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Teksti: Kaarina Pullinen • Kuva: Leena Weiste
Lämpimästi tervetuloa taas kylälehti Vihtijärveläisen pariin. Lehti ilmes
tyi ensimmäistä kertaa vuonna 1997. Parhaita paloja kahdenkymmenen
vuoden takaa löydät jutussa ”Vihtijärveläinen 20 vuotta sitten”. Aika
muuttuu, mutta kestoaiheet tuntuvat pysyvän.
Vaikka kevät 2020 jää mieleemme erilaisena, on tämän vuoden kylä
lehteen koottu kylän elämää koskevia tuttuja turvallisia juttuja; kooste
vuoden aikana esitellyistä kuukauden kyläläisistä, uutispoiminnat, kylän
yhdistysten terveiset ja yhteystietopaketit. Päiväkodin väki kertoo kulu
neesta kaudestaan ja kuutosluokkalaisten vuosikirja ilahduttaa jälleen.
Pääsemme kurkistamaan etäopetuksen haasteisiin kokemusasian
tuntijan kirjoituksen kautta. Tänä vuonna jo kolmatta kertaa keskiau
keaman valloittaa Vihtijärvellä vaikuttava suku.
Vihtijärveläinen kurkistaa myös ajankohtaisiin aiheisiin: alueen elin
voimaisuuteen ja sen kehitysmahdollisuuksiin, kestäviin ratkaisuihin
puutarhanhoidossa se kä pinnalla olevaan pörriäisteemaan –
paikallistasolla tietenkin. Viime vuoden lehden juttu Vihtijärven asu
kasluvusta herätti harrastelijasalapoliisin mielenkiinnon, ja saammekin
selostuksen, joka johtaa... niin, mihin?
Ja ne mainokset. Sen lisäksi, että mainostajat mahdollistavat lehden
ilmestymisen, on heillä tärkeä tehtävä: tarjota meille lähipalveluja. Mai
noksia on pyydetty meidän lähiyrittäjiltämme, jotta kylälehden lukijat
löytäisivät Vihtijärvelle lähimmät palveluntarjoajat. Käytä siis lähipalve
lujamme!
Kaikkia juttuideoita emme valitettavasti käytännön syistä pystyneet toteuttamaan. Esimerkiksi kiinnostavan aiheen
nosti esiin eräs pitkäaikainen lukijamme: ”Onko kyläyhdistys kartoittanut kesäasukkaiden määrää ja kuinka kauan ovat
viettäneet kesiä Vihtijärvellä? Varmaan on muitakin paikkakuntauskollisia kuin minä.” Tässä haaste, kuka ottaa kopin? Ti
lastotietoa kesäasukkaistakin ilmeisesti löytyisi, jos olisi valmis taloudellisesti panostamaan tiedon hankintaan.
Tervetuloa mukaan tekemään ensi vuoden lehteä: lähetä juttu, runo, kuva (mustavalkoinen), tunnelmapala tai muu kirjoi
tus, jonka arvelet myös muita kiinnostavan. Toimitus ei yksin pysty kaikkeen, ” Ei mopolla mahottomia”, kuuluu eräs sattuva
kuulemani vihtijärveläinen sanonta.
Elämme erikoisia aikoja. Pysytään terveinä ja pidetään Vihtijärviviiri korkealla.
Mukavia lukuhetkiä!
PS. Kurkkaa sivulta 39 Vihtijärviviirin tilausohjeet.
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Mitä elinvoimainen Vihtijärvi
tarkoittaa sinulle?
Teksti ja kuva: Karoliina Suomalainen
Olen kuluneen vuoden aikana monessa tilaisuudessa kuullut mainit
tavan, kuinka Vihtijärvi halutaan pitää elinvoimaisena kylänä. Mitä se si
nulle ja perheellesi tarkoittaa, ja mitä sinä olet valmis sen vuoksi teke
mään?
Olen nyt makustellut termiä elinvoimainen jo jonkin aikaa, ja se ei kyllä
vieläkään iskostu minun suuhuni käytettäväksi. Mutta terminä se on
hyvä, positiivinen ja uskoa paremmasta huomisesta antava.
Mikä mielestäni tekee kylästämme elinvoimaisen vai käyttäisinkö ehkä
mieluummin sanaa eloisa? Palvelut lienevät yksi näkökulma. Jotta kyläm
me pysyy elinvoimaisena ja houkuttelevana tuleville kyläläisille, on tär
keää, että kylältämme löytyvät mm. päiväkoti, koulu ja kappeli. Toki
nämä ovat tärkeitä jo kylällä asuvillekin. Lasten määrä nyt ja tulevaisuu
dessa tulevat määrittelemään päiväkodin ja koulun pysyvyyden. Näiden
olemassaolo on tuleville kylään muuttaville perheille yksi tärkeimmistä
asioista, jopa ehto mahdolliselle muutolle. Itse pian neljän lapsen äitinä
koen ehdottoman tärkeänä, että kylältämme löytyy päiväkoti ja koulu.
Niiden toiminta on ehto kylämme elinvoimaisuudelle. Valitettava tosiasia
kuitenkin on, että lapsimäärät ovat laskussa meillä, kuten muuallakin
maassa. Ja tulevaisuudessa saamme jälleen varmasti vääntää kättä kou
lumme pysyvyydestä kunnan kanssa. Onko sinulla ajatuksia siitä, kuinka
saamme pidettyä kylällämme nämä palvelut jatkossakin? Mistä saamme
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja vasemmalla.
ne tulevaisuuden kyläläiset?
Omasta mielestäni toinen tärkeä elinvoimaisen ja eloisan kylän tekijä ovat itse kyläläiset, sekä vakituiset, että
kesäasukkaat. Me ihmiset määrittelemme kylämme eloisuuden. Mielestäni on tärkeää, että kylältämme löytyy laajaa
harrastustoimintaa, tapahtumia ja muuta aktiviteettia. Mikä sen mukavampaa, kuin kesäisenä päivänä piipahtaa Kylän
pään kirpputorilla tekemässä löytöjä tai suunnata luontopolulle tutkimaan lähimetsiä. Jotta tämä kaikki on mahdollista,
meillä on vankka joukko aktiivisia kyläläisiä. Tänne PohjoisVihtiin ei kunta tuo mitään hopea tarjottimelle, vaan se työ mei
dän pitää itse tehdä – ideoida, hankkia rahoitus ja toimia. On ilo olla osa kylän toimintoja ja mukavia ihmisiä. Heitänkin
sinulle nyt haasteen: Tule mukaan olemaan osa tätä huippujengiä. Jokaiselle löytyy varmasti jokin mieluisa aktiviteetti tai
toiminta. Vain uusilla ajatuksilla ja ihmisillä kylämme pysyy jatkossa eloisana ja elinvoimaisena. Kylän yhdistykset ottavat
jokaisen ajatuksen ja ehdotuksen erittäin mieluusti vastaan. Ja kyllä joskus on hyvä myös nostaa jalat pöydälle ja vain olla.
Mutta sitä ennen, ja sen jälkeen, on antoisaa olla osa huippujengiä, kuten meidän kyläläiset ovat!
Oikein hyvää kesää kaikille!

Mikäli haluat tuoda kyläyhdistyksen hallituksen kokouksiin jonkin tärkeän asian,
voit olla yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2020 on seuraava:
Karoliina Suomalainen, pj.
040 140 7302
Veikko Virkki, varapj
0400 452 322
Kaarina Pullinen, sihteeri
050 363 2967
Eija S Jokinen, rahastonhoitaja
0400 471 877

Muut jäsenet:
Anu Nilsson
Markku Pietilä
Anita Vihtkari
Päivi PutkonenHegazi
Risto Peltola

050 524 9189
0500 455 156
0400 794 174
040 593 5923

Jos haluat toimia anonyymisti, voit lähettää postia palautelomakkeen kautta nimimerkillä.
Lomake löytyy vihtijärvi.fi-sivujen kohdasta ”Ota yhteyttä”. Toimitus lähettää viestin hallitukselle.
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Lisää elämää kylille LIVE 4
– hankkeista on hyötyä
Teksti ja kuvat: Kaarina Pullinen
Viime vuoden 2019 kylälehdessä hehkutettiin tehdyistä hankkeista: ”Kyläyhdistyksen hankesuma purkautuu”, mutta katin kontit! Kylä- ja muissa yhdistyksissä hankkeet jatkuvat kuin viimeistä päivää – ja
siitä vähän on kysymyskin. Leader-toimintaryhmämme Ykkösakseli ry:n viimeiset Eu-rahat on likipitäen jaettu. Kausi on vaihtumassa ja seuraavan kerran voimme hakea Leader-tukia alustavan tiedon
mukaan kaudella 2021–2027.
Ykkösakseli ry:n viimeinen teemahanke Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 4 (LIVE 4) on jatkoa Ykkösakselin aiem
mille pienten investointien teemahankkeille. Niiden tarkoituksena on ollut mahdollistaa yhdistysten pieniäkin investointeja
50 %:n tuella. Viimeiseen hankkeeseen tätä lajia uskaltautui Vihtijärveltä mukaan useampikin yhdistys.

Kylätalo soikoon!

Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys ry päätti hakea rahoitusta erilaisten soitinten
hankintaan. ”Soittimia voivat hyödyntää koululaisten lisäksi mm. per hekerho,
palvelutaloyhdistys, kyläyhdistys, Martat sekä päiväkoti”, perustellaan hakemukses
sa. Nyt käytettävissä on ukuleleja, putkia, käsikelloja ja kellopelejä. Tavoitteena on lisä
tä kylän harrastusmahdollisuuksia ja ajatuksissa Vanhempainyhdistyksellä on esimer
kiksi bändikerho, muskari ja ehkä myös ukulelesoittotunteja.

Lettukestit!

Tiistaikerho on edelleen voimissaan ja tuntuu vain voimistuvan. Tiistaikerhoa
järjestää oikeastaan tällä hetkellä ainoana toimintanaan Vihtijärven Palvelutaloyhdistys ry. LIVE4 hankkeen tuella on Palvelutaloyhdistys hankkinut itselleen
32 m2:n telttakatoksen sekä muurikkayhdistelmän. Tämä mahdollistaa hienos
ti esimerkiksi tiistaikerhon kesäjuhlien tarjoilun myös sateen sattuessa tai varain
keruun erilaisissa tapahtumissa vaikkapa kylän kirpputorilla. ”Telttaa ja miksei
muurikkaakin voidaan toki lainata muillekin kylän yhdistyksille”, mainitaan hake
muksessa.
Jos jutun kirjoittaja pitäisi lähiaikoina juhlat tai festarit, pyytäisi hän ehkä
Tiikerit (tiistaikerhon lempinimi, ehkä kohta virallinen) niihin paistamaan jo kuu
luisia lettujaan…

Laavulle!

”Laavun rakentaminen on johdonmukainen jatke jo PiPo
hankkeessa aloitetulle paikallisluonnon käytön edistämiselle
Vihtijärvellä”, perustellaan puolestaan Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hakemuksessa. ”Laavu rakennetaan kylän keskus
tassa sijaitsevan pellon metsäsaarekkeelle. Näin se palvelee
läheisen päiväkodin ja koulun lapsia sekä muita kyläläisiä.
Kylän monipalvelupisteen pihan kautta on saavutettavuus
helppo myös lievästi liikuntarajoitteisille. Kaunis maisema laa
vulta avautuu pellon yli Niemenjärvelle. Näin mahdollistamme
kylän luontoelementeistä nauttimisen erityisryhmille (pienet
lapset ja vanhukset), jotka eivät pysty käyttämään vuonna
2018 toteutettuja luontoreittejä”. Laavua varten tehtiin maan
omistajan kanssa rakentamis ja maankäyttösopimus sekä
haettiin kunnasta maksullinen toimenpidelupa laavun raken
tamista varten. Kylälehden ollessa taitettavana ja painossa,
ahertavat talkoolaiset toivottavasti laavun pystyttämisen
parissa. Tervetuloa syksyllä järjestettäviin avajaisiin!
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Klaukkalan ohikulkutie tulee
– oletko valmis?
Teksti: Kaarina Pullinen • Kuva: Yrjö Kivinen • Logo: Ari Peura
Näin otsikoitiin tapaaminen Läyliäisten, Röykän ja Vihtijärven kylien edustajien
ensimmäisessä tapaamisessa lokakuussa 2019. Seuraavassa tapaamisessa
4. helmikuuta 2020 olivatkin mukana jo Nurmijärven, Lopen ja Vihdin kunnanjohtajat.
Lopentie eli seututie 132, joka halkoo
Vihtijärveä, on siitä mielenkiintoinen
tie, että sen 52 km:n varrelle sattuu
monta kylää kolmesta eri kunnasta
(Nurmijärvi, Vihti ja Loppi) ja kahdesta
eri maakunnasta (Uusimaa ja Häme).
Klaukkalaan tössäävä liikenne on
ollut Lopentien työmatkalaisten pu
heenaihe jo kauan. Ohikulkutietä on
suunniteltu ja vatvottu kymmeniä vuo
sia. Nyt kuitenkin viimein tapahtuu.
”Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klauk
kalan keskustaajaman kiertävä yhteys,
joka parantaa alueen liikenneolosuhtei
ta ja mahdollistaa lähialueiden maan
käytön kehittymisen. Klaukkalantie
(maantie 132) on Klaukkalan taajaman
sisääntulotie ja tien kautta kulkee pal
jon läpiajoliikennettä Lopen suuntaan”,
kerrotaan Väylän sivuilla. ”Liikenne
määrä Klaukkalantiellä on noin 16 000
ajoneuvoa päivässä ja se on merkittä
vä joukkoliikenteen käytössä oleva
yhteys. Ohikulkutie tulee helpottamaan
työmatkaliikenteen aiheuttamia ruuh
kia sekä vähentää liikennettä keskus
tassa. Tämä parantaa liikenneturvalli
suutta, vähentää meluhaittaa ja mah
dollistaa uudenlaista maankäyttöä”.
Ohikulkutien on määrä valmistua syk
syllä 2021 ja tällä hetkellä näyttää siltä,
että aikataulu pitää.
Ohikulkutien rakentamisen aloitta
misesta ja kyläläisten huolenilmaisuista
nykyistä liikenneturvallisuutta koskien
sai Vihtijärven kyläyhdistys sysäyksen
kutsua naapurikylät Vihtijärvelle miet
ti mään yhdessä tulevaa tilannetta.
Virallisina kokoonkutsujina ensimmäi
siä ker toja toimivat Hämeen ja Uuden
maan kyläasiamiehet Elina Leppänen
ja Anu Nilsson yhteistuumin. Mukana
olivat edustajat jokaisen kolmen kylän
kyläyhdistyksestä sekä alueen kunnan
valtuutettuja kaikista kolmesta kun
nasta. Jo toiseen tapaamiseen saatiin
mu kaan myös kunnanjohtajat Outi
Mäkelä (Nurmijärvi), Mikko Salmela
(Loppi) ja Erkki Eerola (Vihti).

Route 132 – Tie ilman rajoja

Kauaa ei kylien välisissä tapaamisissa
tarvinnut ihmetellä, kun voitiin yhdestä
suusta todeta, että jotain kannattaisi
tehdä. Päädyttiin hakemaan Leaderra
hoitusta esiselvityshankkeeseen, jonka
tarkoituksen on selvittää, mitä ohikul
kutie meille oikeastaan tarkoittaa. Ra
hoituksen hakijaksi valikoitui Vihtijär
ven kyläyhdistys ry keskeisen sijainnin
ja aiemman hankekokemuksen perus
teella. Sekä Röykän että Läyliäisten ky
läyhdistykset sitoutuivat olemaan mu
kana hankkeessa. Myös kunnanjohtajat
suhtautuivat myönteisesti hankkee
seen, ja lupasivat mukaan kuntien avun
mahdollisuuksien rajoissa.
Rahoitus on saatu yhteisesti Emo ry:l
tä (2/3) ja Ykkösakseli ry:ltä (1/3). Hanke
alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.12.2021. Hank
keeseen on palkattu osaaikaiseksi han
ketyöntekijäksi minut, eli Kaarina Pullinen Vihtijärveltä.
Route 132 – Tie ilman rajoja hanke
selvittää Klaukkalan ohikulkutien vai
kutuksia sekä sen tuomia kehittämis
mahdollisuuksia seututien 132 varren
kylille. Hankkeessa selvitetään alueen
toimijoiden mahdollisuuksia minimoi
da ohikulkutiestä koituvat haitat ja
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maksimoida hyödyt. Tämä tarkoittaa,
että selvitetään myös kuntien ja maa
kuntien välisiä yhteistyömahdollisuuk
sia alueen kehittämiseksi. Esimerkiksi
koulujen ja päiväkotien välistä yhteis
työtä yli rajojen.
Klaukkalan ohikulkutie valmistuu
suunnitelman mukaan syksyllä 2021.
Sen vaikutuksia tulevat olemaan entis
täkin sujuvammat yhteydet pääkau
punkiseudulle ja kansainväliselle lento
kentälle sekä todennäköisesti lisäänty
vä liikenne. Route 132 varren kylät
Röykkä, Vihtijärvi ja Läyliäinen ovat
naapurikyliä, kukin kuitenkin kuntansa
ja maakuntansa rajaaluetta. Asukkai
den arjen helpottamiseksi halutaan
tarkastella aluetta ja sen palveluja
kokonaisuutena. Lähtökohtana on,
että alueen tärkein vetovoimatekijä,
maaseutumaisuus, säilytetään ja sen
tuomia mahdollisuuksia hyödynne
tään.

ROUTE

132

Vuoden kyläläiset
Koonnut: Heli Einesalo
Vihtijärven kotisivuilla esitellään joka kuukausi yksi kyläläinen. Palstan tarkoitus on tuoda kyläläisiä
lähemmäs toisiaan ja esitellä yleisölle sekä uusia että vanhoja, tuttuja ja tuntemattomampia kyläläisiä.
Vihtijärveläinen esittelee nyt menneen vuoden kyläläiset lyhyesti. Lue kotisivuilta jutut kokonaisuudessaan ja käy ehdottamassa uutta kuukauden kyläläistä osoitteessa www.vihtijarvi.fi.

