ai niin - 
sehän on ollut meillä normaalia jo 
pitkän aikaa.

Tätä kirjoittaessani tartuntamää-
rät ovat lähellä tähän astista suurin-
ta huippua. Tartuntariskiä ajatellen 
saamme kuitenkin elää tällä kylällä 
kuin herran kukkarossa. Emme ole 
samalla viivalla kuin vaikkapa 
Itä-Helsingin lähiössä. Miksi meillä 
ei siis voisi olla eri säännöt kuin 
isommassa taajamassa? Ei pitäisi 
olla mahdotonta luoda sääntöjä 
siten, että pienemmällä asukasti-
heydellä, pienemmällä esiintyvyy-
dellä ja pienemmillä yksiköillä voi-
daan sallia enemmän. Nyt joudum-
me tarpeettomasti kärsijän rooliin 
Uudenmaan tiheämmin asutun hei-
kon tilanteen vuoksi. Pyrkimykse-

Rokokodalla riitti 2021 talvella kävijöitä.

nä siis rajoitusten vieläkin tarkempi 
kohdistaminen. Tarkempaa kohdis-
tamista voitaisiin soveltaa niin kou-
lutoiminnassa, ravitsemuspalveluis-
sa, kuin liikunta- ja urheilutoimin-
nassa. Tässäpä pohdittavaa, miten 
tämän ajatuksen saisi todelliseksi 
päätökseksi. Se antaisi meille monia 

uusia mahdollisuuksia elinvoimai-
suuden kasvattamiseksi.

Ei sovi kuin toivoa, että saamme 
tavata toisemme tänäkin vuonna 
Juhannuskisoissa. Uutuutena voisin 
jo melkein luvata arvausleikkiä, 
kuka minkäkin maskin takana piilek-
sii.
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Nummituvan mäen kuulumisia
Teksti: Harri Hampori, Noora Kallela, Mervi Kannisto-Kallela, Mika Nilsson  •  Kuvat: Vihtijärven VPK

Korjaustalkoita 
pienryhmissä
Mennyt vuosi oli huvitilaisuuksien 
osalta hiljaisempi kuin ennalta odo-
tettiin.

Kiemurtelu koronakurimuksen 
kanssa on ollut ”onpas-eipäs” -aset-
telua, että uskaltaako suunnitella 
uusia tilaisuuksia vai ei.  Juhannuk-
sen jälkeen jäimme seuraamaan ti-
lannetta tapahtumien järjestämisen 
suhteen, ja siinä tilassa olemme 
edelleen tätä kirjoitettaessa.

Keväällä 2020 alkaneet vuokrauk-
sien peruuntumiset hiljensivät Num-
mituvan, ja se on ollut käytännössä 
kiinni koko vuoden juhannusta ja pa-
ria tilaisuutta lukuun ottamatta. Sa-
ma taitaa jatkua näillä näkymin 
myös vuonna 2021.

Nummituvalla on tehty 3−6 hen-
kilön pienryhmissä pieniä kiinteis-
tön korjaustalkoita vuoden mittaan. 
Pihavaloja on uusittu, ikkunoiden 
huoltomaalauksia tehty ja tulipa pi-
hasaunallekin pystytettyä uusi kom-
postoiva ulko-wc.  Samanlaisina pie-
ninä täsmäiskuina kiinteistön tal-
koot jatkuvat ainakin tämän alku-
vuoden.

Nuoriso-osasto
Viimeinen vuosi on rajoittanut hy-
vin merkittävästi osastomme toi-
mintaa. Vuoden 2020 harjoituskevät 
keskeytyi äkillisesti maaliskuun puo-
lessa välissä, ja tämä tauko kestikin 
kesän ylitse. Elokuussa koulujen 
alettua rajoitukset sallivat harjoitus-
ten jatkumisen ja saimmekin harras-
taa suunnitellun kauden loppuun as-
ti. Kauden lopulla vahvasti läsnä oli-

vat kaikille tutuksi tulleet turvavä-
lit, pienryhmät sekä lisääntynyt kä-
sihygieniasta huolehtiminen. Vuon-
na 2020 osastomme pääsi osallistu-
maan ainoastaan palokuntanuorten 
talvileirille maaliskuussa, jonka jäl-
keen kilpailut ja leirit peruttiin yksi 
toisensa jälkeen.

Osastomme kouluttajat palkitsi-
vat osastolaisistamme vuoden 2020 
lopuksi seuraavat henkilöt:

Vuoden nuoriso-osastolainen: 
Joona Järvenpää.

Tsempparit: Sisu Haimi, Stella 
Stenberg ja Max Vihanta.

Nuoriso-osastomme harjoittelee 
(rajoitusten salliessa) torstaisin klo 
18-19. Mukaan pääsevät harrastuk-
sesta kiinnostuneet 7−17 vuotiaat 
nuoret. Ota yhteyttä nuoriso-osas-
ton johtajaan.

Hälytysosasto
Vaikka huvitilaisuudet loistivat pois-
saolollaan, paloaseman hälytysoven 
saranat puolestaan kuluivat nor-
maalia runsaammin. Hälytystehtä-
viä oli ennätykselliset 55 kappalet-
ta. Suurin osa tehtävistä oli vahin-
gontorjuntatehtäviä, peräti 35 kap-
paletta. Muilta osin tehtävät jakau-
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VIHTIJÄRVEN VPK
Pj. Harri Hampori 
 p. 040 591 7948
Siht. Mervi Kannisto-Kallela,  
 p. 0400 998 712

Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö  
Mika Nilsson 
p. 040 7325 341

Tukiosasto 
Osaston pj.  
Mervi Kannisto-Kallela 
p. 0400 998 712

Nuoriso-osasto 
Osaston johtaja  
Noora Kallela  
p. 040 773 8355

Veteraaniosasto
Hannu ”Jenkki” Silvasti 
p. 050 523 1463

Nummitupa 
Talon ja astiaston vuokraus
Talonmies Riitta Stenbacka 
p. 045 2579 270

tuivat tasaisesti läpi kaikkien tehtä-
vätyyppien: liikenneonnettomuuk-
sia, ihmisten ja eläinten pelastami-
sia, rakennuspaloja, maastopaloja, 
öljyvahinkoja ja liikennevälinepalo-
ja. Todistettua tuli, että vapaaehtoi-
sen pelastajan tehtävät ovat varsin 
monipuolisia nykypäivänä. Moni-
puolista osaamistamme ylläpidim-
me vuoden aikana sekä normaaleil-
la viikkoharjoituksilla että etänä pi-
dettyinä verkkotapaamisina, kul-
loinkin voimassa olevien sääntöjen 
mukaisesti luonnollisesti.  

Jos perinteinen palkitsemistilai-
suus olisi päästy pitämään, Henry 
Hampori olisi palkittu sekä aktiivi-
simpana harjoittelijana että eniten 
tehtäville osallistuneena miehistön 
jäsenenä. 

Vuonna 2020 hälytysosaston vaa-
dittavan 15 harjoituskerran harjoi-
tusmäärän täytti 14 henkilöä. Häly-
tysosasto tarvitsee edelleen rivei-
hinsä lisää aktiivisia jäseniä, jotta 
voimme varmistaa toiminnan jatku-

misen. Yli 16-vuotiaat asiasta kiin-
nostuneet voivat olla yhteydessä 
palokunnan päällikköön.

Tukiosasto
Tapahtumien vähyys on keventänyt 
myös tukiosaston toimintaa huo-
mattavasti. Juuri ennen koronapan-
demian alkamista ehdimme pitää 
perinteisen laskiaisriehan, joskaan 
ei perinteisessä säässä. Lumesta ei 
ollut tietoakaan ja lämpöasteita 
useita. Juhannuksena saimme toi-
mia lähes normaalisti, joskin lyhen-
netyllä aukiololla.

Elokuussa pääsimme testaamaan 
uusittua keittiötä tositoimissa, kun 
jo lähes perinteinen Palopaint-ta-
pahtuma valtasi Nummituvan 
mäen. Olemme havainneet toimin-
taympäristön hyväksi ja iloitsemme 
siitä suuresti. Uusittu keittiö on var-
masti positiivinen seikka myös tilan 
vuokraajille, kun sellainen taas on 
mahdollista ja tilaisuuksia voidaan 
järjestää.

Hiljaisen talven aikana olemme 
osaltamme olleet myös mukana tal-
koissa yhteisen talomme hyväksi ja 
osallistuneet myös vähän nuori-
so-osaston koulutukseen kodin pa-
loturvallisuuden puitteissa.

Veteraaniosastossa aloitettiin uu-
si toimintamuoto, kokoontumiset 
joka toinen perjantai kävelylenkin ja 
lenkkisaunan muodossa, säävarauk-
sella. Myös lenkkisaunomiseen ko-
ronarajoitukset pääsivät puraise-
maan, mutta toimintaa jatkettiin sit-
keästi sääntöjen puitteissa ja tietys-

ti asianmukaisia varotoimenpiteitä 
käyttäen. 

Ensi vuonna 2022 onkin sitten Vih-
tijärven vpk:n juhlavuosi sen täyt-
täessä kunnioitettavat 90 vuotta. 
Eiköhän silloin viimeistään päästä 
nauttimaan Nummituvan kulttuu-
riannista ja pistämään jalalla koreas-
ti lapikasta lattiaan juhlien merkeis-
sä.



