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Tänä vuonna juhlitaan! Suomen 100-vuotisjuhlinnan lisäksi viettää moni taho vuosijuhlaa Vihtijärvellä.
Vihtijärven Martat ovat toimineet kylällämme 70 vuotta. Kappelikuoro on laulanut 60 vuotta ja kyläkes-
kuk sessamme on ollut hautausmaa jo 70 vuotta. Vihtijärven palvelutaloyhdistys täyttää syksyllä 20 vuot-
ta. Olemme saaneet lehteemme kurkistuksia Marttojen, kappelin ja palvelutaloyhdistyksen  Tiistaikerhon 
historiaan.

Toimittajakuntamme uusi jäsen Soile Petrell kokosi hienon aikajanan Suomen itsenäisyyden ajan ta-
pahtumista Vihtijärvellä. Tiivistetty versio on tämän lehden keskiaukeamalla, ja jos aihe kiinnostaa enem-
män, laajempi listaus tapahtumista löytyy netistä (www.vihtijarvi.fi). Aikajanalta löytyy vielä lisää huomioi-
tavia tasa vuosia, kuten se, että kyläyhdistys on omistanut koulun nyt 10 vuotta tai että monitoimitalo 
eli  nykyinen päiväkoti on koulunmäkeä koristanut 30 vuotta.

Kirjoittajistamme moni muukin ker taa 
jutuissaan historiaa. Muun  muassa VPK:n 
nuoriso-osaston  uusi vetäjä kertaa osas-
ton 25-vuotista taivalta. Eräänlaisen kat-
sauksen menneeseen kir joitti myös toi-
nen mediatiimimme uusi jäsen, Kaisu 
Karstila, joka teki tämän vuoden yrittä-
jähaastattelun. 

Kylälehtemme on taas varsin run sas ja 
kattava, joten sen seurassa voi vierähtää 
tovi jos toinenkin. Kannattaa myös  selata 
lehden loppuosaa; mainontaa on  jälleen 
runsaasti oman kylän sekä lähi alueiden 
palveluista.

Lukuiloa kylälehtemme parissa!

Anu

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

Oletko kiinnostunut tiedottamisesta ja kylän asioista? Haluaisitko liittyä mukaan mediatiimiin? 
Ota yhteyttä Heli Einesaloon, puh 044 2760 001 ja heli.einesalo@vihtijarvi.fi

VIHTIJÄRVI
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Kevät on mennyt nopeasti ja kesä on taas edessä.  Kyläyhdistyksen toimin-
ta on ollut aktiivista, ja paljon asioita on yhtä aikaa  käynnissä. Vahvistuva 
Vihtijärvi -hankkeen puitteissa on tehty uutta kylä suun ni  telmaa ja turvalli-
suus suunnitelmaa ky lälle. Aikaisemmin  liikkeelle lai tetuista asioista tär-
keimpänä on osa kuntaliitosaloite. Sen käsit te ly on tätä kirjoittaessa edel-
leen kesken Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Toivottavasti siitä  saadaan 
pian ratkaisu. Monia mui takin pienempiä asioita on jatkuvasti vireillä. 

Kyläyhdistyksen hoitamista teh tä vistä haluaisin mainita koulu-/ky  lätalon 
ylläpidon. Pidempään ky lällä asuneet tietävät, että Vihti jär ven kyläkoulu-
rakennus on kylä yhdistyksen omistama ja ylläpitämä, mutta uudemmat 
ky län asukkaat ja kesäasukkaat eivät välttämättä sitä tiedä. Kyläyhdistys 
ylläpitää rakennusta ja vuokraa kou lutilat Vihdin kunnalle. Tästä löytyy Vihtijärven kylän  kotisivuilta 
enem män tietoa. Tämä on hyvin tärkeä tehtävä kyläyhdistykselle. Iloksemme koulu on saanut säilyä 
omal  la kylällä monesta lopettamisaloitteesta huolimatta. Toivotaan, että jatkossakin löytyy poliittista 
tah  toa säilyttää koulupalvelut pienemmillä kylillä. Toivottavasti uusi kunnanvaltuusto pystyy  säilyttämään 
ky lillä muitakin palveluita. 

Tämä vuosi on Suomen satavuotisjuhlavuosi. Siinä on paljon juhlimisen aihetta ja pitkin vuotta onkin 
eri  laisia tilaisuuksia satavuotisen suomineidon kunniaksi. Kodeissa ja mökeillä Vihtijärvellä on hienoa 
viet  tää kesää ja nauttia siitä, että maamme on itsenäinen. Meillä Suomessa on asiat oikein hienosti vaik-
ka sitä ei aina arjen keskellä muistakaan. 

Haluan toivottaa kaikille Vihtijärven asukkaille ja kesävieraille oikein mukavaa kesää! 

Terveisin 
Veikko Virkki 

Puheenjohtajan katsaus 

Teksti: Veikko Virkki, Vihtijärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Tilaa Vihdin Kruunu 
– Vihtijärven kylähistoria

Upean 400-sivuisen 
historiikin toinen painos 

myynnissä. 
Hinta 50 €, tuotto 
kyläyhdistykselle. 

Tilaa omaksi tai lahjaksi 
– kiva idea vaikkapa 

pukinkonttiin!

Tiedustelut: 044 2760 001 tai heli.einesalo@vihtijarvi.fi 

VIHTIJÄRVI
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Paljon asiaa turvallisuudesta.

Turvallisuus on iso asia
Teksti: Heli Einesalo • Kuva: Kaarina Pullinen

Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen 
kokoama kyläsuunnitelma vuo-
sille 2017–2022 jaetaan vihtijärve-
läisiin koteihin tämän lehden vä-
lissä. Tällä kertaa on laadittu 
erikseen kylän turvallisuussuun-
nitelma. Sitä laatiessa silmät 
ovat avautuneet: turvallisuus ei 
olekaan ihan pieni juttu.

Palveluiden tiivistyessä  jatkuvasti 
kaupunkeihin ja taajamiin on ky-
lien yhä enemmän tehtävä töitä 
oman elinvoimansa turvaamisek-
si. Turvallisuuden osalta kylillä on 
mon ta mietinnän paikkaa. Hätäti-
lan teissa ensiaputaitojen osaami-
nen on ensiarvoisen tärkeää, kun 
ammattiapu tulee yhä  kauempaa. 
Kevyen liikenteen väyliä on vä-
hän, ja valaistuskin keskittyy pää-
väylille. Vaikka elämä kylissä on 
pää sääntöisesti turvallista ja toi-
mivaa, vaaratilanteiden tunnista-
minen ja ennaltaehkäisy on  syytä 
aika ajoin laittaa suurennuslasin 
alle. 

Turvallisuus on suurimmaksi 
osak si arjen pieniä tekoja,  miettii 

turvallisuussuunnitelman koon-
nut Kaarina Pullinen. Kyse on 
yksin kertaisimmillaan ihan pe-
rusasioista: liikennesääntöjen 
nou dattamisesta, heijastimien 
käy töstä, ensiaputaidoista. 
”Näis sä arjen asioissa esimerkin 
voi ma on se, mikä puree”, Kaari-
na sanoo. Vanhempien pitää si-
säistää nämä  perusturvallisuutta 
lisäävät asiat niin hyvin, että lap-
setkin omaksuisivat ne luontevas-
ti osaksi toimintaansa. 

Turvallisuuden tunnetta luo 
myös se, kun tuntee oman lähi-
ympä ristönsä ja ympärillä olevat 
ihmi set. Silloin huomaa helpom-
min, jos jokin on vialla: naapurin 
pi  halla liikkuu vierasta väkeä lo-
mareissun aikana, tai postilaatik-
ko pursuaa ja talo on pimeänä, 
vaikka henkilön pitäisi olla koto-
salla. Avun saamisen ja tarjoami-
sen kynnys madaltuu, kun ympä-
rillä olevat ihmiset ovat ainakin 
jossain määrin tuttuja.

Kun oikein alkaa pohtia, turval-
lisuuteen vaikuttavia asioita on 
kaikkialla. Pientareiden raivaus 
vai kuttaa näkyvyyteen tiellä. Sel-
keät opasteet ja kyltit nopeutta-
vat hätätilanteissa avun tuloa. 
 Alkusammutustaidot voivat pe-
lastaa ihmishenkiä, vaarallisten 
aineiden käsittelyä koskeva tie-
tous voi turvata puhtaat pohjave-
temme. Turvallisuus liittyy ihmi-
siin, liikkumiseen, ympäristöön-
kin. Pohtia voi myös henkistä tur-
vallisuutta; mitä tehdä, kun elä-
mässä tulee eteen tilanne, jonka 
ylit täminen tuntuu  ylivoimaiselta? 
”Tästä syystä olemme koonneet 
turvallisuussuunnitelman yhtey-
teen tärkeitä yhteystietoja. Toi-
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Vahvistuva Vihtijärvi satsaa luontoon, maisemaan ja tulevaisuuteen

Tavoitteena
• kylän elinvoimaisuuden edistäminen
• paikallisten palvelujen säilyttäminen ja kehittäminen
• paikallisen työllistymisen tukeminen
• luontoympäristön käytettävyyden parantaminen
• luontoarvojen ymmärtämisen lisääminen

Hankkeen aikana tuotetaan
• kyläsuunnitelma vuosille 2017-2022
• kylän turvallisuussuunnitelma
• suunnitelma luontoreittien toteuttamiseksi
• Vihtijärven luontokohteet -tietopankki

Hankekoordinaattorit
Kaarina Pullinen p. 044 2760 004 / kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi 
Heli Einesalo p. 044 2760 001 / heli.einesalo@vihtijarvi.fi

Hanke saa rahoitusta EU:n Maaseuturahastosta Leader-ryhmä Ykkösakseli ry:n kautta.

Vahvistuva Vihtijärvi -hanke järjestää 

Luontokurssi Vihtijärvellä
Innostu lähiympäristöstäsi ja opi siitä lisää! 

• Vaihtuvat teemat
• Asiantuntijavierailuja

• Retkiä oman kylän luontokohteisiin

• vaihtuvat teemat
• asiantuntijavierailuja
• retkiä oman kylän 

luontokohteisiin

Seuraa luontokurssin ilmoittelua: www.vihtijarvi.fi 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: heli.einesalo@vihtijarvi.fi

tai 044 2760 001 

Tutustumisretki
Rokokallion luoliin
La 10.6.2017 klo 13
• Oppaana tv:stäkin tuttu retkeilijä 

Antti Huttunen
• Katso tarkemmat retkitiedot: 

www.vihtijarvi.fi
• ennakkoilmoittautuminen

von, että avun pyytämisen kynnys olisi mahdolli-
simman matala”, Kaarina kertoo.

Tavallisten arjen tilanteiden ohel la turvallisuus 
nousee esiin nyky-yhteiskunnassa monin uusin ta-
voin. On kyberhyökkäyksiä, vihapuhetta, nettikiu-
saamista, ter rorismia, sodan uhkaa. Yleinen tur-
vattomuuden tunne yhteis kunnassa lisääntyy. Ky-
lätasolla kaikkiin turvallisuutta koskeviin näkökul-
miin ei voida vaikuttaa. ”Jos olisi niin, että tarvit-
taisiin esimerkiksi väestönsuojia, olisi tilanne jo sen 
tasoinen, että si tä hoitaisi jokin ihan muu taho”, 
Kaarina toteaa. Vihtijärven turvallisuussuunnitel-
massa on haluttu keskittyä niihin seikkoihin, joi hin 
ainakin jollakin asteella on mahdollista vaikuttaa. 

Turvallisuussuunnitelman taulukkoon on koot-
tu erilaisia tavoitteita, joiden toteutuminen lisäisi 
kyläläisten turvallisuutta. Asian tuntija-apua suun-
nitelman laa timiseen on saatu VPK:lta, poliisilta se-
kä hälytyskeskukselta. Tau lukossa on todettu asian 
nykytila ja tehty joitakin toimenpide-ehdotuksia. 
Myös mahdollisia to teuttajia on pohdittu, mutta 
käs kytyksestä ei kuitenkaan ole ky se. Ideana on, 
että kuka tahansa kyläläinen voi innostua ideois-
ta, ja ryhtyä tuumasta toimeen.

Turvallista kesää kaikille kyläläisille!
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Kaksi vihtijärveläistä 
kunnanvaltuustoon
Teksti: Heli Einesalo

Vihtijärveläiset Harri  Hampori (kesk) ja  Markku 
Pietilä (kok) valittiin Vihdin kunnanvaltuustoon 
kevään 2017 kuntavaaleissa. Toiselle valtuustokau-
delle jatkavan Harrin äänisaalis oli 119 ja uute na 
valtuustossa aloittavan Markun 130.  Samalla he 
olivat koko Pohjois-Vihdin alueen ääni haravat 
(Harri 99 ääntä,  Markku 91 ääntä).

Uudet vihtijärveläisedustajat ovat selvästi 
myös nuorison mieleen. Otalammen koululla jär-
jes  tettiin 7.4. nuorisovaalit, joissa annettiin 
yhteen sä 101 ääntä. Markku Pietilän sijoitus  tässä 
vaalissa oli toinen ja Harrin kolmas. Huikea suori-
tus!

Toimitus haastatteli ehdokkaita vaalien alla 
huhtikuun alussa. 

1. Kerro lyhyesti itsestäsi
Olen Markku Pietilä, 59-vuotias, ja olen kokoomuksen ehdokkaana 
Vih dissä. Koulutukseltani olen DI ja MBA ja toimin Solteq Oyj:n hallituk-
sen puheenjohtajana. Sielultani olen yrittäjä ja siinä ominaisuudessa 
toi  minkin useiden yritysten hallituksissa. Perheeseeni kuuluu vaimo 
 Raija Toiviainen ja kolme aikuista lasta: Laura, Lotta ja Ville. Lapset 
ovat jo lentäneet pesästämme pois ja asumme Raijan kanssa kahdes-
taan Pyy niemenkujalla.

Olen kyläaktiivi ja toimin kyläyhdistyksemme hallituksessa ja Vihti-
jär ven Vesiosuuskunnan puheenjohtajana. Olen seurakunnassamme 
kirkkovaltuutettuna kylämme edustajana. Olen muuttanut kaupun-
gista Vih tijärvelle vuonna 2009 paluumuuttajavaimoni mukana.  Täällä 
törmä sin aktiiviseen ja innostuneeseen kylätoimintaan, joka vei  minut 
mukanaan. Minua puhutteli erityisesti se, miten vihtijärveläiset valit-
tamisen si jaan tarttuvat toimeen itse ja vievät omatoimisesti asioita eteenpäin. Minuakin kiinnos-
taa  yhteisten asioiden hoitaminen ja halu vaikuttaa asioiden kulkuun.

Olen moottoriurheilun ystävä ja toimin lajin järjestöissä aktiivisesti. Olen AKK:n hallituksen vara-
puheenjohtaja ja toimin kiinteästi myös Suomen Moottoriliiton johdon kanssa Kymiring-hankkeen 
hal lituksessa. Autot ja moottoripyörät kiinnostavat - joskus vähän liikaakin vaimoni Raijan mielestä.

2. Miksi asetuit ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa?
Kunnan ja kylän asioihin voi vaikuttaa vain toimimalla siellä, missä asioista päätetään.  Vihtijärveläisten 
kannalta on tärkeää pystyä Vihdin valtuustossa vaikuttamaan koulumme ja päiväkotimme ja muun 

Markku Pietilä
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1. Kerro lyhyesti itsestäsi
Olen Harri Hampori, 52v ja asun Suntiontiellä. Olen keskus-
tan kunnanvaltuutettu sekä jv.puhdistamonhoitaja/Vihdin 
vesi.

Perheeseen kuuluu vaimo Anne, Henry ”Henu” sekä kak-
si jo omillaan asuvaa aikuista lasta ja kaksi las tenlasta.

Harrastuksiini kuuluu vpk-toiminta, vanhojen koneiden 
entisöinti, rakentaminen ja remontointi,  sekä saunominen 
oheistoimintoineen. Lauluharrastus on viime aikoina  jäänyt 
vähän vähemmälle.

2. Miksi asetuit ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa?
Olen ollut 27 vuoden ajan Vihdin kunnan palveluksessa eri osastoilla ja siten kunnan asiat ovat  tuttu ja. 
Ennen minua oli Eija Jokinen valtuustossa Vihtijärveltä keskustan edustajana. Kun hän ilmoitti lopette-
levansa valtuustotehtävät, niin ajattelin, että pakko täältä Vihtijärveltä on joku yrittää saada edusta-
maan keskustan valtuustoryhmään. Näin saadaan omankin kylän asiat kuuluville muiden kunnan 
asioi den ohessa.

3. Mitä asioita haluaisit ensisijaisesti ajaa kunnanvaltuutettuna?
Lähinnä akuutein taitaa olla rakennusjärjestyksen muutoksen lausuntokierros, joka saattaa  vaikuttaa 
tu levaan rakennuslupakäytäntöön ja siten kylien kehitykseen asukasmäärien suhteen, kouluun ja 
päi väkotiin.

Nuorten asiat ja vanhusten turvallinen ja mieleinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään 
ovat päällimmäisiä asioita.

Harri Hampori

pal veluverkon säilymiseen kylällämme. Yksittäinen valtuutettu ei voi muuttaa tai päättää asioita, 
mut  ta uskon että pystyn vakuuttamaan oman ryhmäni ja toisaalta myös muidenkin ryhmien  jäseniä 
edellä mainittujen asioiden tärkeydestä.

3. Mitä asioita haluaisit ensisijaisesti ajaa kunnanvaltuutettuna?
Haluan ajaa Vihtijärven ja muiden kylien asiaa. Kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen edellyttää,  että 
niihin muuttaa uusia asukkaita. Vain näin voidaan säilyttää nykyiset palvelut ja jopa saada  niitä lisää.

Vihtijärvelle ja muihinkin kyliin on saatava osayleiskaavat, jotka mahdollistavat järkevän rakenta-
mi  sen. Vihdin uusi ehdotettu rakennusjärjestys muuttaisi koko kunnan haja-asutusalueet suunnitte-
lu tarvealueeksi ja tekisi rakentamisesta entistä hankalampaa. Tällaisen kehityksen suuntaa pitää 
muut taa. Palveluverkko on säilytettävä kylissä ja jätevesiasiat saatava kuntoon.

Kunnallistekniikan saaminen Vihtijärvelle onnistuu vain osakuntaliitoksella Nurmijärveen. Nurmi-
järven kunnanvaltuusto on jo tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Runkoviemärin rakentaminen 
Röyk kään olisi paras tapa hoitaa Vihtijärven jätevesiasiat. Tämän seikan myöntävät Vihdinkin virkamie-
het epävirallisesti. Vihdin valtuusto on saatava ymmärtämään, että Vihtijärven osakuntaliitos on 
myös Vihdin etu pitkällä aikavälillä ja eheyttää Vihdin kuntarakennetta. Valtuuston mielipide on käy-
tännössä riippuvainen kahden pääryhmän kannoista ja haluankin valtuustotyössä vaikuttaa juuri 
näi den ryhmien mielipiteeseen. Jos tässä tavoitteessa ei päästäisi eteenpäin, lähden siitä, että  Vihdin 
ja Nurmijärven tulee yhteistyössä ratkaista Vihtijärven jätevesihuoltokysymys.
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Vuoden kyläläiset
Koonnut: Heli Einesalo

Vihtijärven kotisivuilla esitellään joka kuukausi yksi kyläläinen. Palstan tarkoitus on tuoda kyläläisiä lä-
hemmäs toisiaan ja esitellä yleisölle sekä uusia että vanhoja, tuttuja ja tuntemattomampia kyläläisiä. 
Vihtijärveläinen esittelee nyt menneen vuoden kyläläiset lyhyesti. Lue kotisivuilta jutut kokonaisuu-
dessaan ja käy ehdottamassa uutta kuukauden kyläläistä osoitteessa www.vihtijarvi.fi.

Toukokuu 2016:
Karoliina  
Suomalainen-Palmola, 33
Vuosi 2011 oli Karoliinalle mo nes-
sa mielessä merkittävää aikaa. 
Tammikuussa valmistui oma ko ti, 
huhtikuussa vaihtui työpaikka 
Hyvinkäälle ja syksyllä alkoi seu-
rustelu vanhan kaverin kanssa. 
 Ajatus muutosta maaseudulle ei hirvittänyt nuorta Espoo-
laisnaista. Kylä oli tullut tutuksi jo varhain, sillä äidin lapsuu-
denkoti on Vihtijärvellä. Maalais maisema edustaa Karolle 
pysyvyyttä. Niinpä nyt kun kääntyy Lopentieltä kohti ran-
taa, tuntee tulevansa omaan kotiin. Kotiin, joka on lapsuus-
ajan kesänviettopaikan naapuritontilla. 
 Keskustelu Karoliinan kanssa on helppoa ja polveilevaa. 
Pu heeseen livahtaa aika ajoin piirteitä karjalaisesta mur-
teesta. Eikä ihme, sillä hän on Putkosen Helgen tyttären 
tytär. Elämänasenteestakin sen huomaa. Paljon tunnetta, 
nau rua ja hymyä mahtuu lyhyeen rupattelutuokioon. (TP)

Kesäkuu 2016:
Matias Pullinen, 18
Nybackan pihalla kelpaa nuo-
r e n  m i e  h e n  h y m y i l l ä . 
 Kolmevuotinen koulutus on 
juuri päättynyt, ja ta kataskus-
sa on kokin paperit. Tu levaisuus 
on edessä, ja ovet avoin na maa-
ilmaan.
 Ja kaikki ovet Matias Pullinen 
haluaakin vielä pitää avoinna. 
Nuori mies ei ole suunnitellut ihan tarkasti seuraavia aske-
lia, mikä sopiikin miehen luonteeseen. ”Olen enemmänkin 
hetkessä eläjä”, Matias kuvailee. Päätös opiskella kokiksi 
syntyi sekin oikeastaan hetken mie lijohteesta. Näin jälkeen-
päin se oli kuitenkin hyvä päätös, tyytyväinen vastavalmis-
tunut miettii.
 Matias tunnustautuu käytännön ihmiseksi. Kokin opintoi-
hin kuului myös lukuaineita ja matematiikkaa, mutta käytän-
nön työharjoittelut tuntuivat enemmän omilta jutuilta. Alan 
har joittelukokemusta kertyi monesta paikasta, ja tutuiksi 
tu livat keittiöt niin pienessä r a-
vintolassa, suurtalouskeittiös-
sä kuin Finlandia-talollakin. (HE)

Heinäkuu 2016:
Jouko Korsisaari, 64
”Oikeastaan en ole kesävihtijär-
veläinen, kun tämä Kaisaniemi 
on kokonaan Nurmijärven puo-
lella”, toteaa Jouko Korsisaari. 
Matalan kynnyksen toimitusta 

tä mä ei haittaa; näkyyhän kunnanraja 1928 rakennetun huvi-
lan ikkunasta. Ja kun isäntä soutaa mato-ongelle saunan 
edustalle, onkin hän jo Vihtijärvellä.
 Tyylikäs Kaisaniemen kokonaisuus siirtyi Korsisaarien su-
vulle vuonna 1954. Emil Korsisaari, Joukon isä, remontoi 
pää rakennuksen ja antoi sen myöhemmin lahjakirjalla lapsil-
leen tasajaolla. Kukaan heistä ei halunnut muuttaa sinne 
va kituisesti asumaan, joten vuonna 1993 sovittiin tiukat 
sään nöt sen käytöstä ja kunnossapidosta. Näin jokaisella 
pe rillisellä on kuukauden asumisoikeus kesällä ja viikko ker-
rallaan syksyllä säiden ja mielenkiinnon mukaan. (TP)