Toukokuu 2019:
Iiro Johtonen, 19

Marianne ja Sami ovat olleet vihtijärveläisiä jo kauan; aika
tarkalleen 14 vuotta sitten he muuttivat Nurmijärveltä
Lapoontielle. Tytär Amanda oli silloin vain kahden viikon
ikäinen ja isoveli Sebastian 5vuotias. Marianne on syntyi
sin nurmijärveläinen ja Sami vietti lapsuutensa Järvenpääs
sä. Marianne valmistui 2015 sisustajaksi ja on menestynyt
alal laan hienosti! Sami puolestaan kävi Järvenpäässä
ammattikoulun talonrakentajalinjan ja työskentelee alalla
nykyisin Vihdissä.
He tapasivat 1998 ja muuttivat yhteen vielä samana
vuonna. Sebastian syntyi 2000 ja Amanda 2005. Vihtijärvelle
heidät toi halu asua maalla luonnon keskellä ja he kokivat
Vihtijärven lapsille turvallisena elinympäristönä, lisäksi se
oli mukavan matkan päässä työpaikoista. (SP)

Tunnelmallisen puutalon keit
tiössä istuu kuukauden kyläläi
semme Iiro tyytyväisenä, kun
tiukka koitos on ohi. Viikon
päästä asettuu valkolakki tuo
reen ylioppilaan päähän. Jatko
suunnitelmatkin ovat jo selvillä.
Ensin armeijan leipiin Upinnie
meen ja sen jälkeen haku Poliisi
ammattikorkeakouluun Tampe
reelle. Poliisin ura on ollut mielessä Iirolla jo lukion ekasta
lähtien, siis kutsumusammatti. ”Suuntautumisesta en vielä
tiedä, ekaksi pitää päästä sisään”, Iiro tuumii.
Iiro on asunut melkein koko ikänsä Vihtijärvellä, jonne
perhe muutti Espoosta vuonna 2004. Iiro oli silloin niin pieni
ettei muista siitä mitään. Perheeseen kuuluvat isoveli Oskari sekä äiti Rauni ja isä Pekka. (KK)

Elokuu 2019:
Heidi Handolin-Kiilo, 35

Vihtijärvellä on perinteisesti
oltu vähän kallellaan Nurmijär
ven suuntaan. Näin ollen ei ole
niin nuukaa, vaikka kuukauden
kyläläinen lipsahtaa vähän kun
tarajan taa – tarkalleen ottaen
noin 400 metrin verran. Posti
kulkee kuitenkin Heidi Handolin-Kiilolle Vihtijärven postinu
merolla 03790, joten lähes kylä
läiseksi voimme hänet huoletta omia. Viimeistään siinä koh
taa, kun Heidi kertoo juhannusperinteekseen Nummituvan
juhannuskisat, on homma selvä.
Kuntaraja kulkee itse asiassa vanhempien kotitilan halki.
Lapsuudessaan Heidi on siis kirmannut sekä Vihtijärven että
Nurmijärven puolella, tosin eipä sillä käytännön väliä ollut.
Näin aikuisiällä Heidi kuitenkin toteaa empimättä olevansa
nurmijärveläinen. Se johtuu pitkälti siitä, että koulut on aina
käyty Nurmijärven puolella ja kaveripiirikin muodostunut
siihen suuntaan. Vihtijärvi on kulkenut rinnalla, ja kylän
asioita tulee seurattua. Kylälehdet ja muut kylän postit
tavoittavat tämänkin nuoren perheen.
Takaisin kotitilan tuntumaan
Heidi päätyi perheineen pari
vuotta sitten. (HE)

Kesäkuu 2019:
Mona Vihtkari, 21

Mona muutti Hyvinkäälle pe
ruskoulun jälkeen, ja valmistui
lähihoitajaksi Hyriasta 2017.
Kolme vuotta Hyvinkäällä oli
mieluista aikaa; uusia ihmisiä ja
paljon tekemistä. ”Opiskeluai
kana tein keikkatöitä mm. Kilja
van sairaalan vuodeosastolla.
Ala kiinnostaa edelleen, mutta
ehkä enemmän kodinomaises
sa ympäristössä, kuten hoitoko
dissa”, toteaa Mona lapsuuden
kotinsa kuistilla.
Nyt Monan päivät täyttyvät Syökerin Tuvalla, missä hän
toimii päivittäisen toiminnan vastaavana henkilönä. Jos
aikaa jää, se kuluu Aatukoiran kanssa metsissä ja rannoilla
kulkiessa. Mieli rauhoittuu ja on lupa miettiä, mitä tulevai
suudellaan tekee. (TP)

Heinäkuu 2019:
Marianne ja
Sami Sirén

Syyskuu 2019:
Harri Hampori, 55

Kuukauden kyläläisenä
esittelemmekin heinä
kuussa tuoreen aviopa
rin. Marianne ja Sami
Sirèn viettivät lauantai
na 20.7. kesähäitä.

Tammikuussa 1954 saapui Kuri
kan mies ensi kertaa Vihtijärvel
le. Noin kymmenen vuotta sen
jälkeen syntyi Annikki ja Tuomo
Hamporin nuorin poika, Harri.
Harri Hampori ei ollut uskoa
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kor viaan, kun hänet kutsuttiin elokuisessa kyläjuhlassa kah
vinkaatourakan jälkeen estradille vastaanottamaan kylä
yhdistyksen myöntämää Vihtijärven toisen kyläneuvoksen
arvonimestä kertovaa kunniakirjaa.
”Vihtijärven kyläyhdistys ry on nimittänyt Harri Hamporin
Vihtijärven toiseksi Kyläneuvokseksi tunnustuksena pitkä
aikaisesta ja sitoutuneesta toiminnasta Vihtijärven kylän
hyväksi”, lukee kunniakirjassa. Nimitys ei olekaan mikään
tavallinen presidentin myöntämä Valtioneuvoston kanslian
nimitys, vaan peräti Vihtijärven kyläläisten edustajien valit
sema epäsäännöllisesti ja vain aiheesta jaettava kunnian ja
kiitollisuuden osoitus. Sitä ei voi rahalla ostaa. Vihtijärven
ensimmäisen kyläneuvoksen arvonimityksen sai vuonna
2013 Anu Kuusela.
”Tuli ihan puskista”, puuskahtaa Harri. Tai oikeastaan
Ikke, jolla nimellä useampi kyläläinen hänet tuntee. Harrista
tuli Ikke noin kymmenen ikäisenä 70luvun puolen välin tie
noolla. Ilmeisesti Hullujussin kappaletta Angelina on tapail
tu sen verran ahkerasti, että velipoika Hanski päätti nimetä
pikkuveljen uudelleen. Onnistui. (KP)

suunnitelmissa, mutta niiden toteutus osoittautui hanka
laksi. ”Youtubesta katsoin mallia, miten hahmon voi toteut
taa”, Ellen kertoo. Pitkäjänteisyydestä kielii se, että Ellenillä
meni puvun tekemiseen pari kuukautta. Kärsivällisyys kan
natti. Ellenillä on Forestin lisäksi kymmeniä muita hahmoja
mielessä odottamassa toteuttamista. Niihin paneudutaan
joskus tulevaisuudessa. Ehkä ensi Halloweentapahtumassa
nähdään taas uusi Ellenin luoma hahmo. (KK)

Talvikuu 2019–2020:
Lumiukot
Pellervo ja Elmeri

Tammikuussa kylälle eilmestyi
eräs kylmä herra, nimittäin lu
miukko Pellervo. Hän oli lähte
nyt ihmettelemään missäs ne
talvikelit luuraa. Aika kummal
lista oli ollut Vihtijärvelläkin:
plusasteita päivät pitkät ja vet
tä vaan satoi. Nyt alkaa varmaan
kylän kaivot olemaan jo pikkuhiljaa täynnä.
Pellervo päätti jäädä veneen luo varmuuden vuoksi. Hyp
päisi sitten kyytiin, jos joku tulva yllättäisi. Hän oli niin kum
missaan koko pitkittyneestä marraskuusta, että pyysi suku
laisiaan varmistamaan, ettei hän vain nyt olisi väärään vuo
denaikaan liikkeellä. Helmikuun puolella iltahämärissä saa
puikin Pellervon eno, lumiukko Elmeri. Enolla oli sen ver
ran vauhtia tullessaan, että se kiepsahti veneen laidan yli,
päälleen kiville seisomaan. ”Mutta eipä hätiä mitiä”, tuu
masi eno Elmeri. ”Siinä sitä voi ylösalaisin ihmetellä ”pääl
leen keikahtaneita” talvikelejä”.
Pellervo sen sijaan aikoi laittaa peukalon pystyyn ja odo
tella josko saisi kyytiä pohjoiseen päin. Talvelle oli tainnutkin
käydä kuten eno Elmerille, valitettavasti! (OR & ER)

Lokakuu 2019:
Lara Wagner, 16

Lokakuun 2019 kuukauden kylä
läinen Lara Wagner on kotoisin
Saksasta, Gross Lindowista.
Kylä sijaitsee todella lähellä
Puolan rajaa, tunnin matkan
pääs tä Berliinistä. Nyt Lara
asuu vuoden Vihtijärvellä vaih
tooppilaana.
Kun Laralta kysyy, miksi hän
tuli Suomeen vaihtooppilaaksi,
syitä kyllä löytyy. Skandinavia kiinnostaa ja vaikka Suomi ei
varsinaisesti kuulu skandinaviaan, on se tarpeeksi lähellä.
Ainutlaatuinen kieli ja ajatus siitä, että Suomi on maa, johon
ei moni lähtisi, houkuttelivat. Myös Suomen kehuttu koulu
järjestelmä oli osana valintaa. Lara pitää koulusta, opiskelus
ta ja ylipäätään oppimisesta. Suomessa Laran isäntäperhee
seen kuuluvat äiti Kaarina, sisko Elsa (16) ja kaksi kissaa,
Hetta ja Touho. Lara on kiitollinen perheestään ja siitä, että
perheessä on joku oman ikäinen. ”Mukavaa, kun on aina
seuraa ja joku jota ärsyttää!”, Lara sanoo leikillään.
Lara on myös onnellinen siitä, että on päässyt Vihtijärvelle.
Yhteisöllisyys kävi hyvin ilmi Vihtijärven kyläjuhlassa elo
kuussa. On tosi erilaista verrattuna Saksaan, kun vaikuttaa
että kaikki tuntevat toisensa. Lara on myös nähnyt kyläm
me hienoja paikkoja ja tutustunut uusiin, mukaviin ihmisiin.
(EP)

Maaliskuu 2020:
Anton Palmola, 3

Maaliskuun 2020 kuukauden
kyläläinen Anton Palmola täyt
tää ihan pian 4 vuotta. Hänestä
on kasvanut iso poika ja innokas
oppija. Hän odottaa kovasti
syntymäpäiviään ja on harmis
saan kun ei niitä ihan heti pääs
tä juhlimaan, mutta toteaa että
”Niin kun on se virus”. Kakku
toiveena on iso kasa suklaamu
nia.
Antonin perheeseen Vihtijärven Pyyniemessä kuuluvat
vanhemmat, isoveli Aaron, 5, sekä pikkuveli Andreas, 1
vuotta. Kolmas veli on odotettavissa piakkoin, heinäkuussa.
Muutakin läheistä sukua asustaa ihan lähellä. Anton käy
Vihtijärven päiväkotia. Hän viihtyy siellä erinomaisesti ja
monesti toteaakin, kun äiti tulee hakemaan, että ”Äiti älä
tule vielä hakemaan”. Kaverit on tärkeitä ja niistä puhutaan
paljon myös kotona. Anton harrastaa jalkapalloa Nurmijär
ven palloseurassa, siitä on tullut tärkeä harrastus tälle pie
nelle miehelle. Kummisedältä saatu pihamaali on kovassa
käytössä. Pyöräily on myös mieluisaa, kunhan vielä pysyisi
isoveljen perässä hieman paremmin. Antonin lempiväri on
vihreä.
Anton pitää kovasti ”työmieshommista”, kuten hän niitä
itse kutsuu ja lähtee niihin aina innolla mukaan. Verstas on
tuttu paikka ja pyydettäessä tulee jo oikea työkalu. Kerran
ukin kanssa työhommissa ollessa oli lastuja lentänyt lattial

Marraskuu 2019:
Ellen Vuorikkinen, 15

Tämänsyksyisen Halloween
juhlan naamiaisasukilpailun
voittajaasua raati piti kekseliää
nä ja omaperäisenä. ”Oli kiva
kilpailla, mutta jännitti alussa”,
asun luoja Ellen Vuorikkinen
kommentoi. ”Periaattessa toi
voin voittavani ja kun voitto tuli,
se tuntui kivalta. Edellisen vuo
den juhlassa minulla oli vain ti
laisuuteen sopiva hattu”.
Naamiaisasun Ellen on suunnitellut ja toteuttanut alusta
asti itse. Mummo tosin auttoi vähän kaavoittamisessa. On
hahmolla nimikin, Forest Beast. Upean hahmon Ellen raken
si vaaahtomuovista ja kankaasta. Sarvetkin olivat Ellenin

➟
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Toukokuu 2020:
Sari Ahvenharju, 43

le. ”Tule mummo siivoamaan”, huusi Anton ovesta mum
molle. Mistä sitten oli päätellyt sen olevan mummon hom
mia... Onneksi tämän käsityksen voi vielä korjata. (KS/KP)

Täällä Sari on selvästi kotonaan
– päässyt perille. Hirsinen oma
kotitalo pihapiireineen sisältää
kaiken sen, mikä on tärkeää.
Luontoa, eläimiä, kasveja,
oman perheen ja perusarjen.
Pikkutyttönä Sari asui Helsin
gin Töölössä. On monen asian
summa, että nykykoti sijaitsee
Vihtijär ven Kauriinpolulla,
ensimmäistä kertaa ihan maalla. Ihan sattumaa se ei kuiten
kaan ole, sillä juuret ovat tässä kylässä. Sarin tyttönimi on
nimittäin Silvasti, joka kuulostaakin jo ihan tutulta. Selvite
täänpä siis, kenen tyttöjä sitä ollaan. Sari on Seppo ja Eila
Silvastin tytär, ja vietti pikkutyttönä paljon aikaa Vihtijärvel
lä isovanhempiensa Vilhelmi ja Alma Silvastin luona. Teuvo
Silvasti oli Sarin setä ja hänen poikansa Hannu, Antti ja Timo
siis Sarin serkkuja. (HE)

Huhtikuu 2020:
Ida Ekholm, 15

Huhtikuun kuukauden kyläläi
semme, Ida Ekholm,15, on aika
tuore tapaus Vihtijärvellä. Pit
kän suunnittelun ja odotuksen
jälkeen Ida ja perhe pääsivät
vihdoin muuttamaan Pe täys
järven rannalle helmikuussa
2020. Idan perheeseen kuuluvat
äiti Johanna, isä Kasper, pikku
sisko Lina, 13, pikkuveli Emil, 6,
ja kolme koiraa. ”Mä olen aina
halunnut asua landella!”, Ida sanoi kysyttäessä, miksi hän
odotti muuttoa Klaukkalan hulinasta tänne kauas kaikesta.
Täällä asuminen on tähän asti täyttänyt odotukset, eikä
ilmassa ole pisaraakaan katumusta. Ida on unelmoinut pie
nessä kylässä asumisesta tiiviin yhteisön sopuisuuden ja
kaikkitunteekaikkiperiaatteen takia. Ja onhan se muka
vaa, kun naapuri ei ole kuitenkaan ihan näköyhteyden pääs
sä. (EP)

Valinta kuukauden kyläläiseksi ei edellytä erityisiä ansioita, saavutuksia tai merkkipäivää.
Riittää, että asuu kylällä – tai liittyy jotenkin kylän elämään. Ketä toivoisit kuukauden
kyläläiseksi? Tee ehdotus toimitukselle (toimitus@vihtijarvi.fi).
Itseäänkin saa ehdottaa.
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Poimintoja uutisvuodesta
2019–2020
Koonnut: Heli Einesalo
Vihtijärven mediatiimi pitää kyläläisiä ajan tasalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Uutisia julkaistaan osoitteessa www.vihtijarvi.fi aina, kun kylällä sattuu ja tapahtuu, ja kun toimitus suinkin ennättää paikalle. Kyläläiset voivat osallistua toimintaa antamalla juttuvinkkejä, nappaamalla kuvia tai
vaikka lähettämällä valmiin jutunkin. Toimituksen yhteystiedot löydät tämän lehden ensimmäiseltä
sivulta.