20

Vauvoille neuleita.

Vuosi 2020 jää meidän kaik-
kien mieleen yhtenä kum-
majaisena.  Sulkuja, kielto-
ja, maskeja, turvavälejä ja  
testejä, niistä saimme kuul-
la joka päivä. Marttojen toi-
minta siirtyi ulkotiloihin ja 
etäyhteyksiin.

Vihtijärven Marttojen 
toiminta korona-aikana
Toiminta on ollut hyvin vähäistä ko-
koontumisrajoituksista johtuen. 
Olemme viime vuoden aikana ko-
koontuneet vain viisi kertaa.  Pidim-
me taukoa koko syyskauden.  Jäse-
nemme ovat aika iäkästä porukkaa 
ja karanteeni vaikutti heihin todel-
la pahasti. Näin ollen tapaamiset jäi-
vät minimiin.  Martat olivat kyllä ko-
tonaan aktiivisia ja tekivät käsitöitä 
ahkerasti. Neulevaatteita syntyi ka-
sa kaupalla ja sairaalat saivat vau-
van sukkia ja tumppuja täältä Vihti-
järveltäkin. Maskeja tehtiin ensihä-
tään kavereille, kun kaupoista ei 
saanut.

Vihtijärven Martat 
kokoontuvat Teamsin 
kautta
Totesimme vuoden alussa, että kun 
rajoitukset vain jatkuvat, niin pää-
timme aloittaa kokoontumiset etä-
nä.   Siirryimme etätapaamisiin ja 
koulutuksiin Teamsin välityksellä.  
Meille kaikille tämä on ollut mielen-
kiintoinen haaste.  Olemme oppi-
neet paljon uutta tietotekniikasta 
ja etätyöskentelystä.  On ollut ilo 
todeta etätapaamisten jälkeen 
kuinka hyvin kaikki on toiminut ja 
mikä onnistumisen riemu on näky-
nyt marttojen kasvoilta.  Ihminen ei 

VIHTIJÄRVEN  
MARTAT RY

Eija S Jokinen, puheenjohtaja 
0400 471 877  

esj.musiikki@kolumbus.fi 

Merja Lyyra-Vihtkari, sihteeri 
040 8486 505

merja.lyyra-vihtkari@kolumbus.fi

Marttojen
eriskummallinen vuosi
Teksti ja kuva: Eija Jokinen

ole koskaan liian vanha oppiakseen 
uutta.  Valtakunnallinen Martta-jär-
jestö on ollut etätyöskentelyn tär-
keä tuki ja kouluttaja. Tästä suuret 
kiitokset heille.

Toivotaan, että tuleva kesä on jo 
parempi koronan suhteen ja pää-
semme kokoontumaan kasvotus-
ten.

Sitä odotellessa, oikein hyvää ja 
aurinkoista kesää kaikille Vihtijär-
veläisen lukijoille meiltä Martoilta.
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Vihtijärven koulu

Etsivätoimisto Koirantassu ja  
kadonneen pennun tapaus
Teksti: Koululaiset  •  Kuva: Kodan kotialbumi

Eräänä päivänä pikkukaupungissa 
nimeltä Valola tapahtui kummia. 
Valolassa oli koirakennel nimeltä Koi-
ranpennut ja siellä oli koira, jonka 
nimi oli Koda.

Koda oli Mian lempi koira. Mia oli 
tyttö, joka asui Valolassa ja toivoi 
omaa koiraa, mutta hänen äidillä ja 
isällä ei ollut varaa ostaa Mialle koi-
raa, jonka takia Mia oli kesätöissä 
kennelissä. Mia rakasti koiria. Hän 
rakasti myöskin olla töissä kennelis-
sä. Mutta kun Mia meni töihin, Koda 
ei enää ollutkaan siellä. Mia säikähti, 
kun Kodaa ei näkynyt. Mutta kun 
Mia kysyi kennelin omistajalta, oliko 
Koda jossain kennelissä, omistaja 
sanoi, että Kodan pitäisi olla omas-
sa kopissaan. Silloin Mia huolestui 
tosi paljon, koska Koda ei ollutkaan 
omassa kopissaan. Silloin Mia tajusi 
karmean totuuden ja hän kysyi omis-
tajalta, oliko kennelissä käynyt sinä 
päivänä joku. Ja omistaja vastasi, 
että kennelissä oli käynyt joku, jolla 
oli koko ajan huppu päässä ja iso kas-
si olalla. Ja silloin Mia keksi: “Minä 
perustan etsivätoimiston, jonka 
nimeksi tulee Koirantassu ja jonka 
ensimmäinen tapaus on kadonneen 
pennun tapaus”.

Seuraavana päivänä koulussa Mia 

kertoi parhaille kavereille kaiken 
Kodasta ja etsivätoimisto Koirantas-
susta. Mia ja hänen ystävänsä lähet-
televät koko ajan viestejä paperilla ja 
yrittivät selvittää tapausta. He myös 
miettivät, missä olisi etsivätoimiston 
kokoontumispaikka. Mia halusi löy-
tää Kodan, mutta ei saanut kauhean 
monia innostumaan ideasta perus-
taa etsivätoimisto ja löytää Koda. Mia 
järjesti virallisen kokoontumisen 
kaikkien koulun lapsien kanssa ja siel-
lä kokoontumisessa Mia keräsi niiden 
nimet, jotka tahtoivat auttaa Kodan 
etsimisessä. Ketään ei kuitenkaan 
kiinnostanut etsiä Kodaa paitsi Mian 
kavereita. He auttoivat aina Miaa, 
jopa läksyissä. 

Kun Mia ja hänen kaverinsa etsivät 
kokoontumispaikkaa he kuulivat 
omituisia ääniä. Äänet kuulostivat 
ihan koiran haukkumisen ja uikutuk-

sen sekoitukselta. Mia ja hänen kave-
rinsa lähtivät seuraamaan ääntä. He 
löysivät äänen lähteen. Ääni kuului 
vanhasta aika rapeutuneesta asun-
tovaunusta. Kun Mia ja hänen ystä-
vänsä kurkistivat asuntovaunun 
ikkunasta sisään he näkivät Kodan 
makaamassa lattialla ja uikuttamas-
sa miehelle tai naiselle joka oli 
pukeutunut kokonaan mustiin. Mia 
ja hänen paras kaverinsa Sini näkivät 
mustiin pukeutuneen tyypin kaulas-
sa avaimen, joka luultavasti meni 
häkkiin missä Koda oli. Mia ja Sini 
tekivät suunnitelman, miten ottaa 
avaimen ja pelastaa Koda. Suunnitel-
ma meni näin:
vaihe 1. Mia menee ikkunasta sisälle.
vaihe 2. Mia hivuttaa avaimen mus-
tiin pukeutuneen tyypin kaulasta 
avaimen ja menee piiloon.
vaihe 3. Sini näkee, kun Mia menee 
piiloon ja alkaa huutaa pihalla.
vaihe 4. Mia avaa Kodan häkin ja soit-
taa Sinille, että Koda on pelastettu 
ja he juoksevat yhdessä kenneliin. 

Kun kennelin omistaja saa tietää, 
että he pelastivat Kodan, omistaja 
sanoo: ”Koda pitää teistä ja te tyk-
käätte Kodasta, joten saatte Kodan 
omaksenne.”  

Loppu.

Mitä vattua
ei kannata syödä?

Riivattua.
Mikä polku 

liikkuu?
Polkupyörä.

Mikä on ruskea, karvaton 
ja menee lumilaudalla?

Lautaileva lihapulla.

Miksi haamut eivät  
käytä pyöräilykypärää? 

Eivät ne käytä polku
pyörää ne lentävät.

Mikä on pikkulinnun 
kevätsiivous?
Pesänselvitys.

Mikä on tupakoitsijan 
lempijuhla?

Polttarit.

Mikä saa haamun 
punastumaan? 
Tomaattimehu.

KOULULAISVITSEJÄ
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Kuudesluokkalaisten vuosikirja 
Niklas
Niklas on fiksu ja huumorintajuinen.
Hän harrastaa jalkapalloa ja on kilpailuhenkinen.
Hän tykkää jalkapallon ja videopelien pelaamisesta ja on taitava koulussa.

Valtteri
Valtteri on urheilullinen. Hän har-

rastaa säbää ja frisbeegolfia.
Hän on todella hauska. Valtterin 

kanssa ei ole koskaan tylsää.

Lukas
Lukaksella on hauskoja juttuja. Hän 
tietää paljon tietokoneista ja peleistä. 
Lukas on kiva kaveri. 
Lukaksen vakkarilausahdus: NO FINE!
Hän harrastaa vpk:ta ja teatteria ja skeittaa-
mista. Lempinimet Lukakselle ovat lukki, 
lukutoukka, pipomies, farkkumään, nugetti-
mään, penaalimies.

Verneri
Verneri on hyvä peleissä. Hän tykkää 

mikropitsasta. Verneri pelaa paljon 
videopelejä ja on hyvä niissä. Hän 

tykkää myös tietokoneista. Hän on 
hauska ja kiva kaveri.

Vihtijärven koulu
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Akseli
Akseli on hyvä koulussa, kiltti kaikille ja yrittää parhaansa.

Akselin lempiruoka on kana ja riisi.
Akseli harrastaa sulkapalloa.