Elokuu 2016:
Sampo Pohjola, 42
Sampo päätyi Vihtijärvelle vuon-
na 2004, kun hän silloisen puo-
lisonsa kanssa löysi talon, joka 
vas tasi heidän toiveitaan. Tar-
jouksen läpimenon jälkeen Sam-
po soitti äidilleen ja kertoi, että 
per he muuttaa Vihtijärvelle. 
”Puhelimessa tuli ensin hiljaista 
ja sitten äiti sanoi: Tiesitkös, että pappasi on kotoisin  sieltä?” 
kertoo Sampo. Sampolle selvisi, että tuolloin jo  edesmennyt 
pappa oli aikoinaan asunut kylällä pitkään ja käynyt samaa 
ky läkoulua, johon omat pojat nyt menivät. Ympyrä sulkeu-
tui, ja Sampo palasi sattuman kautta juurilleen.
 Nyt kaksitoista vuotta myöhemmin tässä Vehmaantiellä 
si jaitsevassa vanhassa ja viehättävässä talossa asuu Sam-
pon lisäksi komea Miso-kissa, hurmaava morsian Susanna 
sekä Susannan täysi-ikäiseksi ehtinyt Santeri-poika. Sam-
pon omat pojat, Otso ja Samuli, ovat jo muuttaneet omil-
leen. Suhteet naapureihin ovat lämpimät. ”Ihan parhaita”, 
Sampo sanoo naapureistaan.
 Sampo on ammatiltaan lähihoitaja ja työskentelee sosiaa-
li alalla. Juuri nyt mies toimii vielä lähihoitajana lastensuoje-
lussa, mutta pian hän siirtyy työskentelemään ennaltaehkäi-
sevän perhe- ja päihdetyön pariin. (LRJ)

Syyskuu 2016:
Soile Petrell, 59
Hanhet kaakattavat ja kukko 
kiekuu lähiympäristössä, kun 
aurinkoisena aamuna istutaan 
syyskuun kuukauden kyläläisen, 
Soile Petrellin , 59, kanssa 
Lapoontien varrella vanhalla rii-
hellä kahvittelemassa. Virano-
jan riihi on saa nut Soilen ja Pave-puolison käsissä uuden elä-
män ja paikka huokuu historiaa hienolla tavalla. Vanhaa vaa-
lien on ra kennus kunnostettu ja hienovaraisesti tuunattu 
pienimuotoi seen majoitus- ja kokoustoimintaan sopivaksi. 
Paikassa nä kyvät luovuus ja taitavien tekijöiden kädenjäl-
ki.
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 Mutta mistäs sitä tullaan ja kenenkäs tyttöjä ollaan? Alun 
pe rin Vanjärveltä kotoisin oleva karjalaistaustainen Soile 
on Sarven tyttöjä. Isä päätyi karjalaisasutuksen myötä Van-
järvelle ja perheen koti olikin aivan seurojentalon vieressä. 
Ki vaa oli lapsena kuunnella viikonloppuiltoina naapurista 
mu siikkia ja iloista menoa. Joitakin vuosia myöhemmin koh-
tasivat Soile ja Petrellin Paul toisensa ensimmäistä kertaa 
sii nä samassa seurojentalossa. Yhteiselo alkoi vähän myö-
hemmin ja jatkuu edelleen. Tyttärillä, Elisalla ja  Karolinalla, 
on jo omat perheet, mutta läheisissä tekemisissä ollaan 
ko ko ajan. (KP)

Lokakuu 2016:
Arto Lampinen, 55
Pilke silmäkulmassa mies sanoo 
tunnustavansa oranssia väriä, 
muttei kuitenkaan ole jal ka pal-
lo fani. Oranssiliivinen mies vi-
lahtaa syysaikaan kylällä tämän 
tästä.
 Kuukauden kyläläisemme 
Arto Lampinen on liikkunut Vih-
tijärvellä jo 30 vuoden ajan, 
mut tei ole asukas. Kyseessä on Vihti jär ven metsästysseu-
rueen jahtipäällikkö, joka koluaa kylän met siä varsinkin näin 
hirvenmetsästysaikaan. Siksi siis orans sia päällä.
 Hyvinkäällä asuva puolivallaton poikamies kurvaa helpos-
ti Vihtijärvelle muulloinkin, onhan se lähes työmatkan var-
rella. Arto on tehnyt pitkän uran asiantuntijana metsäteolli-
suudessa, ja pitää pulpettia nyt Pitäjänmäessä. 1990- luvulla 
työ vei ympäri maata ja maailmaakin, ja mies asui poissa 
Suo mesta kahdeksan vuoden ajan.
 Lampinen on maatalon poikia Keuruulta. Veren  perintönä 
on tullut läheinen suhde luontoon, sekä harrastukseksi met-
sästys. ”Oikealla tavalla tehty metsästys on luonnon suoje-
lua”, hän toteaa. Oikealla tavalla hän tarkoittaa sitä, että 
mi tään eläinlajia ei tuhota, mutta pidetään hallinnassa. (HE)

Marraskuu 2016:
Antti Palonen, 40
Marraskuun kuukauden kyläläi-
semme löytyy Kärrintieltä. 
Kylän luo teiskulmalta ei ole-
kaan vä hään aikaan ketään 
tavattu. ”Mä arvasin, että tilas-
tollisesti ajateltuna jossain koh-
taa tää nakki nap sahtaa”, tote-
si Palosen Antti, kun haastatte-
lua pyydettiin. ”Huomasin, että 
sata kyläläistä on jo haastatel-
tu, ja kohta  siirtyy vuoro tänne. Tervetuloa vaan.”
 Juuri 40 vuotta täyttänyt Ana muutti Vihtijärvelle 10-vuo-
tiaana Vihdistä, Pappilanpellosta ja asuu nyt itse rakennetus-
sa talossa entisen kotitalon naapurissa. Viihtyykö? ”Olisin 
muut tanut pois, ellen viihtyisi täällä”, kuitataan haastatteli-
jalle ykskantaan.
 Karting-autojen parissa kuukauden kyläläisemme teki töi-
tä vuosikausia. Perheen karting-alan yritys toi maahan, myi 
ja huolsi kartingautoja. Kisoja kierrettiin, paljolti viikonlop-
puisin. Kuulostaa hienolta. ”Ei se ollut perheelliselle aikatau-
lullisesti kovin sopivaa homma”, toteaa Ana. Toimiva yritys 
myytiinkinsittenjanykyäänhänontöissärakennusfirmassa.
 Joka toinen viikko Ana ohjaa koululaisten sählyä Numma-
rilla ja on mukana lasten harrastuksissa. Muuna vapaa-aika-
na hän harrastaa mielellään biljardia, pokeria ja lukemista. 
(KP)

Joulukuu 2016:
Kaisu Karstila, 54
”Me ollaan tänään Miskan kans-
sa ehditty jo tehdä parin tunnin 
met sälenkki”, Kaisu heittää ja 
to teamme, että pinseri on siitä 
huo limatta täynnä energiaa. 
”Siirtyisi vaan tuo energia mi-
nuunkin”, Kaisu naurahtaa. 
”Töiden jälkeen tykkäisin het-
keksi le vähtää sohvalle, mutta Miska tu lee tuijottamaan 
herkeämättä ja raapii tassulla, että äksöniä nainen”. Koira 
onkin siitä hyvä, että sen kanssa on  pakko lähteä metsään 
liikkumaan. ”Ja kohta huomaa, että on itsekin päästävä taas 
metsään”, Kaisu sanoo. 
 Kaisu muutti yksitoista vuotta sitten perheineen Espoos-
ta Vihtijärvelle. ”Espoossa asuimme nukkumalähiössä,  jossa 
edes naapureihin ei tullut juuri tutustuttua”, Kaisu muiste-
lee. Perheen muutto Vihtijärvelle ajoittui koulun remontti-
ura kan kanssa samoihin aikoihin. Kaisu oli mukana  talkoissa 
ja tutustui sitä kautta kyläläisiin. ”Kylän yhteisöllisyys on 
ollut hienoa löytää, ja se imaisi heti mukaansa”, Kaisu ker-
too. Myös luonto miellyttää Vihtijärvellä: erityisesti Ylimmäi-
sen harjumaisemat sekä Rokokallio ovat Kaisulle rakkaita 
paik koja. (LRJ)

Tammikuu 2017:
Henry Hampori, 15
Henry käy viimeistä vuotta kou-
lua Otalammen yläasteella ja 
haa veena on sen jälkeen mennä 
Ra jamäkeen työtehoseuran 
metsäalan koulutukseen. Perus-
koulutus kestää 3 vuotta ja 
erikoistu misvuodet tulevat sen 
lisäksi.
 Henry on aktiivisesti mukana 
Vih tijärven VPK:n nuorten toi-
minnassa ja viime joulukuussa Num mituvan pikkujouluissa 
Henry palkittiinkin vuoden 2016 nuo riso-osastolaisena. 
VPK:ssa Henry on ollut mukana jo 9 vuotta ja on suvun 
vapaapalokuntalainen kolmannessa polvessa. VPK:ssa nuo-
ret ovat mukana tilanneharjoituksissa, joi hin kuuluvat mm. 
liikenneonnettomuusharjoitukset. Li säksi he harjoittelevat 
letkujen rullausta (letkun  kelausta) ja kiepitystä (letkun lait-
tamista kaksinkertaisena rullalle) se kä osallistuvat myös 
ensiapukoulutukseen. Kaikkiaan Vihtijärven VPK:n nuori-
so-osaston toiminnassa on tällä  hetkellä 22 nuorta muka-
na. Itsestään selvää on, että Henry eli Henu suo rittaa aika-
naan vaadittavat sammutustyökurssit ja täytettyään 18 
vuotta siirtyy tositoimiin lähtevien vapaapalokuntalaisten 
ryhmään. Eräs nuorten  vapaapalokuntalaisten tärkeä joka-
vuotinen tapahtuma on Uudenmaan pelastuslai toksen 
kesäleiri. Joka neljäs vuosi leiri on jopa  kansainvälinen suur-
tapahtuma. Kaikilta muilta, paitsi viime kesältä, Henryl lä 
on muistona leiripaita. (SP)

➟
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Helmikuu 2017:
Jari Lindström, 55
Helmikuun kuukauden kyläläi-
nen löytyy aivan Vihtijärven kes-
kustasta, Pyysyrjäntieltä, Kauri-
alan tallista. ”Tänne vaan!”, 
huikkaa talon uusi isäntä Jari 
Lindström ja raottaa tallin ovea,  
josta toimittaja astuu toiseen 
maailmaan. Vau! Talli on koke-
nut melkoisen muodonmuutoksen viimeisen vuoden aika-
na ja nyt sen tilaviin karsinoihin mahtuu neljä hevosta. Myös 
tallikissat viihtyvät.
 Reilun vuoden Vihtijärvellä asunut pariskunta on viihty-
nyt hyvin. Tosin tekemistä on ollut niin paljon, että paljon 
ei ole ehtinyt ympärilleen katsoa. Lindströmit muokkaavat 
Kaurialaa itselleen mieleiseksi, remontti aloitettiin tallista 
ja sisälläkin ollaan menossa jo hyvässä vaiheessa. Pihakin 
on pienessä myllerryksessä, täyspitkän ratsastuskentän 
pohjat ovat valmiit.
 Jari Lindström kuulostaa kyllä ministerismieheltä, mutta 
tämä meidän Jari Lindström ei käy palkkatöissä Eduskun-
tatalossa, vaan Liikennevirastossa, rataliikennekeskukses-
sa. Valtion virkamies siis sittenkin. (KP)

Maaliskuu 2017:
Timo Syrjänen, 46
Klaukkalassa asuva Timo lukeu-
tuu niihin harvoihin, jotka käy-
vät päivittäin Vihtijärvellä  töissä 
kylän ulkopuolelta. Hän on työs-
kennellyt Hiiskulan kartanon 
tilanhoitajana nyt noin kolmen 
vuoden ajan. Hiiskulalla on kylän 
suurimpana maanomistajana 
iso merkitys kylälle. Tilanhoita-

jan tehtäviin kuuluu mm. metsänhoidon suunnittelu sekä 
rakennusten korjausten organisointi. Toimitus tavoitti 
Timon Ylimmäisen eteläpuolelta, jossa on juuri käynnissä 
harvennushakkuu. ”Harvennuksen ideana on poistaa pie-
nempää puustoa, jotta jäljelle jäävillä on mahdollisuus kas-
vaa paremmin”, hän selittää. Hakkuut ovat pitkäjänteistä 
puuhaa, jossa pitää osata katsoa etäältä ja pitkälle. Ensi-
harvennuksesta loppuhakkuuseen voi kestää viisikymmen-
tä vuotta. Metsien hoito on siis rauhallista ja kärsivällistä 
hommaa, ja Timon olemus sopiikin siihen täysin.
 Koulutukseltaan Timo on metsänhoitaja. Kipinä metsien 
hoitoon alkoi kyteä jo pikkupoikana. Isäkin on metsänhoi-
taja, joten pienenä Timo sai sitä kautta innostuksen alaan. 
Timo viihtyy edelleen myös vapaa-ajallaan metsänhoito-
töissä. ”Taimikon hoito on palkitsevaa, koska siinä näkee 
selvästi oman työn jäljen.” (HE)

Huhtikuu 2017:
Saija Tähtinen, 40
Kylällä on viime heinäkuusta 
2016 lähtien voinut bongata 
sport tisen reippailijapariskun-
nan, joiden lähtöpiste sijaitsee 
aivan Vihtijärven ytimessä, Hiis-
kulan Metsänvartijan asunnos-
sa, päiväkotia vastapäätä. Yksi 
kri teeri asunnolle pääkaupunki-
seudun läheisyyden lisäksi oli se, että tilaa pitää olla. Myös 
vieraille. Ja tilaa on. Metsänvartijan talo sijaitsee Saijan ja 
Markon töiden kannalta sopivalla paikalla ja Lahdesta pää-
see perille tunnissa, Turusta puolessatoista.
 Talon tupatarkastuksessa paljastui emännän kauneuden-
taju, sisustustaito ja käsityöläisyys. Paljastuipahan sekin, 
että isäntä on myös rumpali. Pariskunta harrastaa lisäksi 
lii kuntaa ja ulkoilee paljon, sekä arvostaa terveellisiä elä-
mäntapoja. ”Kylätalon jooga on kyllä piste Iin päälle”, 
 hymyilee Saija tyytyväisen tuntuisena. (KP)

Asiointiliikenne Vihtijärvellä
Vihtijärveltä pääsee tarvittaessa asioimaan taksikyydillä  

Läyliäisiin tai Karkkilaan. 
Taksa on 3 € / suunta. Alle 12-vuotiailta ei peritä maksua.

Taksiliikennettä hoitaa Kajon Oy. Nouto soitosta.  
Puhelinnumero autoon 040 484 2861.

Aikataulut:
Tiistaisin 

Vihtijärvi–Läyliäinen–Vihtijärvi
Perjantaisin 

Vihtijärvi–Karkkila

Meno: klo 9.20 lähtien Vihtijärveltä Meno: klo 9.20 lähtien Vihtijärveltä

Paluu: klo 12.00 lähtien Läyliäisistä Paluu: klo 12.00 lähtien Karkkilasta
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4H-leiri valtasi kylätalon 
(16.6.2016)
Kyläyhdistyksen toimistoon kantautuu 
seinän läpi iloista puheensorinaa ja elo-
kuvan ääniä – kylätalolla majailevat 
4H-leiriläiset viettävät sadepäivää lef-
faa katsoen. ”Tämä on lisäksi hyvä rau-
hoittumiskeino – ollaan kaikki aika 
poik  ki viikon ohjelman jälkeen”, Vihdin 
4H:n toiminnanjohtaja Mirva Lindfors 
naurahtaa.

4H-järjestö on lasten ja nuorten jär-
jestö, joka toimii useissa eri maissa. Toi-
mintaan kuuluvat mm. erilaiset kerhot, 
kurs  sit ja leirit. Järjestön nimi, 4H, tulee 
sa noista head, hands, heart and health.

”Nykyään järjestetään harvemmin 
yö leirejä, sillä työmäärä on tietenkin 
suu ri. Itse kuitenkin jaksan näitä aina 
jär jestää, sillä lapsista todella näkee, 
kuinka iso positiivinen vaikutus tällai-
sella heihin on”, Mirva toteaa.” ( Myrsky 
Virmavirta)

Patoon ja kosteikkoon 
tutustuttiin sunnuntaina 
(11.8.2016)

Vihtijärven osakaskunnan puheenjoh-
taja Risto Kivistö johdatteli kiinnostu-
neet kyläläiset vesistöaiheiselle retkel-
le sunnuntaina 7.8. Pato- ja kosteikko-
retki toteutettiin osana kyläyhdistyk-
sen Vahvistuva Vihtijärvi -hanketta ja 
sen teemoitettua luontokurssia. 

Noin 15 hengen porukka kokoontui 

Poimintoja uutisvuodesta
2016–2017
Koonnut: Heli Einesalo

päi väkodilla, josta jatkettiin kimppakyy-
dein Vehmaantietä Lapoon alapuolisel-
le padolle. Kyseessä on pohjakynnyspa-
to, jonka tehtävänä on pitää Lapoon 
pin nankorkeus vakiona. ”Jos tällä koh-
taa ei olisi minkäänlaista patoa, Lapoon 
pin nankorkeudessa saattaisi esiintyä 
jo pa 40 cm vaihteluita”, Risto Kivistö 
ker toi. Lapoojärvi kuuluu Vihtijoen ala-
osan valuma-altaaseen, ja siitä on siten 
vir taus myös Hiidenveteen asti. Suh-
teellisen rehevä järvi on kooltaan n. 112 
heh taaria, ja sen rannoilla on paljon 
var sinkin vapaa-ajan asutusta. Kysees-
sä on hyvin matala järvi; syvin  luodattu 
kohta on 3,2 metriä, ja koko järven kes-
kisyvyys jää vain 1,8 metriin. (HE)

Ylisepässä raikuivat 
maakuntalaulut komeasti 
(16.8.2016)
Yli-Sepässä laulettiin maakuntalauluja 
14.8.2016 Vihdin seurakunnasta eläk-
keelle jääneen kanttorin dir.cant. Mart-
ti Kilpeläisen johdolla. Sunnuntai-illan 
ratoksi Yli-Seppään oli kokoontunut yli 
40 innokasta laulajaa.

Kilpeläinen kertoi aluksi maakunta-
laulujen historiasta; Suomen ollessa 
1800-luvulla Venäjän vallan alla, suoma-
laisissa virisi tarve suomalaisuuden ja 
oman kotiseudun perinteiden vaalimi-
selle. Niinpä kaikki maakuntalaulut on 
sävelletty ja sanoitettu jo ennen Suo-
men itsenäistymistä. Kansakoululla oli 
myöhemmin tärkeä rooli laulujen vaa-
limisessa. Kilpeläinen totesinkin hymys-
sä suin laulukuoroamme katsoessaan, 
että paikalla on selvästikin maakunta-
lauluja laulanut sukupolvi. Nykyisistä 
koulujen laulukirjoista kun maakunta-
laulut ovat jo poistettu. Maakuntalaulu-
jen laulaminen yhdessä oli niiden synty-
aikoina tärkeä keino musiikin luomisek-
si ja kuulemiseksi; radio, tv ja spotify 
olivat silloin vielä kaukana tulevaisuu-
dessa. Kilpeläinen selitti myös sen, mik-

si monet maakuntalauluista ovat sävel-
letty nykyihmisten kannalta hankalan 
korkeissa sävellajeissa; olemme  silloisia 
ihmisiä pidempiä ja äänemme on mata-
loitunut. Ykskantaan hän totesikin, 
että Yli-Sepän lauluillassa noudatetaan 
ääni ja mies periaatetta ja hän on se 
mies, joka päättää miltä korkeudelta 
lauletaan. Ja erinomaisesti hän johdat-
tikin laulajat maakuntalaulujen pariin. 
(SP)

Palokunnat pelasivat 
värikuulasotaa 
Vihtijärvellä (18.8.2016)

Viikonloppuna sodittiin Nummituvalla 
kahdeksan palokunnan joukkueen toi-
mesta vaihteeksi muutakin kuin tulta 
vas taan. Vihtijärven VPK oli kutsunut 
pa lokuntia viikonlopuksi verkostoitu-
maan ja pelaamaan värikuulasotaa 
Num marin metsikköön otsikolla ”Palo-
Paint 2016”.

Metsäisellä radalla pelattiin lauantai-
na alkulohkot, joissa mukana olivat Vih-
tijärvi, Vihti, Tuorila, Nummi, Bobäck, 
Pit käjärvi, Sortavala sekä Yhdistyneet 
San karikunnat, joka oli koottu  paikalla 
olevista joukkueista Grankullan joudut-
tua jäämään viime hetkellä pois. Tiuk-
kojen vaiheiden jälkeen olivat lohkosi-
joitukset selvillä ja siirryttiin saunan 
puo lelle.

Sunnuntaina käytiin pudotuspelit. 
Vas toin kaikkia odotuksia sai Vihtijär-

Vihtijärven mediatiimi pitää kylä läisiä ajan tasalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Uutisia jul-
kaistaan osoitteessa www.vihtijarvi.fi aina, kun kylällä sattuu ja tapahtuu, ja kun toimitus suinkin ennät-
tää paikalle. Kyläläiset voivat osallistua toimintaan antamalla juttuvinkkejä, nappaamalla kuvia tai vaik-
ka lähettämällä valmiin jutun. Toimituksen yhteystiedot löydät tämän lehden ensimmäiseltä sivulta.
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ven joukkue voitettua pudotuspelissä 
Vihdin ja eteni jatkoon. Pelissä nähtiin 
myös ikävä loukkaantuminen, kun 
yhden pelaajan nilkka venähti  tiukoissa 
väistöliikkeissä. Sota vaatii veronsa. 
Muita jatkoon menijöitä olivat Nummi, 
Bobäck sekä Yhdistyneet Sankarikun-
nat, joka osoitti palokuntien välisessä 
yhteistyössä olevan voimaa. (Olli Saira)

Uusi kyläsuunnitelma  
on hyvällä alulla  
(1.10.2016)

Vihtijärven edellinen kyläsuunnitelma 
on tehty vuonna 2009, ja se tehtiin sil-
loin koskemaan vuosia 2010-2016. Nyt 
on taas aika kirjata ylös tulevien vuo-
sien suunnitelmat, ja siksi kyläyhdistys 
järjestää syksyn aikana kolme kylä-
suunnitteluiltaa. Iltojen tuotoksena 
syntyy kyläsuunnitelma vuosille 2017-
2022.

Ensimmäinen tapaaminen järjestet-
tiin kylätalolla keskiviikkona 28.9.2016. 
Kyläsuunnitelman laatimisessa saam-
me apua Uudenmaan kylät ry:n kylä-
asiamies Pirkko Kaskiselta. Hän on 
ollut mukana tekemässä kyläsuunnitel-
mia muille kylille Vihdissä, mutta myös 
Nurmijärvellä sekä Karkkilassa.

Pirkko ohjeisti unelmien kylää suun-
nittelemaan tulleita kyläläisiä pitämään 
mielessä muutaman peruskysymyksen 
siitä, mitä haluamme. Haluammeko säi-
lyttää kylän nykyisenlaisena ja -kokoise-
na vai haluammeko kylän kasvavan? 
Ha luammeko tulevien luontoreittien 
ole van kylän väen käytössä vai houku-
tella ulkopuolisia ja mahdollista yritys-
toimintaa niiden ympärille? Tahdomme-
ko Vihtijärven säilyvän ”nukkumakylä-
nä”, josta pendelöidään töihin vai tah-
dommeko luoda työtä tänne? Haluam-
mekoVihtijärvestäkylän,jokaprofiloi-
tuu tietyn ikäryhmän, esim. lapsiper-
heiden, alueeksi, vai että kylässä voisi 
elää kehdosta hautaan? Näiden kysy-

mysten ääreltä joukko jakaantui kol-
meen ryhmään keskustelemaan arvois-
ta, joiden pohjalta Vihtijärven tulevai-
suutta suunnitellaan. (LRJ)

Kylämaisemaa 
kohennettiin talkoilla 
(31.10.2016)

Pienehkö, mutta sitäkin reippaampi tal-
kooporukka kerääntyi  lauantaiaamuna 
29.10.2016 maisemanhoitotalkoisiin 
Vih tijärvellä. Vesakot saivat kyytiä niin 
Lo pentien varrelta kirpputoria vasta-
päätä, kuin alikulun ympäristössäkin. 
Myös alikulun roskat, lasinsirut ja irto-
naiset asfaltinmurikatkin saivat lähteä. 