Erilainen musiikkitilaisuus
kappelissa (2.7.2019)

Sairaalamuusikko Anna Brummer
yhdessä kitaristi Ville Toiviaisen kanssa
toteutti yhteisen musiikkimatkan sun
nuntaina 30.6.2019. Tilaisuus toteutet
tiin Vihdin seurakunnan Kesämusiikkia
seurakunnassa konserttisarjassa Vihti
järven Kappelissa.
Matka oli Annan työssään sairaalassa
kohtaaman henkilön mielimusiikkia.
Anna tekee arvokasta ja tärkeää
uudenlaista muusikontyötä kohtaa
malla saattohoidossa olevia potilaita,
yhteistyötä hän tekee esimerkiksi Hel
singin Suursuon sairaalan ja Terhokodin
kanssa. Neljän vuoden ajan Anna
Brummer on ollut tämän uuden toimin
tatavan pioneerina, tunnustellen ais
tien, kuulostelen näiden henkilökoh
taisten kohtaamisten vaikutusta vas
taanottajaansa. Musiikin avulla kivut
voivat helpottua ja omia elämänvaihei
taan ja tunteitaan voi käsitellä uudella
tavalla. Pääsimme yleisönä mukaan po
tilaan elämäntarinoihin ja mielenmaise
miin. (PK)

Tehotiimi iski kylätalolle
(29.7.2019)

Maanantaiillan tehoisku kylätalon
ikkunoiden kimppuun paljasti läsnäoli
joille jälleen kerran kylätalon loistavat
maisemat! Seitsemän henkilöä uurasti
kaksi tuntia ja pesi 122 erikokosta ikku
napintaa tehokkaasti ja taidolla. Päälle

saatiin luvatut ahkeruuskahvit ja ihas
teltiin myös kylätalon vitriinin aarteita.
(KP)

Pop-up -katukeittiötapahtuma ei sateesta
kärsinyt (14.8.2019)

Vihtijärven Kirpputorin Popupkatu
keittiöt tapatumapäivänä la 11.8. varau
duttiin vesisateeseen ja sen myötä vaa
timattomaan yleisömäärään. Toisin
kävi: Sade ei tahtia haitannut.
Toista sataa hymysuista asiakasta
nautti lounaasta tai kahviloiden tuot
teista sisätiloissa. Urheimmat heistä
ruokailivat viehättävässä ulkomiljöös
sämme. Katukeittiön oli yksityisten ky
läläisten lisäksi pystyttänyt myös Vihti
järven Palvelutaloyhdistys, jonka jo
9

mainetta niittänyt lettukahvila houkut
teli väkeä. Myös lähimetsän tuotteista
valmistettu keitto ja herkulliset munkit
menivät kuin kuumille kiville. Kiitokset
ja sekä avustajille! Ilmeisesti osittain
paikallislehden kivan puffijutun ansios
ta tavoitettiin uusia asiakkaita Vihdin
alueelta ja lähikylistä. Yleisöryntäys oli
niin mittava, että ruuat loppuivat
ensimmäisen kahden tunnin aikana.
Kahvia toki riitti tilaisuuden loppuun
saakka. Myös varsinaisen kirpputorin
aarteet löysivät uudet omistajat tarkan
harkinnan jälkeen. Jopa Olkkalaan mu
seoon lähti harvinainen esine. (AK &
KP)

Vihtijärven koulussa
vietettiin harrasteviikkoa
(4.9.2019)

Koulussamme oli monenlaista ohjemaa
harrastusviikolla 35. Oppilaat 5.–6.luo
kilta kertovat vierailuista ja samalla
omista kokemuksistaan kyseisen har
rastuksen osalta:
Maanantaina Vihtijärven VPK:sta
Harri ja Noora kertasivat meille kaikille
tärkeitä asioita, muun muassa hätänu
meron 112 sekä 112sovelluksen. VPK:s
sa eli vapaapalokunnassa henkilöt osal
listuvat pelastus ja palotehtäviin va
paaehtoisesti oman työn ohella. VPK:s
sa harjoitellaan kodin paloturvallisuutta
aina ensiapuun asti. Sinne pääsee
7vuotiaana, eli silloin kun aloitat kou
lunkin. Se on tarkoitettu innokkaille

nuorille koululaisille. Suurin osa alueen
VPK:n harrastajista koostuivat juuri
vihtijärveläisistä.
Tiistaina koulullamme kävi Tanssi
opisto Vinhasta Varpu. Hän opetti meil
le muutamia eri tanssityylejä kuten
jazzia, balettia, nykytanssia ja street
dancea. Varpu näytti meille, kuinka
kauniisti, sulavasti, rennosti taikka
rempseästi voi tanssia.
Keskiviikkona lähdimme Kuuselan
talolle Eskon ja Leenan luo aamulla
kymmenen aikaan kävellen. Ilma oli
kaunis ja lämmin. Aluksi pelattiin nelos
kuutosluokan keksimiä pelejä mm.
kuuma peruna, ristinolla, kepinryöstö.
Lammen rannalla oli myös kaarnave
neiden rakentelua.
Harrasteviikon viimeisen päivän
kruunasi Hevoslaakson poni vierailul
laan. Kaikki oppilaat ja vieläpä päiväko
din lapsetkin pääsivät halutessaan rat
sastamaan. Niinpä melkein kaikki kipu
sivatkin ponin selkään. Katse horison
tissa ratsastuksenopettajan neuvoin.
”Ponit ovat söpöjä ja semiisoja eläi
miä, jotka syövät paljon”. ”Ratsastus
on hauskaa ja kannattaa kokeilla lauka
ta ja hyppiä esteitä. Ensin kuitenkin
kannattaa kokeilla miltä ratsastus tun
tuu eli vähän ravata, tehdä voltteja,
käännöksiä ja mennä puomeja ravissa
tai kävellen”.
Meillä oli kiva ja mielenkiintoinen
harrastusviikko. Kiitos kaikille vieraili
joille! (koululaiset)

Hyvinvointipalveluja
tarjolla (24.9.2019)

Vihtijärven kylätalolla on viime syksys
tä lähtien ollut käytettävissä esimer
kiksi hoitohuoneena käytettävä tila.
Tilan mahdollisti Ykkösakselin LIVE3
hanke, jonka avulla entisestä kylmästä
vinttitilasta voitiin tehdä kalustevaras
to. Kalusteet siirrettiin entiseen vinttiti
laan, jolloin vapautui mainio tila kaunii
ne näköaloineen hyvinvointipalveluiden
tarjoamiseksi tai vaikkapa etätyötilaksi.
Lähiaikoina voi varata ajan jalka tai
kasvohoitoon. (KP)

Halloween oli
komea ja kammottava
(30.10.2019)

Vihtijärven koulun vanhempainyhdis
tys apureineen järjesti hienon tapahtu
man viikkoa ennen varsinaista hallo
weenia. Teeman hengessä sopivasti
kammottava ilta on joka vuosi yhdistyk
sen tärkein varainkeruutapahtuma.
Tapahtuma kootaan talkoilla ja tuotto
käy tetään vanhempainyhdistyksen
kautta koululaisten kevätretkiin sekä
erilaisiin materiaalihankintoihin. Yhdis
tys on hankkinut koululaisille mm. väli
tuntivälineitä, soittimia ja muuta tar
peellista. Retkiä on tehty mm. luonto
keskus Haltiaan sekä Sisumetsän seik
kailupuistoon.
Nummituvan suuressa salissa oli
useita pelipisteitä, joissa pääsi mm.
heittämään palloa tai purkkeja, sekä
kokeilemaan onneaan karmanpyöräs
sä. Yhdellä pelipisteellä pääsi ennusta
jan pakeille, kun samaan aikaan naapu
ripisteessä tunnusteltiin sokkona ma
toja, liskon silmämunia ja muuta inhot
tavaa. Yläkerran party cornerissa soi
vat lempibiisit, ja kahviossa tarjoiltiin
halloweenhenkisiä herkkuja. Tämän
vuoden uutuuksina paikalle oli saatu
myös hot dogeja, popcornkone sekä
makuhattaroita. Tapahtuman viimeis
telivät upeat valoefektit.
Kaikki tapahtuman lavasteet ja so
misteet on tehty kierrätysmateriaaleis
ta. Aktiiviporukka on loihtinut huikeita
rakennelmia ja halloweenhenkisiä
koristeita jämälaudoista, vanerinpalois
ta, vanhoista huonekaluista ynnä
muusta. Järjestäjät pitävät tärkeänä
sitä, että tapahtuma toteutuu kestävän
kehityksen hengessä. Jokavuotisen
kurpitsanveistokilpailun voiton vei
tänä vuonna Antti Saari. Rohkeimmat
veistäjät olivat käyttäneet mielikuvitus
ta, ja osallistuivat kilpailuun vesimelo
nilla ja ananaksella. Eri kokoisista ja nä
köisistä kilpailutöistä oli koostettu hie
no kokoelma Nummituvan ulkoportail
le. (HE)
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Elinvoimajohtaja
kannustaa Vihtijärven
brändin hiomiseen
(7.11.2019)

Vihtijärven kyläkokouksen vierailijaksi
tiistaina 5.11. oli kutsuttu Vihdin kunnan
elinvoimajohtaja, kunnan johtoryhmän
jäsen Petra Ståhl. Mitä elinvoimajohta
ja tekee? Mitä hän on tehnyt Vihtijär
ven hyväksi ja mitä aikoo jatkossa teh
dä?
Elinvoimajohtajan työkartta on hy
vin monipuolinen. Siihen kuuluvat esi
merkiksi esimiestyö, maankäytön
kokonaisuus ja resurssien jakaminen
sille, rakennus ja ympäristövalvonnan
viranomaistehtävät, liikuntapalvelut,
markkinointi sekä edunvalvontatyö.
Kunnan edunvalvonnassa Tunnin juna
hanke on vahvasti ajankohtainen nyt.
Kokouksessa jälleen keskustelua herät
tänyt osayleiskaava on tuloillaan, pyr
kimys on saada koko kunnan strategi
nen yleiskaava ehdotuksena nähtävil
le loppuvuodesta. Vesi ja jätevesiasiat
sinällään eivät ole Petra Ståhlin vas
tuulla. Kunnassa niistä vastaa tällä het
kellä tekninen johtaja Matti Kokkinen,
joka vieraili kyläkokouksessa viime syk
synä.
Innostuneet terveiset Petra toi
Mathildedahlista, Salosta, jossa oli juu
ri vieraillut. Kylän brändäys ja yrittäjä/
asukasyhteistyö on hänen mielestään
siellä onnistunutta. Vastaavaa toimin
taa ja yrittäjyyttä kuuluttaa elinvoima
johtaja myös Vihtijärven alueella. Sel
laisessa kunta voisi Petran mielestä olla
mukana näkyvyyttä laajentamalla. Vih
tijärvellä brändäys on vielä alkuvaihees
sa, mutta asiaa on kyllä jonkin verran
mietitty. Viime talvena mietitty Vihti
järven slogan ”Tarpeeksi lähellä, riittä
vän kaukana” kertoo siitä, että täh
täämme asumisen lisäämiseen. Vihti
järven hyvä pöhinä ja talkoohenki sai
vat kiitosta elinvoimajohtajalta. (AK)

Kunnanjohtajat tapasivat
Vihtijärvellä (5.2.2020)

Lokakuussa 2019 Läyliäisten, Röykän ja
Vihtijärven kylä ja asukasyhdistysten
edustajat sekä kylien ”omat” kunnan
valtuutetut kyläasiamiesten johdolla
pohtivat Klaukkalan ohikulkutien vai
kutuksia alueella.
Ajatuksia on kehitelty edelleen sitten
lokakuun. Tiistaina 4.2.2020 kiipesivät
kylien edustajat ja alueiden kyläasiamie
het jälleen Vihtijärven kylätalon saliin
pohtimaan asiaa edelleen. Tällä kertaa
ilahduttavasti pääsivät mukaan myös
alueen kaikki kolme kunnanjohtajaa:
Outi Mäkelä Nurmijärveltä, Mikko Salmela Lopelta sekä Erkki Eerola Vihdis
tä.
Tapaamisessa todettiin, että kylien,
kuntien ja maakuntien välistä yhteistyö
tä tien 132 tiimoilta halutaan jatkaa.
Päätettiin hakea hankerahoitusta esi
selvityshanketta varten alueen Lea
dertoimintaryhmiltä. Esiselvityshank
keessa on tarkoitus kartoittaa lähtöti
lanne ja mahdolliset kehittämisen pai
kat. Kun tausta ja pohjatiedot on saa
tu selvitettyä, voidaan aloittaa varsi
nainen alueen kehittäminen. Mikäli
hankehakemus hyväksytään, toimii
hankkeen hallinnoijana Vihtijärvi, mui
den tienvarren kylien osallistuessa
aktiivisesti hankkeen toteuttamiseen.
Kunnanjohtajat suhtautuivat yhteis
työehdotuksiin positiivisesti ja uskoi
vat kuntien olevan apuna niissä asiois
sa, missä voivat. (KP)

Nummituvalla vietettiin
laskiaista ilman lunta
(24.2.2020)

Sunnuntaina järjesti Vihtijärven VPK
perinteisen laskiaisriehan, jossa tänä
vuonna ei valitettavasti pulkkamäkeen
päästy. Tuulimyrskyn puhallettua ke
vyen lumipeitteen saman tien pois oli
tarjolla kuitenkin paloautoajelua ja
makkaranpaistoa buffetin hernekeiton
ja laskiaispullien lisäksi. Hetken näytti

min, lisäksi se tulee näkyviin nykyistä
paremmin. On myös oletettavissa, että
kirpputorin sisätilojen valoolosuhteet
paranevat. Myös alueen turvallisuus
paranee, kun vaara kaatuvista lahoista
puista poistuu tien ja rakennuksen vä
littömästä läheisyydestä. 
Kyläyhdistys on hakenut Ykkösakse
lilta LIVE4hankkeen puitteissa rahoi
tusta kylän keskustaan rakennettavalle
laavulle. Rahoitus sekä asiaankuuluvat
luvat Hiiskulasta ja kunnasta on myön
netty, ja tämän vuoden kevään ja kesän
aikana on tarkoitus rakentaa päiväkotia
lähinnä olevalle peltosaarekkeelle laa
vu. Laavua on toivottu jo pitkään eri
tyisesti päiväkodin väen taholta. Näky
mä rakennelmalta antaa Niemenjärven
ja iltaauringon suuntaan.
(KP)
epävarmalta, saadaanko paloautoaje
lua heti alussa käyntiin, pelastusyksikön
saatua juuri ennen tapahtuman alkua
hälytyksen myrskytuhojen torjuntaan.
Keikka saatiin kuitenkin hoidettua
ripeästi alta pois ja lapset pääsivät pal
jon odotetulle paloautoajelulle. Päivän
hälytys oli VPK:lle jo yhdeksäs tänä
vuonna, joten alkuvuosi on ollut san
gen kiireinen. Yleensä palokunnalla on
noin kolmekymmentä hälytystä vuo
den aikana. (OS)

Kylätalolla vapaana
rauhallinen etätyöpiste
(24.3.2020)

Kylämaisema muuttuu
(29.2.2020)

Hiiskulan kartano panostaa tänä ke
väänä kylän keskustan maisemaan.
Suunnitteilla on kyläkeskuksen maise
manhoitotoimenpiteitä, jotka vaikutta
vat kyläläisten ja ohi ajavien näkymiin.
Mikäli kelit sen sallivat, tulee ehkä
aivan lähiaikoina näkyvin ja toiminnalli
sestikin merkittävin muutos tapahtu
maan Kylänpään kohdalla. Vanha,
arviolta 17 metriä korkea ränsistynyt
hoi tamaton kuusiaita Lopentien ja
Kylänpääntien risteyksessä poistetaan.
Tämä tulee luonnollisesti vaikuttamaan
aivan kuusien katveessa olevan Kylän
pään kirpputorina toimivan rakennuk
sen ympäristöön. Vanha rakennus tu
lee tuulettumaan entistä tehokkaam
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Kylätalon kokous, juhla, hoitohuone
ja muut varaukset on peruttu toistai
seksi koronaviruksen aiheuttamien
seurausten vuoksi. Monet työskente
levät nyt kotoa käsin.
Vihtijärven Kylätalolla on vuokratta
vissa useampiakin rauhallisia työtiloja.
Tavallisesti hoitohuoneena toimivan
tilan lisäksi voi vuokrata kylätalon salin
tai kirjastohuoneen. Jokaisessa tilassa
on mahdollisuus omaan sisäänkäyntiin
sekä wc ja käsienpesutilaan. Käytettä
vissä on myös yhteinen keittiötila, jos
sa varusteina mm. kahvin ja vedenkei
tin, jääkaappi ja mikroaaltouuni. Kylä
talolla on mahdollista käyttää talon
WiFiverkkoa.
Lähellä myös kuntorata ja luontoreit
ti virkistävää taukoliikuntaa varten.
(KP)

Kesätöissä kyläyhdistyksellä
Teksti: Kaarina Pullinen sekä Iitu ja Varpu Virmavirta • Kuva: Kaarina Pullinen
Kyläyhdistys on viime vuosina
työllistänyt kylän nuoria kunnan
myöntämän tuen avulla. Myös
Osuuspankilta on saatu tukea
nuorten työllistämiseen.
Kuka on viime vuosina pitänyt
siistinä kylän ilmoitustaulut Syö
kerin tuvalla ja päiväkodin hyöty
jätepisteellä? Kuka on inventoi
nut kylätalon astiat, kyläkirjat ja
logotuotteet? Kuka perusti Vih
tijärven Instagramtilin? Kuka oli
talkoolaisten lisäksi rakentamas
sa kylän luontopolkuja? Kuka te
ki suursiivouksen kylätalolla? Ku
ka hoiteli viime kesänä Vihtijär
ven EKpisteen Kylärallissa? Kuka
on muutenkin ollut organisoi
massa kyläyhdistyksen järjestä
miä kesätapahtumia? Kuka pesi
kylätalon matot? Kuka siirsi kylä
koordinaattorin puhelinnumerot
vanhasta luurista uuteen? Näitä
ja monia muita asioita ovat kylän
nuoret ansiokkaasti hoitaneet
kesätöiden puitteissa. Kun kylä
yhdistyksellä on meneillään sopi
va hanke tai kyläkoordinaattoria
on mahdollista käyttää kesätöi
den ohjaamiseen, voi kyläyhdis
tys hyödyntää kunnan ja muiden

tahojen suomia työllistämistukia.
Iitu ja Varpu Virmavirta olivat
Vihtijärven kyläyhdistyksellä töis
sä kesällä 2019, ja kommentoivat
kokemustaan seuraavasti:
Iitu: ”Vihtijärven kyläyhdistyk
sellä on huippu työilmapiiri, joka
kannustaa töissä. Lisäksi työteh
tävät ovat monipuolisia ja niiden
parissa oli mukava työskennellä.
Itse koen että juuri nämä moni
puoliset työtehtävät voivat an
taa suuntaa sille, mitä tulevaisuu
dessa haluaa tehdä. Ainut miinus

on, että työt kestävät vain kaksi
viikkoa, näissä töissä viihtyisi pi
dempäänkin”.
Varpu: ”Kesätöistä kyläyhdis
tyksellä on jäänyt paljon muka
via ja hauskoja muistoja. Työn
monipuolisuus on opettanut mo
nia hyödyllisiä taitoja ja lisännyt
tietämystä monista kylän asiois
ta. Omalla kylällä työskentely on
luonnollisestikin palkitsevaa, kun
työn hedelmistä pääsee usein
nauttimaan itsekin”.