Akseli on hauska, kun mokaa, koska osaa nauraa itselleen.
Akseli tykkää lukea ja kuunnella musiikkia.

Emma
Emma on hauska kaveri, jonka kanssa ei tule tylsää.
Emma harrastaa golfia ja säbää.
Emma tykkää mopoista.

Heini
Heini on iloinen ja kiva. 

Heini on hyvä koulussa. 
Hän ei koskaan kiusaa ketään, vaan on kiltti kaikille.

Heini harrastaa koripalloa ja tykkää eläimistä.

Vihtijärven koulu
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Vihtijärven päiväkoti

Päiväkodin Panssarivaunut-ryhmä kuvitti tarinansa.

Päiväkodin Panssarivaunut-  
ryhmän tarina
Teksti ja kuvat: Päiväkodin lapset

Vihtijärven päiväkodissa on keväällä 2021  lasta. Jutun kylälehteen kertoivat päiväkodin 
4-5 -vuotiaiden ryhmä Panssarivaunut. Ryhmän nimi Panssarivaunut tuli siitä, kun lap-
set saivat ehdottaa omalle pienryhmälle nimeä. Ehdotuksina oli mm. Prinsessat, Tran-
sformerit, Supersankarit... Sitten äänestettiin ja Panssarivaunut voitti yhden äänen 
enemmistöllä. Niinpä heistä tuli Panssarivaunut.

Olipa kerran poika, joka oli ilman 
vanhempia. Silloin, kun hän me-
ni nukkumaan, niin hän näki aina 
painajaisia, joten hän päätti läh-
teä kävelylle. Metsässä oli pieni 
eksynyt koiranpentu. Poika otti 
sen kotiin ja niinpä hän hoiti sitä 

niin, että koira melkein sädehti 
ilosta. Sitten poika lähti retkelle 
ja tuli sen jälkeen kotiin syömään 
iltapalaa. Sitten koira ja poika läh-
tivät metsään ja tapasivat hir-
viön, joka oli tosi tosi kiltti. Erää-
nä päivänä hirviötä metsästet-

tiin, mutta poika esti heitä tappa-
masta hirviötä. Hän kertoi, että 
hirviö oli vaaraton, eikä siinä ol-
lut mitään pelättävää. Poika vei 
hirviön kotiin ja meni nukkumaan 
taas. Kun he heräsivät, he söivät 
kalapuikkoja. Sen pituinen se.
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Lammaslaitumen laavu rakennettiin kyläyh-
distyksen toimesta Vihtijärven keskustan pel-
tosaarekkeelle Syökerin tuvan ja päiväkodin 
väliseen maastoon. Tukea saatiin Ykkösakseli 
ry:n LIVE4-hankkeesta. Työt tehtiin kesäkau-
den 2020 aikana ja nimikyltti saatiin kiinnittää 
paikoilleen syyskuussa 2020. Talkootöitä teh-
tiin kirjanpidon mukaan 75 henkilötuntia ja 10 
konetuntia. Maksettavaa kyläyhdistykselle jäi 
tuen ja talkoiden jälkeen 2.555 €.

Kiitokset maanomistaja Hiiskulan kartanolle, että saim-
me pystyttää kyläläisille yhteisen veto- ja pitovoimate-
kijän jälleen kerran kartanon maille. Kiitokset myös kai-
kille talkoolaisille hienosta työstä. Komeat, 1800-luvun 
aitasta peräisin olevat lattialankut lahjoitti perhe Rou-
vali, istuinten sekä terassin lehtikuusilankut Risto Ki-
vistö ja lähirautakauppamme V. Leino tuli mukavasti 
vastaan kattomateriaaleissa. Koronapandemian vuok-
si yleisiä talkoita ei voitu järjestää. Kiitokset lahjoittajil-
le ja hankkeen toteutuksessa mukana olleille! 

Laavun nimeksi tuli Lammaslaidun.

Vihtijärven keskustaan nousi uusi rakennelma
Teksti: Kaarina Pullinen Kuvat: Kaarina Pullinen, Leena Weiste, Noora Kallela, Seija Siltala

Kun asianmukaiset luvat oli saatu Hiiskulasta ja 
rakennusvalvonnasta, kaadettiin puita laavun alta. 
Kiitos Henri Enroos! Haaparungot halottiin poltto-
puiksi tulevaa käyttöä varten ja laavun pohja siistit-
tiin risuista. Talkoissa Eeva Rissanen, Leena Weiste, 
Kaisu Karstila, Elsa Pullinen ja Wilhelm Brummer.
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Laavun pohja aseteltiin vaateriin. Työnjohtajana vas. 
Eino Kuusela, Eerik Lindell ja lapion varressa Olli 
Kuusela.

Näin käy talkoissa hetkittäin: yksi tekee ja muut kat-
sovat. Sami Jetsonen, Markku Juslin, Eerik Lindell ja 
Olli katsovat mallia, kun talkookuningas Eino tasoit-
taa sahalla kattovasojen päitä.

Käyttökokemuksia:
Viime vuoden lehtijutun lupaukses-
ta huolimatta, jäivät Lammaslaitu-
men laavun viralliset avajaiset pitä-
mättä. Se ei onneksi estä laavun 
käyttöä.

Paikka sopii erinomaisesti ”nor-
mitulistelun” lisäksi esimerkiksi ko-
koustoimintaan. Tiistaikerhon ja yk-
sityisten henkilöiden lisäksi ovat 
laavua tiettävästi käyneet testaa-
massa päiväkodin väki, koululaiset, 
VPK:n hälytysosasto sekä nuoret, 
Martat ja tietysti luontotiimi. Palau-
te on ollut kaikin puolin hyvää.

Kattotalkoiden lopuksi kattohuovan kiinnitys. Matias Silvasti saapui talkoisiin kaivureineen… ja 
näin meillä on turvallinen nuotiopaikka (design Olli) 
sekä esteetön kulku laavulle!

Lopuksi laavun nimikyltti paikoilleen ja vielä polttopuiden kasaaminen 
katoksen alle. Kuvassa Kati Fingeroos, Kaarina Pullinen, Eeva Rissanen 
sekä Verneri Saari ja Veeti Järvenpää. Kuva: Leena Weiste.
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LAAVUN KÄYTTÄJÄLLE
Laavu sijaitsee yksityisen maanomistajan 
maalla. Noudata siis retkeilijän etikettiä:
• Liiku luontoa kunnioittaen
• Älä tallo laavun ympäristöä tai viljelyksiä
• Pidä lemmikkisi kytkettynä.
• Laavulla ei ole järjestettyä jätehuoltoa. Et-

hän jätä roskia luontoon, vaan viet mennes-
säsi.

• Tee tuli tulipaikalle vain, kun metsäpalova-
roitus ei ole voimassa.

• Laavulla ei ole puuhuoltoa: tuothan omat 
polttopuut mukanasi. Laavun vieressä ole-
vat polttopuut on tarkoitettu päiväkodin ja 
koulun käyttöön.

• Sadevesirännin alla on saavi, johon kertyy 
sadevettä. Voit käyttää sitä varmistamaan 
lähtiessäsi, että tulipaikka on sammunut. 
Älä käytä vettä turhaan.

• Jos pysäköit autosi Syökerin Tuvan pihalle, 
ethän pysäköi kaasupullokaapin läheisyy-
teen.

VPK:n nuoriso-osaston koulutusaiheena ”Turvallisesti nuotiolla”.

Koululaiset tekivät laavuretken maaliskuussa.
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Silvastin suvun tarina
Teksti: Soile Petrell ja Sari Ahvenharju  •  Kuvat: Silvastien 
kotialbumista

Kylälehdessä on vuodesta 2018 esitelty vuosittain Vihtijärvellä 
vaikuttava suku. Tänä vuonna vuorossa on Silvastien suku 
Vihtijärvellä.

Wilhelm ja Alma Silvasti asuivat en-
nen sotaa Karjalan Terävälän kyläs-
sä ja kuuluivat Ihantalan seurakun-
taan. Vuonna 1944 he joutuivat läh-
temään kodistaan evakkotielle. Per-
heessä oli siinä vaiheessa jo kahdek-
san lasta, vain Seppo on syntynyt 
muualla. Suvun tie kulki Kankaan-
pään kautta Tuusulan Rusutjärvel-
le.

Vuonna 1947 Wilhelm Silvasti 
huomasi Helsingin Sanomissa ilmoi-
tuksen Sorvari-nimisestä maatilas-
ta Vihtijärven kylässä. Tilalle muu-
tettiin vuokralle ja alettiin tunnus-
tella, olisiko tässä uusi kotikylä. Suu-
rin osa Wilhelmin ja Alman lapsista 
muutti vielä vanhempiensa muka-
na, vain vanhimmat tyttäret Sinik-
ka ja Toini olivat jo muuttaneet 
omilleen aiemmin.

Tilaa viljeltiin ja karjaa hoidettiin, 
vuoden kuluivat ja ikää karttui. Vuo-

sien myötä Wilhelm-pappaa alkoi 
reumatismi vaivata ja Vihtijärven se-
lältä puhaltava kylmä tuuli pahensi 
olotilaa entisestään. Niinpä 1960-lu-
vulla Wilhelm ja Alma ostivat Hiis-
kulan kartanolta lämpimämmällä 
paikalla sijaitsevan Koivula-nimisen 
tilan. Vielä kerran muutettiin! Myö-
hemmin tilan nimi vaihdettiin Rin-
talaksi.