Sää oli mukavan kirpakka ja aikaan-
saannoksiin voidaan olla tyytyväisiä. 
”Pa rempaa hyötyliikuntaa ei olekaan”, 
to tesivat talkoolaiset. Lopuksi saatiin 
tal kookahvit. Talkoot järjestettiin Avai-
met Maisemaan -hankkeen puitteissa. 
(KP)

Petoeläimet ja me -iltaa 
vietettiin kylätalolla 
(3.11.2016)
Kylätalolle kokoontui noin 25  innokasta 
luonnon ystävää kuuntelemaan illan 
aihetta Petoeläimet ja me, joka oli Vah-
vistuva Vihtijärvi -hankkeen luontoker-
hon yhtenä teemana. Illan  järjestämistä 
vauhdittivat kylän liepeillä tehdyt susi-
havainnot, joita on esiintynyt tänä 
vuon na useita.

Illan vetäjänä toimi Risto Kivistö, jo ka 
on yksi Vihti-Karkkilan Riistanhoito-
yhdis tyksen  suurpetoyhdyshenkilöistä. 
Illan aluksi Risto avasi vähän suurpeto-
yhdyshenkilön tehtäväkuvaa. Suurpe-
toyhdyshenkilönä toimiminen perus-
tuu vapaaehtoisuuteen, ja tehtävään 
va litut henkilöt saavat riistanhoitoyhdis-
tyksen hyväksymän koulutuksen. 
Suur  petoyhdyshenkilöt toimivat tiiviis-
sä yhteistyössä poliisin ja Luonnonva-
rakeskuksen (Luke) kanssa. Suurpeto-
yhdyshenkilön toimenkuvaan kuuluu 
viedä ilmoitetut petoeläinhavainnot 
TASSU-suurpetohavaintojärjestel-

mään, joka on siihen tarkoitettu sovel-
lus. Järjestelmän avulla Riistantutkimus-
laitos pystyy arvioimaan suurpetojen 
le vinneisyyttä, ja se toimii myös arvok-
kaana tietolähteenä tutkijoille.

Petohavainnot perustuvat yleensä 
yksittäisten ihmisten ilmoituksiin, jot-
ka petoyhdyshenkilö käy paikan pääl-
lä tarkistamassa. Havainnot voivat olla 
näkö-, jälki- tai jätöshavaintoja. Ulos-
teista voidaan päätellä, mitä peto on 
syönyt. Metsästä löydetyistä riistaeläi-
men jäännöksistä pystytään arvioi-
maan, mikä peto on ollut asialla. (KK)

Piparipäivä ja laaja-alaiset 
oppimiskokonaisuudet 
(29.11.2016)

Lukuvuoden 2016-2017 alkaessa astui 
voimaan uusi opetussuunnitelma. 
Uuden Opsin mukaan koulussa tulee 
entistä enemmän keskittyä oppiaine-
rajoja ylittävään toimintaan. Sen sijaan, 
että biologian tunnilla puhumme ve-
den kiertokulusta, kemian tunnilla pu-
humme veden olomuodoista ja kuvaa-
mataidon tunnilla maalaamme järvi-
maiseman, voimme yhdistää nämä 
kaik ki ja puhua vain vedestä.

Paitsi uudenlaista lähestymistapaa 
oppi miseen, opetussuunnitelma myös 
ohjaa kouluja tekemään yhteistyötä eri 
ta hojen kanssa. Koulujen vastuulle jää 
pit kälti miettiä, mitä nämä yhteistyöta-
hot voisivat olla.

Vihtijärven koululla olemme onnek-
kaita, sillä aktiivisia ja innostuneita 
ihmisiä kylältä löytyy. Vihtijärven Mart-
tojen Eija Jokinen oli loistava yhteistyö-
kumppani, kun lähdimme miettimään, 
millaista kokonaisuutta koululla voitai-
siin toteuttaa. Idea leivontapäivästä 
syn tyi nopeasti ja piparipäivän ympäril-
le rakennettiin eri oppiaineiden koko-
naisuus.

Piparien leivonta itsessään ei suin-
kaan kaikille oppilaille ole uutta ja 
ihmeel listä. Mutta harvemmin sitä 
py sähdytään pohtimaan, miten ruoka-
sooda taikinaan vaikuttaa, miten toimi-
taan, jos reseptin taikinamäärä ei vas-
taakaan tarvetta ja millaisia  puhtauteen 
liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon, 
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Lähetä uutisvinkkisi 
toimitukselle:  

toimitus@vihtijarvi.fi.

kun työskennellään ruoka-aineiden 
pa rissa. Matematiikan, kemian ja arjen 
tai tojen ohella jouluiseen piparipäivään 
kuu luu tietysti musiikkia, kuvaamatai-
detta, yhdessä tekemistä ja aktiivista 
osallistumista.

Punaisen koulun väki pääsi vanhem-
man polven etuoikeudella taikinaa te-
kemään. Ensin tarvittiin tietysti  resepti 
ja vieläpä sopivan kokoinen, joten työ 
aloi tettiin jo edeltävällä viikolla tiedon-
haulla. Tiistain taikinatalkoot sujuivat 
iloi sissa merkeissä Eijan ohjeistuksella 
ja keskiviikkona ryhdyttiin sitten tosi-
toimiin, kun kaikki 48 oppilasta pääsi-
vät keittiöön. (Suvi Salonen)

Vihtijärveläispariskunta 
vietiin Linnaan – saman 
kylän asukas  
sai ansiomerkin 
(21.12.2016)

Itsenäisyyspäivän uutispommit eivät 
herättäneet toimittajaa ajoissa. Edes-
vastuuttoman uneliaisuuden johdosta 
toimitus uutisoi nyt ylpeänä ja  varmasti 
viimeisenä mediana näistä merkittävis-
tä tapahtumista.

Raija Toiviainen ja Markku Pietilä 
pyörähtelivät iloisen ja juhlavan nä köi-
sinä ansiokkaasti Linnan tanssilattialla. 
Täysin puolueettomana osapuolena 
toimitus toteaa, että Raijan punainen 
juhla-asu oli ylivoimaisesti kaunein 
koko vastaanotolla. Edelleen Markun 
charmikkuus oli silmiinpistävää. 

Samana päivänä Vihtijärveläiselle – 
niin ikään charmikkaalle – Pekka Kata-

jalle myönnettiin Suomen Valkoisen 
Ruu sun ansiomerkki. 

Toimitus onnittelee kaikkia itsenäi-
syyspäivänä valtion ylimmältä taholta 
huo mioituja henkilöitä.

Uutiset eivät vanhene, ihmiset ne 
vanhenevat. (Tero Pullinen)

Koululaiset kävivät 
tiistaikerhossa (1.3.2017)

Tiistaikerholaiset saivat vieraakseen 
nuorta väkeä Ystävänpäivänä 14.2.2017, 
kun Vihtijärven koulun ensi- ja toisluok-
kalaiset kiipesivät koulun yläkertaan 
opettajansa Päivi Kankaan opastama-
na.

Koululaiset esittivät tiistaikerholaisil-
le opettelemansa vihtiläisen Heidi 
Finer-Mattilan ystävänpäivälaulun 
Sydämiä ja halaus. Reipas ryhmä lausui 
lisäksi kiitolliselle yleisölle kirjoittaman-
sa ystäväaiheiset runot. Tiistaikerho-
laiset saivat myös halaukset kaikilta 
oppilailta ja nimensä koululaisten hali-
passiin.

"Mukava kokemus", kertoi Päivi-
opet taja. Laulu oli opeteltu musiikin 
tunnilla ja runot kirjoitettiin äidinkie-
lentunnilla, joten suuria ylimääräisiä 
ponnisteluja ei ystävänpäivän esiinty-
minen koululaisilta vaatinut. Ja esiinty-
miskokemus karttui. Tiistaikerholaiset 
olivat lisäksi varsin iloisia koululaisten 
vierailusta ja esityksestä. (KP)

Marttojen joukkue 
voitti ristinollan  
(5.3.2016)

Perinteistä laskiaisriehaa vietettiin 
Nummituvalla sunnuntaina 26. helmi-
kuuta. Kuten tapana on, tänäkin vuon-

na kylän yhdistykset mittelöivät leikki-
mielisessä kilpailussa. Ristinollan pelaa-
minen ruutupaperilla on tuttu homma, 
mutta tällä kertaa pelilautana toimi 
luistelukenttä. Kommelluksiltakaan ei 
liukkaalla kentällä vältytty, mutta 
lopulta voiton vei Marttojen joukkue. 
(HE)

Kansanedustaja  
Eerikki Viljanen 
antoi tukensa kylien 
kehittämiselle 
(26.4.2017)

Kansanedustaja Eerikki Viljanen oli kut-
suttu Vihtijärven kyläkokoukseen 26.4. 
pu humaan kyläkoulujen tulevaisuudes-
ta sekä rakentamisesta Vihdin kyliin. 
Viljanen puhui aiheista vuolaasti puoli-
toista tuntia ja vastaili kyläkokouksen 
ajoittain vaikeisiinkin kysymyksiin tyy-
likkäästi ja tyhjentävästi. 

Viljasen rooli kansanedustajana, kun-
nanvaltuutettuna ja Vihdin kasvatus- ja 
kou lutuslautakunnan  puheenjohtajana 
on hänen omien sanojensa mukaan 
ohjannut hänen tekemisiään yhä enem-
män enemmistöaseman rakentami-
seen ja konsensuksen luomiseen.

”Olen nykyään mieluummin enem-
mistössä kuin julkisesti oikeassa”, lau-
sui Viljanen. Hän vakuutti, että periksi 
ei anneta. ”Nyt on kylien puolustajilla 
enemmän pelimerkkejä kuin pitkään 
aikaan.” (Tero Pullinen)
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Vihtijärven kyläyhdistys on perustettu 
jo 23.3.1979. Aluksi se toimi nimellä Vih-
tijärven kylätoimikunta. 6.11.2003 pi-
dettiin Vihtijärven kyläyhdistyksen pe-
rustamiskokous, jossa aiemmin toimi-
nut kylätoimikunta sai nimekseen Vihti-
järven kyläyhdistys ry.

Kaikki, jotka kuuluvat kyläyhdistyk-
seen ovat yhdistyksen kokouksissa 
äänioikeutettuja. Nekin kyläläiset, jot-
ka eivät mahdollisesti kuulu kyläyhdis-
tykseen, saavat kokouksissa tuoda 
mie lipiteensä julki, mutta eivät äänes-
tystilanteessa ole äänioikeutettuja. 
Yhdistysten toiminnan tukena on Suo-
messa Suomen kylätoiminta ry. Sen 
lakimies on kaikkien Suomen kyläyhdis-
tysten käytettävissä kaikissa yhdistys-
ten lakiasioissa. Vihtijärven  kyläyhdistys 
on käyttänyt tätä palvelua mm. koulu-
rakennukseen liittyvissä sopimus-
asioissa, kyläyhdistyksen sääntömuu-
toksessa ja osakuntaliitoshakemukses-
sa. Näin yhdistys on voinut varmistaa 
toi mivansa sille suoduin valtuuksin. 
Tosin esim.   osakuntaliitoskysymyksessä 
kun tarakennelaki on valmiiksi jo mää-
rittänyt kuka/ketkä voivat toimia asias-
sa:

”Kuntarakennelain 11§:n mukaan esi-
tyksen kunnan osan siirtämisestä toi-
seen kuntaan voi tehdä muutoksen 
koh teena olevan kunnan valtuusto, 
kun tien valtuustot yhdessä, kunnan jä-
sen tai ministeriö. Kunnan jäsen on 
kun talain 4§:n mukaan henkilö, jonka 
ko tikuntalaissa tarkoitettu kotikunta 
ky seinen kunta on (kunnan asukas); 
yhteisö, laitos ja säätiö, jonka  kotipaikka 
on kunnassa; sekä se, joka omistaa tai 
hal litsee kiinteää omaisuutta kunnas-
sa.”

Tällä hetkellä muotisana on kumppa-
nuus. Visionäärit toivovat, että yhdis-
tykset ja kunnat yhteistuumin veisivät 
asuk kaiden asioita eteenpäin. Osaksi 
tämä johtuu siitä, ettei kukaan tällä 
het kellä tiedä, miten kuntien ja maa-
kuntien työt jakautuvat tulevaisuudes-
sa. Tärkeää olisi, että kyläläiset itse oli-
sivat mukana päätöksenteossa. Näin 
on Vihtijärven kyläyhdistys jo toiminut-
kin: on pyritty tekemään selvityksiä ja 

Vihtijärven kyläyhdistys ry 
– paras kanava vaikuttaa oman kylän asioihin
Teksti: Soile Petrell

valmiita konsepteja kunnalle kylän ke-
hityssuunnaksi. On tiedusteltu kyläläis-
ten mielipiteitä mm. kaavoitusasioissa, 
kylän kehitystarpeissa ja viihtyvyyden 
li säämisessä. Kyläyhdistyksen määrä-
tietoisen ja sitkeän neuvottelun tulok-
sena näkyy konkreettisimmin koko 
kylän yhteinen kylätalo-/ kouluprojekti. 
Ilman monien kyläläisten panosta olisi 
koulumme nyt ilman 3.–6. luokkia. Ne 
olisi alkuperäisen suunnitelman mu-
kaan siirretty jo vuonna 2010 Haimoo-
seen.

Koska kyläyhdistys toimii demokraat-
tisen äänioikeuden kautta, kannattaa 
liittyä yhdistykseen ja tuoda oma näke-
myksensä mukaan asioihin jo niiden 
valmisteluvaiheessa. 

Kerrattakoon vielä, että:

”Vihtijärven kyläyhdistyksen tarkoituk-
sena on
• valvoa Vihtijärven kylän vakinaisten ja 

vapaa-ajan asukkaiden yleisiä ja yhtei-
siä etuja

• ottaa kantaa Vihtijärven kylää koske-
vissa kysymyksissä

”Kannattaa liittyä 
yhdistykseen ja tuoda 

oma näkemyksensä 
mukaan asioihin jo niiden 

valmisteluvaiheessa.”

• edistää ja kehittää Vihtijärven kylän 
va kinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden 
välistä yhteistoimintaa ja omatoimi-
suutta

• edistää julkisten ja kaupallisten palve-
luiden säilymistä ja kehittämistä Vihti-
järven kylän alueella

• edistää Vihtijärven kylän elinkelpoi-
suutta ja toimeentulomahdollisuuk-
sien yleisiä edellytyksiä

• tukea Vihtijärven kylän vakinaisia ja 
vapaa-ajan asukkaita, Vihtijärven ky-
lässä toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä 
se kä luottamushenkilöitä edellä mai-
nittujen pyrkimyksissä luoda Vihtijär-
ven kylän vakinaisille ja vapaa-ajan 
asuk kaille hyvä, turvallinen, viihtyisä 
ja siisti asuinympäristö

• edistää ja kehittää Vihtijärven kylän 
har rastus- ja kulttuuritoimintaa

• vaalia Vihtijärven kylän kulttuuriperin-
töä ja edistää kyläkulttuurin kehitty-
mistä ”

Mikäli haluaa tuoda kyläyhdistyksen hallituksen kokouksiin jonkin tärkeän 
asian, voi olla yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2017 on seuraava:
Veikko Virkki, pj  0400 452 322 
Kari Karstila, varapj  040 505 9422 
Kaarina Pullinen, sihteeri  050 363 2967 
Eija S Jokinen, rahastonhoitaja 0400 471 877
Muut jäsenet: 
Markku Pietilä  0500 455 156 
Karoliina Suomalainen-Palmola  040 140 7302 
Anita Vihtkari  0400 794 174 
Anu Nilsson  050 524 9189 
Antti Virmavirta  050 573 4784

Jos haluaa toimia anonyymisti, voi lähettää postia palautelomakkeen 
kautta nimimerkillä, lomake löytyy Vihtijarvi.fi sivujen kohdasta Vihtijärvi, 
ota yhteyttä. Toimitus lähettää viestin hallitukselle.

Vihtijärven 
kyläyhdistys

Puheenjohtaja  
Veikko Virkki

p. 0400 452 322
Sihteeri Kaarina Pullinen

p. 050 3632 967
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Oletko Vihtijärven kyläyhdistys 
ry:n jäsen? Jos olet, niin  onneksi 
olkoon! Olet nimittäin mukana 
omistamassa kylän-ehkä-ko-
meimmalla-paikalla sijaitsevaa 
kylän-ehkä-kauneinta-rakennus-
ta!

Lukuvuonna 2004-2005 virisi 
huo li kyläläisten ja varsinkin sil-
loisten koululaisten vanhempien 
keskuuteen: Vihtijärven koulun 
yläkoulurakennus oli käyttökiel-
lossa sisäilmaongelmien vuoksi 
ja koulutoiminnan jatkuvuus oli 
– kuten valitettavasti vähän  väliä 
nykyisinkin – vaakalaudalla. Pu-
huttiin jopa vuonna 1925 valmis-
tuneen, Kouluhallituksen pää-
arkkitehti Toivo Salervon suun-
nitteleman koulurakennuksen 
rä jäyttämisestä taivaan tuuliin ja 
siirtorakennuksen tuomisesta 
sen tilalle. Onneksi rakennuskult-
tuuririkos jäi tekemättä ja  aikansa 
tyypillinen edustaja sai  kyläläisten 
käsissä jatkaa matkaa.

Koko tarina Vihtijärven yläkou-
lurakennuksen vaiheista odottaa 
vielä kirjoittajaansa. Erilaisten 
vai heiden jälkeen nykyinen kou-
lu- ja kylätalomme siirtyi kyläyh-
distyksen omistukseen 27.6.2007 
yhden euron kauppahinnalla ja 
re montoitiin Hiiskulan kartanon 

myön tämän korottoman lainan 
sekä tuhansien talkootyötuntien 
tur vin. Koulutilojen avajaisia juh-
littiin elokuussa 2009. Huhtikuun 
2017 lopussa lainaa oli jäljellä  vielä 
noin 50 000 euroa.

Mikä sitten tekee Vihtijärven 
kou lu- ja kylätalorakennuksen ar-
vokkaaksi? Arkkitehtuuri? Kyllä. 
Materiaalit? Kyllä. Väri? Kyllä. Mai-
semaan sopiminen? Kyllä.

Vihdin Mielenterveysseura 
pal kitsi Vihtijärven kyläyhdistyk-
sen vuonna 2009 Vuoden Mielen-
terveysteosta. Tuolloin ojenne-

Omistatko tietämättäsi  
osan arvokiinteistöä?
Teksti: Kaarina Pullinen • Kuva: Juha Ahvenharju

Vihtijärven koulu- ja kylätalo

Liittymällä Vihtijärven kyläyhdistys ry:n jäseneksi olet mukana tukemassa koulu- ja kylätalon 
 ylläpitämisen lisäksi myös muuta kylän kehittämistä. Jäsenistön syyskokouksen päättämä 

 jäsenmaksu on 10 €/talous. Kokouksen antama suositus on kuitenkin 20 €/talous. Kyläyhdistyksen 
jäseneksi voit liittyä vaikkapa kyläsivujen kautta yhteydenottolomakkeella.

 Vihtijärven Koulu- ja kylätalo sijaitsee osoitteessa Kouluntie 23, 03790 Vihtijärvi. Kylätalo soveltuu 
mainiosti juhlien, kokousten ja erilaisien tilaisuuksien pitämiseen. Lisätietoja tilojen vuokraamisesta 

saat ky län kotisivuilta www.vihtijarvi.fi, puhelinnumerosta 044 2760 001 tai sähköpostitse   
toimitus@vihtijarvi.fi.

Talon kunnostamisesta kertova blogi löytyy kylän kotisivuilta Kyläyhdistys/Hankkeet/Kylätaloblogi.

tussa kunniakirjassa on tärkeä 
lause: ”Työ on näkyvää rakkaut-
ta”. Näin rakennuksen arvoa nos-
taa vielä kaiken muun lisäksi 
yhdes sä tehty työ. 

Kiinteistön omistaminen tuo 
mu kanaan myös velvollisuuksia. 
Koulu- ja kylätalon rakennuksen 
hoito, huolto ja kunnossapito 
ovat tärkeää rakennuksen arvon 
säi lymisen kannalta. Tule siis mu-
kaan; osallistu kylätalon talkoi-
siin, varainhankintaan ja kylä-
yhdistyksen toimintaan muuten-
kin. Jokainen teko on tärkeä.
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Nykyihminen kuluttaa valtavasti – joidenkin laskelmien mu-
kaan kuusi  kertaa enemmän kuin vielä 1960-luvulla. Kulutus-
hysteria näkyy myös syntyvän jätteen määrässä;  vuositasolla 
 sekajätettä syntyy noin kolmesataa kiloa per asukas. Melkoi-
nen kuorma! Mutta minne meidän vihtijärveläisten jätteet 
pää tyvät?

”Jäteauton lasti tyhjennetään Lohjal la Munkkaan jätekes-
kuksessa siirtokuormausrekkoihin, joilla jäte kuljetetaan 
Van taalle Vantaa Energian jätevoimalaan. Näin vihtijärveläis-
ten sekajäte lämmittää vantaalaisten koteja kaukolämmön 
muo dossa sekä tuottaa sähköä, jota käyttävät  vantaalaisten 
 lisäksi muutkin Suomessa”, kertoo Rosk’n Rollin tiedottaja 
Kaisa Halme.

Minne viedä eri jätteet?
Halme kertoo, että sekajätteeseen kuu  lumatonta jätettä 
voi viedä jätease malle. Vihtijärveläisille lähin on Koivissil lan 
jä teasema, jossa vastaanotetaan pe rusmaksua (entinen eko-
maksu) mak  savilta kotitalouksilta suuri määrä jätettä. Suu-
rin osa jäteasemille tuodusta jätteestä on sellaista, joiden 
ma te riaa li voidaan hyödyntää. Vihtijärvellä on paljon vapaa-
ajan asukkaita, ja esimerkiksi mökkien siivous- ja remontti-
kuormien oikea osoite on juuri Koivissil lan jäteasema,  Kaisa 
kertoo. Jäteasemalla vastaanotetaan myös vaarallista 
 jä tettä maksutta. ”Vaarallinen jäte jo pie ninä määrinä luon-
toon, eten kin ve sistöön, joutuessaan uhkaa ihmisten ja eläin-
ten ter veyttä.” Tämä kannattaa pi tää mielessä Vihtijärvel-
lä,  jossa vesistöjä on paljon.

Pakkauslasin, metallin ja paperin voi vie dä ekopisteelle, 
joka sijaitsee Vihtijärven päiväkodin vieressä. Sieltä lasi pää-
tyy uusien lasipakkausten raaka- aineeksi, metalli metalliteol-
li suuden raaka-aineeksi sekä paperi uusiopaperin raaka-
aineek si, Kaisa selvittää. Muo vit ja kartongit voi viedä 
 mak sutta Koivissillan jäteasemalle, tai tiputtaa Rinki-ekopis-
tee seen esimerkiksi Klaukkalaan. Myös Röykässä on Rinki-
eko pis te, jossa vastaanotetaan mm. kartonki pakkauksia. 
”Jo kainen voi tarkastaa kul kureitillään lähinnä olevan eko-
pisteen osoitteesta www.kierratys.info”, Kaisa vinkkaa.

Likaiset ja rikkinäiset tekstiilit, kuten vaatteet, voi laittaa 
sekajätteeseen. Kaisa kertoo, ettei lumpulle ole suuren mit-

takaavan hyödyntämiskanavia. Ehjät vaatteet, muut teks-
tiilit ja kengät kan nattaa viedä UFF:n  keräyslaatikkoon tai 
myydä kirpputorilla. UFF:n keräyslaatikko löytyy esimerkik-
si Röykän K-Marketin pihalta.

Yksi vaihtoehto oman sekajätehuollon järjestämiselle on 
yhteinen astia esi merkiksi naapurin tai  tiehoitokunnan kans-
sa. Sellaisia löytyy myös Vihtijärveltä. Kaisa kertoo, että täl-
laisen yhteis astian käyttö on usein edullisempaa kuin esi-
merkiksi sekajätepistepalvelun asiakkuus.

Osta viisaasti
Kulutuksesta syntyvä ihmisen näennäinen hyvinvointi tar-
koittaa usein sitä, että ympäristö voi pahoin. Omaan jätteen 
mää rään voikin parhaiten vaikuttaa tekemällä viisaita pää-
töksiä jo kaupan hyllyjen äärellä, Kaisa neuvoo. Esimerkiksi 
vaatteiden hankkiminen käytettynä kirpputoreilta on jo pie-
ni ekoteko. 