VIHTIJÄRVEN KESÄKIRPPUTORI
Kylänpääntie 4
pe 16–19
la 11–16
su 12–17
Haluatko tehdä lahjoituksen?
Haluatko mukaan kirpputoritoimintaan?
Lisätiedot 040 832 8855/Anja
Lisätietoa mahdollisista tapahtumista lähempänä
ajankohtia. Seuraa ilmoittelua: www.vihtijarvi.fi
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Kirpputorin kesä
Teksti ja kuva: Anja Kokkonen
Korkeat kuuset varjostavat kirpputoria pihapiirin reunoilla. Päätämme kuitenkin vuoden 2019 kesäkauden suunnittelupalaverissa, että mikään ei luo varjoa tai estä meitä luomasta aurinkoista tunnelmaa asiakkaidemme iloksi.
Kesän toiminta käynnistyi 25.5.2019 avajaisilla sa
teen ja raesateen vuorotellessa. Kesäkukat vaih
toivat omistajaa, tavaraa tuli myyntiin ja onnistunei
ta löytöjä kirpputorilta lähti uusiin osoitteisiin. Näin
vahvistui, että kesä on tullut kyläämme.
Avoimet Kylät päivänä 8.6. oli Kylärallin rasti
kirpputorilla. Rastin hoitivat kylän kesätyöntekijät.
Avoimet Kylät päivään osallistunut bussilastillinen
virottaria poikkesi myös ostoksille. Heti perään saa
tiin uutta myytävää lahjoituksina. Tämä on sitä
kirpputorin ydintä. Pura kuorma, hinnoittele, laita
esille, järjestele, myy ja sitten taas sama alusta. Ki
vaa tekemistä.
Tässä kesän vaiheessa parin työntekijän ajatuk
set kirpputorin uudistamisesta pyrkivät esiin. Pu
heesta päästiinkin pian tekoihin. Järjestimme osan
kirpputorista myyntinäyttelytyyliseksi. Samalla
saimme toivottuja istumapaikkoja asiakkaillemme
sateen varalle. Asiakkaatkin pitivät kovin uudistuk
sesta. Lehtijuttu Vihdin Uutisissa tavoittivat kirp
parikansaa lähikylistä ja kuntarajamme ulkopuolel
takin. Vanhaa pihapiiriämme saapui ihastelemaan
lukuisia uusia asiakkaita kesän mittaan.
Juhannuksen saunateema 21.–23.6. oli menestys,
sillä vastoja sekä vihtoja sai meiltä ostaa ja molem
mat lajit myytiin loppuun. Eräs poika totesi: ”teillä
on hyvät valikoimat”, ja katosi vanhempien autoon
lelukuorma mukanaan. Sää suosi ja myyjätär ehti
hyvin itsekin nauttimaan keskikesän juhlasta.
Lasten kirpputoripäivää vietettiin 29.6. ja moni
”yrittäjänalku” laskeskeli iloisena kassaansa. Van
hana pankkilaisena olin tyytyväinen kuullessani,
että ”säästöön menee”. Ajattelin, että ehtii sitä sit
ten kulutusjuhliin, kun vartta kasvaa.
Merkintä kirpputorivihossa 5.7.: KYLMÄÄ! Niin
kuin elämässä muutenkin, jouduimme muutta
maan ennalta sovittuja asioita. Teatteri Perä saa
tiin sadeuhkan alta kylän koululle. Myöhemmin hei
näkuussa helteet saavuttivat kylämme ja asiak
kaamme siirtyivät rannoille. Hyvä niin. Vihossa luki:
”Ihanasti järjestetty huoneet!” Sydämeni läikähti
näistä kiitoksista myös.
POPUP Katukeittiöt aukesivat 11.8. samalla het
kellä kuin taivaskin. Kaatosateessa mentiin. Asiak
kaat eivät kääntyneet pois, vaan puikkelehtivat sa

teelta suojaan ruokailemaan ja kahvittelemaan si
sätiloihin. Selvisimme yleisöryntäyksestä yhteis
työllä. Sen kesä kuivaa, minkä kastelee. Autoilijat
kiittelivät uutta parkkipaikkaa lähipellolla.
Sadonkorjuutapahtuma elokuun lopulla on löy
tänyt vankan asiakaskunnan. Hymysuiset asiakkaat
kartuttivat talvivaraa ja tekivät kirpputorilöytöjä.
Kuulumisia vaihdettiin Palvelutaloyhdistyksen lät
tykahvilassa nauttien auringosta ja ystävistä. Apu
tiiminä ansiokkaasti toimi kaksi kylän nuorta, Elsa
ja Lara. Lopettajaisista 8.9. tuli kesän huipentuma
kirppaalen ja Dog’s and Delin burgerpäivän ansios
ta. Grillille oli yhtäjaksoinen jono monen tunnin
ajan.
Kiitos vielä kerran lahjoittajille, asiakkaille, yhteis
työkumppaneille sekä kirpputorin väelle tausta
joukkoja unohtamatta. Teitte yhdessä huikean yh
teisöllisen upean kesän 2019!
Tapaamisiin 2020 kesällä. Meillä silloin jälleen uut
ta ja vanhaa tarjolla. Uutuutena ainakin valoisa pi
hapiiri!
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Kadonneiden jäljillä
Teksti: Nimimerkki K Neuvo • Kuva: Ari Peura
Viime vuoden 2019 kylälehteä varten yritettiin selvittää Vihtijärven todellista väkilukua.
Tutkimukset jatkuvat edelleen.
Vuoden 2019 Vihtijärveläinenlehdessä ollut epäily
kyläläisten salaperäisistä katoamisista terhensi sa
lapoliisin välittömästi ylös, ulos ja joron jäljille.
Tutkintalinjoja on ollut useita, mutta eräät sei
kat tukevat vahvasti niin sanottua Arlammin tut
kintalinjaa. Vaikka paikallisten tiedetään alueella
panneen merkille salaperäisiä, jopa kokonaisen
saaren liikkeitä, tutkimukset eivät kuitenkaan löy
täneet yhteyksiä juuri tämän omituisuuden ja pai
kallisten katoamistapausten kesken. On silti syytä
epäillä, että katoamisilla on yhteyksiä Arlammin
maastoon.
Tutkinnan keskiössä on ollut jo pidemmän aikaa
kasvottomina pysyviä tahoja, jotka järjestelevät
ikäänkuin ihmissalakuljetuksia kunnista ja kylistä
toiseen juuri noilla kuntien ja kylien rajaseuduilla.
Tekijöitä ei koskaan saada kiinni ”rysän päältä” ja
uhrit itse huomaavat vasta pikkuhiljaa, että jotakin
on vinossa – usein liian myöhään. Hyvääkin tarkoit
tavien viskaalien ja virkamiesten ”virkavastuu”pu
he entisestään hämärtää hallintoalamaisten käsi
tystä asiaintilasta ja jopa uskoa omiin oikeuksiinsa.
Koska niin kutsuttu maapalloistuminen on
poistanut paikkasidonnaisuuden, ihmisiä on alet
tu viranomaisten kesken käsitellä mitä erilaisim
pien alueiden, piirien tai virtuaaliryhmien edusta
jina jopa ilman, että ihminen itse tunnistaisi kuulu
vansa kyseiseen ryhmään. Hyvänä esimerkkinä täs
tä ovat Vihdin kunnan pienalueet, koulupiirijaot ja
mm. postinumeroalueet, joista mikään ei osu yk
siin Vihtijärvenä aiemmin tunnetun kyläalueen
kanssa.
Pitkään ihmisille oli elintärkeää tietää, mihin hän
kuului. Ja ennen ihminen tiesikin tarkkaan paikkan
sa, sekä maisemassa että yhteisössä. Juuret ja
menneisyys olivat läsnä.
Tällainen tietoisuus on höllentynyt ja maallakin
voi elää anonyymisti niin halutessaan. Samalla oh
jaus ja toimijuus on luovutettu ylöspäin kasvotto
malle hallinnolle ja viranomaiselle. Sieltä sitten
määrätään mihin piiriin, alueeseen tai ryhmään ih
minen milloinkin kuuluu, ja mikä sen piirin, alueen
tai ryhmän nimeksi milloinkin laitetaan.
Uusimpana aluejakona on tulossa Vihdin strate
gisen yleiskaavan kyläalueet, joiden määräytymi

seen paikallisilla asukkailla itsellään ei liene mitään
sanomista. Ovatko kaikki Vihdin strategisen yleis
kaavan suunnittelijat edes ikinä käyneet Vihtijär
vellä? Ainakaan uusille kunnan työntekijöille järjes
tetyt bussikierrokset eivät ole yltäneet Vihtijärvel
le asti.
Palatakseni Arlammen tutkintalinjaan, niin pitäi
si uskoa Vihdin kunnan maanmittausteknikko
Markku Oksasen selvitykseen asiasta. Nimittäin,
että postinumeroalueen 03790 väestötieto 488 si
sältäisi vain Vihdin kunnan asukkaita. Mutta lisäk
si kaikkein pohjoisimmissa ja läntisimmissä osissa
kylää asuisi aitoja vihtijärveläisiä, jotka määriteltäi
si Läyliäisten, Kytäjän tai Röykän postinume
ropiiriläisiksi. Ainakin tuolta Arlammin suunnalta
niitä kadonneita vihtijärveläisiä siis kannattaa
haeskella, huonekunnan koosta riippuen heitä löy
tynee parikymmentäkin.
Kun salapoliisi vertasi maanmittauslaitoksen ja
postin karttoja rinnakkain, hän havaitsi, että 05720
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Kytäjän ja 05100 Röykän postinumeroalueilla sijait
see yhteensä ainakin kuusi vihtijärveläisten ympä
rivuotisesti asuttamaa asuinrakennusta. Ilmeises
ti myös 12600 Läyliäisten postinumeroalueella on
virallisesti kuusi vihtijärveläisten ympärivuotista
asuinpaikkaa.
Oma lukunsa – ja salapoliisille varsin tuttu ilmiö
– on myös se ”Ei mistään Vihtijärveltä kotoisin ole
va” porukka, joka kyllä haluaisi asua ihan virallises
tikin Vihtijärvellä, mutta tämäpä olisi hallinnon
vinkkelistä toistaiseksi jollakin tavalla ”haitallista”.
Mihin kategoriaan nämä lomaasunnoillaan mie
luusti majailevat, tavallaan ”epäviralliset” vihtijär
veläiset sitten väestötilastojen valossa sijoitetaan?
Oppilaaksiottoalueluokituksella tarkastellen
laskelma menisi taas uusiksi, koska muutama pos
tinumeroalueen 03790 vihtijärveläinen löytynee
naapurikylä Haimoon koulupiirin puolelta, mutta
kuka tässä enää pysyy laskuissa mukana.
Varmaa on lopulta, että katoamisten taustalla
oli virtuaaliihmissiirtoja. Etätyönä.

Tapahtui talvella
Sinitiainen ikkunaan kopsahtaa,
siitä maahan kupsahtaa.
Varpushaukka paikalle lehahtaa.
Heiveröisen kynsiinsä nappaa,
pois lentää metsän taa.
Ei tuokiossa mitään pahaa,
tapahtui vain jotain oikeaa.
Saa luonnossa ateriansa jok’ikinen.
AK

Haluamme lisää asukkaita Vihtijärvelle.
Vinkkaa kyläkoordinaattorille (kylakoordinaattori@vihtijarvi.fi)
tyhjästä talosta tai myytävänä olevasta tontista.

Tunne historiasi!

Tilaa Vihdin Kruunu
- Vihtijärven kylähistoria

TIJÄRV
I
VIH

Upean 400-sivuisen
historiikin toinen painos
myynnissä.
Hinta 20 €, tuotto
kyläyhdistykselle.
Tilaa omaksi tai lahjaksi!

Tiedustelut: 044 2760 001 tai kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi
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Elossa ollaan
Teksti: Kaarina Pullinen • Kuva: Marko Miettinen
Vihtijärveläisperheen talo ja sen irtaimisto paloivat
lauantaina 8.6.2019. Kyläyhdistys järjesti usean
yhdistyksen jäsenen aloitteesta rahankeräyksen perheen
auttamiseksi viranomaisen luvalla 14.06.2019–31.08.2019.
Keräykseen osallistui suoraan keräystilille 34 yksityistä
henkilöä tai yhteisöä. Syökerin Tuvalla, kylän tilaisuuksis
sa ja kirpputorilla olleiden keräyslippaiden kautta korten
sa kekoon kantoi lukematon määrä ihmisiä. Keräys tuot
ti yli viisi tuhatta euroa. Mitä kuuluu perheelle nyt?
Marko Miettinen oli poikansa Leevin kanssa juuri läh
tenyt illan suussa töihin ja Vihtijärvellä käymässä ollut ty
tär Sanni oli tallilla, kun naapuri soitti ja kertoi, että Miet
tisten talo oli tulessa ja hätäkeskukseen oli soitettu. Ra
kennus tuhoutui korjauskelvottomaksi ja irtaimisto oli pi
lalla. ”Leevin farkut kylläkin löytyivät pesukoneesta, niil
le ei ollut käynyt kuinkaan”, kertoi Marko myöhemmin.
Miettisten talo paloi lauantaina 8.6.2019

Talon rakentajaksi tahtomattaan
Selviö oli, että Marko perheineen halusi edelleen asua Vihtijärvellä. ”Täällä on hyvä asua; tontti on kiva, si
jainti oikein hyvä ja muutenkin viihdyn täällä”. Luulisi, että uuden talon rakentaminen palaneen tilalle ei oli
si sen monimutkaisempi juttu, ja elämä voisi jatkua suhteellisen pian onnettomuuden jälkeen.
Kun ensijärkytyksestä oli toivuttu, ja asioita saattoi alkaa järjestelemään, oli tietysti pian jo heinäkuu ja
kunta kesälomalla. Kun kunnassa oli lomat vietetty, päästiin asiaan. Ensin piti hakea palaneelle rakennuk
selle purkulupa. Sen jälkeen vakuutusyhtiö kilpailutti purkufirman, suositteli talotehdasta ja asetti katto
hinnan projektille.
Miettisten talo sijaitsi Pyyniemessä alueella, jonne 80luvulla kaavoitettiin kunnan toimesta omakotita
lotontteja. Koska tontti on tavallista hajaasutusaluetonttia pienempi, piti Markon hakea uudelle talolle
poikkeuslupa. Siis paikalle, jolla jo oli ollut talo. Kun poikkeuslupa (hakuprosessi naapurikuulemisine päivi
neen) oli saavutettu, piti teettää maaperätutkimus. Tämän jälkeen sai laittaa rakennusluvan vetämään (jäl
leen naapurien kuuleminen).
Kaiken tämän jälkeen voidaan vihdoin aloittaa rakentaminen. Aloituskokous pidettiin 15. toukokuuta,
342 päivää tulipalon jälkeen. Jos kaikki menee nappiin niin voi olla, että omaan kotiin päästään tämän vuo
den elokuussa.
”Jos olisin tiennyt, kuinka hitaasti kaikki sujuu, olisin ehkä miettinyt asiaa uudemman kerran”, toteaa
Marko. ”Kun ihminen kuolee, saavat läheiset useammaltakin taholta erilaisia muistilistoja ja toimintaohjei
ta, joiden mukaan shokissa on helpompi toimia. Kunnan rakennusvalvonnasta olisi pitänyt saada selkeä
toimintaohje kokemattomalle. Se olisi auttanut paljon tässäkin tilanteessa”, vinkkaa Marko.
Suuri kiitos
Marko haluaa kiittää suuresti kaikkia keräykseen osallistuneita. Taloudellinen apu oli tietysti tarpeen, kun
koko irtain omaisuus oli mennyt savuna ilmaan ja vuokraasunnon lisäksi kuluna on talolaina talosta, jota
ei ole. ”Elossa kuitenkin ollaan”, toteaa Marko.
Myös Vihtijärven kyläyhdistys ry kiittää
Oman omaisuuden tuhoutuminen päällä olevia vaatteita lukuun ottamatta järkyttää ihmisen perusturval
lisuutta. Sitä on mahdotonta paikata isollakaan rahalla. Myös kyläyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia kerä
ykseen osallistuneita. On hienoa huomata, että jokin saa aikaan näin voimakkaan konkreettisen yhteisöl
lisyyden tunteen ja auttamisen halun. Todistetuksi tuli jälleen, että yhteistyö on voimaa. Ja että Vihtijärvi
on hyvä ja turvallinen kylä elää. Siitä kiitos kuuluu meille kaikille.

16

Mennäänkö mato-ongelle?
Teksti: Eija S Jokinen • Piirros: Ari Peura
Näin koronaaikana meillä on todella aikaa harrastuksiin. Mutta mi
tä voisi harrastaa, kun kaikki paikat ovat kiinni? No, onhan meillä tääl
lä upea luonto ja järvet. Mitä jos tänä kesänä aloittaisimme matoon
kimisen? Se on halpa ja mielenkiintoinen harrastus koko perheelle.
Ongen investointi ei päätä huimaa: siima, koho, koukku, paino ja va
pa. Sanoisin, että jos vavan käy metsästä hakemassa, niin hinnaksi
tulee vain pari euroa. Ja voihan olla niinkin, että onki löytyy vaarilta
aitan tai autotallin takaa seinälle ripustettuna. Madot voi kaivaa kas
vimaan reunalta, niin pysyvät rikkaruohotkin kauempana kasvimaas
ta. Matoonkija ei tarvitse kalastuslupaa ja meillähän näitä järviä riit
tää, kun muistaa, että ei mene liian lähelle mökkirantoja. Ei muuta
kuin kisailemaan perheen kanssa kesän ”onkikuninkuudesta”.
Mitäs sitten niille suurille kalansaaliille tehdään? No, jos sattuu vä
hän suuremman kokoisia ahvenia koukkuun tarttumaan, niin ei muu
ta kuin paistinpannulle tai savupönttöön, niin hyvää tulee. Ohjeita
löytyy netistä. Jos käy niin, että tulee paljon pieniä ahvenia ja särkiä,
niin niistä tulee todella maukasta kalakukkoa ja umpioitua kalaa.
Helppo avoimen kalakukon ohje löytyy marttojen sivuilta. (www.
martat.fi >Kaupunkilaisten kalakukko)
Martat toivottaa kaikille jaksamista koronakaranteenin kanssa ja
oikein aurinkoista kesää ja hyvää kalaonnea kaikille matoonkijoille!
Eija-martta

Umpioitu kala
Umpioitu kala on helppo val
mistaa pienistä kaloista. Tarvit
set lasipurkkeja (sillipurkit käy
vät hyvin) ja pari kiloa kaloja.
Leikkaa vatsat auki, poista si
sälmykset ja huuhtele. Leikkaa
pää, evät ja pyrstö pois. Suo
musta kalat ja paloittele ne
noin kahden cm:n paloiksi.
Tee kaloille kastike: rypsiöl
jyä, tomaattipyreetä, etikkaa,
sitruunapippuria, sinappia, til
liä, suolaa ja pari laakerinlehteä
murskattuna. Sekoita kastike
hyvin vispilällä.
Kaada kalat joukkoon ja se
koita niin, että kaikki kalapalat
saavat kastiketta. Purkita kalat
tiiviisti puhtaisiin purkkeihin ja
jätä kiehumisvara noin 1 cm.
Käännä kannet kiinni ja laita
kylmään uuniin. Käännä lämpö
100 asteeseen ja anna kypsyä
noin 5–6 tuntia. Käännä lämpö
pois ja anna kalapurkkien jääh
tyä uunissa. Kun kannet ovat
napsahtaneet alas, niin silloin
umpiointi on valmista ja onnis
tunut.
Maistuu ruisleivän päällä ja
ruokana perunan kanssa. Sa
noisin, että vie kielen mennes
sään.