Kotitilalla varttui aikuiseksi myös 
vuonna 1932 syntynyt Teuvo Silvas-
ti (www.vihtijarvi.fi kuukauden ky-
läläinen syyskuu 2012). Hän oli sisa-
rusparven viides lapsi ja ahkerasti 
mukana tilan töissä. Vuonna 1962 
tanssittiin Teuvon ja Vieno Annikki 
Hyttisen häitä. Teuvo ja Annikki ot-
tivat tilan työt hiljalleen vastuulleen 
ja virallisesti tila siirtyi heille 1970-lu-
vun puolessa välissä. Tilalla hoidet-
tiin karjaa ja viljeltiin kauraa sekä 
heinää sokerijuurikkaan lisäksi.

Kun Wilhelmin ja Alman yhdek-
sästä lapsesta Teuvo jäi pitämään 
kotitaloa, muut muuttivat töiden 
perässä maailmalle.

Teuvolle ja Annikille syntyi Timo 
1962, Hannu 1963, Antti 1965 ja Ar-
ja 1969. Kaikki pojat asuvat nykyisin 
Vihtijärvellä. Arja menehtyi vuonna 
1990.

Timo ehti asua Marjansa kanssa 
11 vuotta Espoossa ennen kuin he 
muuttivat takaisin Timon kotiky-
lään. He päätyivät talopakettiin uu-
den kodin perustamisessa ja Ant-
ti-veli oli apuna rakentamisessa. 
Marjalle ja Timolle syntyi kaksi las-
ta; Jenny 1991 ja Aleksi 1994. Jenny 
(kuukauden kyläläinen toukokuu 
2010) on muuttanut puolisonsa Ta-
tun kanssa Espooseen ja heillä on 
kaksi lasta, Oliver ja Rasmus. Alek-
si (kuukauden kyläläinen helmikuu 
2018) asuu Vihtijärvellä ja toimii Ju-
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ha Ahvenharjulla (kuukauden kyläläinen joulukuu 
2009) nuohoojana. Hänen harrastuksenaan tällä het-
kellä on maanpuolustus ja hän on aktiivina Helsingin 
maakuntajoukkueessa. 

Hannu alias Jenkki (kuukauden kyläläinen lokakuu 
2008) asuu nykyisin vanhassa kotitalossa ja työpaikka-
na on ollut jo 25 vuoden ajan Helsinki-Vantaan lento-
asema.

Antti rakensi itselleen talon pitkästä tavarasta Leh-
tirannankujan varteen, sillä ammatiltaan hän on kirves-
mies. Antti käy töissä enimmäkseen pääkaupunkiseu-
dulla. Hän löysi puolisokseen Kaija Koivulan ja heille 
syntyivät lapset Janne 1994, Matias 1996 ja Juhani 
2000. Lapsista Janne (kuukauden kyläläinen kesäkuu 
2013) on valmistunut rakennusmestariksi ja muuttanut 
Turkuun. Matias toimii kaivinkoneen kuljettajana ja 
asuu avopuolisonsa Mirandan kanssa Vihtijärvellä edel-
leen. Kotona asuu enää Antin ja Kaijan kanssa perheen 
kuopus, Juhani. Hän toimii jo ilmastointiasentajana.

Silvastin suvusta Seppo oli löytänyt paikkansa pää-
kaupunkiseudulta ja mennyt naimisiin Eila Lindfeltin 
kanssa. Helsingissä asuessaan heille syntyi Sari. Lap-
suutensa Sari (kuukauden kyläläinen toukokuu 2020) 
vietti pääkaupunkiseudulla ja paljon loma-ajoistaan Vih-
tijärvellä isovanhempien luona. Sari tapasi tulevan puo-
lisonsa Juha Ahvenharjun jo lukion jälkeen ja muuta-
man mutkan kautta he palasivat Sarin isovanhempien 
kotikylään, Vihtijärvelle. Ensin he asuivat vuokralla, 

mutta kun totesivat viihtyvänsä täällä, rakensivat oman 
hirsitalon Kauriinpolun varteen. Jälleen tuli suku 
apuun. Sarille ja Juhalle syntyi vuonna 2009 Ruusa. 
Ruusa käy Vihtijärvellä vielä hetken ala-astetta ja har-
rastaa mm. maalaamista.

Silvastien suku on ottanut paikkansa Vihtijärven ky-
lässä ja on tärkeä osa sen aktiivisista toimijoista.

Wilhelm-pappa Sorvarin saunan rappusilla.

Seppo Silvasti Sorvarin pihalla.
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Hautakivet kertovat
 
Teksti: Anna Brummer  •  Kuva: Nikolai Brummer

Tietoja poistetuista haudoista voi lähettää sähköpostitse 15.7.2021 mennessä:
anna.brummer@gmail.com tai puhelimitse Eva Oksalle: 041 455 2187

Vihtijärven hautausmaan vanhimmat haudat ovat 1940-luvun loppupuolelta. Ensimmäiset hautarivis-
töt rakennettiin alueen pohjoisosaan. Vuonna 1961 hautausmaalle pystytettiin kappeli. Hautausmaan 
perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta. Kylän historia välittyy alueen hautamuisto-
merkeistä.

Hautausmaan synnyn taustaa
Hautausmaa sai alkunsa, kun kaksi lasta, Maila ja Atte 
Rantala, hukkuivat Alimmaisen jäihin joulukuussa 1946. 
Lapset olivat silloin 12- ja 2-vuotiaita. Hiiskulan kartanon 
omistaja insinööri Hans Brummer luovutti tuolloin maa-
alueen seurakunnalle hautausmaaksi, joka sai nimek-
seen ”Anteron rukoushuone ja hautausmaa” Atte-po-
jan muistoksi. Lasten hauta sijaitsee hautausmaan kou-
lunpuoleisessa kulmassa. Hautausmaa kasvoi, kun vih-
tijärveläiset tulivat haudatuksi omalle hautausmaalle. 
Kappeli valmistui vuonna 1961.

Muistomerkkialue syntyy
Hautakivien jatkumo oli katketa 2010-luvulla kun hau-
tojen hallinta-aika lyheni 25 vuoteen. Seurakunnan hau-
tausmaan toimisto merkitsi tässä vaiheessa kyseiset 
haudat lapuilla, niin että mahdollinen haudalla käynyt 
sukulainen olisi tietoinen haudan lunastusmahdollisuu-
desta. Useita hautoja lunastettiin. Lunastamattomat 
haudat poistettiin, hautakivi hävitettiin ja hautapaikka 
käytettiin uudelleen, niin kuin käytäntö nykyään on 
muillakin hautausmailla.

Vihtijärvellä syntyi kuitenkin yhteinen tahtotila pois-
tettavien hautamuistomerkkien (hautakivien) säilyttä-
miseen, ja näin syntyi v. 2017 muistomerkkialue hau-
tausmaan eteläiseen reunaan, johon onkin tähän men-
nessä siirretty toistakymmentä hautakiveä.

Muistatko poistetun haudan?
Nyt keräämme tietoa unohdetuista haudoista, eli tie-
toja niiden hautojen osalta, jotka poistettiin juuri ennen 
muistomerkkialueen perustamista. Muistatko sinä hau-
takiven, jota ei enää ole? Tiedätkö sellaisen haudan, joka 
sittemmin poistettiin? Seurakunnan hautausmaan toi-
mistolta olemme saaneet alustavan nimilistan, mutta 
lista vaatii täydennystä. Tavoitteena olisi, että kyseis-
ten Vihtijärven hautausmaalle haudattujen nimet voi-
taisiin tavalla tai toisella liittää muistomerkkialueelle, 
esim. muistolaattana. Kerro havainnostasi 15.7.2021 
mennessä sähköpostitse tai soittamalla. Yhteystiedot 
löydät alta.

 Lue hautausmaan historiasta www.vihtijarvi.fi 
-sivuilta tai Vihdin kruunu -kirjasta.

Kesäisen hautausmaan kuvasi Minun Vihtijärveni -valokuvakilpailuun 2018 Nikolai Brummer.
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Kaikenlaisia perusasioita
Teksti: Nimimerkki K. Neuvo    Kuva: Ari Peura

Viime vuoden lehdessä nimimerkki K. Neuvo etsi kadonneita vihtijärveläisiä. Tämän vuoden pakinas-
sa selvitellään perusasioita.

Eräänä kelmeänä syksyisenä perjantaina, kun aurinko 
jo tavoitteli lakipistettään, kurvasin Nummelan linja-au-
toaseman viereiselle parkkipaikalle. Kanadan serkku-
ni Matthew oli saapunut bussilla Helsingistä. Minun 
luokseni visiitille pääsisi toki vaivattomammin Vihtijär-
ven busseilla, mutta nyt Matthew’lla olikin mielessä en-
sin tutustua Vihdin kansainvälisesti merkittävimpään 
nähtävyyteen.

Niinpä suuntasimme Nummelanharjun huipulle mel-
ko lähelle vesitorneja. Matthew halusi nähdä maailman 
tarkimmin mitatun viivan, ”The One and Only” ja vie-
lä ”livenä”. Pakkohan se oli kokea.