Ylipäätään kaikkea kannattaa ostaa suunnitellusti ja vain 
tar peeseen. ”Esimerkiksi pois heitetty pilaantunut tai syö-
mättä jäänyt ruoka on sekä talouden että ympäristön kan-
nalta huono asia”, Kaisa toteaa. Myös pakkausmateriaaleis-
ta tulee paljon jätettä. Kuluttaja voi vaikuttaa tulevaisuuden 
pakkaamiseen suosimalla mahdollisimman vähän pakattu-
ja tuotteita. ”Kauppa ja teollisuus taipuvat kyllä kuluttajan 
tahdon edessä.”

Hyvä on muistaa myös, ettei kaikkea tarvitse hankkia 
omaksi. Yhteiskäyttö, lainaaminen ja vuokraaminen ovat 
usein hyviä ja toimivia vaihtoehtoja.

Ekopiste sijaitsee päiväkodin vieressä. Sinne voit viedä lasia, 
metallia ja keräys paperia.

Vihdin jäteasema Koivissillan Kumpunotkolantiellä on avoinna  
tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12–18, ja lauantaisin klo 14–17. Puh. 020 6377022

Vaarallisen jätteen keräysauto Otto ja metalliromun keräysauto Romulus  
pysähtyvät Vihtijärven koululla ke 19.7. klo 17–17.30 

Rosk’n Rollin asiakaspalvelu vastaa asukkaiden kaikenlaisiin kysymyksiin arkisin klo 8.30–15.30  
numerossa0206377000.Sähköinenasiointipalveluonavoinnaympärivuorokaudenosoitteessaweb.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 0400 777 829 tai sihteeri Esko Auvinen 0500 501 278.

Vihtijärven sekajätteet päätyvät Vantaalle
Kauppojen hyllyillä tehdyt ostopäätökset  vaikuttavat eniten 
syntyvän jätteen määrään

Teksti ja kuva: Heli Einesalo
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Vihtijärvi on yksi Vihdin kunnassa sijaitsevista ky-
listä. Wikipedian erehtymättömän tietolähteen 
mu kaan Vihtijärven lisäksi kylä-statuksen jakaa 
Vih dissä 62 kylää, joista mainittakoon Vanhala, 
Van järvi, Veikkola, Vesikansa ja Vähäkylä.

Valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi Vihtijärvi valittiin vuonna 
2010. Valintaa vuoden kyläksi perusteltiin mm. näin: ” Kylässä 
satsataan ihmisten sosiaalisuuden lisäämiseen, lapsiin, nuo-
riin ja kouluun. Koulun säilyttämiseksi kylä oli valmis ottamaan 
suuria taloudellisia riskejä: koulurakennus ostettiin ky läyhdis-
tykselle ja korjattiin, jotta koulutoiminta voi  jatkua. Kylähisto-
riikki loi yhteishenkeä kylään.”

Näin kunnallisVaalivuonna mainittakoon, että Vasemmis-
toliitolla ja Vihreillä on oma paikkansa Vihdin kunnanValtuus-
tossa, mutta kolme suurinta puoluetta Vihdissä ovat kokoo-
mus, keskusta ja SDP. Myös Vihtijärvi on ollut edustettuna 
val tuustossa useammankin kauden. Ja mökää on pidetty!

Vaahtera, Valtonen, Vihtkari, Vikgren, Viman, Virmavirta, 
Virkki ja Vottonen sekä monet muut suuret suvut ovat asu-
neet tai edelleen asuvat Vihtijärvellä. Vihtijärvi on  varsinainen 
sekoitusuuni: siellä asuu niin useamman polven  vihtijärveläisiä 
kuin uudisasukkaitakin. Ja sehän on vain rikkaus, että  meitä 
on moneen junaan!

Vieraanvaraisuus on yksi vihtijärveläisten ominaispiirre. 
Uudet kyläläiset otetaan lämpimästi vastaan ja  naapureista 
pidetään huolta. Vihtijärvellä on vahva halu tehdä yhdessä 
hyvää. Ehkä se tekeekin kylästä niin Valovoimaisen kuin se 
onkin!

Vihtijärven Uhka, VPK, Kyläyhdistys, kyläkuoro, kappelikuo-
ro, Martat, diakoniakerho, Perhekerho, Tiistaikerho sekä 
mo net muut yhdistykset, kerhot ja toimijat tarjoavat sekä 
oman kylän että naapurikylien asukkaille mukavia aktiviteet-
teja ja toimintaa.

Valkealampi ja Vihtijärvi-järvi sekä kymmenet muut kylän 
ihastuttavat ja elämää hehkuvat järvet sekä lammet  tekevät 

Vee niin kuin Vihtijärvi
Teksti: Kaisa Kuusela • Kuva: Lea Viitaniemi 

Vihtijärven kylästä niin kauniin kuin se onkin. ”Kylä järvien 
sylissä”, kirjoittaa Laila Hietamies kirjassa, jossa hän vie luki-
jansa Vienan laulumaille. On Vihtijärvikin kylä, joka  rauhassa 
lepää järvien sylissä.

Valloittava Rokokallio katselee uljaana yli Uudenmaan ja 
ottaa vastaan sekä tuulet että myrskyt. Jopa 156 metriä me-
renpinnan yläpuolelle kohoava Rokokallio moninaisine luon-
toineen tarjoaa upeita elämyksiä luonnossa liikkujille.

Vihtijärvi on Veikeä, Viettelevä, Valloittava, Vapaa, Vahva, 
Vai kuttava, Vastustamaton, Viihtyisä, Virikkeellinen ja Väli-
tön. Vihtijärvi on Vihtijärvi ISOLLA Veellä!

Vihdin Kruunu -teoksessa kuvataan kyläämme näin:

”Vihtijärvi on maailman paras paikka.
Olemme itse tai esi-isämme täällä syntyneet
tai tänne syystä tai syyttä muuttaneet.
Asumme täällä kaikkina vuodenaikoina tai
vietämme täällä ehkä vain kirkkainta kesää.
Meitä yhdistää tämä maailmankolkka, Vihdin kruunu”

Lasten vuosi
Miksi lapsi tänään on  

niin turvaton?
– Valmiiksi pohdittua 

hänelle tarjotaan.
Sosiaalinen kasvatus, sanotaan

alkaa hiekkalaatikolla.
Hänen toimintoja tarkkaillaan

ja kehitys ruksataan.

 
– Mutta sinulta ei kysytä

miksi yöllä heräilet?
Miksi kesken unien jo  

tarhaan astelet?
Lämmintä omaa vuodetta
vielä tarhassa kaipailet.

– Kun kouluun menet syksyllä
taas ruksit ruksataan.
Olet sopeutunut tänne
ne ruksilla kuitataan.

Oi miksi, miksi niin paljon  
vaaditaan,

miksi en saa olla vapaa
ja leikkiä, leikkiä vaan!

Kirjoittanut: Anna-Liisa Vottonen os. Ranta-aho
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Hiiskulan kuusivanhus on yksi Suomen 
suurimmista.

Muistopuu on elävä muistomerkki
Teksti ja kuva: Kaarina Pullinen

Sunnuntaina 7.5.2017 Vihtijärven kylän yhdistyk-
set istuttivat yhteistuumin Anu Kuuselan (7.3.1953–
27.10.2015) muistoksi puun. Anu toimi useassa 
ky län yhdistyksessä eri rooleissa.

Yksimielinen päätös puun istuttamisesta tehtiin 
jo yli vuosi sitten, mutta tärkeä asia on vaatinut 
hie man kypsyttelyä. Lisäksi puun menestyminen 
ha luttiin varmistaa istuttamalla se sopivaan 
aikaan. Keskustelun jälkeen muistopuun paikaksi 
va likoitui Lopentien ja Kylänpääntien risteys,  josta 
se näkyy myös kylällä liikkujille moneen suuntaan. 
Paikka näkyy myös hyvin Solvallan taloon, jossa 
Anu ehti asua lähes neljä vuosikymmentä. 

Puulajiksi valittiin suomalainen metsäkuusi 
(Picea abies). Ainavihreä, monioksainen puu sym-
boloi useita asioita, muun muassa kuolematto-
muutta. Kuusi on valittu myös Suomen 100-vuotis-
juhlaan liittyväksi Tulevaisuuden puu -kampanjan 
puuksi.

Vihtijärven kylämaisemassa kasvaa 
usei ta maisemallisesti arvokkaita  puita. 

Hiiskulan kartanon  pihapiirissä kas-
vava kuusi on Suomen suurimpia. Puun 
korkeus on 33 metriä ja rungon ympä-
rysmitta rinnankorkeudelta 390 cm. 
Kuusi on yhä elinvoimainen ja tuuhea. 
Se on säilynyt hyväkuntoisena, koska 
sillä on nuoresta asti ollut runsaasti 
kasvutilaa. Puu on säästynyt tuholaisil-
ta, koska lähistöllä ei kasva huonokun-
toisia, kuivu via, kaarnakuoriaisia levit-
täviä kuusia. Tämä noin 200-vuotias 
kuusi jatkaa yhä kasvuaan.

Maatilojen pihapiiristä löytyy  yleensä 
parhaiten kookkaita, van hoja puita. 

Suuret puut maisemassa
Teksti ja kuva: Heikki Kiuru

Yksi tyismailla myös lahovikaiset jalo-
puut, joita kaa detaan puistoista tur val-
li suus syistä, voivat jatkaa kasvuaan. 
Vih tijärvellä näkee metsissä monin pai-
koin vanhoja kilpikaarnamäntyjä,  jotka 
on tarkoituksella säästetty hakkuissa. 
Myös ikikuusia on jätetty kasvamaan 
hak kuis sa, mutta salama tai kaarnakuo-
riaiset ovat kuivattaneet kuuset. Luon-
nossa kulkija löytää Vihtijärveltä myös 
kaar naisia jättihaapoja, joiden koloissa 
viih tyvät monet linnut.

Monet Vihtijärven tammet ja vaahte-
rat ovat istutettuja. Metsälehmus kas-
vaa alueella myös luontaisena, joten 
pihojen metsä lehmukset on todennä-

köisesti haettu taimena luonnosta. 
Pihojen istutetut, vanhat jalopuut ovat 
elävää kulttuuriperintöä ja siksi  arvokas 
osa kylämaisemaa.

Suurten ja vanhojen puiden merkitys luonnonmuistomerkkeinä ja 
metsäkulttuurikohteina ansaitsee nykyistä enemmän huomiota. 
Kookkaat puut ovat maamerkkejä ja tärkeä osa luonnonmaisemaa 
sekä kulttuurimaisemaa. Vanhat puut yhdistävät seu dun eri ihmis-
sukupolvia toisiinsa. Moniin puihin liittyy erilaisia tarinoita. Puut 
yhdistetään historiallisiin tapahtumiin ja ihmi siin. Suurilatvaiset, jy-
kevärunkoiset puut tuovat ympäristöönsä kauan asutun, hyvin hoi-
detun kulttuurimaiseman tuntua. 

Katkelman Lasse Heikkilän runosta lausuivat Iitu, Myrsky ja  
Varpu Virmavirta:
”Kuuset, tummanvihreät, kuolemattomuuden puut,
nimenomattain tämän maan puut,
itse olen ne alkuun istuttanut,
sanoo Herra. Tämän maan puiksi kuten koivut.
Mutta kuuset enemmän kuin koivut,
sillä kuolemattomuus minusta puhuu,
laakeri ja palmu voitosta ja rauhasta,
mutta kuolemattomuudessa ne ovat kaikki tyynni,
sanoo Herra.”
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VIHTIJÄRVEN MARTAT RY
Eija S Jokinen, puheenjohtaja•0400471877•esj.musiikki@kolumbus.fi

Merja Lyyra-Vihtkari,sihteeri•0408486505•merja.lyyra-vihtkari@kolumbus.fi

Lämmin juhlavuoden tervehdys 
kaikille Vihtijärveläisen luki-
joille.
Juhlimme tänä vuonna 100-vuo-
tiasta Suomea ja Vihtijärven 
Martat juhlivat 70 vuottaan.
Onnea meille kaikille!

Vihtijärven Martat perustettiin kou lun 
mäellä 29.9.1947. Marttojen kolme pe-
rustajajäsentä olivat opettaja Anna 
Koiranen, joka oli tuonut Martta- idean 
Karja lasta, opettaja Anni Taskinen ja 
opettajan rouva Anni Ranta-aho. 

Martta-järjestön tarkoitus heti alus-
ta alkaen oli sivistyksen jakaminen ko-
teihin ja arjen asioiden  opettaminen. 
Voidaan sanoa, että vielä tänäkin päi-
vänä samat teemat ovat Marttojen 
agen dalla.

Vihtijärvellä Martta-toiminta lähti 
käyn tiin ryminällä. Jäseniä oli heti 
perustamisvuonna yli kolmekymmen-
tä. Miehet olivat erittäin innokkaasti 
mukana ja sitä jopa ihmeteltiin muual-
la Suomessa. Vaskelan Antti ja Mikko 
olivat auliisti tarjoamassa kuljetusta 
kuorma-autolla eri tapahtumiin. Päi vä-
kir jois ta voi lukea monista hauskoista 
tutustumisretkistä lähikuntiin ja kyliin. 
Yhdis tystoimin ta on ollut erittäin vil-
kasta 40–50-luvuilla.

Sivu Vihtijärven Marttojen päiväkirjasta. Vuoden 1951 huhtikuussa Martta-illassa 
arvioitiin arpajaispalkintona olleen juuston painoa sekä mietittiin lähtöä emäntä-
päivien viettoon Lohjalle.

Vihtijärven Martat jo 70 vuotta
Teksti ja kuva: Eija S. Jokinen, Vihtijärven Marttojen puheenjohtaja

Tänä päivänä Vihtijärven Martat toi-
mivat aktiivisesti ja toteuttavat  samoja 
asioita kuin perusta misvuonna 1947. 
Maailma muuttuu ympärillämme, mut-
ta perusasiat pysyvät samoina. 

Perheet tarvitsevat apua ja vink  kejä 
arjen askareisiin. Ruoka ja puhtaus kuu-
luvat jokaiseen päivään ja niiden toteut-
taminen vaatii omat taitonsa. Martat 
ovat valmiina auttamaan ja  kouluttamaan 
per heitä tämän päivän tarpeet huomioi
den. 

Vihtijärven Martoissa on tällä  hetkellä 
32 jäsentä ja toivomme, että kaikki toi-
minnasta kiinnostuneet lähtisivät mu
kaan.

Martoissa on mahdollisuus uuden 
oppi miseen, yhdessä tekemiseen, vai-
kuttamiseen ja elämyksiin. Osallistumal-
la tuet myös kotien ja perheiden hyvin-
vointia.

Kuten Marttaliiton motto sanoo:
”Elämä on parasta itse tehtynä”

Olemassa olo

Vastasyntynyt
rintaan kiintynyt
tyhjiin imenyt.

Kävelemään oppinut,
uuninluukut kolinut,

pöydälle noussut,
sieltä putonut.

Syökin jo itse
ei toinen auttaa saa.

Ojentaa kädet,
syliin haluaa,

minua, minua rakastakaa!

Kirjoittanut 
Anna-Liisa Vottonen os. Ranta-aho
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Suomen lisäksi myös Palvelutalo-
yhdistyksellä on tänä vuonna juh-
lavuosi, kun se täyttää 20 vuot-
ta. Palvelutalon rakentamista 
Vih tijärvelle on jo useaan ottee-
seen selvitetty, mutta  rahoitusta 
talon rakentamiseen ei ole  saatu. 
Haave yhteisestä varttuneem-
man väen asumismuodosta elää 
edelleen ja nyt puhumme senio-
ritalosta. Palvelutaloyhdistyksen 
puheenjohtajana vuoteen 2015 
toimi Anu Kuusela ja 2016 alkaen 
Anu Nilsson. Ansioituneena sih-
teerinä ja toiminnan koordinoija-
na toimii Änise Haapalainen.

Tiistaikerho on ollut Palveluta-
loyhdistyksen varsinaista toimin-
taa koko kaksikymmentä  vuotta. 
Se aloitettiin Vanhusten toimin-
tapäivät -nimellä 22. lokakuuta 
vuonna 1997. Ensimmäiset vuo-
det toimittiin monitoimitalolla, 
joka siirtyi kokonaan päiväkodin 
käyttöön vuonna 2006. Tilapäi-
sesti kokoonnuttiin ”Salongissa” 
kioskilla. Vuosina 2006–2012 ko-
koonnuttiin kappelilla. Kyläyhdis-
tyksen hankkeen myötä saatu 
tuo lihissi mahdollisti tiistaiker-
hon siirtymisen kylätalolle syksyl-
lä 2012. Vuodesta 2013 alkaen on 
tiis taikerho viettänyt ”jälkijuhan-
nusta” Syökerin rannan kesäjuh-
lissa eli tänä vuonna jo viidettä 
kertaa. 

Vanhusten toimintapäivä - nimi 
jäi historiaan vuonna 2010, jolloin 
ni meksi annettiin Tiistaikerho. 
Toi mintaa on aina vedetty vapaa-
ehtoisvoimin. Pitkään  vakituisesti 
mukana ovat toimineet Aila Jus-
lin, Irma Lundell, Eva Oksa ja Riit-
ta Rinne. Eija S. Jokinen veti 
toimin tapäiviä ansioituneesti 
vuo sina 1998–2010 ja Anu  Kuusela 
oli myös toiminnassa mukana 
kuo lemaansa saakka. Keittiörin-

Laulua Lauri Jämsäsen  
kitarasäestyksellä.

Aila Juslin vetää bingoa tottunein 
ottein.

Toimintapäivistä Tiistaikerhoksi
Teksti: Anu Nilsson • Kuvat: Änise Haapalainen, Leena Viitaniemi

kiin on pitkäaikaisten toimijoiden 
lisäksi liittynyt aiemminkin Palve-
lutaloyhdistyksessä mukana ol-
lut Leena Viitaniemi. Kirjanpitoa 
tekee Saija Vihtkari vallan vapaa-
ehtoisena.

Matkan varrella on tehty lukui-
sia retkiä erilaisiin kohteisiin. 
Kult  tuuria on koettu konserteis-
sa, museoissa ja teatterissa. 
Usein on käyty tutustumassa pal-
velutaloihin ja seurakuntakeskuk-
siin. Muistoihin ovat mukavina 
jää neet muiden muassa vierailut 
Lah den urheilumuseoon Siiri 
 ’Äitee’ Rantasen opastuksella ja 
laiva matka Porvooseen M/S Ru-
nebergilla. 

Vierailijoita on tiistaikerhossa 
käynyt myös useita. On saatu jal-
kahierontaa,  terveydenhoitajalta 
influenssapiikkiä sekä hierojalta 
ohjeita kehonhuoltoon. Kulttuu-
rin nälkään on saatu myös tyydy-
tystä. Riihimäen teatterista kävi 
”Mielensäpahoittaja” ja Shakes-
peareen tutustutti Vuokko Sivu-
ranta. Antti Virmavirta on  käynyt 
useamman kerran esiintymässä.

Suosio on ollut suuri koko 
20-vuotisen taipaleen ajan. Ker-
hossa käy edelleen noin 15–20 
osan  ottajaa joka kerta. Perintei-
sesti kerhossa jumpataan ja syö-
dään keittolounas. Etukäteen so-

vi tut vetäjät pitävät ohjelmaa ku-
kin mieltymystensä mukaan. 
Kah vit telun jälkeen, jos aikaa jää, 
usein pelataan vielä suosikkipeli 
bingoa. 

Kiitokset kaikille tiistaikerhon 
osal listujille sekä vapaaehtoisille 
antoi sasta 20 vuodesta!

P a l ve l u t a l oy h d i s t y k s e n 
20-vuo tista taivalta juhlistetaan 
Tiis taikerhon ensimmäisen ta-
paamisen yhteydessä vanhusten-
viikolla 3.10. 

Tervetuloa juhlimaan! 

Vihtijärven
palvelutaloyhdistys ry

Puheenjohtaja Anu Nilsson 
p. 050 524 9189

Sihteeri Änise Haapalainen 
p. 040 5116 630
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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 Sanna Rajala, Heini Romo-

Lappalainen, Ilkka Ruhanen,  
Sari Ruuskanen ja Marko Viljanen

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

Nummituvan maastossa kulke-
va kuntorata on palvellut monta 
vuotta Vihtijärven Uhkan ja mo-
nien kyläläisten tarpeita. Alku-
vuosina pururatana tunnettu 
lenkki oli vilkkaassa käytössä ja 
nyt käyttö on huomattavasti ta-
saantunut. Pururata valmistui 
talkootyönä vuonna 1974 ja pi-
tuutta lenkillä on hieman reilu 
kilometri. Pururadan valot syty-
tettiin ensimmäisen kerran 
1.2.1977 ja siitä asti ovat siellä pa-
laneet pimeällä muutamia säh-
kökatkoja lukuun ottamatta. 

Urheilukentän läheisyydessä radan 
var rella oli myös kuntoiluun sopivaa 
välineistöä. Kentän kulmauksesta löy-
tyi mm. vatsa ja selkälihaspenkki sekä 
leuanvetotanko, joka siellä taitaa pys-
tyssä olla vieläkin.

Ennen rata pidettiin kunnossa lisää-
mällä purua tarpeen vaatiessa. Puru 
sekä vanhoista auton renkaista rouhit-
tu kumi antoivat jaloille suotuisan alus-
tan juosta sekä estivät aluskasvillisuu-
den pääsyn esille. Samalla tämä pinnoi-
te antoi mahdollisuuden latujen tekoon 
jo heti ohuemmankin lumikerroksen 
jälkeen. 

Rata on tehty perinteisen hiihtotyy-
lin aikana, jolloin kapeampi lenkki pal-
veli tarkoitustaan ja rinnakkain mahtui 
hyvin  menemään pari latua. Vuonna 
1996-1997 tehtiin taas talkoita ja radan 
reunustoja raivattiin, jolloin lenkki saa-
tiin silloin vapaalle hiihtotyylille sopi-

Kuntorata uudistuu
Teksti: Jukka Vihtkari • Kuva: Anu Nilsson

vaksi. Samalla saatiin lisälenkit, joiden 
avulla kokonaispituudeksi tuli 2,7 km. 
Nämä lisälenkit näkyvät maastossa vie-
läkin, mutta ovat nyt ainakin toistaisek-
si poistuneet käytöstä. 

Hiihtoinnostuksen ollessa parhaim-
millaan oli Vihtijärven Nummituvan mä -
ki täynnä pipoa suurten hiihtokilpailui-
den aikaan. Piirikunnalliset ja Hopea-
sompa-hiihdot olivat näistä merkittä-
vimmät. Jo pelkät kunnanmestaruus-
hiih dotkin olivat parhaimpina vuosina 
suuria tapahtumia nykypäivään verrat-
tuna.

Nykyisin vanhaan malliin tehtyjä pu-
ruratoja ei enää näe, vaan näistä teh-
dään hiekkapäällysteisiä kuntoratoja. 
Hiekkapäällysteinen lenkki antaa moni-
puolisen mahdollisuuden reitin käyttä-
miselle ja näinä vähälumisina talvina on 
kohtuullisen vähäisellä lumimäärällä 
otettavissa hiihtokäyttöön – vähintään-

kin luisteluhiihtoon. 
Radan kunnostamistarve on ollut 

esil lä useina vuosina, mutta kustannuk-
set todettiin liian suuriksi. Viime vuon-
na tuli mahdollisuus hakea tukea 
Ykkös akselilta sillä tavalla, että hank-
keen seuranta ja paperityö ei liiaksi 
kuormita vapaaehtoisvoimin toimivia 
yhdistyksiä. Tähän tarttui myös Vihti-
järven Uhka. Se sai lupauksen tarvitta-
vasta tuesta, jolloin kuntoradan kun-
nostus oli taloudellisesti mahdollista.