VIHTIJÄRVEN
MARTAT RY
Eija S Jokinen, puheenjohtaja
0400 471 877
esj.musiikki@kolumbus.fi
Merja Lyyra-Vihtkari, sihteeri
040 8486 505
merja.lyyra-vihtkari@kolumbus.fi
Saa nähä saako mitään
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Urheilun ja liikunnan merkitys
hyvinvoinnillemme
Teksti: Jukka Vihtkari • Piirros: Ari Peura
Menneen ns. talven jälkeen tuntuu, kuin jotain olisi
jäänyt puuttumaan. Se outo levottomuuden tunne
saattoi johtua lumesta, jota ei siis ollut – toisille hel
potus, mutta minulle ei. Helmikuussa toistelin itsel
leni, että pääsiäisen aikaan on pakko päästä lumille,
mielellään Lapin maisemiin. Eikä siitäkään mitään
tullut ja niin taisi monella muullakin jäädä haaveeksi
vain – sekin tunnetusta syystä.
Tällaisena toimistorottana tarvitsee selvästi vas
tapainoa työlle, joka helpoiten syntyy liikunnan ja
urheilun kautta. Joko se tapahtuu toisia tai itseä lii
kuttamalla. Toisinaan riittää, että tekee ihan kevyt
tä perusliikuntaa, mutta kroppa kaipaa ihan selväs
ti kunnon revitystä aika ajoin. Kun nyt on vaikka
jaksanut vääntäytyä sinne kuntosalille ottamaan li
haksista irti sen minkä saa, tuntee olevansa parem
pi ihminen – siis parempi ihminen positiivisessa mie
lessä. Siitä saatu positiivisuuden tunne välittyy
luonnollisesti myös ympärillämme oleviin ihmisiin.
Varmasti olet huomannut, kuinka negatiivinen
asenne vastaavasti tarttuu tehokkaasti ympärillä
oleviin ihmisiin negatiivisin vaikutuksin. Positiivi
suuden kanssa joutuu tekemään hitusen enemmän
työtä vaikuttaakseen muihin.

Sitten jos näitä mahdollisuuksia otetaan pois ja
sulkeudutaan kotioloihin, voi alkuun tuntea helpo
tusta säännöllisen liikuntaharrasteen tuoman vel
vollisuuden tunteen poistumisesta. Melko pian jou
tuu kuitenkin toteamaan, kuinka pieni pakko itse
asiassa pitää meidät vireessä. Se on vähän sama
kuin työelämässä, jossa pieni stressi ja paine aut
taa meitä suoriutumaan tehokkaammin sekä tuot
tavammin tehtävistä. Liika väljyys puolestaan vai
kuttaa siten, että suoriudumme entistä heikom
min. Ei tämä sääntö tietysti kaikkeen työhön istu.
Väljyys saattaa sopia hyvin esimerkiksi luovaan työ
hön ja on usein sen edellytys.
Urheilun voisi ymmärtää tavoitteellisena liikun
nan harrastamisena, jossa on aina jonkinmoinen
kilpailullinen päämäärä. Urheilussa on mukana
säännöllisyys ja suunnitelmallisuus, jolla näihin ta
voitteisiin pyritään pääsemään. Liikunta on puoles
taan kunnon ylläpitämistä eri tavoin. Se voi olla ihan
hyvin säännöllistä, mutta ilman kilpailullisia tavoit
teita.
Tänä 2020 keväänä moni on joutunut tinkimään
liikunnallisista tavoitteista tai siirtämään kilpailulli
sia päämääriään. Tämä on aikaansaanut kalente
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riin tyhjää tilaa. Tätä tyhjää tilaa ihminen pyrkii täyt
tämään tavalla tai toisella. Ne tyhjän tilan täyttäjät
eivät aina ole omalle hyvinvoinnille parhaita mah
dollisia. Huomaan tälläkin hetkellä käyttäväni aikaa
näppäimistön äärellä useita tunteja enemmän päi
vässä – ei ole tervettä ei. Me luolaihmisten jälkeläi
set tarvitsemme edelleen sitä fyysistä rasitusta,
jotta voimme tuntea olevamme vireessä. Aika ajoin
on jossain fyysisessä suoritteessa hyvä päästä yrit
tämään äärirajoille, jolla ylimääräiset paineet saa
purettua pois. Toivottavasti näistä hankalista olois
ta on lehden painoon mennessä tultu järjellisem
pään tilanteeseen ja päästään harrastamaan itsel
le mieluisaa liikuntaa. Olemme siten varmasti jokai
nen hitusen parempia ihmisiä.

VIHTIJÄRVEN UHKA RY
HALLITUS

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
muut jäsenet

JAOKSET

HIIHTO
YLEISURHEILU
KUNTOILU
PALLOILU
KUNTOSALI
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Jukka Vihtkari p. 0400 802369
Niko Einesalo
p. 050 5612766
Eija Jokinen
p. 0400 471877
Suvi Virkki
p. 050 3361234
Jokke Järvenpää, Sanna Rajala,
Heini RomoLappalainen,
Niina Sahramaa ja Sami Jetsonen
Niko Einesalo
Jukka Vihtkari
Eija Jokinen
Jukka Vihtkari
Hanna Oksa

p. 050 5612766
p. 0400 802369
p. 0400 471877
p. 0400 802369
p. 040 5411155

Nummituvan keittiö uudistui
Teksti ja kuva: Harri Hampori
Palo ja pelastuspuolella suurin
muutos vuoden aikana oli sammu
tusautomme, 571:n, vaihtuminen
uudempaan malliin. Käytössämme
ollut Scania oli saavuttanut jo palo
autojen eläkeiän, 20 vuotta. Saimme
LänsiUudenmaan Pelastuslaitoksel
ta tilalle uudemman Scanian, jolla
on käyttöikää vielä yli kymmenen
vuotta jäljellä. Toiminnaltaan ja ka
luston osalta autot ovat melko sa
manlaisia, mutta kyllä ajoominai
suuksista selkeästi huomaa auton
nuorentuneen. Hälytysajo on tasai
semman kyydin johdosta entistä
tur vallisempaa.
Nummituvalla on talkoiltu run
saasti kuluneen vuoden aikana mm.
polttopuita ja pieniä korjauksia teh
den. Isompana kiinteistön korjaus
urakkana aloitimme marraskuussa
keittiötilojen perusteellisen remon
tin, joka oli jo jonkin aikaa ollut
akuut tia tehdä. Hyvin palvelleen
keittiömme pintamateriaalit olivat
tulleet käyttöikänsä päähän ja ra
kenteetkin oli hyvä tarkastaa var
muuden vuoksi. Onneksemme ra
kenteista ei löytynyt mitään hälyttä
vää ja remontti pystyttiin toteutta
maan suunnitellussa laajuudessaan.
Purkutöissä oli parhaimmillaan
toistakymmentä henkilöä. Talkoo
tunteja purku ja rakennustöissä ker
tyikin yli 400 henkilötyötuntia. Re
montin aluksi lattia, väliseinä, uuni,
hella ja kalusteet purettiin pois.
Keittiöön tuli uusi epoksipinnoitettu
lattia, jossa on vesikiertoinen lämmi
tys. Lähestulkoon kaikki kalusteet
ja koneet uusittiin. Keittiössä on nyt
uusi pesulinjasto, kiertoilmauuni ja
kaksi kylmiötä. Keittiöön jätettiin
tietenkin myös perinteinen puuhel
la, jotta keittäminen on mahdollista
myös sähkökatkon aikana. Raken
nus, sähkö ja LVItyöt jätettiin
ammattiurakoitsijoille, koska siihen
ei meidän talkoolaisten aika, eikä
osin ammattitaitokaan, enää riittä
nyt.
Normaalit Nummituvan korjaus

ja huoltotalkoot jatkuvat, kun ko
koontua taas saa. Ensimmäisenä
työlistalla on mahdollisesti ikkunoi
den huoltokorjaukset.
VPK:n järjestämiä tilaisuuksia
menneen vuoden aikana olivat mm.
perinteiset juhannuspäivän karao
ketanssit, unohtamatta olutteltan
tunnelmaa. Elokuussa täydelle tu
valle esitetty Kuumat aallot jatkoi
meidän keväällä 2019 aloitettua
Show & Dinner tilaisuuksien sarjaa.
Show & Dinner tapahtumien osal
ta jatkoa oli jo suunniteltu pitkälle
kin, mutta tätä kirjoitettaessa on
vielä epäselvää koska yleisötilaisuuk
sia voi taas järjestää. Suunnitelmat
siis toistaiseksi menivät vielä pöytä
laatikkoon odottamaan. Yleisöta
pahtumien kieltämisen takia jou
duimme myös perumaan tältä ke
väältä pubiillan ja Syökerin Sauhu
jen kanssa yhdessä toteutettavaksi
aiotun rompetorin ja kirppiksen.

Tule mukaan toimintaan!

VPK:n osastot kaipaavat edelleen
lisää väkeä toimintaansa. Nuoriso
osastossa harjoittelee noin 20 lasta
ja nuorta, hälytysosastossa noin 15
aktiivijäsentä hälytys ja pelastus
tehtävissä. Tukiosastossa toimii
noin 20 jäsentä tilaisuuksia järjestä
mässä ja veteraaniosastossa on
noin 15 jäsentä. Kokonaisuudessaan
aktiivijäseniä VPK:ssa on 30–40. Yksi
henkilö voi toimia samanaikaisesti
useassa osastossa.
VPK:n osastoissa löytyy jokaiselle
uudelle harrastajalle tilaa. Otamme
mielellämme uusia jäseniä iloiseen
joukkoomme. Poikkeuksena kuiten
kin on veteraaniosasto, jossa ”pää
syvaatimuksena” on 50 vuoden ikä.
Lisäksi osaston jäsenen pitää olla
toiminut Vihtijärven VPK:n tehtävis
sä Nummituvalla ennen veteraani
osastoon liittymistä.
Toivottavasti kesään mennessä
voimme palata normaaliin yhteis
kuntajärjestykseen, jolloin meillä
olisi taas juhannuspäivänä perintei
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sesti teltta pystyssä ja juhannusilta
na karaoketanssit raikuisivat Num
mituvan mäellä tutulla tavalla.

Keittiön uusi pesulinjasto

VIHTIJÄRVEN VPK
Pj.
Siht.

Harri Hampori
p. 040 591 7948
Mervi KannistoKallela,
p. 0400 998 712

Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö
Mika Nilsson
p. 040 7325 341
Tukiosasto
Osaston pj.
Mervi KannistoKallela
p. 0400 998 712
Nuoriso-osasto
Osaston johtaja
Noora Kallela
p. 040 773 8355
Veteraaniosasto
Hannu ”Jenkki” Silvasti
p. 050 523 1463
Nummitupa
Talon ja astiaston vuokraus
Talonmies Riitta Stenbacka
p. 045 2579 270

Piskusen Alina ja Ville
Teksti: Anna Brummer • Kuva: Juha Ahvenharju
Vihtijärven hautausmaan etelälaidalla on muistomerkkialue, johon siirretään seurakunnalle palautuneiden hautojen poistettavia hautakiviä. Niiden joukossa on yksi kivi, joka nostaa mieleen Helge Putkosen kertomat muistot Alina ja Ville Piskusesta.
Piskusen pariskunta eli Wilhelm s. 1892 ja Alina s. 1891
olivat peräisin Pihkalan kylästä, Viipurin maalaiskun
nasta, aivan kuten Helge Putkonenkin. Alina, syntyjään
Pentikäinen, avioitui maanviljelijä Ville Piskusen kans
sa vuonna 1913. Alinasta kerrotaan Teuvo Moision kir
jassa Pihkalasta ja Terävälästä muuhun Suomeen, että
Alina kuului Marttoihin, Lottiin ja osallistui laulukuoron
toimintaan. Tämän lisäksi Alina toimi myös pyhäkou
lunopettajana Pihkalan kylässä.
Vanha isäntä Samuli Piskunen oli kuollut ennen Tal
visotaa 1938. Sodasta oltiin evakossa Jyväskylän mlk
Keljossa, josta muutettiin ensin Sipooseen keväällä 1941
ja sieltä takaisin Pihkalaan syksyllä 1941. Talo oli jäänyt
venäläisiltä perääntymisvaiheessa polttamatta, vaik
ka oli maantien laidassa. Ilmeisesti kuusiaita oli suojel
lut sen. Jatkosodan evakkotie kulki Kankaanpäähän ja
sieltä Helsingin pitäjän kirkon kautta Vihtijärvelle.
Kun Piskuset tulivat Vihtijärvelle 1947, heille osoitet
tiin rakentamaton tontti nykyisen Koulunummentien
varrelta. Tila sai nimekseen Koivula (nykyisin Rintala)
ja siihen Piskuset rakensivat talonsa sekä tarpeelliset
maatilan rakennukset.
Pariskunta oli lapseton, mutta heillä asui jo Pihkalan
kodissa tyttö nimeltä Eeva. Eevan vanhempi sisko Sylvi
oli aikanaan paljon ollut Piskusilla hoidossa. Sylvi oli ol
lut kuin oma lapsi heille. Kun sitten Eeva teki tuloaan
jouluaattona 1922, hänen äitinsä kuoli synnytykseen.
Koululaisena Eeva siirtyi Piskusen perheeseen asu
maan. Hänestä oli paljon apua, sillä hän oli työteliäs ja
ahkera. Ja tietysti Eeva seurasi Alinaa ja Villeä evakko
matkalle. Ville kertoi myöhemmin, ettei Koivulan taloa
edes olisi rakennettu, ellei Eeva olisi ollut apuna.
Piskusen pariskunta oli ahkera ja sikäläisittäin hyvin
toimeentuleva. He hoitivat karjaa esimerkillisen hyvin.
Villellä oli tottelevainen ja aina virkeä hevonen, joka
ymmärsi hyvin isäntänsä puhetta. Se oli isännälleen
enemmän kuin työjuhta. Tiedetään myös, että Ville te
ki ahkerasti hevostöitä evakkopaikkakunnilla. Suru oli
suuri, kun Villen hevonen kuoli.
Alina oli herkkä ja huolehtivainen ihminen. Helge
Putkosen kertoman mukaan Piskusten talous ja tupa
oli kuin juhla. Lauantaina jo iltapäivällä oli kukka tuvan
pöydällä. Alina oli leiponut ja siivonnut. Koti tuoksui
puhtautta ja pyhä alkoi siitä. Eikä pyhänä tehty mitään

töitä. Alina rakasti kauneutta. Hänen olemuksensa oli
sivistynyt ja hän oli käynyt kansanopiston ennen sotaa.
Ajoittain Alinalla ilmeni sairautta, mutta kerättyään
voimia, hän osallistui taas ahkerasti kylän toimiin ja ar
jen askareisiin. Ville oli kovin ahkera mies ja hoiti mal
likkaasti talouttaan, mutta oli luonteeltaan ja puheis
saan kolhonlainen. Alina oli taas herkkä ja hauraskin.
Persoonallisuuspiirteet heillä oli jonkun verran vastak
kaiset, eikä törmäyksiltä vältytty.
Alina ja Ville adoptoivat Eevan. Eevasta kehkeytyi
työteliäs ja vastuuntuntoinen nainen. Hän asui vanhem
piensa luona vuoteen 1958 saakka, jolloin hän lähti opis
kelemaan ja suoritti ammattiopintonsa konttoriopis
tossa. Eeva työskenteli pitkään Postipankin postisiir
toosastolla. Alina kuoli Vihtijärvellä vuonna 1960 ja Vil
le kolme vuotta myöhemmin. Piskusten hautaa hoiti
pitkään Eevatytär, joka Espoosta käsin aina linjurilla
tuli hautaa hoitamaan. Kun Eeva 80vuotiaana kuoli, ei
haudalla enää ollut hoitajaa. Vielä pari vuotta sitten,
kun hautakivi sijaitsi vanhalla paikallaan rinteessä oi
kealta laskettuna toisen rivin koulunpuolisessa pääs
sä, oli haudalla havaittavissa vuorenkilpeä ja akileijaa.
Ne olivat todennäköisesti Eevatyttären istuttamia.

Jos haluat jakaa tietoa tai tiedät jonkun hautakiven tarinan, kerro siitä toimitukselle!
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Hello, here is Lara!
Teksti: Lara Wagner • Kuvat: Lara Wagner ja Kaarina Pullinen
I come from Germany and spent
my exchange year in Finland. I lived in Vihtijärvi for eight incredibly exciting months.
The village is just dreamlike. It’s
just so funny to see the differen
ces between Germany and Fin
land. Would you see where I live
in Germany, maybe you would
call it a small town, but for Ger
mans my place of residence is on
ly a very small village. One topic
my host family and I kept talking
about was: What is a neighbor?
A neighbor for me is a person
who lives 20 meters further in
the next house. In Finland there
are neighbors who live 1–2
kilometers away. With us that
would be sometimes in the next
village.
The world is currently upside
down and that’s why I had to lea
ve earlier because it is simply sa Lara opetteli karjalanpiirakoiden
fer for me to be with my family tekemistä Vihtijärvellä.
during this time. I have to say
that Vihtijärvi has become my se
Oppi meni perille, ja kotona
cond home and as soon as the
Saksassa syötiin karjalanworld turns around again I will re
piirakoita vain viikko Laran
turn to this place.
kotiutumisen jälkeen.