Jo yli 80 vuoden ajan Nummelassa on ollut 864 met-
riä pitkä viiva, nk. normaaliperusviiva, joka on erään-
lainen mittarata-alue metsässä. Matthew selitti, että 
Nummelan perusviiva toimii muun muassa uusien ab-
soluuttisten etäisyysmittarien testauspaikkana. Oli sin-
ne pystytetty opastetaulukin asiasta.

Koko viivan pituus on vaihdellut vain 0,6 mm, mikä 
vaikuttaa minustakin aika käsittämättömältä jutulta. 
Paikka on kuitenkin ihan tavallista suomalaista mänty-
kangasta, jossa on rivi maahan upotettuja betonimö-
hkäleitä ja jossa tuoksui syksyiselle metsälle.

Mitään muita matkailufasiliteetteja siellä ei ollut, jo-
ten päätimme lähteä nauttimaan keittiöni antimista. 
Alas Hanko-Hyvinkää-tielle ja nokka kohti Vihtijärveä. 
Mutta eikös Haimoon suoralla pysäkillä seissyt tutun 
näköinen kaveri Japi. Maisterismies, maantieteilijä.

Oli pakko pysäyttää auto tien vastakkaiseen reunaan 
ja avata ikkuna. Rekkaliikenne ei ollut nyt pahimmillaan 

ja sain huudetuksi yli tien:
”Japi moi! Mitä sä siellä seisot?”
”Oon menossa Hulluille Päiville”, Japi vastasi.
”Mut kuin sä siellä seisot? Eiks’ ne oo stadissa?”
”Juu, juu, mut kun mä haluun käyttäytyä hiilineut-

raalisti ja tää on joukkoliikennekäytävä. Ootan joukko-
liikennettä.”

”Mikä hemmetin joukkoliikennekäytävä? Oot’sä kos-
kaan nähny esim. bussin kulkevan tästä?”

”No...EN.”
”Missä sun autos on?”
”Kotona, mä tulin polkupyörällä.”
”PYÖRÄLLÄ? Mutta teillehän on 8 kilometriä.”
”Tää on nykyaikaa: pyöräily ja joukkoliikenne, etkö 

oo kuullu?” Japi valisti meikäläistä.
”Japi hei, ne on stadin juttuja ne. Hyppää kyytiin, nii-

tä busseja ei tule. Tuut meille kalasopalle.”
”Venttaa vähän, haen mun pyörän tosta ojasta.”
Kalasoppaa sulatellessa tutkimme netistä Vihdin 

strategista yleiskaavaa Japin ohjauksessa ja hän oli ai-
van oikeassa. Kaks’vitonen on kuin onkin merkitty jouk-
koliikennekäytäväksi. Epäselväksi kuitenkin jäi, että mi-
tä ihmeen joukkoja ja mistä mihin niitä tässä käytäväs-
sä kuljetellaan, kun kyseisessä yleiskaavassakin selkeä-
nä tavoitteena näkyi olevan entisestään vähentää väes-
töä Vihdin maaseutualueilla. Japi muisti hyvin, miten 
vielä 1980-luvullakin Vihdin kylille sai halpakorkoista lai-
naa maaseudun asuttamiseen. Että mikäköhän on mei-
ninki ensi vuonna?
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25 syytä viihtyä Vihtijärvellä
Teksti: Elsa Pullinen  •  Kuvat: Asta Mönttinen, Marjaleena Lehtonen, Saila Terho

Kiitollisuuden taito kulkee käsi kädessä onnellisuuden 
kanssa; sanoita siis positiivisuutta.

Niin virallisissa tutkimuksissa kuin käytännössäkin 
on huomattu, että suurin onnellisuuteen vaikuttava te-
kijä on kiitollisuus. Siksi onkin välillä hyvä muistuttaa 
itseään siitä, mikä omassa elämässä on positiivista ja 
kiittämisen arvoista. Tässä jutussa olen listannut itsel-
leni ja muiden nähtäväksi asioita, joista voimme kaikki 
nauttia ja hyötyä ihan tässä omalla kylällä.

1. Yhteisöllisyys
Alkuperäisten kyläläisten lisäksi uudetkin asukkaat 
päästetään mukaan kylän asioihin.

2. Aktiivisuus
Aina on jotain ohjelmaa. Tekemisestä voi lukea ne-
tistä, lehdestä tai kuulla puskaradiosta.

3. Tapahtumat
Erilaisille tilaisuuksille löydetään aina järjestäjät – 
ja osallistujat!

4. Pitkät perinteet 
Vihtijärvellä on tietyllä tavalla oma kulttuuri, joka 
on lähtöisin perinteistä.

5. Historia
Kylän rakennusten, sukujen, tapojen ja monen 
muun historia on mielenkiintoista.

6. Luonto
Kiehtovat metsät sekä muut kauniit luontomaise-
mat vetävät puoleensa. Luontoreiteillä niitä pää-
see ihastelemaan.

7. Vesistöt
Järvistä, soista ja puroista pääsee nauttimaan, vaik-
ka vain ohikulkumatkalla. Vihtijärvi on kahden ve-
sistön kylä.

8. Eläimet
Kyläkuvassa näkyy hirviä, peuroja ja muita villieläi-
miä, mutta lemmikitkin ovat tärkeä osa koteja.

9. Paikalliset palvelut
Löytyy lähiruokaa, nuohoojaa, puutarhuria, ompe-
lijaa, pitopalvelua, sahausta ja puutavaraa... Ei pal-
joa puutu.

10. Tarpeeksi lähellä – riittävän kaukana
Sijainti on ehdoton plussa Vihtijärvessä. Ei olla kes-
kellä kaikkea, muttei myöskään kaukana siitä.



34 35

11. Liikkumismahdollisuudet
Julkinenkin liikenne löytyy, mutta kimppakyydit 
järjestyvät naapurien kesken.

12. Tekeminen
Järjestettyä tekemistä on runsaasti. Halutessaan 
sellaista voi myös järjestää itse. Tylsyys on helpos-
ti vältettävissä.

13. Oma tila
Maalla on tilaa elää ja hengittää vapaasti. Varsin-
kin Vihtijärvellä, kun on vapaus valita.

14. Kirpputori
Kestävän kehityksen toimintaa tukee kierrätys. Ky-
länpään kirpputorin hyllyiltä voi löytää aarteita.

15. Nummitupa
Monelle nostalgiaa herättävä rakennus toimii myös 
VPK:n tukikohtana sekä edullisena kuntosalina.

16. Kylätalo
Koulurakennuksen yläkerrassa on tilaa toimistoil-
le, kerhoille, kursseille ja moneen muuhun.

17. Päiväkoti
Pieni päiväkoti mahdollistaa eri ikäisten lasten kes-
keisen ryhmäytymisen. Luonto on osana kasvua.

18. Koulu
Yhteisöllisyyttä oppii jo varhain alakoulussa, jossa 
jokainen tuntee aidosti toisensa.

19. Hiiskula
Kauniit tilukset ja kiinnostava historia houkuttele-
vat itse kutakin kävely- tai pyörälenkille Hiiskulaan.

20. Rokokallio
Vihtijärven korkeimman paikan laella seisoo Roko-
kota. Matkalla huipulle saa ihailla näköaloja.

21. Kehitys
Sekä tekninen että henkinen kehitys näkyy kyläläi-
sissä. Avoimuus uusille ajatuksille on tärkeää ym-
päristön ja palveluiden kehittämisen kannalta.

22. Vaikuttaminen
Jos huomaa yhteisössä tai ympäristössä epäkoh-
tia, voi niistä huomauttamalla päästä mukaan nii-
den parantamiseen. 

23. Uudet asiat
Vaikka asummekin perinteitä kunnioittavassa ym-
päristössä, olemme avoimia uusille asioille. Esimer-
kiksi Lammaslaitumen laavu, joka rakennettiin hel-
posti saavutettavaksi, mutta luontoon.

24. Ylpeys
Kylän hyvinvoinnin eteen on tehty töitä ja se on 
huomattu laajasti. Vuoden kylä 2010 -titteli aiheut-
ti kyläläisille tietynlaista isänmaallisuutta omaa ky-
lää kohtaan.

25. Kotisivut ja lehti
Vihtijärven kotisivut ja kylälehti aiheuttavat posi-
tiivisuutta kyläläisissä. Se on ilahduttava, mutta sa-
malla informatiivinen tietokanava. Tämän voin sa-
noa varmasti monen kyläläisen puolesta.

Viimeisenä haluan kiittää kaikkia kyläläisiä siitä, että 
teette Vihtijärvestä sellaisen kuin se on. Kiitos!
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Poimintoja lehden numerosta  
vuodelta 2001

Vuoden 2001 lehden pääkirjoituksessa innostettiin 
osallistumaan moniin kesätapahtumiin ja kerrot-
tiin kylätoimikunnan päätöksestä, jonka myötä siir-
ryttiin toimittamaan Vihtijärveläistä vain kerran 
vuodessa. Puheenjohtajan laajan katsauksen ja val-
tuustokuulumisien lisäksi lehdestä löytyy VPK:n 
juttu siitä, millä eri tavoin vapaaehtoiset palokun-
talaiset ovat aikojen saatossa saaneet tiedon häly-
tyksistä. Lehti kertoo myös uudesta kotitalousvä-
hennyksestä, tulevista kenttäratsastuskisoista, ka-
lastusluvista, syksyllä aloittaneesta iltapäiväker-
hosta ja monen eri yhdistyksen ja seurakunnan toi-
minnasta. Lisäksi kehotetaan hakemaan helpotus-
ta selkävaivoihin Nummituvan kuntosalilta ja suo-
jelemaan ympäristöä. Lehdestä löytyy myös resep-
ti, miten tehdään suklaakakku ilman uunia. 