Nyt tätä kirjoitettaessa projekti on 
vasta alkuvaiheessa. Itse toteutuksen 
käynnistyessä ei kunnostustyö tule vie-
mään pitkää aikaa. Pinnoitteena tulee 
olemaan kivituhka, joka antaa pitkän 
käyttöiän taas tuleville vuosille. Syksyn 
pimeinä iltoina nähdään toivottavasti 
vilkasta käyttöä uudistuneella purura-
dalla.

Pururata on palvellut kyläläisiä jo yli 40 vuotta.
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Vihtijärven alueella on runsaasti 
ve sialueita ja VPK:lla onkin jo jon-
kun aikaa ollut käytössään vene, 
 yksikkötunnukseltaan LU 578. 
Pelastuslaitoksella tarkastellaan 
resurssitarvetta vuo sittain ja pin-
tapelastuksen lisääminen VPK:n 
tehtäviin on noussut esille viime 
vuosina.

Pintapelastajien kouluttami-
nen aloitettiin keväällä 2016, jol-
loin kolme ensimmäistä vihtijärve-
läistä osallistui pintapelastuskurs-
sille. Kokonaisuudessaan valmiu-
den ylläpitoon tar  vitaan vähin-
tään kuusi pintapelastajaa, jotta 
toiminta olisi tehokasta ja luotet-
tavaa. Seuraavien kolmen olisi 
 tarkoitus käydä kurssi vuoden 
2017 aikana. Pintapelastajille vaa-
timuksena on hyvä kunto, jota 
Länsi-Uudenmaan pelas tus lai-
tok sel la tulkitaan siten, että pe-
lastajien on suoriuduttava savu-

Pintapelastustoiminta alkamassa 
VPK:n toimesta
Teksti ja kuvat: Olli Saira

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella kaikilla vakinaisilla pelastusyksiköillä sekä erikseen mää-
ritellyillä sopimuspalokunnilla on valmius välittömään pintapelastukseen. Pintapelastus on veden pin-
nalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitteita tehtävää pelastustoimintaa. 

sukeltajien kuntotesteistä. Lisäk-
si vaatimuksena on uida 200m 
 alle 5 minuutissa, joka testataan 
pintapelastuskurssin  aluksi. 

Ensimmäinen kurssi järjestet-
tiin Bobäckin VPK:n tiloissa sekä 

Upin niemen varuskunnan uima-
hallissa.  Avovesiosuudet pu li koi-
tiin raikkaan vilpoisessa Vitträskis-
sä. Teoriaosuuden jäl keen aloitet-
tiin uima-allasosio uimatestillä. 
Vaa de  läpäistä tes ti oli ehdoton, 
ja paluu maitojunalla kotiin  odotti 
kaikkia, jot ka eivät siitä suoriutui-
si. Testi ei ole vapaauinnin tek nii-
kan osaavalle kovin vaativa, mut-
ta hyvin vähän uintia  harrastanut 
sai kyllä repiä viimeisetkin mehut 
kro pasta irti, jotta vaadittuun 
 aikaan ehti. Kurssimme oli kuu-
lemma ensimmäinen, jolla kaikki 
läpäisivät testin.

Testin jälkeen harjoiteltiin 
altaas sa uintitekniikkaa, räpylöi-
den käyttöä, veteen menoa ja 
pin nan alle taittoja. Päivä oli fyy-
si sesti raskas, mutta palkitseva. 

Seuraavana päivänä oli vuoros-
sa avovesiosuus Vitträskissä. Päi-
vän aikana harjoiteltiin uimista 

Veneharjoitus on ohitse ja vene pesussa.

Kurssinjohtaja Peik Joutsen vetämässä varusteoppituntia
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Niko Vuokila ja Joni Tukiainen  pukeutumassa avovesi harjoitusta  varten.

VIHTIJÄRVEN VPK
Pj. Olli Saira,   
 p. 0400 843 577
Siht. Mervi Kannisto-Kallela,  
 p. 0400 998 712

Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö  
Mika Nilsson 
p. 040 7325 341

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

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

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

pintapelastuspuvuissa ja pe las ta-
mista eri tekniikoilla. Tutuiksi tuli-
vat pelastaminen uimalla, lautan 
kanssa, veden alta taittamalla se-
kä erilaiset tu kitoiminnot köysi-
miehenä toimimisesta tähystämi-
seen ja ”asiakkaan” paikantami-
seen.

Päivä oli, jos mahdollista, vielä 
raskaampi kuin edellinen. Kurssi-
henki oli kuitenkin kerrassaan 
lois tava ja oppimisen ilo ja palo 

sillä tasolla, ettei näin motivoitu-
nutta porukkaa ihan helposti mis-
tään löydä. Kokonaisuudessaan 
kurssi oli ehkä haastavin ja mie-
lenkiintoisin, mitä palokuntien 
kou lutusjärjestelmällä on tarjota.

Palokunnalle on jo saatu osa 
tar vittavasta pinta pe las tus ka lus-
tosta. Uudet pintapelastuspuvut 
ja perusvälineet anta vat mahdolli-
suuden alkaa harjoitella tekniikoi-
ta jo viik ko har joi tuksissa, vaikka 

Olli Saira valmiina avovesiharjoitukseen.

köysikalusto vielä  puuttuukin. 
Pin  ta pe las tus lauttaa varten on 
mit tailtu paloautohallin ovien 
kor keuksia ja lautta saataneen 
so pimaan nykyisen pa loauton ka-
tol le. 

Kaiken kaikkiaan pitäisi  valmius 
tehokkaaseen pintape las tukseen 
saada toimimaan tämän vuoden 
aikana, vaikka toiminnan aloitta-
minen tulee vaatimaan palo kun-
nal ta paljon har joittelua.  Oranssit 
uimarit voivatkin olla lähiaikoina 
 tuttu näky Vihtijärven  vesistöissä. 

Huomionarvoista on kuitenkin 
se, että vaikka jatkossa apu vesil-
läliikkujille onkin huomattavan 
paljon lähempänä, on edel leen 
ihan järkevää käyttää myös omaa 
harkintaa  vesillä tai jäällä liikkues-
sa. Mutta senhän toki jo kaikki 
tie sivätkin?

Pintapelastustoiminta tuo 
pait si uusia haasteita palokunnal-
le, myös lisää monipuolisuutta ja 
uusia ulottuvuuksia jo ennestään-
kin mielenkiintoiseen harrastuk-
seen. 
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Tänä vuonna juhlitaan 100-vuoti-
aan Suomen lisäksi 25-vuotiasta 
Vihtijärven VPK:n nuoriso-osas-
toa! Nykyisen osaston perusti 
Hannu ”Jenkki” Silvasti vuonna 
1992, ja hän toimikin seuraavat 
17 vuotta osaston johtajana (1992-
2008). Hänen jälkeensä vetovas-
tuuseen tarttui Kaisa Kuusela, jo-
ka hoiti teh tävää seuraavat 8 
vuotta (2009-2016). Vuodenvaih-
teessa Kaisa  luovutti nuoriso- 
osaston johtajan suuret saap-
paat sekä painavat ja tietoa pur-
suavat kansiot minun haltuuni.

Vanhempani ovat olleet VPK-harras-
tuksen parissa jo vuosi kymmeniä ja 
sitä kautta olen itsekin ollut  pienestä 
pitäen touhuamassa Nummituvan 
mäellä. Nuo riso-osastossa aloitin 
6-vuotiaana ja saman ikäisenä olin 
myös ensimmäisellä viikon mittaisel-
la palokuntanuorten kesäleirillä Pa-
dasjoella. Tänä  kesänä osallistun 18. 
kerran kyseiselle leirille. Nuoriso-
osas ton apukouluttajan tehtäviin 
sain ryhtyä 16-vuotiaana ja pikkuhil-
jaa siirryin myös hälytysosaston 
puo lelle harjoittelemaan. Täysi-ikäi-
seksi tultuani suoritin sammutus-

25-vuotias Nuoriso-osasto
Teksti ja kuvat: Noora Kallela

Kaisa Kuusela luovuttaa nuoriso- 
osaston johtajan pestin ja tärkeät 
mapit Noora Kallelalle.

työnkurssin, jonka jälkeen olen saa-
nut osallistua myös  hälytystehtäviin. 
Tällä hetkellä toi min VPK:ssa nuori-
so-osaston johtaja na, hälytysosas-
ton, naisosaston sekä hal lituksen 
jäsenenä. Itse henkilökohtai sesti 
olen saanut tältä harrastukselta pal-
jon ystäviä, hyödyllistä ja tärkeää tie-
toa elämäntielle sekä oppinut mitä 
ja kuinka tärkeää vapaaehtoistyö 
on.

Nuoriso-osasto on viimeiset vuo-
det ollut jaettuna kahteen ryhmään; 
varhaisnuoriin ja nuoriin. Tämä siitä 
syytä, että pystyisimme ottamaan 
harrastuksen pariin myös nuorem-
paa väkeä sekä ky kenisimme järjes-
tämään kaikille ikään sekä taitota-
soon sopivia harjoituksia. Varhais-
nuorissa olevat lapset ovat iältään 
7–10-vuotiaita ja nuorissa 11–16-vuo-
tiaita. Osastoomme kuuluu täl lä het-
kellä 17 aktiivista nuorta; 7 varhais-
nuorta ja 10 nuorten ryhmäläistä. 
Vakituisia kouluttajia osastostam-
me löytyy viisi, ja muutamia kertoja 
vuodes sa pyydämme myös hälytys-
osaston puo lelta apuja kouluttami-
seen. Harjoituksia nuorille järjeste-
tään viikoittain, lu kuun ottamatta 
juhlapyhiä sekä koululaisten loma-ai-
koja. Osallistumme vuo sittain nuor-

Ylhäältä vasemmalta Henry Hampori, Arne Halme, Joona Järvenpää, Eero Vuokila, 
Kalle Halme ja Alex Halme. Alhaalta vasemmalta Leevi Huhta, Onni Laurila, Miro 
Peni, Veeti Järvenpää, Aino Vuokila ja Anni Punola.

ten kiinnostuksen mu kaan kilpailui-
hin, tapahtumiin sekä syys-, talvi- ja 
kesäleireille.

Helmikuussa osallistuimme vuo-
sittain järjestettävään Talventai-
te-tapahtumaan, joka pidettiin tänä 
vuonna Num mituvalla. Tapahtumas-
sa järjestettiin palokuntien välinen 
lumiveistoskilpailu sekä disco. Jouk-
kueemme päätti pitkän ja tarkan 
suunnittelun jälkeen alkaa muovata 
lumesta pelastuskoiraa, jonka 
nimeksi annettiin Rescue-Rekku. Kil-
pailuun osallistui yli 15 joukkuetta ja 
ta pahtuman jälkeen Nummituvan 
pihamaata koristikin hurja määrä 
lumitai det ta. Valitettavasti tällä ker-
taa Vihtijärven jouk kue ei kuiten-
kaan saanut sitä arvok kainta pystiä 
palkintokaappia ko ristamaan. 

Tervetuloa tutustumaan 
 mukavaan ja hyödylliseen 

 harrastukseen!

Lisätietoa löytyy osoitteesta: 
www.nummitupa.fi/ 

nuoriso-osasto
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Iisakki Pellinen ja juhlat talossa  
– Kiitos juhlijoille

Teksti: Tero Pullinen

”Ajattelitkos Iisakki ollenkaan kiittää viimekesän juhlijoita”, aloitti talo varovasti. 
”Eikös noita jo tarpeeksi kiitelty lähteissä”, vastasi Pellinen. Vaikka mielissään hän oli talon 
vaatimuksesta. Hauskat muistot palasivat Iisakin mieleen. Ja ne kaikki lahjat joita ei pitänyt 
tulla lainkaan. 

Talo mietti hetken miten asian voisi tahdikkaasti esittää isännälle. 
”Kuulehan Iisakki. Kun ilman vieraita ei ole juhlia. Toisin sanoen vieraat ovat niin kuin kultaa 
juhlien järjestäjille. Ja 100 vierasta on melkoinen määrä kultaa”.

Iisakki Pellinen myöntyi helposti. Hän nousi seisomaan penkille ja julisti kuuluvalla äänellä: ”Ar-
voisat vihtijärveläiset ja vähän muidenkin kylien asukkaat. Kiitos Nybackan saamasta huomios-
ta viime vuoden elokuussa. On suuri kunnia liittää teidän tarinat talon tarinoiden joukkoon.”

Kissa havahtui Iisakin mölyämiseen. Se kysyi: ”Tiedättekös te viisaat, että jos kullan kemialli-
nen merkki on Au, niin mikähän mahtaa olla katinkullan vastaava merkki?” 

Talo ja Iisakki vaikenevat pitkäksi toviksi. Kissa sanoo: ”MiAu.”
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Eletään vuotta 1957, Vihdin seu  ra-
kunta valmistautuu 450-vuotisjuh-
liinsa. Valmistelujen yhtenä kantava-
na osana ovat Vihdin Kirkkokuoron 
har joitukset. Isos sa kuorossa on 
mu kana monta vihtijärveläistä, jo-
ten kuoron johtaja kanttori Eino 
Kanto saapuu harjoittamaan  tuttuja 
kuorolaisia paikan päälle Vihtijärvel-
le 14.4.1957. Juhlaan valittujen lau-
lu jen harjoittelu aloitetaan ja muka-
na on lähes 30 laulajaa. Kun juhlaa 
sitten on vietetty, vihtijärveläiset 
päättävät jatkaa hienoa kuorohar-
rastustaan yhdessä. Näin Vihtijär-
ven oma kuoro on syntynyt. Ohjel-
mistossa on lauluja, joita voidaan 
esittää jumalanpalvelusten yhtey-
dessä. Kuoron ensimmäinen oma 
johtaja on pastori Antero Valtonen.

Opettaja Pentti Häkkinen muutti 
Vih tijärvelle vuonna 1959 ja oli seu-
raava johtaja. Hän hoiti juma lan pal-
ve lusten soitot koululla ja oli ” jämpti 
ja hyvä johtaja”. Lauluvalikoima mo-
nipuolistui ja vaikeutui. Vihtijärvi sai 
oman Kappelin vuonna 1961 ja juma-
lanpalvelukset hoidettiin nyt siellä, 
kun aiemmin ne oli pi detty  koululla. 
Häkkinen antoi myös kuo rolle sen 
nimen. ”Muistakaa että olet te Kap-

Vihtijärven Kappelikuoro 1957–2017 
eli 60 vuotta laulua kuorossa
Anna Olsosen tekstin on Vihdin Kruunusta referoinut Vihtijärven kappelikuoron sihteeri Pirkko Karjalainen 
Kuva: Asko Ojanne

Myös kuorokuljetukset hoidettiin 
alku aikoina talkootyönä. Vielä 1980- 
ja 1990-luvuillakin Risto Laalahti ja 
Henrik Brummer toimivat kuljettaji-
na harjoituksiin. Ajokilometrejä ker-
tyi noin 60 kilometriä harjoitusta 
kohden.

Kuoro rekisteröityi yhdistykseksi 
7.2.1968 ja sai viralliseksi nimekseen 
Vihtijärven Kappelikuoro ry. Kuoro-
yhdistyksen ensimmäinen puheen-
johtaja oli Antero Valtonen. Johto-
kunnan jäseniä olivat Svea Salo, Ber-
nice Brummer, Vihtori Meromaa ja 
sihteeri Erkki Koivisto. Varajäseninä 
toimivat Ensio Andersson ja  Annikki 
Rantala. 

Kappelissa toimittiin ilman  urkuja 
aina vuoteen 1975 saakka, jolloin 
kauan odotetut urut vihdoin  saatiin. 
Monia kolehteja ja rahankeruita oli-
vat vihtijärveläiset ehtineet vuosien 
mittaan tehdä. Tilaisuutta juhlittiin 
asiaan kuuluvasti: Antero Valtonen 
piti puheen, Kappelikuoro oli tilai-
suuteen harjoitellut Ossi Elokkaan 
Isän maan rukouksen. Brummerin 
mu siikkiperhe esitti musiikkiohjel-
maa ja kirkkoherra W.J.P. Hiden lau-
sui loppusanat ja rukouksen. 

Monia muitakin soittimia on vuo-
sien mittaan kuultu musiikkitilaisuuk-
sissa, Päivi Putkonen-Hegazi ja 
Heikki Heikkilä ovat soittaneet käy-
rätorvellaan ja baritonitorvellaan 
Hoosiannaa. Bernice, Nikolai ja 
Maria Bürgi-Brummer (o.s. Brum-
mer) sekä Elias Pullinen ja Jasse 
Vihtkari ovat olleet mukana jousi-
soittimineen, Karin Fougstedt (o.s. 
Brummer) ja Matias Pullinen huilui-

Sähkökatkon seurauksena 
Kauneimmat joululaulut 

säestettiin melodikalla 
kynttilöiden loisteessa.

pelikuoro”. Häkkinen teki uuden so-
vituksen kansanlaulusta Kaanaan-
maa. Tämä sovitus esitettiin ensi 
ker  ran Kappelin v ihkiäisissä 
4.5.1961. Sovitus kuuluu edelleen 
kuoron ohjelmistoon. 

Bernice Brummer oli laulanut 
kuo rossa jo syksystä 1958 lähtien. 
Erkki Koi visto koulun uutena opet-
tajana oli val mis kantamaan vas-
tuun jumalanpalvelusten soittami-
sesta kappelissa, mut ta kuoronjoh-
tajan puute oli ongelma. Bernice 
otti haasteen vastaan ja hänestä tuli 
uusi kuoronjohtaja  vuonna 1964. 

Alkuaikoina nuottikustannukset 
oli vat pieniä, sillä painettuja nuotte-
ja ei juuri käytetty. Antero ja Liisa 
Val tonen kir joittivat käsin ”sinisiin 
nuot tivihkoihin” kullekin  stemmalle 
omat nuotit, useita kappaleita kuta-
kin, jokaiselle omansa. Myöhemmin 
tuli tarve saada myös painettuja 
nuot teja, ruskeita, vio let teja, valkoi-
sia, punaisia, vihreitä se kä mustia 
vihkosia.

Ajokilometrejä kertyi 
noin 60 kilometriä 

harjoitusta kohden.
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neen sekä Pertti Vikgren ja Raine 
Oksa hanureineen ja Lauri Jämsä-
nen kitaransa kanssa. Monia muita-
kin soittimia on kuultu. Esimerkiksi 
muutama vuosi sitten sähkökatkon 
seurauksena Kauneimmat joululau-
lut säestettiin melodikalla kynttilöi-
den loisteessa.

Laitosvierailut vanhainkoteihin ja 
sairaaloihin ovat alusta alkaen kuu-
luneet kuoron  esiintymisohjelmaan. 
Antero Valtosen perintö elää yhä, 
ja kuoro vierailee vuosittain Hopea-
rinteessä ja Hiidenpellon hoitokodis-
sa. Vierailut tuovat mukavaa vaihte-
lua ja virkistystä paitsi kuulijoilleen, 
myös esittäjilleen. 

Yhteistyö Vihdin kirkkokuoron 
kans sa on vuosien mittaan ollut 
antoi saa. Erityisesti kanttori  Martti 
Kilpeläinen jär jesteli mahdollisuuk-
sien mukaan vihtijärveläiset mu-
kaan isoihin suurkuoroi hin ja esiinty-
mistilaisuuksiin yhdessä Vihdin kirk-
kokuoron kanssa. Ison suurkuoron 
osa na oleminen on ollut mielen kiin-
toi nen ja kohottava kokemus mo-
nelle. 

Vuosien mittaan kuorolaisille on 
jaettu yli 100 erilaista  kuoromerkkiä. 
Kuoron pitkäaikainen sihteeri Risto 
Laalahti luonnehti vuonna 1997 
asiaa kuoron 40-vuotisjuhlassa: 
”Kai kista veteraanilaulajista on pi-
detty kiinni. Leikillisesti sanottuna 
eläkkeelle ei ketään ole voitu pääs-
tää, vaikka ansiot siihen olisivat riit-
täneetkin. Erityisesti kuoron on ole-
massaolostaan kiittäminen tarmo-
kasta ja toiminnaltaan horjumatto-
man uskollista johtajaansa Bernice 
Brummeria. Ilman hänen sinnikkyyt-
tään emme olisi tätä juhlaa viettä-
mässä.” Nyt 20 vuotta myöhemmin 
voimme sanoa aivan samoin sanoin.

Viime vuosina Kappelikuoron jä-
senmääräksi on vakiintunut 16 
enem män tai vähemmän aktiivista 
lau lajaa. Kuoron nykyisenä puheen-
johtajana toimii Raili Leivo ja musii-
killisena johtajana edelleen Bernice 
Brummer. Kuoro osallistuu mahdol-
lisuuksien ja voimavarojen mukaan 
lau lullaan tapahtumiin ja tilaisuuk-
siin. Esimerkiksi Kauneimmat joulu-
laulut -musiikkitilaisuus on jokavuo-

tinen esiintymistilaisuutemme. 
Vuonna 2003 Kappelikuoro tallensi 
cd-levylle koko senhetkisen ohjel-
mistonsa, yhteensä 33 laulua vuo-
sien varrelta, Martti Kilpeläisen 
aloit teesta.

Vuonna 1972 Erkki Koivisto on liit-
tänyt toimintakertomukseen riimin 
joka yhä edelleen kuvailee harjoi-
tustunnelmia: 

Milloin ei tahtonut tajuta.
ojentua outo kohta, 
päähän painua sävelmä,
jalka tahtia tapailla,
silloin sopraano sisusi,
altto apeana jatkoi,
haroi hiuksiaan tenorit,
bassot parkuivat poloina.

Mi ei tahtonut seletä,
sen me uudelleen otimme.
Mi ei soinnuiksi sopinut,
tapailimme toisen kerran.
Kunnes siitä taito karttui, 
sujui sukkelat sävelet,
hymy huulehen hyrähti,
mesi mielehen monelle.
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Olemme kiitollisia, että Vihtijärvellä on 
oma hautausmaa ja kappeli. Ne eivät 
ole ainoastaan osa kylän tärkeää histo-
riaa, vaan myös kyläläisten yhteistä, vil-
kasta nykypäivää.

Hautausmaa vihittiin käyttöön vuon-
na 1947 ja kappeli vuonna 1961. Kylän 
kin kereillä vuonna 1950 perustettiin 
Vih tijärven diakoniakerho, joka toimii 
edel leen vireänä. Kokoontumisia on 
yhdeksän kertaa vuodessa kylän ko-
deissa ja osanottajia on keskimäärin 15 
hen kilöä, seurakunnan  asiantuntijoiden 
vetämissä teemailloissa. Lisäksi kerho 
järjestää kappelissa vuosittain ohjel-
mallisen vanhustenjuhlan, jolla on 
myös pitkä perinne vuodesta 1952. 
Ensim mäinen tällainen juhla oli kesällä 
Yli-Sepässä ja Ritva Lehtonen muistaa 
kuinka pastori W.J.P. Hidén tuli polku-
pyörällä kirkolta vanhaa, mutkaista tie-
tä pitämään tilaisuutta. Juhlapaikalle 
unohtui pastorilta hattu, joka sitten 
seuraavana päivänä toimitettiin maito-
autolla kirkonkylälle. Aika oli aivan toi-
senlaista, ei ollut paljon autoja, eikä lii-
kenneyhteyksiä. Yli 65-vuotiaat olivat 
ehkä silloin enemmän ”vanhuksia”, 
kuin tänä päivänä. Juhliin käytiin henki-
lökohtaisesti kodeissa kutsumassa ja 
vä keä tuli paljon. Juhlia järjestettiin 
myös alkuaikana koululla jumalanpalve-
luksen yhteydessä. Kappelin valmistut-
tua siirryttiin sinne.

Perinteiset diakonia-arpajaiset on 
jär jestetty juhannus- ja adventtijuma-
lanpalveluksen yhteydessä. Adventti-
messuun on liitetty myös joulumyyjäi-
set, joiden tuotto on viimeisen 10 vuo-
den ajan mennyt Vihtijärven  koulutalon 

hyväksi. Diakoniakerhon iltojen ja arpa-
jaisten tulot menevät Yhteisvastuulle, 
Lä hetystyöhön, Kirkon ulkomaan 
apuun, Rautavaaran ystävyysseurakun-
nan vähävaraisille perheille ja oman 
ky län vanhusten muistamisiin. Vanhuk-
sille on myös järjestetty vuosittain vir-
kistysretki.