Vihtijärvi sai syksyllä 2019 mukavan saksalaisvahvistuksen, kun Nybackan taloon muutti vaihto-oppilaaksi Lara. Hänet esiteltiin kuukauden kyläläisenä lokakuussa 2019. Lara joutui palaamaan kotiin suunniteltua aikaisemmin koronapandemian vuoksi, mutta kertoi tuoreita tuntojaan kylästämme kotiin palattuaan.
Oletko miettinyt vaihto-oppilaan ottamista kotiisi? Meidän kohdallamme tämä kansainvälistymisaskel oli erityisen onnistunut ja nyt meillä on uusi perheenjäsen. Jokainen kokemus antaa ja ottaa, mutta tässä jäimme reilusti plussan puolelle. Maailmankuva laajeni, mutta myös kuva omasta elämästä täällä sai uusia ulottuvuuksia. Suosittelemme lämpimästi.
Kaarina ja Elsa Pullinen
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Vihtijärven koulu

Erilainen kevät
Teksti ja kuva: Suvi Salonen
Tammikuussa alkoi kuulua Kiinasta uutisia uudenlaisesta viruksesta. Alkuun myönnän itsekin ajatelleeni, että noinkohan tuo meidän elämäämme vaikuttaa. Mutta niinhän siinä kävi, että virus tänne
Suomeenkin saapui.
Sitten se viimein koitti, 16.3.2020
hallitus antoi tiedotuksen, jossa
kerrottiin, että koulut tultaisiin
pääosin sulkemaan. Paitsi, että
eipäs sitten aivan suljettukaan.
Oppilaat luokilta 1–3 voisivat
edelleen tulla kouluun, mikäli
vanhemmat olisivat kriittisillä
aloilla töissä. Samoin oppilaat,
jotka ovat erityisen tuen piirissä.
Ristiriitaisin tuntein varmasti
kuunteli moni opettaja ja muu
kansalainen tätä tiedotustilai
suutta. Omassa mielessäni ristei
livät monenlaiset ajatukset siitä,
miten tässä nyt järjestettäisiin
elämä. Miten oppilaille edelleen
taataan opetus? Miten pidetään
yhteyttä? Voinko vain antaa teh
täviä kotiin?
Seuraavana aamuna koulussa
oli vastassa kaksi oppilasta. Kum
pikin hieman hämmentyneenä
kysyi, saavatko lähteä kotiin, kun
ei täällä oikein ole ketään. Lopul
ta vietimme päivän viiden oppi
laan, kolmen opettajan ja yhden
ohjaajan kesken. Wilma täyttyi
viesteistä ja puhelin pirisi, kun
vanhemmat kertoivat, että hei
dän lapsensa jäisi kotiin, tai että
lapset tulisivatkin kouluun.
Kuka opettaa, missä, milloin ja
kenelle? Siinä varmaan tiistain
tunnelmat, kun yhdessä pyöritim
me koulupäivää ja koitimme
suunnitella ja luoda toimintata
poja uudenlaiseen tilanteeseen.
Ensimmäisenä etäopetuspäivä
nä luokkamme keskusteluryh
mään tuli 239 viestiä. Siihen pääl

le ne viestit, jotka oppilaat lähet
tivät yksin minulle. Osallistuin
opetuspäällikön ja rehtoreiden
keskusteluun sähköpostissa. Vii
meisen viestin luin klo 22.39. Nu
kuin muutaman tunnin ja aloitin
seuraavana aamuna lukemalla en
simmäiset viestit ennen puolta
seitsemää.
Sen jälkeen onneksi alkoi rau
hoittua. Oppilaat tottuivat te
kemään tehtäviä itsenäisesti ja
kysymään minun lisäkseni kave
rilta apua. Varmasti myös kotona
olevat vanhemmat joutuivat pa
nostamaan entistä enemmän las
tensa koulunkäyntiin. Vähitellen
itsellekin alkoi muodostua rutii
nit ja ajatus siitä, miten tätä eri
laista opetusta nyt järjestetään.
Harmikseni olen kuullut kom
mentteja, miten opettajat ovat
saaneet ylimääräistä vapaata,
kun eivät ole opettamassa. Eihän
meillä opetus ole keskeytynyt
missään vaiheessa, se vain on
muuttanut muotoaan. Opetus
siirtyi etäyhteyksien, videopuhe
luiden, viestiryhmien ja muiden
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menetelmien avulla toteutetta
vaksi.
Ja sitten taas keikahti hallituk
sen kelkka uuteen suuntaan, ja
todettiin, että onkin turvallista ja
tärkeää palata kouluun. Taas
suunnittelimme uudet rutiinit,
joilla minimoimme tartuntariskejä
ja huolehdimme kaikkien turvalli
suudesta.
Vaikka tämä kevät onkin ollut
säätämistä, tunteiden ja ajatus
ten vuoristorataa ja kaikin puolin
eriskummallista aikaa, tuntuu toi
saalta kovin mukavalta lopettaa
kouluvuosi pääosin yhdessä.
Vaikka kevään odotetuimmat ta
pahtumat, retket ja kevätjuhlat
jäävät väliin, tuntuu kuitenkin hy
vältä nähdä open muruset vielä
ennen kesälomalle lähtöä. Onhan
se todistuksen jako ja hyvän ke
sän toivotus traditio, joka enem
män kuin mikään muu tuo tun
teen, että vuosi on takana. Kun
kesällä saa ladata akkuja, voi syk
syllä taas uudella innolla ja tar
molla aloittaa uuden lukuvuoden,
mitä se sitten tullessaan tuokin.

Vihtijärven koulu
Kuudesluokkalaisten vuosikirja
Aleksi
Aleksi on huumorintajuinen poika,
joka tykkää futiksesta. Hänestä tulee
varmaan joskus menestynyt
jalkapallonpelaaja.
Aleksi on hauskaa seuraa!

Jenni
Jenni on taitava voimis
telija ja monella tapaa
urheilullinen. Hän on
luotettava kaveri ja aina
mega positiivinen. Jen
nin kanssa ei oo kos
kaan tylsää!

Piret
Piret on hyvä futiksessa.
Hän on huumorintajuinen,
kiva ja positiivinen kaveri.
Pirren kanssa ei oo ikinä tylsää!
Jooa
Jooa osaa paljon juttuja.
Hän on erittäin
hyvä piirtämään.
Jooa on hyvä kaveri!
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Vihtijärven koulu
Arttu
Artun lempiaineita koulussa
ovat kuvis ja kässä.
Hän on hauska, luotettava
ja hyvä kaveri!

Leevi
Leevi pitää matikasta
ja englannista.
Hän harrastaa VPK:ta.

Miro
Miro harrastaa VPK:ta.
Hän tykkää pelata myös
pelejä. Mirolla on hyvä
huumorintaju!
Matias
Matiaksella on hyvä
huumorintaju.
Hän harrastaa
taekwondoa ja uintia.
Matias tykkää tacoista.
Matiaksella on
hyvät jutut!

Fanny
Fanny on erittäin taitava kuvataiteessa.
Hän pitää eläimistä ja erityisesti kissoista.
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Lapin mummo ilahdutti
päiväkodin väkeä
Teksti: Tanja Saira • Piirros: Eino Kuusela
Hetken mietiskelin, että mitä
kertoisimme meidän tohinasta ja
touhuistamme. Mutta sitten
ajattelin kertoa teille meidän
omasta kirjeenvaihtoystävästä.
Meillä on ollut kunnia saada ihan
oma Lapin mummo. Hän on
yhden lapsemme isoäiti, joka
asuu Lapin länsiosassa lähellä
Ruotsin rajaa. Ensimmäiseen kir
jeeseen esikoululaiset kävivät os
tamassa itse postimerkin Syöke
rin tuvalta. Samalla näimme sat
tumalta, kun postiauto tyhjensi
laatikon ja kuinka kirje lähti mat
kaan. Arvuuttelimme myös kir
jeen perillepääsyn aikaa. Arvauk

sia oli yhdestä neljään päivään.
Kolme päivää taisi olla lähimpä
nä totuutta.
Olemme kauden aikana tutus
tuneet mm. Suomen luontoon,
saamelaisuuteen ja kirjoitelleet
kirjeitä Lappiin sekä saaneet siel
tä myös kuulumisia. Olemme
kuulleet, että Lapissa oli paljon
lunta toisin kun täällä EteläSuo
messa menneenä talvena. Olem
me kertoneet omia jouluperin
teitä, kuulumisia ihan arjesta ja
lähettäneet piirustuksia. Väli
tämme vielä tätäkin kautta kii
tokset Lapin mummolle hänen
lähettämistään aivan ihanista lo

”Semmonen millä on sarvet niin kuin hirvellä. Asuu kallionraossa.” Eino 6v.
”Sellainen sarvieläin, jolla aina joulupukki tuo lahjoja.” Pyry 4v.
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rupusseista ja niiden sisällä ole
vista lorukorteista. Niitä olemme
lukeneet lapsille ilolla.
Esikoululaiset ovat tarinoineet
Lapista. Suunnitelleet ja näytel
leet oman pienen näytelmän
muille päiväkotilaisille, ja koulun
12 luokat kävivät sen myös meil
lä katsomassa. Koulun kanssa
onkin ollut paljon yhteistyötä.
Esikoululaiset ovat olleet koulul
la kahtena päivänä viikossa.
Myös koululla Lappi on ollut kiin
nostava aihe ja se on sopinut mo
neen oppiaineeseen kuten käsi
työhön, kuvaamataitoon ja ym
päristöoppiin.

Esikoululaisten tarina Lapin porosta
Olipa kerran pieni poro. Poro oli valkoruskea. Porolla oli tosi isot sarvet. Poro meni tunturin päälle
ja katselee siellä revontulia, jotka liikkuvat taivaalla. Ja sitten se tippui sieltä pehmeään jäkälään, sit
ten se nousi sieltä ja meni syömään marjoja. Sieltä tulee toinen poro, joka on vielä pienempi.
Sitten joulupukki tuli ja antoi porolle lahjan. Yhtäkkiä lahja tippui maahan ja särkyi. Ja sitten jou
lupukki katosi ja toi porolle uuden lahjan ja sitten ne meni yhdessä kallion koloon ja nukkuivat siellä
kylkikyljessä, koska ne olivat kaveruksia. Ne luulee, että on aamu, mutta sillon onkin yö. Sitten jou
lupukki tuli taas ja antoi porolle kolmannenkin lahjan. Sitten tuli aamu ja ne meni yhdessä syömään
lämmitettyjä kauran jyviä.
Sitten niiden kotiin hiippailee kettu. Kettu olikin kiva kettu ja ne antoi sille ruokaa ja sitten ne me
ni kauppaan. Osti perunoita ja söi ne. Syötyään ne meni ulos aamukävelylle. Sen jälkeen ne meni päi
välevolle.
Kaikki kolme, kettu ja kaksi poroa meni syömään marjoja. Sitten kettu muutti niiden luokse asu
maan ja sitten ne meni ulos ja takaisin ja lähti poimimaan vadelmia. Metsässä ne meni seikkailulle ja
tapasi siellä monia hyviä eläinystäviään.
Sen pituinen se.
Kertonut Peppi, Kimi ja Eino

Einon (6 v.)

Selityksiä sanoille
Poroja, susia, Levi.
Siellä on paljon
poronvasoja.
Semmosiii
vihreitä mitkä
loimuu taivaalla

En tiiä.

Lappi on sellanen
maa, jossa on poroja ja
tonttuja ja joulupukki ja
Lapin mummo.

Lappi

Ne on pilviä
mitkä liikkuu.
Sellaisia valoja.

Revontulet
Tunturi

Korvatunturi.
Se on semmonen niin
kuin vino katto.
Tunturilla on lunta.

Lapissa oleva sellainen
mäki, jossa on sellaisia
kiviä ja koloja.

Saamelainen

Saamelainen
on tonttu.

Joulupukki
Semmonen millä on parta
ja antaa lahjoja

Lahjantuoja
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Pyryn (4 v.)

?

Annikin
suvun tarina
Teksti: SP • Kuvat: Annikin arkisto
Suvun tarina Vihtijärvellä alkaa moksilaisesta Karl Viktor Johanssonista, joka syntyi vuonna 1863. Ensimmäisen vaimon,
Amanda Mathilda Forssiuksen menehdyttyä lapsivuoteeseen,
Karl meni toiseen avioon Amanda Mathilda Holmsténin kanssa. Hänet muistetaan lempinimellä Mari. Tästä Kallen ja Marin liitosta syntyi 1906 esikoispoika, joka sai kasteessa nimen
Urho Ensio. Suomalaistamisliikkeen innoittamana (1900–
1906) myös Karl Viktor muutti sukunimensä Johanssonista
Peltoseksi. Niinpä Vihtijärvelle muutti Urho Ensio Peltonen.
Seuraamme tässä tarinassa hänen sukuhaaraansa.
Annikki Hamporin rippikuva.

luun Pellervo Huitin tilalle. Vielä ehti Annikki olla
Pukkilassa Koiviston tilalla töissä ennen kuin jälleen
palasi kotiseudulleen ja Alitaloon.
Sillä välin oli Kurikasta tullut yhdeksänlapsisen
perheen keskimmäinen Tuomo Hampori Vihtijär
velle siskonsa Hellä Kiviniemen (os. Hampori) pe
rässä Vehmaalle Laalahden Yrjänälle töihin. Sama
na vuonna, 1954, valmistui Nummitupa ja siellä Tuo
mo tapasi Annikin. Häävalssit tanssittiin vuonna
1959 ja tietysti Nummituvalla. Perheeseen syntyi
kolme lasta; Keijo (Kepa) 1960, Hannu (Hana/Rummukainen) 1961 ja Harri (Ikke) 1964.
Tuomo ja Annikki olivat koko työikänsä mukana
Nummituvan toiminnassa, niin talkoissa kuin Tuo
mo palohälytyksissäkin. Lisäksi he huolehtivat kap
pelin suntion ja vahtimestarin töistä yhdessä. Tuo
mo teki pitkän työrupeaman Tie ja vesirakennus
laitoksen varastomiehenä aina eläkeikään saakka.
He ostivat kodikseen 1965 Rauhanlinnanimisen
kiinteistön ja lisäksi Suntiontiellä sijaitsevan Num
melan torpan peltoja vähän myöhemmin. Uusi na
vetta, jossa oli enimmillään kolme lehmää, kanoja
ja lampaita sekä porsaita, valmistui 1969. Jo 1989
lohkottiin Rauhalinnan maista tontit niin Hannulle,
Harrille kuin Annikin siskon Saini Tukiaisen pojalle
Esa Tukiaiselle. He rakensivat kukin talot tonteil
leen Suntiontielle 90luvun alkupuolella. (Annikki
ja Tuomo olivat Vihtijärven kotisivujen Kuukauden
Kyläläisiä marraskuussa 2009.)
Keijo meni naimisiin Anne Luostarisen kanssa
1991. Heille syntyivät lapset Annika 92, Antti 95 ja
Anniina 98, ja he asuvat nykyisin Hyvinkäällä. An
niina voitti Vihtijärven Idols kisan vuonna 2008.

Liki 100 vuotta sitten Urho Peltonen tuli rengiksi
silloiseen Alitaloon, joka oli iso ja vauras talo kes
kellä kylää. Alitalossa oli myös töissä tuleva puoli
so Iida Lindroos. Kihlojen jälkeen nuoret menivät
naimisiin vuonna 1932. He asettuivat asumaan sil
loiseen Mäenpään torppaan ja jatkoivat työsken
telyä Alitalossa.
Mäenpään torppa ja laajat Vihtijärven rannat oli
vat esikoisen, Annikki Peltosen, lapsuusmaisemia.
Kotipihassa oli torppa, navetta, aitta, riihi ja savu
sauna. Kovin erilaiset olivat silloin 3040luvulla ra
kentamattomat Vihtijärven rantamaisemat. Lapsil
la oli leikkipaikkanaan koko järven rannat ja haus
ka oli kesäisin valita, mistä milloinkin mentiin poru
kalla uimaan. Yli 20päinen lammaslauma piti ran
tojen pusikot aisoissa ja maisema pysyi avarana.
Annikin lapsuudessa Vihtijärvi oli kesäisin valkoise
naan lumpeen kukkia, olipa järvessä jopa harvinai
nen vaaleanpunainen lumme. Se kuitenkin katosi
jo 40luvun tienoilla, samoin on käynyt valkoisten
lumpeiden, niitäkään ei enää ole Vihtijärvessä ku
ten ennen. Nyt niitä kukkii Lapoon pohjoinen pää
ty täynnä, olisivatko siemenet matkanneet Sorva
rinojaa pitkin Lapooseen?
Rippikoulun käytyään Annikki Peltonen muutti
Helsinkiin ompeluoppiin, mutta maaseudun kas
vattina ei Helsingissä viihtynyt, vaan palasi takaisin
kotiseudulleen. Hän sai töitä mm. Meilahden ja Kau
rialan puutarhoissa ja viihtyi mainiosti ulkotöissä.
Ammatti piti kuitenkin saada ja niin Annikki lähti
1951 Järvenpäähän Maatalousnormaalikouluun.
Koulu kesti puolitoista vuotta ja sieltä matka jatkui
Nummelaan vuoden kestäneeseen työharjoitte
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Vihtijärvelle asumaan jäivät Annikin ja Tuomon nuo
remmat pojat Hannu ja Harri.
Hannu meni naimisiin Tari Linnamaan kanssa
1988 ja heille syntyivät pojat Tuomas 1990 ja Joonas 1993. (Hannu Hampori oli Kuukauden Kyläläi
nen lokakuussa 2011.)
Harri meni naimisiin Anne Suosillan kanssa ja
heille syntyi poika Henry vuonna 2001.
Elokuussa 2019 Vihtijärven kyläyhdistys huomi
oi Harrin Vihtijärven kylän eteen tekemää työtä ni
meämällä hänet Vihtijärven 2. kyläneuvokseksi. Pe
rustelut olivat kunnioitusta herättävät. (Harrin oli
Kuukauden Kyläläinen syyskuussa 2019.)
Henry sai Vihtijärven VPK:n Vuoden nuori
soosastolainenpalkinnon joulukuussa 2016, ja oli
vpk:n aktiivisin 18 ja 19. Hän on Hamporin suvus
sa kolmannen polven vapaapalokuntalainen. (Hen
ry oli Kuukauden Kyläläinen tammikuussa 2017.)
Harrin vaimo Anne puolestaan jatkaa suvun pe
rinteitä toimimalla Vihtijärven kappelin suntion
tehtävissä. Anne huolehtii myös koululaisten ja päi
väkodin lasten ruokailuista sekä näiden kiinteistö

jen huollosta. Lisäksi hänellä on oma pitopalvelu
yritys.
Urho Peltosen tyttären poika, Esa Tukiainen,
vietti nuoruuskesänsä Vihtijärvellä, joten oma ta
lo täällä oli Käpylässä asumisen jälkeen mukava
vaihtoehto. Hän työskentelee nykyisin automekaa
nikkona. Esalla ja puolisollaan Tiialla on kaksi poi
kaa; Tomi (s. 2003) ja Jonne (s. 2005).
Myös Urho Peltosen tyttären tyttären poika Joni Tukiainen asuu Vihtijärvellä. Hänellä on ensim
mäisestä liitostaan Heli Nevalaisen kanssa Riku (s.
2006) ja Heta (s. 2008). Joni on syntynyt Helsingis
sä, mutta on viettänyt lapsuuden kesänsä isovan
hempien kanssa Hamporeilla Vihtijärvellä. Myös
ammattikoulun aikoihin hänen tiensä koulusta joh
ti useimmiten Vihtijärvelle. Nykyisin hän asuu las
tensa ja avopuolisonsa Mari Karhun kanssa Ranta
metsäntiellä Vihtijärvellä ja toimii Volvolla kuor
maautonmyyjänä.
Hamporien ja Tukiaisten suvut ovat kiinteä osa
koko Vihtijärven lähihistoriaa.