Vihtijärveläinen 20 vuotta sitten
Koonnut: Anu Nilsson

Tässä muutama suora lainaus vuoden 
2001 lehdestä:
”Vihtijärven Uhkan perinteinen juhannuspäivän ta-
pahtuma urheilukilpailuineen ja iltatansseineen on 
ainutlaatuinen tilaisuus. …… Elokuussa Yli-Seppään 
päättyvä huru-ukkoajelu on vanhojen autojen ystä-
ville todellinen helmi tapahtumien joukossa.”

”Viime elokuussa Vihtijärven kokopäiväinen 
15-paikkainen päiväkoti aloitti toimintansa. Suuri kii-
tos kuuluu esiopetuksen alkamiselle. Elokuussa 2001 
on kunnissa viimeistään järjestettävä esiopetus kuu-
sivuotiaille.”

”Huvitoimikunnan puolesta muistuttaisin kyläläi-
siä VPK:n tansseista, jotka järjestetään joka toinen 
viikko. Kyläläisiä on siellä näkynyt aika vähän, joten 
mikä olisi se porkkana, joka innostaisi porukat jou-
kolla hauskaan tanssiharrastukseen? Siinä haastet-
ta!”

”Hälytysosasto ottaa jatkuvasti uusia jäseniä mu-
kaan harjoituksiin, jos vain tulijoita on. Huumorinta-
ju on tässä harrastuksessa eduksi, vaikka välillä ei to-
si paikan tullen paljon naurata.”

Vastaukset kesävisaan:
1) 2010
2) Rokokallio, korkeus 156 m mpy
3) 1961
4) 1925
5) 1,3 km
6) 16,24 km
7) Noora Kallela
8) Risto Kivistö
9) Hiihto, yleisurheilu, kuntoilu, 

voimailu, palloilu ja frisbeegolf
10) Kiven reitti, Henrikinpolku ja 

Laihuen reitti
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Iisakki Pellinen ja puhinaa politiikasta
Teksti: Tero Pullinen  •  Kuva: Ari Peura

Iisakki Pellinen ihmettelee valtion ja sen poliitikkojen touhuja. Ihmettelee ääneen, ähkii ja puhisee. Vä-
liin itseään ja ajatuksiaan korostaen ja muiden lausuntoja osoitellen, väliin merkityksellisesti huokail-
len; yrittäen ansaita huomiota siltä toiselta, joka on tuvassa.

Demokratia hajoaa opposition tarpeesta vastustaa päätöksiä vastustamisen takia
Iisakin mielestä asiat riitelevät, ei ihmiset tai puolueet. Tai siis Iisakin mielestä politiikan pitäisi mennä 
niin. Uskottavuus yhteisten asioiden hoitoon alkaa horjua, kun järkevät ihmiset panevat hanttiin järke-
ville hankkeille vain sen takia koska he voivat vastustaa. Niin ja siksi, että sen järkevän hankkeen on esit-
tänyt jonkun toisen puolueen järkevä ihminen. ”Demokratian olemus järkkyy moisesta, vaikka aikojen 
alussa tarkoitus oli vallan toinen”, Pellinen puhisee.

Mutta kissan olemus pysyy vakaana. Ei värähdä viiksikarva Iisakin murheille eikä maailman, saati ve-
ronmaksajien kokemille vääryyksille. Härskinä makaa vain kissa sulatellen edellistä ja haaveillen seuraa-
vasta ateriastaan. Ei edes unissaan säpsähdä Pellisen kiukkua vaikka sen kyllä kuulee. Ajattelee, ettei 
ole reagoinnin väärtti moinen hermoilu ja hätiköinti. ”Ajan haaskausta”, tuumii kissa. ”Keskittyisi Pelli-
nen mieluummin tarkkailemaan partansa kasvua tai kuusentaimen kurottautumista kohti kesän valoa. 
Mokoma marisija.”

Mutta kyllä se kissa Iisakista tykkää. Päällänsä puskee ja kehrää hiljaa. Niin vain on maailma määrän-
nyt, että Pellisestä – ja meistä muistakin ihmisistä – kissan näennäisesti tylsistynyt olemus näyttää tie-
tämättömyydeltä ja välinpitämättömyydeltä. Oikeasti se on kuitenkin kylmäverinen tappaja aistit ko-
ko ajan valmiina reagoimaan pienimpäänkin rasahdukseen. Ja toimimaan vaistonvaraisesti ja tehok-
kaasti sen rasahduksen edellyttämällä tavalla. ”Olen oikeastaan aika kova tyyppi”, murisee kissa.

Klapinteolla voi olla merkittävä rooli mielenrauhan tasapainottamisessa
Iisakki Pellinen kolistelee eteisessä. ”Jotainhan tässä on tehtävä, että vähän pääsisi kiihkohöyryjä tai-
vaan tuuliin. Rauhoittuisi kiivastunut ihminen”, hän höpisee mennessään kohti puuvajaa. Kalistelu jat-
kuu vajassa kun Iisakki halkoo jo valmiiksi sopivankokoisia klapeja aina vaan pienemmiksi. Hikipisarat 
kirpoavat Pellisen otsalle ja silmälasit lipsuvat nenänvartta pitkin niin, että niitä täytyy jatkuvasti kor-
jata. Vähä vähältä tahti rauhoittuu 
ja pienet klapit täyttävät korin. Jo-
ku saattaisi sanoa niitä sytykkeiksi 
ja tehtyä työtä tyhjäksi, mutta Ii-
sakki tietää, että niillä on merkittä-
vä rooli ihmisen mielenrauhan ta-
soittumisessa. Hän tietää myös, et-
tä tulipesä tykkää kun siinä polte-
taan pieniä puita.

Vaikka lämmityskausi on loppu-
nut jo kauan sitten, polttaa Pellinen 
puita hellassa säännöllisesti. ”Siitä 
lähtee niin rauhoittava ääni”, hän 
perustelee kissalle. Vaikka eihän 
kissalle tarvitse lämpöä perustella. 
Hyvä kissa elää lämmöstä ja hyvä 
talo siitä, että hormit ja ilmakana-
vat pysyvät avonaisina. Sitä paitsi 
välinpitämättömältä näyttävä jou-
tenolo ja nautiskelu tulen lämmös-
sä ja liekkien loimussa on sekä Iisa-
kin että kissan mielestä yksi par-
haista asioista mitä yhdessä voi teh-
dä! On kissalla päivät kun on klapeja pesässä.
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Yrittäjänä Vihtijärvellä

Clerica – Ymmärrämme kokonaisuuksia
Teksti: Anu Nilsson/Kaarina Pullinen    Kuvat: Clerica ja Anu Nilsson

Tänä vuonna Yrittäjänä Vihtijärvellä -sarjassa esiteltävä yritys Clerica Oy ei varsinaisesti toimi Vihtijär-
vellä. Paitsi että toimii ja niin toimivat myös monet Clerican asiakkaista.

”Olemme kotimainen talousalan perheyritys ja tarjo-
amme kirjanpitoon, taloushallintoon, veroneuvontaan 
sekä palkanlaskentaan liittyviä palveluita yrityksille, yk-
sityishenkilöille ja yhteisöille.”

Näin kerrotaan tilitoimisto Clerican kotisivuilla www.
clerica.fi. Kotimainen perheyritys tässä tarkoittaa sitä, 
että yrityksen ovat perustaneet ja omistavat yhdessä 
Vihtijärvellä asuvat Saija ja Jukka Vihtkari. Yrityksen 
osoite on Karkkilassa ja toimipaikat Karkkilassa sekä 
Helsingissä. Etätyöpäivinä ja joskus iltaisin on myös ko-
din työhuone Vihtijärvellä ahkerassa käytössä.

Yritystoiminta alkoi kotitoimistosta
Yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaava halli-
tuksen puheenjohtaja Saija valmistui merkonomiksi 
1997 Hyvinkään kauppaoppilaitoksesta. Siellä Saija ta-
pasi myös Jukan, joka valmistui samalta kurssilta vuot-
ta aiemmin. Jukka vastaa nyt Clerican markkinoinnis-
ta, asiakassopimuksista, teknisten asioiden käyttöön-
otosta ja ajantasaisuudesta toimitusjohtajana. Clerica 

perustettiin yhdessä vuonna 1998. Tuolloin molemmat 
olivat töissä omilla tahoillaan, ja yritystoiminta aloitet-
tiin kotoa käsin tekemällä kirjanpitoa tuttujen ja suku-
laisten yrityksille.

Vuonna 2008 Clerica osti Saijan silloisen työpaikan 
(SKV-isännöinnin) kirjanpitoliiketoiminnan, jonka jäl-
keen työ sekä yksi työntekijä siirtyi oman yrityksen al-
le. Vuonna 2010 yrityksessä aloitti kaksi kokoaikaista 
työntekijää, 2011 kolmas. 