Diakoniakerholaiset ovat käyneet 
vuosia Yhteisvastuukerääjinä kylän 
ovil la. Vuoden 2016 koko kylän keräys-
tulos oli 1103,00 euroa. Kiitos kyläläisil-
le! Kiitos myös Nummituvan soppara-
hasta, sekä Päivi Putkonen-Hegazin 
sekä Martti ja Tuula Kilpeläisen musiik-
ki-illan tuotosta!

Diakoniatoimikunta huolehtii  uusille, 
kylään muuttaneille seurakuntalaisille 
ter vetulotoivotukset omasta, Vihdin 
seu rakunnan ja kyläyhdistyksen puo-
lesta. Diakoniakerholaiset käyvät myös 
onnittelu-, joulu- ja suruvalittelukäyn-
neillä kodeissa.

Vihtijärven kappelikuoron 60-vuotis-
juhlaa vietettiin kappelissa 17.4.2017. Jo 
kym menen vuotta sitten kanttori 
Martti Kilpeläinen lausui juhlapuhees-
saan seuraavasti: ”Kappelikuoro on 
laulanut 50 vuotta! Se on suorastaan 
ihme pienessä kylässä”. Kuoronjohtaja-
na Bernice Brummer on myös suuri 
ihme. Hän on jaksanut vuodesta 1964 
innostaa laulajia, pysyä ajan tasalla 
nuo teissa ja harjoittaa stemmoja neli-

ääni siin lauluihin. Lisäksi hän on tukipi-
larina muussa kylän  seurakunnallisessa 
toiminnassa. Esiintymisiä kuorolla on 
kappelissa, Hopearinteessä ja Hiiden-
pellossa. Vihtijärven Kappelikuoro har-
joittelee koululla tiistaisin klo 19- 20.30.

Hautausmaa ja kappeli ovat myös 
tärkeä kohtaamispaikka, sekä nähtä-
vyys- ja retkikohde kylällä. Kappelissa 
eri tilaisuuksissa kävijöitä v.2016  aikana 
oli 1070 henkilöä ja hautausmaalla käy 
varmasti siihen verrattuna vuosittain 
mo ninkertainen määrä. On ilo katsella 
hy vin hoidettuja tiloja ja kaunista hau-
tausmaa-aluetta. Kyläläisten hyvästä 
yhteiselosta ja asioiden  huolehtimisista 
kertoo myös runsaslukuinen osallistu-
minen keväisin hautausmaatalkoisiin; 
viime vuonna 25 henkilöä. 

Kirkkovaltuutettuna Vihdin seura-
kunnassa on Vihtijärveltä Markku Pie-
tilä. Hän toimii myös yhteyshenkilönä 
ky läyhdistyksen, diakoniatoimikunnan 
ja seurakunnan välillä. Tuula Kiiski Vih-
din seurakunnasta vastaa Vihtijärven 
seurakunnallisesta toiminnasta. Vihti-
järven kappelin suntio/talonmies on 
Anne Hampori. 

Keväällä ilosanomapiiri kokoontui 
neljä kertaa ja diakoniailtoja oli viisi. 
Perhekerhoa pidettiin perjantaisin 
kylätalolla. Messuja oli kappelissa viisi. 

Kesävieraiden kirkkopyhä/Kansan-
laulumessu on 25.6 klo 10. 

Tervetuloa mukaan Vihtijärven 
seurakunnalliseen toimintaan!
Teksti: Eva Oksa • Kuvat: Asko Ojanne
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Vihtiin on suunnitteilla uusi rakennus-
järjestys. Luonnos esiteltiin maalis-huh-
tikuussa. Kesäkuuhun mennessä pitäi-
si olla valmiina tarkistettu esitys, joka 
siunataan valtuuston päätöksellä syk-
syllä. Sen mukaan sitten täällä raken-
nellaan tai sitten ei. Luonnosvaihee-
seen tutustuessani tunnelma oli kaksi-
jakoinen. Esitys piti sisällään joitakin 
hyviäkin ehdotuksia. Rakennuslupia ei 
enää tarvita kiinteistöllä katosten, 
huvimajojen, kasvihuoneiden tai mui-
den kevytrakenteisten rakennelmien 
tekemiseen. Niiden koolle on asetettu 
joitakin sinänsä kohtuullisia rajoituksia. 

Huolen aiheita riittää
Rakennusjärjestysehdotus viestittää 
epäsuorasti siitä, että rakentamisessa 
on tärkeää Vihdin ja erityisesti sen 
rakennusvalvontaviranomaisten etu. 
Tuntui, että kaikki viisaus, harkinta ja 
päätösvalta on muka kertynyt ehdo-
tuksen tekijöille. Valmistelijoilta on 
unohtunut, että virkamies on periaat-
teessa renki ja asukkaat isäntiä. Tämä 
näkyy mm. tavoitteen määrittelyssä: 
”Rakennusviranomaisen tehtävänä on 
huolehtia yleisen edun vaatimusten 
huomioinnista rakentamisessa”. Sa-
naakaan ei sanota asukkaiden edun 
vaa limisesta. Vaikka päätösvalta on pe-
riaatteessa ympäristölautakunnalla, 
on se käytännössä kunnan rakennusval-
vonnalla.

Suunnittelutarvealueet
Ehdotus esitti koko kuntaa ns. suunnit-
telutarvealueeksi. Se tarkoittaisi käy-
tännössä diktaattorin valtuuksia 
rakennusvalvonnalle, joka suosii kes-
kuksiin rakentamista ja jos ei estä koko-
naan, niin tyrmää ison osan maalle 
rakentamista haluavien rakennusluvis-
ta. Kielteisistä päätöksistä voi valittaa 
ympäristölautakuntaan. Siellä jäsenet 
eivät paljoa kysele, toimivat vain liian 
usein kumileimasimina virkamiesten 

Kylissä ja haja-asutusalueella 
piilee Vihdin menestys
Teksti: Ilkka Haapalainen • Kuva: Änise Haapalainen

ehdotuksille. Tätä kirjoitettaessa ei tie-
detä, onko suunnittelutarve-esitys vie-
lä mukana vai ei. Vastustus on ollut 
kovaa, mutta rakennusvalvonnalle 
kyse on vallan käytöstä ja siitä se on 
pyrkinyt pitämään kynsin ja hampain 
kiinni.

Mitä Vihtiin tarvitaan  
ja mistä niitä löytyy
Vihdin menestys on kiinni hyvin toi-
meentulevien asukkaiden ja yritysten 
määrästä. Tällä hetkellä Vihdin maine 
on väärä. Puhutaan luonnonläheises-
tä kunnasta, mutta sinne sijoittuminen 
on vaikeaa. Ristiriita on ilmeinen, brän-
di murenee. Tieto kielteisistä suunnit-
telutarveratkaisuista on leviämässä, 
paha kello kuuluu kauas.

Kyliin ja maalle haluaa rakentaa väl-
jyyttä ja luontoa kaipaava perhe, jolla 
on hyvät (kunnallisverotettavat) tulot. 
Rakennusluvan hakijan toiveen pitää 
olla virkamiehen näkemystä vahvem-
pi. Rakennuslupa pitäisi torjua vain, jos 
lain mukaan on pakko niin tehdä. Ohjei-
ta ja normeja pitää tulkita aina asuk-
kaan eduksi. Silloin toteutuisi myös 
kunnan etu. Uusi kyläläinen tuo veroeu-
roja paljon enemmän kuin vie. Numme-
lan asukkaista ei aina voi näin sanoa. 

Mitä vihtijärveläinen  
voi asian eteen tehdä
Kunnallisvaalit menivät. Toivottavasti 
valtuustoon saatiin edustajia, jotka 
ajattelevat itsenäisesti ja ymmärtävät 
kylien asuttamisen ja sinne rakentami-
sen merkityksen oman kylänsä lisäksi 
koko kunnan menestystekijänä. Pitä-
kää yhteyttä niihin valtuuston ja lauta-
kuntien jäseniin, jotka tunnette tai jot-
ka tulivat äänellänne valituiksi. Vahva 
poliittinen paine rakennusvalvontaan 
voi muuttaa käytäntöjä. Olkaa aktiivi-
sia lehtien yleisönosastoon kirjoittajia. 
Puhukaa harrastuspiireissänne asian 
tärkeydestä ja muuallakin. Muutama 

Ilkka Haapalainen

vuosi sitten kunta tunnettiin rakenta-
jille erityisen ystävällisenä kuntana. Sii-
hen on mahdollisuus vieläkin palata. 
Edellyttää ehkä henkilövaihdoksia. 
Muutos on meistä yhdessä kiinni, olem-
mehan kylällinen vaikuttajayksilöitä. 

Pohdiskeli Ylimmäisen laiturilla 
Ilkka Haapalainen 

Tiesitkö?
Vihtijärvellä on yhteensä 527 
asukasta (tilanne 31.12.2016).

Ikäjakauma:
0–6-vuotiaita  32
7–12-vuotiaita 47
13–19-vuotiaita 45
20–64-vuotiaita 297
65–74-vuotiaita 66
Yli 75-vuotiaita 40

Lähde: Vihdin kunta, Tilastokeskus
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1919
19.4. Hiiskulan  Kartanosta  lohkottiin 
yhteensä 40  torppaa.

1917 1918 1919 1925 1932 1933 1934 1936 1943 1944 1945 1946
1983 1986 1987 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004

1917
6.12. Suomi julistautui itsenäiseksi valtioksi.

1918
13.4. Kylän ulkopuoliset punaiset 
 vangitsivat insinööri Brummerin ja  
11 valkoista.  Vihtijärven punakaartin 
 päällikkö Kustaa Selim Kivistö  määräsi 
vangit  vapautettavaksi ja häntä  toteltiin.
25.4. Valkoiset teloittivat 43 
 vihti järveläistä.

VIHTIJÄRVEN 100 VUOTTA 
Koonnut: Soile Petrell

1925
16.8. Uuden koulurakennuksen 
 vihkijäiset.

1932
Perustettiin Vihtijärven VPK.
Koulun ongelmana vedenpuute.

1933
5.6. Perustettiin Urheiluseura Vihti-
järven Uhka ry.

1934
Juhannuksena Uhkan  
1. juhannuskilpailut 
 Niemenjärven rannalla.

1936
Koulu suljettiin keväällä 
kahdeksi viikoksi tuli-
rokkoepidemian vuoksi.
Lokakuussa vihtijärve läiset 
anoivat 1. kerran siirtolupaa 
Nurmijärveen. Vihdin kun-
nanvaltuusto vastusti, eikä 
Valtio neuvosto myöntänyt 
anottua siirtoa.

1943
Koululaiset kasvattivat 

koulun keittolaan 
 perunat ja kasvis-

tarpeet.

1944
Sokeain kirjasto oli evakossa Vihti-
järven koululla.
4.-5.9. Jatkosota loppui. Sodassa oli 
kaatunut kaikkiaan 26 vihtijärveläis-
tä miestä. Sodan aikana Vihtijärvelle 
majoitettiin paljon karjalaista siirto-
väkeä.

1945
5.5. Maanhankintalakia 
 noudattaen Hiiskulan kartano 
luovutti maitaan yli kymme nelle 
siirtolaistilalle.
17.12. Perustettiin  
Osakeyhtiö Nummitupa.

1983
Ensimmäiset 
asukkaat muut-
tivat Pyyniemen 
asuntoalueelle ja 
 koulun aloitti  
16 uutta viht i-
järveläistä.

1986
Kunnan järjestämä 
haja-asutusalueiden 
päiväkoti aloitti 
 toimintansa.

1987
9.2. Vihtijärven monitoimitalo 
valmistui ja siihen saatiin tilat 
neuvolalle ja lasten  päivä kodille.

1995
Isänpäivänä vietettiin Rokokodan avajaisia 
Rokokallion laella.

1996
28.10. Vihti järven Osuuspankin konttori lakkautettiin.

1997
Helmikuussa 
ilmestyi 
 ensimmäinen 
”Vihti-
järveläinen” 
-lehti.
24.6. Perus-
tettiin 
 Vihtijärven 
palvelutalo-
yhdistys ry.

1998
7.6. Oli 200-vuotiaan 
peruskorjatun Ylisepän 
avajaiset.

1999
28.11. Ylisepässä pidettiin 
ensimmäinen kylän yhteinen 
puurojuhla.

2000
Vihtijärven VPK:n nuorten-osasto 
 palkittiin Uudenmaan läänin vuoden 
 nuoriso-osastona.

2001
Esiopetus 
6-vuotialle 
aloitettiin 
Vihtijärven 
päiväkodissa.

2003
Juhannuksena 
Vihtijärven 
 kappelilla 
 paljastettiin  Lotta- 
muisto merkki.
6.11. Perustettiin 
Vihtijärven kylä-
yhdistys ry.

2004
Julkaistiin kyläläisten 
 kokoama kyläsuunnitelma.

2005
12.9. Koska Vihdin kunnan- 
valtuusto päätti Vihtijärven  
koulun 3-6-luokkien   
  siirtämisestä Haimoon  
kouluun 2010, Vihtijärvellä  
perustettiin ”koulun - 
pelastusporukka”, joka sai  
päätöksen kumottua.
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1947 1950 1952 1953 1956 1957 1959 1960 1961 1964 1970 1979
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016

Laajempi kooste 100 vuoden tapahtumista löytyy osoitteesta www.vihtijarvi.fi.

1950
8.2. Perustettiin Vihtijärven 
diakoniakylätoimikunta.

1952
23.3. Vastuu 

 Nummi tuvan 
 rakentamisesta  

siirtyi VPK:lle.

1946
13.12. Kartanon autonkuljettajan, 
Toivo Rantalan, lapset , Maila Helena 
ja Toivo Antero, hukkuivat Alim-
maisen järveen. Insinööri Brummer 
lahjoitti Vihdin seurakunnalle yli  
3 ha:n maa-alueen, jonka nimeksi 
annettiin ”Anteron rukoushuone ja 
hautausmaa”. Nuoret vainajat olivat 
ensimmäiset sinne haudatut.

1947
5.2. Perustettiin Vihtijärven Martat. 
29.9. Vihtijärven hautausmaa 
 vihittiin käyttöön.

1953
7.6. Järjestettiin Nummituvan 
 vihkiäis juhla.

1956
Koulun kuusijuhla päätettiin 
pitää Nummituvalla.

1957
Vihdin kunnanvaltuustoon 
valittiin Martta Soisalo, Vihti-
järven ensimmäinen nais-
edustaja.

1959
15.2. Helsingin Polio-
huolto Ry perusti Kaisla-
rantaan Suomen 1. 
vammais ten palvelu-
kodin.

1961
4.6. Kappeli vihittiin käyttöön.

1964
Erkki Koivisto valittiin koulun opettajaksi ja 
hän toimi myös kappelin kanttorina 15-vuotta.

1970
Koululle tehtiin sisävessat.
Vihtijärven Uhkan Juhani Huhtinen  
sijoittui  Ranskassa nuorten  
EM-kilpailuissa 2000 m esteissä hopealle.

2006
Heinäkuussa 
 julkaistiin Vihti-
järven kylä-
historiikki: 
 ”Vihdin  Kruunu”.
3.4. Syökerin 
Tuvan avajaiset.

2007
14.5. Vihtijärven koulu siirtyi 
kylä yhdistyksen  omistukseen.

2008
Huhtikuussa perustettiin  Vihtijärven 
kotisivut nettiin:  Vihtijarvi.fi
Kotisivuilla esiteltiin ensimmäinen 
 kuukauden kyläläinen  
Johanna ”Nanna” Holmqvist.
25.9. Perustettiin Vihtijärven 
 vesiosuuskunta.
Vihtijärvi valittiin Länsi-Uudenmaan 
Vuoden 2008 kyläksi.

2009
Yläkoulun remontti  valmistui ja  
1.8.  juhlittiin koulun  avajaisia.
Lokakuussa Vihtijärven kylä sai  
Vuoden Mielenterveys teko-palkinnon.
Vihtijärvi sai oman logon.

2010
14.2. Vihtijärvi 
 palkittiin Vuoden 
uusmaalainen 
kylä-tunnuksella.
Kesäkuussa Vihti-
järvestä tuli koko 
Suomen  
Vuoden kylä.
7.6. Aloitettiin 
 koulun yläkerran 
peruskorjaus 
 Kylätaloksi.

2011
Helmikuussa Nummi-
tuvalla oli maailman 
suurin palokunta-
nuorten talvileiri  
”Napakelkka 2011”.
6.7. Sorvarinjoen 
 penkalta löytyi 
 kranaatti.
22.-24.7. Vihtijärven 
 kappelissa vietettiin 
 Vihtijärven kamari-
musiikkitapahtumaa.

1979
23.3. Pidettiin kylä toimi kunnan 
järjes täy tymis kokous.

1960
Vihtijärven Uhkan 

juhannus kisat siirtyivät 
Nummituvalle.

2013
16.3. Vihtijärven 
kyläyhdistys ry:n 
hallitus nimesi Vihti-
järven ensimmäisek-
si kyläneuvokseksi 
Anna-Liisa  Kuuselan 
 tunnustuksena pit-
käaikaisesta toimin-
nasta  Vihtijärven 
kylän hyväksi.
2014
26.4. Syökerin tuvalla 
oli 1. ”Syökerin sauhut” 
-tapahtuma.
30.9. Vihdin kunta 
 ehdotti Vihtijärven 
 koulun lakkauttamista.

2015
15.1. Kyläyhdistyksen kyläkokouksessa päätettiin hakea 
osakuntaliitosta Nurmi järven  kuntaan.
28.10. Nurmijärven kunnanvaltuusto puolsi 
 osakunta liitosta.
9.11. Vihdin kunnanvaltuusto vastusti osakuntaliitosta.
23.11. Vihtijärven kyläyhdistys ry sai ”Vuoden alkiolainen 
teko” -palkinnon.

2016
17.3. Valtiovarain-
ministeriö hylkäsi osa-
kuntaliitoshakemuksen.
3.4. Syökerin tupa täytti 
10 vuotta ja Pub Juokeri 
avattiin.
19.4. Vihtijärven kylä-
yhdistys ry:n hallitus ja 
Nurmijärven kunnan-
hallitus valittivat Valtio-
varainministeriön 
 osakuntaliitospäätöksestä.
21.9. Koulun pihan ohi 
jolkotteli susi.

VIHTIJÄRVI

Olemme poimineet aikajanalle keskeisiä tapahtumia Suomen itsenäisyyden ajalta
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Terveysvalistuspakina: 

Syntinen mies lopettaa tupakoinnin
Teksti: Aku Ahlholm • Kuva: Kari Sarajärvi

Erään vihtijärveläisen ihmisen lää-
käri oli epäillyt, ettei tupakointi 
enää edistänyt tämän terveyttä. 
Terveysoppineen mukaan keuh-
kot saattoivat olla vaurioituneet.

Minäkin olin kuullut samanlai-
sia huhuja ja oli joku minulle perä-
ti ääneen vihjannut, ettei jatkuva 
röy hyttely ollut enää hyväksi.

Niin nopeasti ajat muuttuvat. 
Vielä 1950-luvulla mummuni meni 
stressin vuoksi vastaanotolle, ja 
lää käri kehotti turvautumaan tu-
pakkaan, kaikkien henkisten lääk-
keiden äitiin ja isoäitiin.

Arvokkaasta perimätiedosta huolimatta sain ihmeellisen ajatuksen: Minä lopettaisin tupakoinnin 
ihan vaan tuon keuhkonsa vahin goittaneen kaverini tueksi, sillä tupakoinnin lopettaminen on viho-
viimeisen tuskallinen homma.

Luin kirjan, jossa neuvottiin helppo tapa lopettaa tupakointi. Tärkeintä on jatkuvasti iloita siitä, 
mi ten elimistö puhdistuu ja riemuita siitä, miten rahat säästyvät ja täyttyä onnesta, aina kun ei tarvit-
se haista pahalle.

Siispä lopetin. En aloittanut lakkoa vaan lopetin lopullisesti, koska sehän oli helppoa.
Ensimmäinen takaisku tuli nopeasti. Kaverini lääkäri oli perunut pahat puheensa, eikä  sauhuttelu 

ollutkaan vielä tuhoamassa tämän keuhkoja.
Pian alkoivat kuitenkin tupakoinnin lopettamisen terveysvaikutukset. Vatsa tuli kipeäksi, alun säi-

kähdyksen jälkeen verenpaine kohosi jälleen, korvat alkoivat humista, paino nousi viisi kiloa ja teki 
mie li korvikkeeksi alkoholia.

Oppikirjan tarjoama ilo vaihtui synkkyyteen tai jopa v-kirjaimella alkavaan harmitukseen, kun 
tupak kaa teki mieli.

Vaikka keuhkoihin ei ole enää sattunut, tupakkayskä ei ole hellittänyt. Tätä syntisen miehen en-
simmäistä ja viimeistä terveysvalistuspakinaa kirjoittaessa olen ollut kolme kuukautta ilman tupak-
kaa, ja röhä jatkuu edelleen.

Niin paljon kuin maailmassa on tupakoinnin lopettamisen järjestöjä, terveysvalistusta, kirjoja ja 
kampanjoita tupakkaa vastaan, miksi missään ei uskalleta sanoa ääneen asioita, jotka jokainen niko-
tinisti kuitenkin tietää?

Onneksi olet lukenut syntisen miehen valistuksen tänne asti, sillä nyt sen sanon: Tupakoinnin lo-
pettaminen harmittaa vietävästi, eikä rahan säästymistä huomaa, saati terveysvaikutuksia. 

Ainoa mikä jää jäljelle on usko. Aivan kuten siinä yhdessä paksuhkossa kirjassa, se on ainoa asia, 
mikä vie sinut läpi vuoren.

Aku Ahlholm, syntinen mies
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Puheenjohtajan katsaus
”Kylätoiminnan kannalta voin todeta, että kylälehtemme on mainio 
tiedotusväline kyläkokousten välisenä aikana. Mielestäni on hyvä ker-
toa ky läläisille, mitä tärkeitä asioita on vireillä ja mitä mahdollisesti on 
tulossa.  

--- Viime kevään kyläkokouksessa valittu Vihtijärven vanhustalotyö-
ryhmä on kokoontunut Nummelan Kaarikeskussäätiön ja kunnan edus-
tajien kanssa neuvottelemaan palvelutalohankkeen etenemisestä. --- 
Valitettavasti 2.9. pitämässämme kokouksessa Nummelan Kaarikes-
kussäätiö sanoutui irti rakennushankkeesta ja tarjoutui antamaan vain 
konsultointiapua. 

---Lokakuun lopulla alkaa vanhusten päivähoitokokeilu monitoimi-
talolla joka toinen viikko noin 3 tuntia kerrallaan. Tämän vuoden puo-
lella päivähoitoa olisi viitenä päivänä, joista kahtena päivänä olisi tee-
mapäivä päiväkodin kanssa.

--- Kylätoimikunta on antanut yleiskannanoton lausuntonaan Natu-
ra 2000 -ohjelmaan. Ko ohjelmahan ei varsinaisesti koskenut Vihtijär-
ven alueita. Lisäksi annoimme kielteisen lausunnon Vihdin postinume-
ron muuttamiseksi koko kunnan alueella Vihti nimiseksi. Halusimme 
säilyttää Vihtijärven omassa postinumerossamme.”

Anu Kuusela

Yli-Sepän vanha päärakennus
”Käydessäni katsomassa Yli-Sepän vanhan tuvan korjaustyömaata, 
olen ajatellut miten kiinnostavaa olisi, jos nämä vanhat hirsiseinät pys-
tyisivät kertomaan niistä ihmisistä, jotka täällä ovat eläneet, uurasta-
neet raskaassa työssä, kasvattaneet lapsiaan ja elämänsä päättyessä 
jättäneet jälkipolville tämän kauniin tyylipuhtaan asuinrakennuksen.