Alitalon pihalla
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Sukupuu
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Omatoimista retkeilyä
Teksti ja kuva: Heli Einesalo
Luontotiimin ideariihi kokoontui maaliskuun alussa suunnittelemaan tämän vuoden toimintaa. Tarkoi
tuksena on järjestää ainakin tutustumisretki Nokkalanlahden jalopuumetsikköön, lepakkoretki sekä ky
läläisten oma Nuku yö ulkona tapahtuma.
Linnunpönttöjä päätettiin hankkia pikaisesti, jotta ne olisivat valmiina, kun pesintäpuuhat alkavat.
Pönttöjen laitto toteutettiinkin, mutta muut suunnitelmat odottelevat toistaiseksi koronapandemian
laantumista. Toivottavasti päästäisiin pian kokoontumaan isommallakin porukalla!
Sitä odotellessa luontotiimi kannustaa omatoimiseen retkeilyyn ja oman lähiluonnon havainnointiin.
Onneksi saamme asua ja elää väljästi luonnon keskellä – nyt siitä voidaan olla erityisen kiitollisia.
Kotisivujen Paikat ja tarinat osiosta löytyy muutamia vinkkejä Vihtijärven alueen luonto ja kulttuuri
kohteisiin. Lähde siis tutkimusmatkalle omaan kylääsi!

Vihtijärven luontotiimi on va
paamuotoinen porukka, johon
ovat tervetulleita kaikki luon
nosta kiinnostuneet kyläläiset.
Tiimi koordinoi luontoreittien
ylläpitoa, järjestää talkoita
sekä luontokurssia ja muita
luontoaiheisia tapahtumia.
Tule mukaan!
Osallistua voi oman kiinnos
tuksen ja resurssien mukaan.
Ota yhteys luontotiimiin
Kaarinan kautta:
kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi
tai 044 2760 004
Luontotiimi kokosi ja ripusti pääsiäisenä linnunpönttöjä.

Asiointiliikenne Vihtijärvellä

Vihtijärveltä pääsee tarvittaessa asioimaan taksikyydillä
Läyliäisiin tai Karkkilaan.
Taksa on 3 € / suunta. Alle 12vuotiailta ei peritä maksua.
Taksiliikennettä hoitaa Harri Vuolle Oy. Nouto soitosta.
Puhelinnumero autoon 050 339 0348.

Aikataulut:
Perjantaisin
Vihtijärvi–Karkkila –Vihtijärvi
Meno: klo 9.20 lähtien Vihtijärveltä
Paluu: viimeistään klo 11.30 lähtien Karkkilasta

Tiistaisin
Vihtijärvi–Läyliäinen–Vihtijärvi
Meno: klo 9.20 lähtien Vihtijärveltä
Paluu: klo 12.00 lähtien Läyliäisistä
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Bongaa linnunpönttö
Vihtijärven kyläyhdistyksen luontotiimi ripusti kaksitoista kylän logolla varustettua linnunpönttöä,
numerot 2–13, kylän keskustan tuntumaan. Ainakin päiväkodin läheisyydessä pöntössä numero
10 pesii tätä kirjoitettaessa kirjosieppo. Koulun pihalla pönttöön numero 7 vilahti sinitiainen.
Bongaa kaikki ripustetut logolliset linnunpöntöt ja tunnista puulaji, johon kukin pönttö on ripustet
tu. Linnunpönttöjä löytyy Laihuen rannan tuntumasta luontoreitiltä (5 kpl), koulun pihasta (3 kpl),
päiväkodin pihasta (2 kpl) ja päiväkodin alapuolisen pellon pienemmältä peltosaarekkeelta laa
vun läheisyydestä (2 kpl).
Lähetä vastauksesi 31.8.2020 mennessä sähköpostilla toimitukseen (toimitus@vihtijarvi.fi) tai
osallistu kisaan kylän kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta. Voit myös lähettää vastauksesi
postitse osoitteeseen Vihtijärven kyläyhdistys ry, Lopentie 1775, 03790 Vihtijärvi. Kirjoita viestiin
yhteystietosi sekä kunkin pöntön numero ja puulaji, johon pönttö on kiinnitetty (esim. 13 – mänty).

Arvomme kaikkien oikein vastanneiden kesken Kolo-Designin valmistaman
Vihtijärvi-linnunpöntön numero 1.

Vihdin jäteasema
Vihdin jäteasema Koivissillan Kumpunotkolantiellä
on avoinna ti–pe 11–18 lauantaisin 14–17 (suljettu pyhinä)
Puh. 020 6377022
Vaarallisen jätteen keräysauto Otto ja metalliromun keräysauto Romulus
pysähtyvät Vihtijärven koululla ke 22.7. klo 17–17.30
Rosk’n Rollin asiakaspalvelu
vastaa asukkaiden kaikenlaisiin kysymyksiin arkisin klo 8.30–15.30 numerossa 020 637 7000.
Sähköinen asiointipalvelu on avoinna ympäri vuorokauden osoitteessa
asiakaspalvelu@rosknroll.fi. Lisätietoa myös sivuilta rosknroll.fi.
Vihtijärvellä toimii Vihtijärven jätekimppa ry.
Se toimii lähinnä Kytäjäntien, Rauhaniementien ja Petäyksen suunnalla.
Uusia jäseniä otetaan mukaan.
Lisätietoja: yhdistyksen puheenjohtaja Keijo Penttinen, puh. 0400 777 829.
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Luontopolku – tarpeeksi lähellä
Teksti: Kaisu Karstila • Kuvat: Noora Karstila
Vihtijärven lähiympäristössä on parin vuoden ajan luonnonystäviä ilahduttanut kolme luontopolkua,
jotka ovat mahdollistaneet kotikulmilla opastetun vaeltelun. Vihtijärven luontoreitit 2018 -esitteen saa
kyläkoordinaattori-Kaarinalta (044 2760 001) tai Syökerin Tuvalta.
Kulkija kävi katsastamassa, mitä poluille nyt kuuluu. Samalla tuli katsastettua vieraskirjoihin kirjoitettuja
tunnelmia. Viesteistä huomaa, että kävijät ovat ottaneet reitit omaksi ja tieltä metsään poikkeaminen
on kannattanut. Luontopoluille on pysähdytty tunnelmoimaan
”Ihmettelin Suomen kaunista luontoa.”
”Jumalan luomistyötä ihailemassa.”
Muutamille lähimetsän polut ovat tuttuja ja
rakkaita jo lapsuudesta:
”Kävelin vain lammen rannalle, missä tuli lapsena
käytyä uimassa. Ihana rauha ja pulahtelin uimaan.”
”Täällä lapsuuden maisemissa kävelin ja keräsin
mustikoita.”
Osa on kulkenut kiireettömäsi ja vain hiljaisuudesta
nauttien:
”Sää on aurinkoinen ja lämmin. Muutamat kevätsateet ovat
kirkastaneet metsän värit. Sieniä ei näy, mutta puolukoita jonkin verran.
Sammaleiset luolat saavat mielikuvituksen liikkeelle.”
”Sateen ropinaa ja metsän tuoksua.”
”Kovasti oli lammella sammakoita. Kurnutus kävi ja loiske,
kun 6–7 sammakkoa rantamatalassa uiskenteli.”
Luonnossa liikkuminen tarjoaa elämyksiä ja seikkailua myös lapsille ja nuorille. Viesteistä huomaa,
että retket perheen ja ystävien kanssa ovat tärkeitä.
”Nuoriso oli hurja, ja heitti talviturkin hyiseen Penikkalampeen vaikka rannassa oli vasta kapea jäätön alue.”
”Kierretty kallion reunaa kuvaten hienoja railoja ja
kömpien kivien siirtolohkareiden alta.”
”Yöpymistä teltalla. Vietetty ihana yö teltassa Rokolla.”
Joku oli kirjoittanut toiveen:
”Pidetään yhdessä Vihtijärvestä hyvää huolta.”
Viesteistä huokuu metsän rauha ja hoitava vaikutus
kulkijaan ja tuo rauhan arjen keskelle:
”Mikä rauha, täällä sielu lepää.”
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Näin minusta tuli mehiläistarhaaja
Teksti: Sari Ahvenharju • Kuvat: Juha Ahvenharju
Pelasta pörriäinen -kampanja pyöri tänä keväänä sekä televisiossa että radiossa. Meitä kaikkia pyydetään mukaan pelastamaan pölyttäjät ja muut kesälomalaisen kiusana olevat itikat. Monelle hyönteiset
ovat kammotus, toisille taas ikuinen mielenkiinnon ja ihmetyksen kohde. Mutta jokaisen olisi hyvä tiedostaa miksi näitä pöriseviä, surisevia ja toisinaan pistäviäkin ötököitä täytyy suojella. Mihin sitten pölyttäjiä tarvitaan? Ruuan tuotanto on varmasti näistä meitä kaikkia eniten koskettava juttu. Monet hedelmät, vihannekset ja marjat tarvitsevat pölyttäjiä tehdäkseen meille ruokaa. Joidenkin tietojen mukaan Kiinassa on joitain kasveja jouduttu pölyttämään ihmiskäsin, koska pölyttäjiä ei ole tarpeeksi.
Ilmeisesti myös jonkinlaista robotiikkaa ollaan kehittämässä pölytyksen tekijäksi. Tosin kukaan tuskin
osaa tätä hommaa paremmin, kuin vuosituhansien aikana kehittynyt ammattilainen.
Kiinnostus herää
Itse olen pienenä pelännyt sekä inhonnut hämähäk
kejä ja pörisevän hyönteisen kuullessani juossut
huitoen pakoon. Kuinka siis tällainen ihminen on
saattanut ottaa omalle pihamaalleen mehiläisiä?
Eihän tuossa kuulosta olevan mitään järkeä. Ikää
on kertynyt jo muutama lisävuosi mittariin ja olen
myös pistänyt huolestuneena merkille hyönteisten
yleisen vähenemisen. Pelkästään autoilu kesäisin
on herättänyt havaitsemaan, että tuulilaisista ei
tarvitse pestä liiskaantuneita itikoita samaan tah
tiin kuin joskus, kun en vielä itse ajanut autoa.
Kiinnostus mehiläisiin oli kytenyt mielessä jo
useamman vuoden. Aloitin Uudenmaan Mehiläis
hoitajat ry:n tarhaajakurssin keväällä 2019. Huoma
sin tietäväni jo entuudestaan melko paljon kasveis
ta ja hyönteisistä, mutta tarhaamisesta minulla ei
ollut mitään käsitystä. Kevään mittaan aloitimme
ensimmäiset pesäkäynnit, jotka olivat alkuun todel
la jännittäviä. Mehiläiset ovat yllättävän rauhallista
porukkaa. Tarhaajan työtä ei varsinaisesti helpota
valkoisen suojahaalarin, verkkopäähineen tai nah
karukkasten käyttäminen, mutta se tuo pientä tur
vallisuuden tunnetta.
Logistiikkaa ja byrokratiaa
Suomessa tarhataan pääsääntöisesti neljää eri
mehiläisrotua: italialaisia, krainilaisia, buchfasteja
sekä pohjolan tummia mehiläisiä. Itse hankin en
simmäiset italialaiset mehiläiseni kurssin aikana.
Mehiläiset ostettiin tarhaajalta, jolla pesiä oli jo yli
oman tarpeen. Pesät haettiin auringon jo laskettua,
jotta kaikki mehiläiset olisivat tulleet takaisin siite
pölyn ja medenkeruuretkiltään pesään. Pesien len
toaukot teipattiin, katon ja pohjan paikallaan pysy
minen varmistettiin kuormaliinoin ja pesät pakat
tiin farmariauton takakonttiin. Tämä oli ehkä yksi
sähköistävimmistä automatkoistani ikinä. Mutta
minusta oli tullut mehiläistarhaaja.

Mehiläistarhaajalle kuuluu myös tiettyjä vastuita.
Kunnan maataloustoimistoon tulee ilmoittautua
eläinten pitäjäksi ja tarhapaikat täytyy ilmoittaa
toimipaikkarekisteriin. Jokaisen hunajaa kulutuk
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seen myyvän, ja jopa oman perheen ulkopuolisille
vastikkeettomasti käyttöön luovuttavan, on rekis
teröidyttävä alkutuottajaksi elintarvikeviranomai
sille. Toiminnan laajuudesta taas riippuu, tarvitsee
ko tarhaajan tehdä muita ilmoituksia.

Kuitenkin tärkein mehiläisten tarjoama tuote,
tai oikeammin palvelu, on pölytyspalvelu. Mehiläis
pesiä voidaan siirtää ammattiviljelmille sellaisiin
paikkoihin, joissa hedelmöittäminen halutaan var
mistaa. Pölytyspalvelua tarvitsevat mansikka ja
muut marjat, kumina, härkäpapu, omenat sekä
monet muut viljelyskasvit. Näin varmistetaan run
sas ja laadukas sato.
Miksi siis pitäisi pelastaa kaikki mönkiväiset, ne
kin, joista on ehkä enemmän haittaa kuin hyötyä?
Vaikka kuinka ajatellaan, että torjuntaaineet olisi
suunnattu vain tuhohyönteisille, on niillä haitallinen
vaikutus myös niin sanottuihin hyviksiin. Mitä siis
tulisi tehdä? Tehomaatalouden lienee pakollista jat
kaa tiettyjen myrkkyjen käyttöä, mutta torjunnat
tulisi tehdä ohjeistusten mukaisesti illalla tai yöai
kaan ja muistaa varoajat. Voisimmeko ehkä myös
hieman lisätä omaa sietokykyämme ötököitä koh
taan?
Olenko siis tehnyt oman osuuteni pelastaakseni
pörriäiset? Olen istuttanut pölyttäjäystävällisiä
kasveja, jättänyt osan nurmikosta leikkaamatta ja
jopa ostanut niittykukan siemeniä. Meillä on raken
nettu hyönteishotelli, jätetty puuta lahoamaan ja
olen päättänyt olla käyttämättä torjuntaaineita
puutarhassani. Toivottavasti se riittää. Tämä on
pieni askel ihmiskunnalle, mutta toivottavasti riit
tävä askel minulta.

Monenlaista satoa
Ensimmäisen kesän jälkeen mehiläistarhaus vei
mukanaan. Talven jälkeen neljästä pesästä elossa
oli kolme. Täytyy sanoa, että hieman olen surulli
nen, että kaikki pesät eivät talvesta selvinneet,
mutta aloittelevana tarhurina koen myös pienoista
ylpeyttä näinkin hyvästä onnistumisesta. Hunajaa
näyttäisi siis olevan tulossa myös tänä kesänä, mi
käli säät sen vain sallivat ja työläistytöt säästyvät
myrkyiltä, taudeilta ja tuholaisilta. Hunaja on kui
tenkin vain osa mehiläisten laajasta tuotevalikoi
masta. Mehiläiset tuottavat myös vahaa, josta saa
parantavia salvoja, kynttilöitä, puunsuojaaineita
ja vaikkapa vahaliinoja korvaamaan teollisen tuore
kelmun. Propolis eli kittivaha on tunnettu antisepti
sesta vaikutuksestaan ja siitä voi tehdä vilustumisen
oireita helpottavaa tinktuuraa. Myös siitepölyä voi
kerätä ja käyttää sitä vaikka jogurtin kanssa lisära
vinteena. Kuningatarhyytelöä käytetään kosmetii
kassa. Mehiläismyrkkyäkin voi kerätä ja käyttää eri
laisiin tarkoituksiin.