Tällä hetkellä Clericalla on kaksi toimipistettä ja viisi 
työntekijää Saijan ja Jukan lisäksi. Karkkilan toimistos-
sa on neljä työntekijää ja vuonna 2012 ostetussa liike-
toiminnassa Helsingissä kaksi työntekijää. Palkanlas-
kenta on pääosin keskitetty Helsingin toimiston alle. 
Nykyaika sallii sen, että tällä hetkellä palkanlaskijan sai-
rauslomansijaisuutta tehdään hetkellisesti Kööpenha-
minasta käsin. 

Asiakasyrityksiä on noin 150, joista noin kaksikym-
mentä on vihtijärveläisiä yhdistyksiä ja yrityksiä.

Jukka ja Saija Vihtkari perustivat Clerican vuonna 1998.
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Esittelemme  Vihtijärveläisessä 
paikallisia yrittäjiä. 

Kenestä sinä haluaisit lukea 
seuraavassa numerossa? Vinkkaa 
anonyymisti nettisivujen kautta.

Korona on lisännyt työtunteja
Ehkä vastoin ennakkokäsitystä, on koronan vaikutus 
näkynyt lisääntyneenä kirjanpitotyönä. Kiirettä siis pi-
tää. Vaikka osassa yrityksiä kirpanpitomateriaali on vä-
hentynyt, niin yritysten erilaiset tukihakemukset ja nii-
den raportoinnit työllistävät kirjanpitäjää. Tilannetta 
on myös muuttanut etätoimintojen lisääntyminen, esi-
merkiksi sähköiset allekirjoitukset.

Liiketoiminta on monella yrittäjällä vaikeutunut, jo-
pa tyrehtynyt. Joidenkin kohdalla toiminta taas on li-
sääntynyt koronan myötä, esimerkiksi kotiin ja harras-
tustoimintaan liittyvissä yrityksissä. Toimintaa toisaal-
ta jarruttaa joidenkin hyödykkeiden toimitusvaikeudet 
kaupan käydessä vilkkaasti.

Kirjanpitäjä on luotettava tukija ja 
kuuntelija – salassapitovelvollisuus pitää
Saija on tehnyt kirjanpitotyötä koko ikänsä ja edelleen 
se jaksaa kiinnostaa. Jopa facebookin hömppätesti ker-
toi, että Saijan toiveammatti on kirjanpitäjä. ”Huomaa, 
että kirjanpito on muuttumassa konsultoivampaan 
suuntaan tietotekniikan edistymisen myötä”, havain-
noi Saija. Kirjanpitäjäsuhde on aina luottamuksellinen, 
ja erityisesti pienissä tilitoimistoissa asiakkaat jakavat 
tutulle kirjanpitäjälle joskus henkilökohtaisia asioitaan. 
Usein ne vaikuttavat ratkaisevasti myös yritystoimin-
taan.

Pirjo tuntee Vihtijärveä 
kirjanpidon näkökulmasta
Läyliäisistä kotoisin oleva Pirjo Nieminen on op-
pinut tuntemaan paljon vihtijärveläisiä ja Vihtijär-
ven asioita paperilla. Nimet ja asiat ovat tuttuja, 
kasvot eivät niinkään. Vihtijärveläisasiakkaiden 
asioita vuodesta 2017 hoitanut Pirjo on asunut ai-
na Läyliäisissä – Vihtijärvellä ei hänellä itsellä suo-
ria sukulaisuussuhteita ole, mutta hänen miehel-
lään kylläkin.

Pirjon kirjanpitoarjen ulkopuolella vapaa-ajan 
täyttävät kaksi lasta, kolme lastenlasta ja harras-
tukset. Pirjo tekee mielellään käsitöitä, repertuaa-
riin kuuluvat muun muassa tilkkutyöt. Kesällä Pir-
jo tykkää rapsutella pihalla nurkkia, mutta ei tun-
nusta olevansa mikään puutarhuri. 

”Tiukka, mutta kiltti”, toteaa eräs Pirjon vihti-
järveläisasiakkaista. ”Asiat pitää hoitaa kunnolla 
ja asiallisesti. Hyviä neuvoja ja kannustusta tulee 
aina tarvittaessa”.
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Lupien myynti: Syökerin Tupa

Kilpailuluvat: osakaskunnan esimies Risto Kivistö, p. 0400 190 895, ristokiv@gmail.
com

Tiedusteluihin vastaa esimies Risto Kivistö.

Pyydysluvat ovat ruokakuntakohtaisia, eikä niitä saa siirtää.
- Pyydyslupia myydään 8 kpl ja ravustuslupia 10 kpl.
- Lupia myydään vain kylässä asuville ja kesäasukkaille.
- Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain pyydyslupia (4 kpl).
- Kaikki luvat maksavat 10 €/kpl ja pyydysluvilla saa myös uistella.
- Pyydykset on merkittävä kalastuslain määräämällä tavalla.
- Kalastuksen valvojina toimivat Hiidenveden kalastusalueen valvojat.

Vihtijärven osakaskunta tiedottaa! 

Kartta Vihtijärven osakaskunnan lupa-alueesta 

Yksityinen vedenottamo, 
vältettävä liikkumista ja 
roskaamista.

Vihtijärvi

yksityiset vesialueet

La
po

o

Muista tarkastaa lupasi,  
ja että kalastat luvallisella 

alueella.

Älä häiritse toiminnallasi 
muiden rauhaa ja kalastusta.

Ilmoita alueen suurpetohavainnot:
Risto Kivistö puh. 0400 190 895, toimii suurpetoasiamiehenä 
Vihtijärvellä ja ilmoittaa havainnot eteenpäin riistanhoitopiiriin.

Ylimmäisen kalastusyhdistys 
Pyydysmerkit, kalastuksen valvonta Ylimmäisellä 

Ilkka Haapalainen
p. 0500 436 189

Vihtijärven  
vesiosuuskunta 

Puheenjohtaja Markku Pietilä  
p. 0500 455 156

Vihtijärven-Lapoojärven 
Suojeluyhdistys ry 

Puheenjohtaja Soile Petrell 
p. 040 7573 033
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Upean 400-sivuisen 
historiikin toinen painos 

myynnissä. 
Hinta 20 €, tuotto 
kyläyhdistykselle. 

Tilaa omaksi tai lahjaksi!

Tiedustelut: 044 2760 001 tai kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi

VIHTIJÄRVI

Tunne historiasi! 
Tilaa Vihdin Kruunu  

- Vihtijärven kylähistoria 

Vihdin jäteasema  
Vihdin jäteasema Koivissillan Kumpunotkolantiellä  

on avoinna ti–pe 11–18 lauantaisin 14–17 (suljettu pyhinä)  
Puh. 020 6377022

Vaarallisen jätteen keräysauto Otto ja metalliromun keräysauto Romulus  
pysähtyvät Vihtijärven koululla ma 5.7. klo 17–17.30 sekä ma 6.9. klo 17.45–18 

Rosk’n Rollin asiakaspalvelu  
vastaa asukkaiden kaikenlaisiin kysymyksiin arkisin klo 8.30–15.30 numerossa 020 637 7000.  

Sähköinen asiointipalvelu on avoinna ympäri vuorokauden osoitteessa  
asiakaspalvelu@rosknroll.fi. Lisätietoa myös sivuilta rosknroll.fi.

Vihtijärvellä toimii Vihtijärven jätekimppa ry.  
Se toimii lähinnä Kytäjäntien,  Rauhaniementien ja Petäyksen suunnalla. 

Uusia jäseniä otetaan mukaan.  
Lisätietoja: yhdistyksen puheenjohtaja Keijo Penttinen, puh. 0400 777 829.

Vihtijärven
palvelutaloyhdistys ry

 
Puheenjohtaja  

Anu Nilsson 
p. 050 524 9189 

Sihteeri  
Änise Haapalainen 

p. 040 5116 630

Vihtijärven luontotiimi on vapaamuotoinen porukka,  johon ovat ter-
vetulleita kaikki luonnosta kiinnostuneet  kyläläiset. 

Tiimi koordinoi luontoreittien ylläpitoa, järjestää talkoita  sekä luon-
tokurssia ja muita luontoaiheisia tapahtumia.
Tule mukaan! 

Osallistua voi oman kiinnostuksen ja resurssien mukaan.

Ota yhteys luontotiimiin Kaarinan kautta:
kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi tai 044 2760 004
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M E T SÄ  P I E N E S SÄ  P U R K I S SA .

Vihtijärven metsistä kumpuava, makuelämyksiä tarjoava 
erikoistuotesarja. Varoitus: saattaa aiheuttaa riippuvuutta. 

Tutustu tarkemmin: www.touchwild.fi.
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AATAMIN 
PUVUSSA
ja vähän Eevankin

Kirjoittanut AGAPETUS 
Sovitus ja ohjaus MARKKU HYVÖNEN

Tuottaja PÄIVI HAAPARANTA

VIHDIN KESÄTEATTERI ESITTÄÄ 2021

VIHDIN
KESÄTEATTERI50VUOTTA

1971-2021

la    7.8.  klo 17.00
su    8.8.  klo 17.00
ti  10.8. klo 19.00
ke  11.8. klo 19.00
la  14.8. klo 17.00
su  15.8. klo 17.00
ti  17.8. klo 19.00
ke  18.8. klo 19.00
la  21.8. klo 22.00 yö

ti   22.6. klo 19.00
ke  23.6. klo 19.00
su  27.6. klo 17.00
ti   29.6. klo 19.00
ke  30.6. klo 19.00
la   31.7. klo 17.00
su    1.8.  klo 17.00
ti     3.8.  klo 19.00
ke    4.8.  klo 19.00

ENSI-ILTA la 19.6.2021 klo 17.00

Lippujen hinnat
Peruslippu 24 €
eläkeläinen, opiskelija, työtön 22 €
lapset (alle 16v) 14 €, avustaja 12€ 
Kysy myös ryhmäalennuksia!