--- Yli-Sepän rakennus on rakennettu kahdessa osassa. vanhempi 
osa, vuodelta 1798 on koulunpuoleinen osa missä on suuri Sali sekä ka-
mari, ja tienpuoleinen osa on vuodelta 1805 missä on suuri tupa sekä 
porstuan peräkamari ja eteinen. Tuvassa on suuri avotakka. Ulko-ovi 
on kaksiosainen ns. susi-ovi. --- Tässä tuvan avotakassa tervattiin suk-
sia Vihtijärven Uhkan hiihtokilpailuja varten. Vihtijärven lotat ovat ko-
koontuneet täällä sotien aikana ja myöhemmin martat ovat tehneet 
täällä mm. olkitöitä. ---  Vihtijärven koululaiset kävivät Yli-Sepän salis-
sa syömässä vuoteen 1925, jolloin uusi koulurakennus valmistui.

--- Yli-Sepän vanha rakennus on ollut asumattomana ehkä noin 40 vuotta ja talo on pahasti päässyt rapis-
tu maan. --- Hiiskulan vanhimpana ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena se on vaivannut 
omaa tuntoani 40 vuoden aikana. Mutta nyt Yli-Seppä pelastetaan ja poikani Hans ja minä olemme iloisia 
siitä, että voimme panostaa tämän arvokkaan rakennuksen perusteelliseen entisöimiseen.”

Hiiskulassa 23.elokuuta 1997  
Henrik Brummer

Vihtijärveläinen 20 vuotta sitten
Koonnut: Anu Nilsson

Poimintoja lehden numerosta vuodelta 1997:

Mainokset ovat vuosien saatossa 
 hieman muuttuneet ja mainosten 
määrä kasvanut. Vuonna 1997 
 mainoksia oli kolme.

PS. Toimituksen arkistoista puuttuvat nrot 2/97, 1/98 ja 2/98.  
Jos sinulta ne löytyvät, niin ota yhteyttä.
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Olipa kerran peikko, 
joka asui majassa. Sille 

tuli nälkä. Sitten se meni 
syömään.  Loppu.

Ruben 1.lk

Peikkotarinoita 1.–2.-luokkalaisilta
Teksti ja kuva: Päivi Kangas

Matti
Olipa kerran peikko nimeltään 

Matti. Hän tykkäsi pelata clash royalea. 
hän on vitos areenalla hänellä ei ollut legen-
dareja jää velhon hänen piti vetää. taistelua 
etä hän saisi hyviä. arkuja ja hän veti ja veti 
taistelua. seuraavana päivänä hän veti taas 

taistelua. ja taas veti taistelua. ja avasi arkuja ja 
viimein hän. sai Jäävelhon ja siten hän pani 

Jäävelhon dekiinsä ja siten. hän veti ja veti ja 
veti taistelua. ja hän avasi taas arkuja . hän 

sai satatuhata Jäävelhoa ja hän. päivitti 
Jäävelhoa ja veti taas taistelua. loppu

Jere 1.lk

Olipa kerran 
peikko  

jonka nimi oli  Pertti.  
Pertin talon päälle kaatui puu.  

Sitten Pertti rakensi uuden talon  
ja taas  kaatui puu ja  

sen jälkeen taas kaatui puu.  
Vihdoin hän sai talon tehtyä 

 loppuun.
Kaius 1.lk

Aloitimme monialaisen oppimiskokonaisuuden opettelemalla ketju-
silmukan virkkaamista. Kun silmukkaketjua oli riit tävästi, se pyöri-
tettiin vessapaperirullan ympärille  peikon vartaloksi. Seuraavak-
si opittiin tupsun tekeminen.  Tupsusta saatiin peikolle hiukset. 
Sitten lisättiin silmät ja suu huopakankaasta.

Tästä käsityön projektista laajensimme opiskelua äidinkie-
leen. Kaikki kirjoittivat pienen tarinan  omasta peikosta. Se kir-
joitettiin vihkoon ja sitten tietokoneel la. Lisäksi olemme lu ke-
neet yhdessä  peikkonäytelmän ja peikkoaiheisia  runoja.

Kuvataiteen tunnilla jokainen piirsi oman peikkometsän. Musii-
kin tunneilla olemme laulaneet, soitta neet ja kuunnelleet peikko-
lauluja, kuten Mörri-Möykkyä, Peltirännin peikko poikaa ja Vuoren-
peikkojen tanssia. 

Peikkojen kanssa voisi myös tehdä animaatioita ja rakentaa ulos peikkomet-
sän. Parasta projektissa oli se, että jokainen peikko oli erilainen ja persoonallinen.

Peikkometsän aarre
Olipa kerran peikko ja sika oli 

peikon lemmikki. Yhtenä päivänä 
peikko meni metsään hakkaamaan 

puita, mutta hän näki jotain kimmeltä-
vää. Hän etsi, mutta ei löytänyt mitään. 

Hän ei ollut käynyt vielä yhdessä  paikassa 
läheisen puron varressa.  

Ja sieltä se löytyi ja meni kotiin.  
LOPPU.

Ruusa 1.lk

Olipa kerran Jonna. 
 eräänä päivänä Peikko päätti 

lähteä kävelylle Ja kaikki pelkäsi 
Peikkoa.  Yhtäkkiä peikko oli eksynyt .ja 

peikko ihmetteli että minne suuntaan Peikko 
lähtisi. koska teitä oli 1,2,3, mutta Jenna ja Jon-
na olivat molemmat eksyneet .ja sitten niitä tuli 

auttamaan marcus ja martinius. ja sen jälkeen 
kello oli jo 10 joten ne söivät iltapalan ja 
 menivät nukkumaan.ja huomenna oli 

parempi päivä LOPPU
Emma 2.lk

Olipa kerran peikko jonka 
nimi oli Pörrö. Pörrö asui met-

sässä ison kannon päällä, kerran 
Pörröllä oli tylsää ja se päätti mennä 

ulos. Ulkona se tapasi Pörrin, ne leikkivät 
hippaa ja piilosta, kun ne väsyivät ne meni-
vät Pörrön kotiin. Siellä ne söivät marjoja ja 

joivat vettä. Pian Pörrin piti lähteä. Kun Pörri 
oli lähtenyt Pörrö meni nukkumaan. Aamulla 
kun Pörrö heräsi se söi mansikoita ja joi vet-

tä. Päivällä Pörrö meni pyytämään Pörriä 
leikkimään. Tällä kertaa ne menivät Pörrin 

kotiin ne söivät mustikoita. Pörrö lähti 
kotiin ja leikki hetken sitten se meni 

nukkumaan. LOPPU
Enni 2.lk

Vihan peikon ja Ilon peikon  laivaretki
Olipa kerran Vihan peikko ja Ilon peikko Eräänä päivänä 

Ilon peikko tuli Vihan peikon talolle Vihan peikko avaa oven 
Mitä ihmettä sanoi vihan peikko Tule purjehtimaan ääh tullaan 
no mennään! Kalastetaan sanoi vihan peikko ei tapeta kaloja ei 
sitten heippa lähen vetää moi miksi oot pläsä ja tylsä otellaan 

anna tulla ota siitä ja siitä maista nyrkkiä ilon peikko sai 
 mustan silmän ja lähti kotiin loppu. Ti di tii! 

Valtterin ja Verneri 2.lk

Olipa kerran Pörri joka oli 9 
 vuotias. Pörri meni ulos siellä se 

 tapasi Pörrön ja he leikivät hippaa ja 
 piilosta. Sitten he söivät  marjoja ja joivat 
vettä. Tuli ilta ja  Pörrön piti lähteä kotiin.  

He toivottivat toisillensa hyvää yötä.
Minja 1.lk

Steven 
 tarina

Olipa kerran Steve. Steve 
 halusi pelata minecraftia mutta 

Stevellä ei ollut minecraftia. Mine-
craft maksaa miljoona tonnia sanoi 

Luka. Stevellä ei ole miljoonaa tonnia. 
Steve meni töihin kirjakauppaan. Steve 

näki kirjapinon ilmassa. Steve soitti 
 poliisin ja heitti vesilasin ja huomasi että 

roisto oli keksinyt näkymättömyys 
potionin. Poliisit tulivat katsomaan 
ja antoivat miljoona tonnia.  Steve 

osti minecraftin. LOPPU.
Akseli 2.lk
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Markus
Olipa kerran peikko nimeltä Mar-

kus. Hän oli yksinäinen. Markus oli 
kävelyllä ja yhtäkkiä Markus pyörtyi. Mar-

kus heräsi eläintarhassa. Mitä!Markus huutaa 
en ole eläin Markus huutaa jatkuvasti kunnes 

hän nukahtaa. Kun Markus herää häkin edessä  
oli tyttö. Tyttö sanoi haluan tuon. Tyttö vei 

 Markuksen kotiin ja laski hänet häkkiin. 
 Markusta pelotti lopulta hän nukahti. Kun 
hän heräsi häntä vietiin kouluun ja lopul-

ta  Markus sai  kavereita.
Lukas 2.lk

Minulle Suomi merkitsee paljon.
Olen saanut turvallisen kodin. Saan puhua omaa kieltäni 
eli suomea.
Olen turvassa, minua ei yllätä sodat.
Jos Suomi ei olisi itsenäinen, Suomi ei olisi itsenäinen, 
 Suomi ei saisi päättää omista asioistaan.
Suomessa on mainio presidentti.
Jos saisin antaa Suomelle lahjan, antaisin avaruudellisen 
iloa, koska ihmiset ovat vähän synkkiä, ilkeitä ja 
 masentuneita.

t: Pirtsu

Suomi on hyvä maa, koska Suomessa ei ole sotaa eikä nälän-
hätää ja Suomessa on hyvin rauhallista.

t: Matias
• • • • • •

Suomi on ollut itsenäinen jo 100 vuotta.
Antaisin Suomelle lahjaksi kiitoksen. Olen saanut asua 
 Suomessa koko ikäni.
Vaikka Suomi ei olekaan voittanut sotia, Suomi on silti 
paras maa.

t: Jooa
• • • • • •

Suomi saa päättää omista asioista itse.
Suomi on hyvä maa.
Suomi on turvallinen maa, koska täällä ei käydä sotaa.
Suomella on hyvä presidentti Sauli Niinistö.
Minä toivon, että Vihtijärvelle tulisi K-kauppa.

t: Aatu

Vihtijärven koulun 3.–4. -luokkalaisten mietteitä
Suomi 100 v.  

– Mitä se minulle merkitsee?
- Se merkitsee minulle sitä, että saan asua satavuotiaassa 

turvallisessa Suomessa.
- Se merkitsee sitä että en joudu puhumaan toisten 

 maiden kieltä.
- Semerkitseesitä,ettäsaanasuamaassa,jossaonfiksu

presidentti.
- Antaisin Suomelle lahjaksi ison kiitoksen.
- Toivoisin, että Suomi jatkaisi samaa turvallista rataa.

t: Aleksi
• • • • • • 

- Suomi täyttää tänä vuonna 6.12.2017 sata vuotta. Suomi 
täyttää sata  vuotta eli kymmenen kertaa minun ikäni. Olen 
siis kymmenen vuotta. Onneksi Suomi saa olla itsenäinen 
ettei tarvitse käydä koulua ruotsiksi tai venäjäksi. Eihän se 
ihan se ja sama ole jos esim. Putin olisi presidenttimme. Nyt 
suomi saa juhlia! Onneksi Suomi saa siis päättää omista 
asioistaan. Antaisin Suomelle lahjaksi lisää puhtautta.

t: Iida
• • • • • •

Suomi on hyvässä kunnossa 100-vuotiaana. Jos se jatkuisi hy vä-
nä tai vielä pa rantuisi, se olisi kivaa. Toivon, että sotia ei tulisi, 
eikä presidentti vaihtuisi tai ettei Suomi muutu esim.  Ruotsiksi.

t: Joona
• • • • • •

Suomi 100 v tarkoittaa sitä että suomen itsenäistymisestä on 
jo 100 vuotta.
Suomi saa päättää aika paljon omista asioista.
Suomi on hieno maa.
Suomessa ei ole sotia.
Suomessa kaikki asiat ovat kohtuun hyvin.
Suomessa on vettä ja ruokaa.
Toivoisin ettei suomessa olisi enää sotia.

t: nimetön

Jenna
Olipa kerran Jenna. Jenna on iloinen ja kiva peikko. Jenna 

tykkää syödä marjoja ja nukkua sammalmättään päällä. Jenna on 
9 vuotias peikko. Jenna on koulussa metsärannan kujalla Jennan pul-

petti on toiseksi ensimmäisenä. Kun viimeinen koulupäivä oli loppunut 
niin Jenna pakkasi kassit.Ja lähti yöpymään metsään. Metsässä Jenna teki 

kepeistä majan ja sitten Jenna meni nukkumaan. Aamulla Jenna söi 
aamupalaa ja lähti kotiin. Sen jälkeen Jenna lepäsi ja söi ruuan. ja lähti ulos. 
ulkona hän mietti että minne hän menisi. lähtisikö hän uimaan vai linnan-

mäelle sitten hän keksi. hän menisi eväsretkelle. Kauniiseen metsään.
eväsretkelle.kun aika oli loppunut niin Jenna lähti kotiin. Niinpä 

Jenna meni nukkumaan. LOPPU!
Heini 2.lk

Olipa kerran peikko nimeltä  Tuukka. Hän asui 
 metsässä puun juurella. Hän söi käpyjä ja marjoja. Hän 

 käytti sänkynään kuusen oksia ja tyynynään kiveä. Eräänä 
 päivänä peikko lähti vesiputouksille. Kun hän lähti vesiputouksilta 
niin hän ei löytänyt takaisin kotiin. Mutta sitten hänen takanaan 
katkesi keppi siinä oli toinen peikko. He ystävystyivät ja toinen 

peikko otti Tuukan hänen kotiinsa. Niin Tuukka eli elämänsä sen 
loppuun asti.

Niklas 2.lk
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olisivat. Alkusyksy menikin tutustuessa, ja 5.-luok-
kalaiset kokeilivat ryhmäytymistä kaapista löyty-
neen aarteen avulla.

Lukuvuosi on edennyt nopeasti erilaisten tapahtu-
mien siivit tä mänä. Pikkujoulujen aikaan Vihtijärven 
Martat saapuivat avuksemme piparipäivään, ja op-
pilaat saivat vaivata taikinaa, kaulita ja muotoilla. 
Vaan parasta taisi olla valmiiden tuotosten  maistelu.

Joulukuussa 5.-6.-luokkalaiset saivat kokeilla, 
mil laista on työelämän koukeroissa, kun punaisen 
koulun väki lähti Yrityskylään Espooseen. Siellä 
opit tiin vastuunkantamista omis ta työtehtä vistä, 
mak settiin veroja, saatiin palkkaa ja pää sipä osa 
oppilaista pitämään puheitakin, ihan kuin  oikeassa 
elämässä. Päivä on jäänyt hyvin mieleen, ja sitä on 
muis tel  tu moneen kertaan. Harmi, että kukin oppi-
las vain kerran pää see kokeilemaan päivää Yritysky-
lässä.

Joulujuhlassa ja joulujuhlaharjoituksissa riitti jän-
nitystä, kun isojen näytelmän pääosan esittäjästä 
ei vielä kenraalihar joi tuk sessakaan meinannut  olla 
varmuutta. Riemua riitti kuitenkin, kun näyttelijät 
pitivät pukuharjoituksia ja  varastosta löytyi toinen 
toistaan hauskempia asukokonaisuuksia.  Juhla on-
nistui hyvin, rehtorin puhekin sai kiitosta yleisöltä.

Vuodenvaihteen jälkeen paluu arkeen vaati taas 
 totuttelua, mut ta onneksi van-
hempainyhdis tyksen tukemana 
pääsimme koko koulun voimin 
Nummelan jäähallille. Siellä reh-
tori Jarno antoi haastavia liikkei-
tä harjoiteltavaksi, ja törmäyksiä-
kin taisi tulla, kun 48 oppilasta 
yhtä aikaa kieppui jäällä.

Ystävänpäivänä oppilaskun-
nan väki piti kahvilaa, jonne 
oppi laat olivat kotona leiponeet 
jos jonkinlaista herkkua. Kaup-
pa kävi hyvin, ja tuotot käyte-
tään oppilaiden iloksi erilaisiin 
tapahtumiin, esimerkiksi pää-
siäisenä ja vappuna on ollut yllä-
tysohjelmaa.

Vihtijärven koulun vuosikertomus
Teksti: Suvi Salonen ja 5.-6.-luokkalaiset • Kuvat: Suvi Salonen

Lukuvuosi 2016–2017 alkoi jännissä tunnelmissa, 
 sillä kouluun oli saapunut kaksi uutta opettajaa. 
 Maiju Moisio aloitti 3.–4. -luokkalaisten kanssa ja 
Suvi Salonen otti 5.–6.-luokkalaiset haltuunsa. Op-
pilaita kovin jännitti, millaisia ne uudet opettajat 

Mieleen ovat painuneet myös tunnit, kun peda-
goginen tieto- ja viestin tätekniikan tukihenkilö apu-
namme  pääsimme har joittelemaan ohjelmointia. 
Koodaus havaittiin haastavak si, mutta haus kaksi 
toiminnaksi. Ainakaan oppilaiden mielestä ohjel-
mointi ei siis ole yhtään hassumpi lisä uudessa ope-
tus suun ni tel mas sa.

Maaliskuussa VPK:n väkeä kävi kertomassa  tulen 
vaaroista ja pitämässä poistumisharjoituksen. Palo-
auto toimi oivana kii pei lytelineenä, ahkerimmat 

tai sivat kivuta kymmenen ker-
taa ihmettelemään, mitä kaik-
kea tavaraa ja montako nap pia 
autosta oikein löytyy.

Useamman kerran vuoden 
aika na ovat ahkerat 5.–6.-luokka-
lai set järjestäneet diskoja, joissa 
on ollut menoa ja meinin kiä. 
Tuotoilla järjestettiin kevätretki, 
 joka täl lä kertaa suuntautui Hel-
sinkiin.

Vuoteen on mahtunut pie-
nem  piä ja vähän isompia haave-
reita, mö kötystä ja murjotusta, 
naurua ja iloa, ulkona oloa, luo-
vuutta ja intoa ja matikan kirjan 
tekoa.



Kuudesluokkalaisten vuosikirja
 
Kuvat ja teksti: 6.-luokkalaiset
  Tomi

Tomi osaa hyvin englantia.
Tomilla on vilkas luonne.

Tomi harrastaa VPK:ta
Tomi tykkää tietokoneista.

Puhuu hauskasti.

Marisa
Marisan luonne on mukava ja  
hän ymmärtää kaikkia.
Marisa osaa soittaa hyvin pianoa.
Marisa on ihana ja kaunis.
Marisa puhuu outoja juttuja.
Marisasta voisi tulla isona poliisi.

Ellen
Ellen harrastaa ratsastusta.  

Ellenistä voisi isona tulla eläinlääkäri tai 
3D-suunnittelija.  

Ellen puhuu paljon eläimistä ja  
hän on aina ystävällinen.  

Ellen osaa piirtää ja  
askarrella todella hyvin.

Emma
Emma harrastaa laskettelua, jalkapalloa,   
ratsastusta ja voimistelua. Emma on päättäväinen  
ja hauska. Emma kertoo hyviä vitsejä.  
Pitää Coca-Colasta.

Sanni
Sannin lempiruokaa on kanasalaatti. Hänen lempijuomansa on 
Pepsi ja lempi Tv-sarja Kardashianit. Sanni harrastaa agilityä ja 
ratsastusta. Sanni osaa kouluttaa koiria. Sanni on mukava ja 
puhuu hauskasti.
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Mikä ihmeen some?
Päiväkodin lasten sanaselityksiä
Koonnut: Johanna Rekola ja Heli Einesalo

Aikuisten puheissa vilahtaa monia kum-
mallisia sanoja. Päiväkodin lapset istahti-
vat pohtimaan, mitä tarkoittaa vaikkapa 
kunnanvaltuusto tai lähiruoka. Vastaajina 
4-5 -vuotiaiden panttereiden ryhmä eli 
Kaapo, Väinö, Stella, Ella, Eetu ja Olivia.

Eetu (toinen vasemmalta) sekä Stella (oikealla) menevät syksyllä 
eskariin. Ella (vasemmalla) ja Kaapo (toinen oikealta) seuraavat 
perässä vuoden päästä.

Kunnanvaltuusto tarkoittaa varmaan 

samaa kuin ihmiskunta, miettii Eetu. 

Stella arvelee, että kyseessä voisi olla 

presidentinlinna, ja Olivialle tulee 

 mieleen jäniksenlinna.

Entäpä some? Kaapo arvelee, että kyseessä on jokin auto. Eetu tuumaa, että se tarkoittaa suunnilleen samaa kuin shortsit.

Kanta-asiakas onkin hankala sana. 
Jotenkin se liittyy kauppaan, 
 tuumaavat Olivia, Eetu ja Kaapo. 
Ehkä se tarkoittaa lelukauppaa tai 
kauppiasta. ”Sanasta kanta tulee 
mieleen puu”, Stella pohtii.

Miten on hallussa paikallistuntemus?  

Syökeri tuo mieleen syömisen.  
”Syökerin tuvassa voi käydä syömässä”, Väinö kertoo.  Olivia täsmentää vielä, 

että siellä on ’bumper nikkeliä’.  
Ella tietää, että siellä voi syödä jäätelöä, ja Stella kertoo, että sieltä saa tilattua 

myös hampurilaista.  
”Sieltä voi ostaa monta pullaa”, Kaapo selvittää. 

Entäpä Ylimmäinen? Ellalle tulee mieleen Ylimmäistentie, ja Oliviakin miettii, että 

auto voi sitä kulkea. Kaapo arvelee, että kyseessä taitaa olla ylhäällä oleva talo. 

”Tai ehkä ylhäällä  oleva vuori”, Eetu ehdottaa.

Tasa-arvo tarkoittanee samaa 

kuin tasaraha, Eetu miettii. 

Donald Trump tarkoittaa englanniksi heppaa, Väinö 

arvelee. Ella ehdottaa, että kyseessä taitaa olla pre-

sidentti. Yhdessä arvuutellaan, minkä maan presi-

dentti voisi olla kyseessä. Mitä todennäköisimmin 

Norjan, Englannin,  Ranskan tai ehkä jopa  Suomen.

Fossiili on kaikille selvä: dinosauruksista on kyse. Tarkemmin ottaen ja mitä  luultavimmin dinosauruksen hammas, luu, pääkallo, häntä tai jälkiluu.

Villiyrtti on se yrtti, jota 
 pannaan ruokaan, tietää Stella. 
Eetu jää pohtimaan, olisiko 
kyseessä sittenkin villieläin.

Sähkökatkoset ovat tuttu juttu.  

”Sitten on pimeää”, kertoo Olivia.  

Eetu komppaa Oliviaa: ”Se on sitä, 

että lampussa ei ole valoa.” Stella 

 tietää  syynkin: ”Sähkötolppa on 

 kaatunut  sähkölangan päälle”.
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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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Yrittäjänä Vihtijärvellä

Eija Sinikka sukkuloi kahden maailman väliä
Teksti: Kaisu Karstila • Kuvat: Eija Sinikan albumi ja Kaisu Karstila

Vihtijärveläinen muusikko, tuot-
taja ja maatalousyrittäjä Eija 
Sinik ka Jokinen on henkilö, joka 
ei juuri esittelyjä kaipaa. Kyläläi-
sille tuttu näky on Eija pellolla 
trak toria ohjastamassa sekä 
osal listumassa kylätalkoisiin ja 
-tapahtumiin.

Iskelmälaulajan uraa tämä moni-
toiminainen on tehnyt 60-luvun 
lopulta alkaen. Maatalousyrittä-
jyys on toiminut laulajan uran rin-
nalla vuodesta 1982 Eija Sinikan 
muutettua Vihtijärvelle  miehensä 
Joukon kanssa. Eija Sinikka on 
onnis tunut vuorottelemaan kah-
den hyvinkin erilaisen työn  välillä 
koko työuransa.

Eija Sinikka laulajana  
ja tuottajana
”Muusikkoyrittäjyyteni aloitin 
vuon na 1991, kun perustin ESJ 
Musiikki Ky:n. Sitä ennen työsken-
telin ohjelmatoimistossa. Laula-
jan työ on monipuolista yrittämis-
tä,” Eija kuvaa, ja jatkaa: ”Yleisön 
kohtaaminen on vain pieni osa 
muu sikon työstä, 90 prosenttia 
on taustatyötä, mikä koostuu 
kon sertti- ja keikkareissuista se-
kä studioäänityksistä. Biisien 
opet telukin vie oman aikansa. Li-
säksi yrittäjänä sinun täytyy rek-
ry toida muusikot, varata studiot 
– vastaat siis itse koko tuotanto-
prosessista alusta loppuun saak-
ka. Tuottajana hoidat itse talou-
dellisen puolen, kustannat levyt 
– se on yrittämistä,” Eija  kuvailee. 
”Suurelle yleisölle muusikon 
työs  tä näkyy vain juhlapuoli, 
taus  tatyö jää näkymättömiin. 
Mo net eivät ymmärrä kuinka pal-
jon työtä se sisältää”, Eija selven-
tää.

Musiikkibisnes on suurimmak-
si osaksi ilta- ja yöpainotteista 
vuorotyötä, johon sisältyy jatku-
vaa reissaamista. ”Välillä palasin 
ko tiin reissusta aamukahvin 
 aikaan. Kun lapset olivat pieniä, 
vaihdettiin mieheni kanssa osia 
lennossa”, Eija nauraa iloisesti. 
Nyt Eija on tietoisesti vähentänyt 
keikkoja, koska on malttanut jät-
täytyä eläkkeelle ainakin osit-

Kun lapset olivat pieniä, 
vaihdettiin mieheni  

kanssa osia lennossa

tain. ”Olen jo virallisesti eläkkeel-
lä, mutta teen töitä edelleen. 
Into himo musiikkiin säilyy läpi 
elä män. Tykkään tehdä keikkoja 
niin kauan kun kunto ja ääni säily-
vät hyvänä.”

Muusikon työ muistuttaa sie-
lunparantajan työtä, ihmiset tu-
levat keikan jälkeen kertomaan 
itsestään ja elämästään.  Ihmisten 
toiveiden kuuleminen sekä kon-
taktin luominen yleisöön ovat 
esiintymisessä tärkeää. ”Ajan 
kul ku on ollut nopeaa, 70-luvulla 
teh dyt hienot keikat ovat ihan 
kuin eilen koettuja,” ensi vuonna 
50-vuotistaiteilijajuhlaa viettävä 
Eija Sinikka muistelee. 

Eija Sinikka 
maatalousyrittäjänä
Musiikki on ollut Eijalle päätoimi, 
ja maatalousyrittäjyys on ollut si-
vutoimista. Tilalla tehdään töitä 
edel leen. Maatalousyrittäjän työ 
koos tuu pelto- ja metsätöistä 
 sekä koneiden huolto- ja korjaus-
töistä. Lisätienestiä antavat 
myös koneurakointitehtävät. 
”Eläimiä meillä ei ole ollut, paitsi 
ker ran sain synttärilahjaksi  kaksi 
sikapossua. Ne ilahduttivat myö-
hemmin joulupöydässä.”

Maatalouskoneet ovat Eijalle 
tuttuja. Niiden sekä tuotantora-
kennusten huolto vievät aikaa ja 
vaa tivat teknistä tietämystä ja 
osaa mista. ”Maatalouden byro-
kratia, suunnitelmien tekeminen 
ja laskeminen vievät myös paljon 
aikaa. Metsää jos on, pitää tietää 
min kälaisia hakkuita ja hoitotoi-
menpiteitä pitää tehdä. Täytyy 

Nostalgiaa. Nyt on taas 70-luku muodis-
sa. Eija Sinikka esiintymässä Siinailla 
rauhanturvajoukoille vuonna 1976. 
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Esittelemme Vihtijärve läisessä paikallisia yrittäjiä.  
Kenestä sinä haluaisit lukea seuraavassa numerossa? Vinkkaa anonyymisti nettisivujen kautta.

ol la kiinnostunut ja ottaa selvää 
asioista sekä kurssittaa itseään. 
Olem me joutuneet mieheni 
kans sa oppimaan kantapään 
kautta.”

Muusikon työ ja maataloustyö 
ovat kaksi eri maailmaa. Molem-
pia Eija Sinikan töitä yhdistää se, 
että vain murto-osa työn sisällös-
tä näyttäytyy suurelle yleisölle. 
Viljasäkki ei ole kovin iso, mutta 
sen täyttäminen vaatii paljon 
työ tä. 

Roolin vaihto kahden työn vä-
lissä onnistuu Eijalta hyvin. ”Nä-
mä kaksi täysin erilaista ammat-
tia ovat täydentäneet toisiaan, 
anta neet vaihtelevuutta ja autta-
neet jaksamaan. Rankan työntäy-
teisen esiintymisreissun jälkeen 
 pa rasta rentoutusta on istuutua 
 trak torin ohjaamoon.”

Terveiset nuorille 
yrittäjyydestä haaveileville 
Jos nuori haaveilee  yrittäjyydestä, 
hänen pitää tuntea, että se on 
hänen alansa. Pitää itse haluta ja 
tunnistaa oma juttunsa. Innostus 

Eija Sinikka työvälineensä äärellä.

on tärkeää. ”Ei väkisin, jos ulko-
puolinen patistaa. Sisäinen palo 
jos on, niin jaksaa tehdä. Pitää 
 olla avoimena uusille ideoille.”

Myös eläkeasioita täytyy miet-
tiä ja suunnitella hyvissä ajoin 
etu käteen.” Tiedän paljon muusi-
koita, joille ei ole kertynyt mitään 
sääs töön,” Eija kertoo. ” Onneksi 
itse olen tajunnut sen maatalous-
yrittäjyyden kautta. Elämässä ei 
tie dä koskaan mitä sattuu, esi-
merkiksi voi sairastua ja joutua 
ennen aikaiselle työkyvyttömyys-
eläkkeelle.”

Eijan mielestä yrittäjyydessä 
parasta on ollut mahdollisuus 
suh teellisen vapaasti suunnitella 
työ tä, sekä sitä millä tahdilla työ-
tä haluaa tehdä. Eija on myös 
osannut jättää aikaa itselleen 
rak kaalle harrastukselle liikunnal-
le, erityisesti luonnossa liikkumi-
selle. Se on auttanut myös jaksa-
maan hektisessä työelämässä. 

Viljasäkki ei ole kovin iso, 
mutta sen täyttäminen 

vaatii paljon työtä.

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA:

KESÄKIRPPUTORI 
KYLÄNPÄÄN TALOSSA

(Lopentien varrella, osoite Kylänpääntie 2, opasteet ohjaavat perille)

AVOINNA VIIKONLOPPUISIN

Otamme vastaan ehjiä huonekaluja, astioita, työkaluja, kirjoja tai muuta myytäväksi  
sopivaa tavaraa (ei mielellään vaatteita).  

Sinulle jo tarpeeton saattaa olla toiselle aarre.

Toimita myytävät tavarat kirpputorille sen aukioloaikana.
Myyntivuoroja tarjolla vapaaehtoistyönä kyläyhdistyksen hyväksi.

Kirpputorin tuotto käytetään kyläyhdistyksen toiminnan tukemiseen. 
Vuonna 2017 myös tapahtumia kirpputorin yhteydessä, mm. kesätori ja pop-up-katukeittiö!

Toivotamme kaikki kyläläiset ja kesäasukkaat tervetulleiksi mukaan kirpputoritoimintaan.
Kylänpäässä tavataan!
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Vihtijärveläisiä yrityksiä
Anja Lindell
Koulutettu hieroja
Yrjöläntie 91, 03790 Vihtijärvi, 040 549 3142

A-Setti Oy
Astianvuokrausta
Teerimäki 5, 03790 Vihtijärvi
040 732 5341 / Mika Nilsson

Ateriapalvelu Anita Vihtkari Ky
Pitopalvelu
Ylimmäistentie 1062, 03790 Vihtijärvi
0400 794 174

Tmi Aurinkoharju
Keho- ja tunneterapiaa  
vyöhyketerapian keinoin
040 727 6229/Nuppu Harju
Rauhaniementie 9, 03790 Vihtijärvi
www.aurinkoharju.fi
nuppu.harju@aurinkoharju.fi

Clerica Oy
Tilitoimisto
Huhdintie 5, 03600 Karkkila
0407662171/SaijaVihtkari,www.clerica.fi

Epokki Asennus Oy
Lukkoseppätyöt, kalusteasennukset,  
keittiö- ja pintaremontit
Yli-Sepäntie 11, 03790 Vihtijärvi
050 466 6024, epokki.asennus@gmail.com 
www.epokkiasennus.fi

ESJ-musiikki Ky
Eija S Jokinen
Kytäjäntie 12, 03790 Vihtijärvi
+358 400 471877, 
esj.musiikki@kolumbus.fi,www.eijasinikka.fi

Esko Auvinen Oy
Mökkitalkkarin palvelut.
Kytäjäntie 167, 03790 Vihtijärvi
0500 501 278, esko.auvinen@hotmail.com

GoFast Ky
Lakiasiat 
Ilkka Haapalainen
Kaislarannantie 47, 03790 Vihtijärvi
0500436189,ilkka.haapalainen@elisanet.fi

Happy Branding Company
Brändin ytimen kirkastus, brändin muotoilu 
ja jalkautus. Markkinointitoimisto.
Rauhaniementie 9, 03790 Vihtijärvi
050 3560694, pekka.ruokolainen@
happybrandingcompany.fi
www.happybrandingcompany.fi

Harvitek Ky
Ilmanvaihtotyöt ja -tarvikkeet sekä 
laitemyynti, vesikattotyöt, rakennuspeltityöt, 
sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet, 
minikaivurivuokraus, äänentoistolaitteiden 
vuokraus
Harri Vihtkari, 0400 472 345
Ylimmäistentie 1052, 03790 Vihtijärvi, 
www.harvitek.fi

Hiiskulan kartano / Hans Brummer
Yli-Sepän juhlatila vuokrattavana
0400 317 082, (09) 2760 992

Juhani Packalen
Polttopuuta, aitatolppia
Suopellontie 585 05720 Hyvinkää
0400 616 958

Kaarinan piha ja puutarha
Piha- ja puutarhasuunnitelmat ja toteutukset, 
huolto ja neuvonta 
Lopentie 1775, 03790 Vihtijärvi
050 363 2967, kaarinapullinen@gmail.com

Kids World Playschool
englanninkielinen päiväkoti Nurmijärven 
Perttulassa 
Petärinteentie 95, 01860 Perttula 
Asko Kautonen 045 6500864,  
Lori Gaddy-Kautonen 040 5787728
asko.kautonen@kolumbus.fi

KOR–DINATOR Korpiniitty Ky
Lumen auraus ja hiekoitustyöt
040 865 1380/Mika Korpiniitty

Kuljetusliike T & R Rytkönen Oy
Kaikenlaiset kuljetukset
03790 Vihtijärvi, 0500 700 799

Kuljetus & MRL J. Vihtkari Ky
Kaikki maanrakennusalan työt ja 
kiviainestoimitukset
Ylimmäistentie 995 B, 03790 Vihtijärvi 
0400 481 973, vihtkari@gmail.com
www.vihtkari.com

Lasse Petrell
Sahatavaraa, sahausta, ratsastusta, 
mönkijäajeluita
Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen
(019) 447 639, 040 555 5294

Mika Laurila
Autoilija
Pohjoinen Vihtijoentie 77 , 03790 Vihtijärvi
0400-934336 

Noja Yhtiöt Oy
Rakennus- ja remonttipalvelut
Kärrintie 89, 03790 Vihtijärvi
040 5152 329 Rain
rain@noja.fi,www.noja.fi

Pasi Nyman
Puutavaranosturi puunkorjuuseen
Suopellontie 589, 05720 Hyvinkää
040 767 7783

PH-Saneeraajat Oy
Kaikki rakennusalan työt
Suvipirtintie 58, 03790 Vihtijärvi
Keijo Penttinen, 0400 777 829

Rakennustoimi TELA
Rakennus ja remontointi
040-5358225/Tero Hyytiäinen 

Syökerin Tupa Ky
Kahvio-kioski, elintarvikkeita, veikkaus, 
asiamiesposti ja matkahuolto
Karkkilantie 8, 03790 Vihtijärvi
(09) 2760 601

Säihkyvä Siivous
Kodin siivous & ikkunoiden pesu
Henna Rautiainen / 045-692 3366

Tarja Birgitta Taskinen Oy
Romanihameet, korjausompelu, 
mittatilausvaatteet.
Petlehemintie 14, 03790 Vihtijärvi
0408389644, fax: +358985657147
tarja.tyo@gmail.com,  
www.tarjataskinen.com

Tietotili Consulting Oy
Auktorisoitu tilitoimisto, taloushallinnon 
ulkoistuspalvelut

Tietotili Audit Oy
KHT-yhteisö, tilintarkastuspalvelut 
Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki
09 72530800 tai 0400 452322
veikko.virkki@tietotili.fi

Tilipalvelu Profitas Oy
Uudenmaankatu 1 a 17, 05800 Hyvinkää
Eija Majuri 050 346 6999 
asiakaspalvelu@profitas.fi

Tmi Anne Hampori
Pitopalvelua
Suntiontie 43, 03790 Vihtijärvi
040 5692 554

Tmi Ilkan laatoitus
Kaikki laatoitustyöt
Ilkka Ruhanen
Pyysyrjäntie 2, 03790 Vihtijärvi
040 707 0061

Tmi Juha Ahvenharju,  
Nuohous Ahvenharju
Valokuvauspalvelua ja kuvamyyntiä, 
nuohoustyöt
Kauriinpolku 27, 03790 Vihtijärvi
050 466 9381, juha@ahvenharju.com
www.ahvenharju.com,  
www.nuohousahvenharju.fi

Tmi Mirja Juslin
Oriflamekosmetiikka-jaluontaistuotteiden
edustus. Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus-
järjestelmien konsultointi
Vehmaantie 52, 03790 Vihtijärvi
040 591 3051, mirja.juslin@gmail.com

Tmi Pii-Atomi
Musiikkipalvelut, IT-konsultointi
Pia ja Tomi Korpela
Tomi 044 3000 146, Pia 044 99 87 147
www.piiatomi.org

Tmi VK-hoidot Viljo Kasanen
Energiahoitoja kaukohoitona
Rönnintie 183, 03790 Vihtijärvi
050 563 8571

TN-yrityslahjat / Tuula Nyman
Tilauskalenterit ja muut yrityslahjat
Siltakatu 15, 05900 Hyvinkää
0400819784,tuula.nyman@tn-yrityslahjat.fi
www.tn-yrityslahjat.fi

Rakennusliike Vihdin Laatutyö Oy
Suntiontie 21, 03790 Vihtijärvi
0400 471 606, 0400 473 663

Vanamo Works
Toimittajan ja puutarhurin palvelut
heli.einesalo@gmail.com, 050 462 0550

Vihdin eläinfysioterapia
Eläinfysioterapia ja luennointi
044 5386069/Heli Hyytiäinen 

Oy Woodeco Ltd
Royal Purple, Tri-Flow ja Bel-Ray -erikois-
voiteluaineiden maahantuonti ja myynti
Vihtijärventie 751, 03790 Vihtijärvi
040 8651380 / Mika
info@woodeco.net, www.woodeco.net

Jos haluat lisätä, poistaa tai muuttaa tietoja, ilmoita: toimitus@vihtijarvi.fi.
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TA
KSI

TIMO SUNDSTRÖM

• Esteetön taksiauto
• vip-varustetaso
• täysin ilmastoitu
• invavarustus
•  tarvittaessa mukana pyörätuoli  

mainitse tilatessasi jos tarvitset
• Kelan kuljetukset omavastuu- 
  hinnalla

Aivan naapurissasi Perttulassa
Soita ja tilaa 

puh. 0400 – 936 149

Ratsastusta rennossa ilmapiirissä 
pienellä maalaistallilla Haavistossa. 

Avoinna sopimuksen mukaan. 

045 674 8154 
www.jetantalli.fi

LAKIPALVELUJA
Osaamiseni ja kokemukseni on  vahvimmillaan 
sopimus- ja rakennusriidoissa, asunto- ja kiin-
teistökauppa-asioissa sekä irtisanomis- ja työ-
suhderiidoissa. Hoidan myös isot perintäasiat. 
Muutkin oikeudelliset pulmat tulevat kysee-
seen.
Haluan pysyä väleissä kaikkien kyläläisten 
kanssa, josta syystä en ota hoitaakseni avio-
eroja tai naapurusten välisiä riitoja olivatpa 
ne mitä laatua tahansa. Riidoissa pyrin ensisi-
jaisesti sovintoon vastapuolen kanssa ja jos se 
ei onnistu, niin sitten tavataan käräjäsalissa.
Veloitusperusteeni ovat taatusti edulliset, par-
haimmillaan asiakkaalleni ilmaiset ( vastapuoli 
tai oikeusturvavakuutus maksaa). Ensikeskus-
telu on aina ilmainen.

OTK Ilkka Haapalainen
Gofast ky lakiasiat
Kaislarannantie 47, 03790 Vihtijärvi
p. 0500-436189
e-mail ilkka.haapalainen@elisanet.fi
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VIHDIN KESÄTEATTERISSA 2017

Esityspaikka
Vihdin kesäteatteri
Kirkkoniementie, Vihti kk

Ennakkomyynti ja varaukset
Vihdin Teatterin toimisto
Tuusantie 1, Nummela
avoinna ark. 9.30-14.30
puh. 0400 975 068
toimisto@vihdinteatteri.fi

Lippuja myyvät myös
PRISMA Nummela ja Lohja

Lipunmyynti ovelta alkaa
tuntia ennen esityksen alkua.
Esityksen kesto noin 2,5 h

Lippujen hinnat
Peruslippu 20,-
Opiskelija, eläkeläinen
tai työtön 18,-
Lapset (alle 16v) 12,-
Yönäytökset, lisähinta +2,-
Kysy myös ryhmäalennuksia!

Ensi-ilta la 17.6.2017 klo 17
ti  20.6.2017 klo 19  

ke 21.6.2017 klo 19  LM
su  25.6.2017  klo 17
ti  27.6.2017  klo 19
ke  28.6.2017  klo 19  LM
la 1.7.2017 klo 17
su 2.7.2017 klo 17

------    TAUKO   -------

la  29.7.2017  klo 17
su  30.7.2017  klo 17
ti  1.8.2017  klo 19

    KANTAESITYS!

ke  2.8.2017  klo 19
to  3.8.2017 klo 19
la 5.8.2017 klo 17
su  6.8.2017  klo 17
ti  8.8.2017  klo 19
ke  9.8.2017  klo 19
to 10.8.2017 klo 19
la 12.8.2017 klo 17
su 13.8.2017 klo 17
ti 15.8.2017 klo 19
pe 18.8.2017 klo 22   YÖ
la 19.8.2017 klo 22   YÖ

Olemme myös
Facebookissa:
Vihdin Teatteri

Ju
lis

te
 ©

 A
ri 

Pe
ur

a 
20

17

www.vihdinteatteri.fi

       OLEN SUOMALAINEN
KIRJOITTANUT JA OHJANNUT MARKKU HYVÖNEN

MUSIIKKIPITOINEN KOMEDIA

Lipunmyynti internetissä NetTicket.fi

LM
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Hinauspalvelu 24 h
E. Sohlman 040 515 3456

Röykkä

Autotrailerivuokraus
kokonaispaino 2.700 kg

Kuljetus M.H. Laurila
 

Kappaletavarakuljetukset 

Mika Laurila
0400 934 336

Pohjoinen Vihtijoentie 77
03790 Vihtijärvi

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
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OIKEAT RESEPTIT RAKENTAMISEEN 

 
 

ARKKITEHTI- JA RAKENNE- 
SUUNNITTELU 

PÄÄSUUNNITTELIJAN 
PALVELUT 

ENERGIATODISTUKSET JA 
E –LUKULASKENTA 

 
Rakteekki Ky, Nopontie 42, 05620 Hyvinkää 

p. 0400 438 634,  0400 208 088 
rakteekki@rakteekki.fi 

www.rakteekki.fi 
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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 

LOPEN JÄTEHUOLTO
Timo Ranta

- loka-, jäte- ja siirtolavakuljetukset

- viemärien avaukset

- vessojen vuokraukset

p. 019 443 488

auto 0500 486 788

Sahausta ja puutavaraa 
Lasse Petrell 

 
040 5555 294 /lasse.petrell@gmail.com 

Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen 
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VUOKRAA  
VIHTIJÄRVEN KYLÄTALO 
 

• Toimivat ja viihtyisät tilat 
Vihtijärven koulun yläkerrassa 

• Tilava keittiö astiastoineen 
• Pöydät ja tuolit 60 hengelle 
• Kokousvarustelu 
• Tuolihissi 

Kokous, kurssi, 
juhlat? 

Kylätalon hinnasto, varaustilanne ja yhteystiedot: 
www.vihtijarvi.fi 
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Koulutetun hierojan  
palveluita  
Röykän keskustassa 
 

 Klassista ja urheiluhierontaa 
 Lihaskalvokäsittelyä 
 Mobilisoivaa hierontaa 
 Intialaista päähierontaa 
 Raskausajan hierontaa 
 Purentalihasten hierontaa 
 Kinesioteippausta 
 Akupunktiota 
 Kaustislaista jäsenkorjausta 
 Yksilö- ja ryhmäliikunnanohjausta 

 
Avoinna maanantaista perjantaihin 
Tervetuloa! 
 
Elina Airaksinen 
Asemapolku 1 
05100 RÖYKKÄ 
puh. 040 522 0556 
www.elinaairaksinen.fi 
 
Ajankohtaisia juttuja löydät firman  
(T:mi Elina Airaksinen)Facebook-päivityksistä 

Fysioterapiaa, 

hierontaa, 

yksilölliset tukipohjalliset

www.rafla.org  
– myös nettiajanvaraus 
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 ätsietäK
 .atlassak napuak

netsotso atlassak napuak ätsietäk aatson iov allasiV-PO  
aj nejoppuak-K atsimmiesu aas aulevlaP .ässedyethy  

 ääsil euL .ätsiölämyym ninnamkoT  atson/fi.po.www

 .eelut ävyh ässedhY

www.happybrandingcompany.fi
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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

Puutarha 
Risto Valta

Ryhmäkasveja, viherrakennusta

RistoValta
Puh. 0400 – 475 116

Lustikullantie 147 – 12600 Läyliäinen

Tervetuloa 
Sale Läyliäisiin!

Sale Läyliäinen 
palvelee

ma–pe 8–21
la 8–20

su 11–19

siellä missä sinäkin
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Läyliäistenraitti 984
12600 Läyliäinen
Puh. 019-447 688

Avoinna kesäisin:
ma-pe 9-19, la 9-15, su 12-17

www.mikkolansuoramyynti.

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

Muina aikoina: la 9-14
Tammikuussa suljettu.

Maatilan suoramyynti • Leipomo • Tilauskonditoria

Mikkolan SuoramyyntiMikkolan Suoramyynti
fi

Tilauksesta aito Savusauna ja Makasiini Ravintola
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Avoinna ti-pe 11-15, la 10-14

Pidennetyt aukiolot: ti-pe 11-17, la 10-14
(voimassa 2.5.-31.8. & 25.11.-23.12.)

Joulun välipäivät suljettu

Väänteenmäentie 2, 12600 LÄYLIÄINEN
gsm 040 848 1311

http://puotipoikettava.blogspot.fi/

(meidät löydät myös Facebookista)
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AVOINNA KESÄLLÄ JOKA PÄIVÄ KLO 21 ASTI! 
 
Kesän aukioloajat (kesä-elokuu) 
Ark 4.30 - 21.00 
La 8.00 - 21.00 
Su 9.00 - 21.00 

Talven aukioloajat  
Ark 4.30 - 19.00 
La 8.00 - 19.00 
Su 9.00 - 19.00 

KAHVILA – KIOSKI 
 

SYÖKERIN  TUPA 

Pub Juokeri avoinna pe ja la 19-23 

 
 

Matkahuollon 
toimipiste 

 
 

Veikkauksen 
toimipiste 

 
 

Asiamiesposti 

 
 

Oluet, siiderit, 
lonkerot 

 
 

Hampurilaiset 
 ja ateriat 

 
 Jäätelöt, 

virvokkeet, 
makeiset 

 
 

Vastaleivotut 
kahvilatuotteet 

 
 

Elintarvikkeet 

 
 

Lounas 10.30-14 
Grillituotteet aina 