Ennakkomyynti ja varaukset
Vihdin teatterin toimisto
Tuusantie 1, Nummela
Avoinna arkisin 9.30–14.30
Puhelin 0400 975 068    
toimisto@vihdinteatteri.fi

Liput myös
• www.netticket.fi (+palvelumaksu)
• Prismat Nummela ja Lohja (+palvelumaksu)
• ovelta 1h ennen esityksen alkua

Esityspaikka
Vihdin Kesäteatteri
Kirkkoniementie 12, Vihti kk

Esityksen kesto väliaikoineen n. 2,5 h

www.vihdinteatteri.fi

Pidätämme oikeuden esitysaikojen muutoksiin.
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Kuljetus M.H. Laurila
 

Kappaletavarakuljetukset 

Mika Laurila
0400 934 336

Pohjoinen Vihtijoentie 77
03790 Vihtijärvi

Hinauspalvelu 24 h
E. Sohlman 040 515 3456

Röykkä

Autotrailerivuokraus
kokonaispaino 2.700 kg

LOPEN JÄTEHUOLTO
Timo Ranta

- loka-, jäte- ja siirtolavakuljetukset

- viemärien avaukset

- vessojen vuokraukset

p. 019 443 488

auto 0500 486 788
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Lopen Maarakennus ja Multa Oy
E.Hietanen, Läyliäinen

p. 0400-484 154 Ari

 0400-449 419 Erkki

 nurmikkomultaa
 puutarhamultaa
 murskesoraa
 kuorikatetta

Kuljetukset myös PIENELLÄ autolla sekä vaihtolavakuljetukset

 täytesoraa
 seulakiviä
 maankaivua myös
 pienellä koneella

MAANRAKENNUS
RAVANTTI

Ota yhteyttä: 045 633 4786  (Loppi)

Maanrakennus ja
kaivinkonetyöt
ammattitaidolla
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50 vuotta 
autoilun parhaaksi 
Briskin 
Autokorjaamo 

 
Meiltä Mobil öljynvaihdot 
 määräaikaishuollot kaikkiin merkkeihin 
 ohjauskulmien nelipyörämittaukset 
 kolarikorjaukset autorobot -mittalaitteella 
 jarrujen testaus 
 pakokaasujen mittaukset 
 moottorin säädöt 
 Autocom, autojen vikakoodien purku ja 

vianmäärityksen laite 
 Forte-käsittelyt puhdistuslaitteistolla ja aineiden 

myynti 
 autojen ilmastointilaitteiden huolto 

täysautomaattikoneella 
 diesel -autojen pakokaasumittaukset  
 innovoice lasku- ja rahoituspalvelut 

 
Kari Brisk  040 840 4859 
kari.brisk@pp1.inet.fi 
Läyliäistenraitti 509, 12600 Läyliäinen 

 Jalkineet, laukut ym. korjaukset
	Avaimet, teroitukset, liukuesteet

LAADUKASTA KORJAUSPALVELUA

Kauppakeskus Viiri, Klaukkalantie 55, 
01800 Klaukkala, p. 040 1929 797

ti–pe 10–18, la 10–14

PALVELEVA 
SUUTARINLIIIKE

Sahausta ja puutavaraa 
Lasse Petrell 

 
040 5555 294 /lasse.petrell@gmail.com 

Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen 
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Olen terveydenhuollon osaaja, 
jalkojenhoitoon erikoistunut 

lähihoitaja.

Jalkojenhoidot terveyttäsi 
ajatellen ja huomioiden. 

MERJA LIPPONEN
050 5820855

Kuurintie 35, 03400 Vihti
merja.lipponen76@gmail.com

www.merjalipponen.fi
Jalkojenhoidot myös kotikäyntinä
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www.auto-keha.fi
AUTO-KEHÄ OY Karkkila,  Helsingintie 7– 9
AUTOMYYNTI  puh. 0207 590 500, HUOLTO puh. 0207 590 590

AUTO-KEHÄ OY Forssa,  Tölönkaari 1
AUTOMYYNTI  puh.  0207 590 511, VARAOSAT  puh. 0207 590 513 

Hyvän Olon  
Uimahalli
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Kodikas englannin- ja suomenkielinen päiväkoti 
luonnonkauniilla paikalla Perttulassa.

Hyvien kulkuyhteyksien varrella  
alle 1km Lopentieltä.

Lapset saavat yksittäistä huomiota ja oppivat  
arkiaskareiden, leikkien ja laulujen avulla puhumaan  
myös englantia. 

Toimintaamme kuuluu askartelua, musiikkia, teatteria/
tarinan kerrontaa, leivontaa, monipuolista liikuntaa (esim. 
luistelua omalla kentällä) sekä paljon vapaata leikkiä. 

Tuemme luovuutta, turvallisuudentunnetta ja otamme 
huomioon lasten yksilölliset tarpeet.

 
 

 

1-6- vuotiaat tervetuloa 
tutustumaan!       

Lisätietoja ja hoitopaikkavaraukset:                                                                           
Lori Kautonen   p. 040 578 7728                                                                                    
Asko Kautonen  p. 045 650 0864                                                                                              
asko.kautonen@kolumbus. fi
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KAARINAN PIHA JA 
PUUTARHA

- piha- ja puutarhasuunnitelmat 
sekä niiden toteutukset

- puutarhan hoitotyöt ja neuvonta

Kaarina Pullinen 050-363 2967
Vihtijärvi

kaarinapullinen@gmail.com

t(lan11osen ouurarha 
Leikonkuja 33 RÖYKKÄ  P. 2765 884 

Avoinna: ma-pe 8-19, la 9-16, su 10-16. Tervetuloa.
Nyt myös verkkokauppa ja kotiinkuljetus 

www.mahkosenpuutarha.fi



56 57

Läyliäistenraitti 984
12600 Läyliäinen

Puh. 019-447 688
Avoinna kesäisin:
ma-pe 9-19, la 9-15, su 11-16

www.mikkolansuoramyynti.

Antti gsm: 0400-851 742
Anne gsm. 040-746 2968

Muina aikoina: la 9-14
Tammikuussa suljettu.

Maatilan suoramyynti • Pitopalvelu
Mikkolan SuoramyyntiMikkolan Suoramyynti

fi

Tilauksesta aito Savusauna ja Makasiini Ravintola
Leipomo • Tilauskonditoria

Maalaismarkkinat 31.7.2021
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Tervetuloa 
Sale Läyliäisiin!

Sale Läyliäinen
palvelee 15.8.2021 asti:

ma–pe 8–22
la 8–21

su 10–21

siellä missä sinäkin
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Aina parasta Röykän omasta:
▪ Tuoretta leipää ja pullia omasta uunista
▪ Mehukoneesta itsepuristettua appelsiinimehua
▪ Laaja jätskivalikoima
▪ Paljon erilaisia sesonkitavaroita mm. saunatuotteet, ämpärit, 

saavit, uimalelut, pihapelit, grillausvälineet, istutussiemenet, 
hyttyskarkottimet, hyönteismyrkyt, marjastusvälineet, säilöntätarvikkeet 

▪ Tästä läheltä mm: 
Krannin tilan viljatuotteet, Männistön tilan perunat, 
Koivistoisen mansikat, Mahkosen kesäkukat

▪ Rahan nostot ostosten yhteydessä max 200 €
▪ Kukkamultaa, huussikuiviketta
▪ Nestekaasua, polttopuita
▪ Veikkaus, pakettipalvelut
▪ Tilaa & nouda -palvelu, lisätietoja kaupan nettisivuilta: 

www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-roykka

Helppo poiketa
Tervetuloa, nähdään kaupalla!

ARK 7-22, LA 8-22, SU 10-22

Ketunkopintie 2, 05100 Röykkä
040 185 9656



Kesän aukioloajat (kesä-elokuu)
Ark 4.45 - 21.00
La 8.00 - 21.00
Su 9.30 - 21.00

Talven aukioloajat 
Ark 4.45 - 19.00
La 8.00 - 19.00
Su 9.30 - 19.00

SSYYÖÖKKEERRIINN    TTUUPPAA
KKAAHHVVIILLAA  –– KKIIOOSSKKII  –– LLOOUUNNAASSRRAAVVIINNTTOOLLAA

KKaarrkkkkiillaannttiiee 88,,  VViihhttiijjäärrvvii  ------ 004400  993399  11225533

KKeessäällllää  aauukkii  jjookkaa  ppääiivvää  kklloo  2211  aassttii!!

Matkahuollon 
toimipiste

Veikkauksen 
toimipiste

Löydät meidät 
myös 

FFaacceebbooookkiissttaa::
Syökerin Tupa

Oluet, siiderit, 
lonkerot

Grillituotteet
Keittiö kiinni tuntia 
ennen sulkemisaikaa

Jäätelöt, 
virvokkeet, 
makeiset

Vastaleivotut 
kahvilatuotteet

Elintarvikkeet
Päivittäistavarat

Buffet-lounas 
10.30-14