Mehiläisfaktaa
Pesää hallitsee ja ohjaa kuningatar eli emo. Kuningatar
munii tuhansia munia kesässä ja niistä syntyy työläisiä
ja kuhnureita.
Tyttömehiläiset ovat varsinaisia työmyyriä. Ne hoi
tavat kuningatarta ja toukkia, rakentavat kennostoa,
vartioivat pesää, siivoavat, keräävät mettä ja tekevät
hunajaa.
Jokaisella eri ikäpolvella on oma tehtävänsä. Vasta
vanhimmat mehiläiset pääsevät ulos pesästä kerää
mään mettä. Niitä kutsutaan lentomehiläisiksi.
Poikamehiläisiä sanotaan kuhnureiksi. Niiden teh
tävä on hengailla pesässä ja käydä hedelmöittämässä uusia emoja. Talven tullen kuhnurit saavat läh
töpassit pesästä.
Uusia yhdyskuntia syntyy parveilemalla. Tarhaajat pyrkivät hillitsemään parveiluintoa lisäämällä
yhdyskunnalle tilaa tai jakamalla pesän.
Uusi kuningatar tehdään ihan tavallisesta kuningattaren munimasta munasta. Työläiset päättävät,
milloin uusi kuningatar tarvitaan ja siirtävät munan erityiseen kuningatarkennoon. Kennoon laitettua
toukkaa syötetään työläisten valmistamalla kuningatarhyytelöllä, jonka vaikutuksesta toukasta kuo
riutuu uusi kuningatar.
Hunaja on mehiläisten ravintoa, jota me ihmiset olemme oppineet keräämään ja hyödyntämään.
Lisätietoa mehiläisistä ja mehiläistarhauksesta löytyy Suomen Mehiläishoitajien liiton sivuilta;
www.mehilaishoitaja.fi
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Kestävämpää puutarhanhoitoa
Teksti ja kuva: Heli Einesalo

Taistelussa ilmastonmuutosta, hyönteiskatoa ja monimuotoisuuden vähenemistä vastaan on myös
puutarhoilla tärkeä tehtävä. Puutarhat ovat paikkoja, joissa jokainen voi kantaa oman pienen kortensa suureen kekoon.
Uutta pihaa perustaessa
Jos olet onnellinen uuden pihan
omistaja, aloita tarkkailemalla
aluetta. Miten valo osuu pihaan?
Millaisia ovat maaston muodot?
Millaista maaperä on, ja mitä pai
kalla kasvaa ennestään? Onko
tontilla hienoja, vanhoja puita tai
kauniita kiviä? Valjasta tontin
parhaat puolet ja resurssit hyö
dyksi ja rakenna puutarhaa nii
den ehdoilla. Pihan voi toki lait
taa kuntoon kertaheitolla pus
kutraktorein – poistamalla kai
ken ja tuomalla tilalle tonneittain
uutta. Se on kuitenkaan harvoin
kestävän kehityksen mukaista.
Säästä siis iäkkäät, arvokkaat
puut, jotka ovat myös erittäin te
hokkaita hiilen sitojia. Käytä
maaston muotoja apuna huleve
sien ohjailussa. Voit perustaa
kosteikkoistutuksen sinne, min
ne vesi tuppaa muutenkin kerty
mään. Kuivemmat kohdat voit
valjastaa vaikkapa perhospuu
tarhaksi. Istuta aina oikea kasvi
oikeaan paikkaan, niin vältyt
myöhemmin siirtämiseltä ja tai
mien uusimiselta. Suosi moni
vuotisia kasveja.
Syötävä puutarha
Omavaraisuus nousee vaikeina
aikoina uuteen arvoon. Mitä
enemmän voit käyttää puutarha
si antia myös hyödyksi pelkän
estetiikan sijaan, sitä kestäväm
mällä polulla olet. Monia syötä
viä kasveja voi mainiosti käyttää
myös koristekasveina. Istuta ra
jaaidanteeksi marjaaroniaa
angervojen sijaan, ja kokeile run
gollista herukkapensasta kukka
penkin katseenvangitsijana. Per
silja ja ruohosipuli sopivat mai

Kukkiva ruoholaukka eli ruohosipuli sopii myös koristekasviksi.

niosti istutusten reunustajiksi,
ahomansikka maanpeittäjäksi.
Omenapuu on puutarhan sydän
– kaunis ja satoisa. Istuta viljely
laatikoihin ja kasvimaalle kehä
kukkaa ja samettikukkaa, jotka
tuovat paitsi kukkaloistoa, huo
lehtivat viljelykasvien terveydes
tä.
Pitkän ajan tavoitteeksi voi
asettaa syötävän metsäpuutar
han, joka tarjoaa syötävää satoa
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kaikissa sen kerroksissa – latvus
kerroksesta kerätään hedelmä
ja pähkinäsatoa, pensaskerrok
sesta marjoja, maanpeitekerrok
sesta yrttejä, marjoja ja lehtivi
hanneksia, maan alta juurikassa
toa.
Älä unohda pölyttäjiä!
Viime aikoina on uutisoitu pölyt
täjien hälyttävästä vähenemises
tä. Pörriäismäärän pienenemi

nen voi tuntua toissijaiselta, mut
ta sillä on vaikutusta ihmisten
elämään monin tavoin. Noin 75
prosenttia viljelykasveista tarvit
see hyönteispölytystä. Maailmal
la suuria hyönteispölytteisiä vil
jelykasveja ovat muun muassa
kahvi ja puuvilla. Pölyttäjäkato
uhkaa siis globaalisti jo ruuantuo
tantoa, ja ehkä vaateteollisuutta
kin. Omassa lähiympäristössä
pölyttäjien määrän romahdus
voi näkyä pienentyvinä satomää
rinä tai sadon huonona laatuna.
Mustikkamättäät hupenevat, lin
tujenkin määrä vähenee.
Istuta siis puutarhaan kasveja,
jotka tarjoavat pölyttäjille ravin
toa. Tärkeää on, että puutarha
on monilajinen ja tarjoaa ravin
toa koko kasvukauden ajan, ke
väästä syksyyn. Pajut, idänsinilil
jat, krookukset ja esikot pitävät
huolta pölyttäjistä varhain ke
väällä. Kesän mittaan hyvää ra
vintoa tarjoavat esimerkiksi lois
tosalvia, mäkimeirami, kello
peippi, kurjenpolvet, vadelma ja
kurkkuyrtti. Vihattu, parjattu voi
kukka on yksi parhaista alkuke
sän kukkijoista pölyttäjille.
Autat pölyttäjiä myös säästä
mällä lahopuuta puutarhassa tai
rakentamalla hyönteishotelleja.

Vähemmän on enemmän
Viimeistä piirtoa myöten nypittyä
ja huoliteltua puutarhaa on pe
rinteisesti pidetty kauniina.
Usein se vastaa myös käsitystä
hyvästä hoidon tasosta. Tässä
kohtaa voi miettiä, mitä silloin
hoidetaan? Ainakin ihmisen este
tiikankaipuuta, mitä toki sitäkään
ei pidä aliarvioida. Puutarhan
hoito – on se millaista tahansa –
hoitaa ihmisen kehoa ja mieltä
samalla tavoin kuin luonnossa
liikkuminen.
Puutarhan kauneuskäsitystä
kannattaa kuitenkin pohtia. Juu
ri trimmattu, laaja nurmikkoalue
miellyttää silmää, mutta ekosys
teemin kannalta pihanurmi on
kuin vihreä autiomaa. Se ei tarjoa
pieneliöille sen kummemmin ra
vintoa kuin suojaakaan. Sitä lan
noitetaan ja kasvatetaan, jotta
sitä voidaan taas leikata – yleensä
vielä polttomoottorikäyttöisillä
leikkureilla. Nurmikko on työ
läimpiä kohteita puutarhassa.
Pienennä siis nurmen pintaalaa
ja korvaa edes osa luonnonmu
kaisella niityllä tai monilajisilla
pölyttäjäystävällisillä, syötävillä
istutuksilla. Tai jätä edes silloin
tällöin nurmikko leikkaamatta.
Ja jos et, niin käytä ainakin leik
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kuujäte typpilannoitteeksi puu
tarhan kasveille. Kierrätä muut
kin puutarhan kasvijätteet –
komposti on pihan ravinnekier
ron keskus.
Haravoinnin kanssa on vähän
sama asia. Syksyn varistamat leh
det ovat arvokasta ravintoa maa
perän lahottajaeliöstölle. Tämä
pikkuväki puolestaan tekee arvo
kasta työtä maaperän kasvukun
non ylläpitämiseksi. Tässäkin
asiassa luonto on suunnitellut
asian viisaasti, eli ravinteet kier
tävät ja kaikki voittavat. Ihmisen
estetiikanvaatimus kuitenkin saa
meidät raaputtamaan pihoja niin
syksyisin kuin keväisinkin. Mitä
pä, jos ensi syksynä tyytyisit ha
ravoimaan vain paksuimmat leh
tikerrokset pensaiden alusille, ja
katsoisit, mitä tapahtuu? Samaan
tapaan voit jättää leikatut peren
nanvarret tai porkkanannaatit
maan kattajiksi ja parantajiksi.
Joskus siis parasta puutarhan
hoitoa on olla tekemättä mitään.
Sen sijaan, ripusta riippukeinu
puutarhasi parhaalle paikalle,
kuuntele pörriäisten surinaa ja
unelmoi sadosta.

Vihtijärveläinen 20 vuotta sitten
Koonnut: Anu Nilsson

Poimintoja lehden numeroista vuodelta 2000.
Selatessa vuoden 2000 kylälehtiä tulee mieleen, että samat asiat
ovat tapetilla edelleen. Kylätoimikunnan puheenjohtaja Anu Kuuselan katsauksista löytyy esimerkiksi seuraavanlaista:
Tieasiat
”Lopentien osalta kylätoimikunta muistutti jälleen 29.3.2000 Uudenmaan tiepiiriä ja Vihdin kunnanhallitusta tien peruskorjauksen
tärkeydestä.”
Vesihuoltoasiat
”Lauri Niemi on tehnyt aloitteen kuntaan vesihuollon kehittämisestä haja-asutusalueilla. Asia on tärkeä ja laaja koskien koko kuntaa.
Vihtijärven osalta tulisi tutkia vesihuoltoa ja erikoisesti Nummituvan veden loppumista suurten juhlien aikana.”
Kaavoitusasiat
”Vihtijärven osayleiskaavan muutos on kunnan kaavoitusohjelmassa v. 2000 ja valtuuston hyväksymänä jo alustavasti maaliskuussa
2001. Muutos koskisi lähinnä Hiiskulan Kartanon Nummituvan alueen
tonttien siirtämistä muulle korvaavalle alueelle. Samalla esitetään
kevytkaavoituksen toteuttamismahdollisuutta. Kaavoituksen osalta ollaan liikahtamassa eteenpäin ja toivon, että saisimme vihdoin
Vihtijärven kaavoitustilanteen ajantasalle ja uusille asukkaille tontteja ja rakennuslupia. ”
Tässä myös muutamia mielenkiintoisia ja hauskoja poimintoja:
”Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta jakoi stipendin 2 500
mk aktiivisesta kylätoiminnasta. Erikoisesti mainittiin vanhusten toimintapäivien vapaaehtoispanos merkittävänä yhteistyömuotona.
Vanhusten toimintapäivät ovat osoittautuneet suosituksi ja siten
tervetulleiksi toiminnaksi ikäihmisille.”
”Kylätoimikunta päätti antaa 5000 mk:n pilottimäärärahan vanhusten tietokoneen hankintaan. Kone sijoitettiin monitoimitalolle ja
kunta on lupautunut maksamaan puhelinkulut internetin käytöstä.”
”Nummituvalla Anita Sederqvist on avannut 03.04. ruoka- ja kahvipaikan. Kylän palvelutarjonta on kasvanut, joten koitetaan käyttää kylän palveluja se on meidän kaikkien etu.”
”Elokuisena viikonloppuna Vihtijärvellä oli vilskettä, kun uusi yhdistys Vihtijärven Kenttäratsastajat järjestivät kenttäratsastuksen kansalliset kilpailut Syrjän tilalla. Kaksipäiväiset kisat keräsivät runsaan yleisön ja yli 100 kilpailijaa.”
”Espoolainen Jouni Kokkonen sai 7.8.2000 Vihtijärvellä Ylimmäisen järvestä jättihauen, saaliin mitä ei saada joka kalareissulla. Hauella oli painoa 11,5 kg, pituutta 118 cm ja sen ympärysmitta oli 47 cm.”
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Iisakki Pellinen kehrää hiljaa
Teksti: Tero Pullinen • Kuva: Ari Peura
Iisakki Pellinen katsoi kissaansa keinutuolissa. Näytti siltä, että se ei tekisi mitään; kohensi vain
aika ajoin asentoaan laiskasti. ”Mitä tuijotat Iisakki? Anna minun olla rauhassa, teen tärkeää
työtä”, vaati kissa ajatuksissaan.
Pellinen vajosi mietteisiinsä. Oliko tuossa kaiken tarkoitus? Että ei tarvitse olla mitään eikä
tehdä mitään? Voisi vaan olla möllöttää mutta silti olla merkityksellinen. Pellinen kuuli raksu
tuksen sisällään. Ajatukset risteilivät harmaantuvan hiuspehkon alla.
Iisakki maalailee maailmaa
Ei tarvitse olla mitään mieltä, jos ei tahdo. Voi vaan katsoa lähelle ja kauas niin kuin mitään ei
tapahtuisi. Ei olisi ilmaston lämpiämistä, kulkutauteja eikä pahaa mieltä. Syövänkin parannus
keino olisi jo keksitty. Hallitukset eivät kaatuisi, eivätkä journalistit löytäisi kohuuutisia mitään
sanomattomista julkkiksista. Voisi tuijottaa tulta takassa tai olla tuijottamatta. Pohjavettä riit
täisi kaikille ja talvet olisivat tulleet takaisin myös etelään. Kenenkään ei tarvitsisi lähteä sotaa
ja vainoja pakoon vieraisiin maihin. Voisi hykerrellä tyytyväisyyttään ja vaikka kerätä marjoja tai
sieniä. Voisi mennä kalaan. Mitään arvokasta ei salakuljetettaisi pitkin maailman rajoja, eikä ih
misiä. Ei tarvitsisi tietää mitään. ”Hiiriä riittäisi pyydystettäväksi” jatkoi kissa ajatusta ja loikka
si syliin rapsutettavaksi.
Iisakki Pellinen mietti, että jos olisi pieni koti järven rannalla, tien päässä. Vesi tulisi ja menisi
suunnitellusti. Sade ropisisi katolla oleviin aurinkopaneeleihin ja lattia sisällä pysyisi kohtuulli
sen lämpimänä. Voisi kuunnella sitä ropinaa ja vaikka tarkkailla tarkasti, kuinka parta kasvaa.
Tulisijoja olisi joka huoneessa levittäen lämpöhehkuaan hirsiseinille. ”Kumppaniksi sellaiseen
elämään kävisi vallan hyvin yksi kissa” aprikoi Pellinen. ”Veikkoseni, tuollaisesta kun ponnistai
si aamun askareisiin tai jäisi sänkyyn makoilemaan, niin mitäpä muuta toivoisi?”
Koskaan aikaisemmin ei kissa ollut malttanut olla kommentoimatta Iisakin aivoituksia näin
pitkään. ”No mikä on? Eikö mietteeni miellytä mirriä”, Pellinen ihmetteli. Kissa oli hiljaa niiiin
pitkään... ja lopulta vastasi hämmentäen Iisakin parahulta valmiiksi saaman maailmanjärjestyk
sen: ”Juuri noin haluaisin vanheta juuri sinun kanssasi Iisakkiukkoseni.”
Iisakki kehräsi hiljaa.

Tällä kerralla kehrääkin Iisakki.
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Yrittäjänä Vihtijärvellä
Juhlapalvelut
Teksti: Kaarina Pullinen Kuva: Ida Ekholm
Kylälehti Vihtijärveläisessä on esitelty jo ainakin
kahdeksan vuoden ajan kylän yrittäjiä. Tänä vuonna on vuorossa Klaukkalasta Vihtijärvelle muuttaneiden Johanna ja Kasper Ekholmin pitopalveluyritys Juhlapalvelut.
Joskus käy niin, että aluksi harmilliselta vaikuttava ti
lanne kääntyykin positiiviseksi. Kulunut sanonta tote
aa; kun yksi ovi sulkeutuu, toinen aukeaa. Kun Johan
nan viimeisimmän työnantajan toiminta ja omistussuh
teet muuttuivat ja ytneuvottelut olivat totta, aukesi
ravintolaalan konkarille mahdollisuus tehdä jotain, jo
ta hän oli aina halunnut: ryhtyä yrittäjäksi.
Johanna on aikoinaan käynyt Turun hotelli ja ravin
tolakoulun. Plakkarissa on tarjoilijan sekä baarimesta
rin paperit ja vahva työkokemus erilaisista ravintolois
ta; Wanha Ylioppilastalo, Wanha Satama, Finlandiata
lo ja Sipuli jne. Kasper puolestaan valmistui kokiksi Lah
den hotelli ja ravintolakoulusta 90luvun alussa. Hän
on sen jälkeen ollut töissä useassa ravintolassa Saari
selältä Ruotsinlaivoille sekä Lahden Teerenpelistä Ho
telli Katajanokalle ja Crown Plazaan. Työkokemus ja nä
kemys suomalaisesta ravintolamaailmasta on molem
milla suhteellisen laaja.
Pariskunta oli asettunut Klaukkalaan asumaan noin
yhdeksän vuotta sitten. Kasvavan perheen kanssa Hel
singissä asuminen ei enää tullut kysymykseen. Nurmi
järven kirkonkylässä vuosia toiminut, Aki Kavaston
omistama, Juhlapalvelut etsi uutta yrittäjää ja kaupat
yrityksestä tehtiinkin huhtikuussa 2019. ”Tämä ratkaisu
olisi pitäyt tehdä jo vuosia sitten”, miettii Johanna nyt.
Molempien vanhemmat olivat yrittäjiä, joten ajatus
omasta yrittäjyydestä olikin sitten loppujen lopuksi
luonteva. Kumpikin oli saanut tarpeekseen helsinkikes
keisyydestä ja hektisestä ravintolamaailmasta. Pitopal
velutoiminta verrattuna ravintolaan, on huomattavas
ti suunnitelmallisempaa ja rauhallisempaa. ”Nyt on pa
remmat mahdollisuudet panostaa hyvin tekemiseen”,
toteavat molemmat tyytyväisinä valintaansa.
Lähituottajien tuotteita ja raakaaineita pariskunta
käyttää mielellään mahdollisimman paljon, vaikkakin
paikallisuus on usein tavanomaista kalliimpaa. ”Juhla
tai muu tilaisuus on asiakkaalle aina ainutlaatuinen het

ki”, toteavat Johanna ja Kasper. ”Juhlapalvelut voi tar
jota tilaisuudesta kokonaispaketin aina ideoinnista ja
suunnittelusta toteutukseen. Myös vain jonkin yksit
täisen osan toimitamme mielellämme: vaikkapa kakun
syntymäpäiville, ruuan pihatapahtumaan tai tarjoilijan
perhejuhlaan.”
”Haluamme ylittää asiakkaan odotukset”, kertovat
tuoreet yrittäjät, ja kuuntelevat tottuneesti herkällä
korvalla asiakastaan. Liikaan kikkailuun voi myös sor
tua, sitä halutaan varoa. Työtunteja ei oikein voi laskea,
kuten palkkatöissä ollessa.
Nurmijärven Yhteiskoulun 90vuotisjuhlien hoitami
nen viime marraskuussa oli oikeastaan yrittäjille jonkin
sortin tulikoe, koska juhlijoita oli lähes viisisataa. Kaik
ki meni hyvin, tilauksia tuli lisää ja asiakaskunta laajeni
lupaavasti.
Tämän vuoden kevät toi kuitenkin tullessaan aivan
uudenlaisen tilanteen. Kokoontumiset ja juhlat on pe
ruttu määräämättömäksi ajaksi, joten Juhlapalvelujen,
kuten muidenkin tämän alan yrittäjien tulevaisuus on
epävarmuuden peitossa. Kun tilanne on ohi – toivot
tavasti mahdollisimman pian – voidaan taas juhlia.

Esittelemme Vihtijärveläisessä paikallisia yrittäjiä.
Kenestä sinä haluaisit lukea seuraavassa numerossa? Vinkkaa anonyymisti nettisivujen kautta.
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Vihtijärven osakaskunta tiedottaa!
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.
Kartta Vihtijärven osakaskunnan lupa-alueesta
yksityiset vesialueet
Vihtijärvi

Muista tarkastaa lupasi,
ja että kalastat luvallisella
alueella.

La

po

o

Älä häiritse toiminnallasi
muiden rauhaa ja kalastusta.

Yksityinen vedenottamo,
vältettävä liikkumista ja
roskaamista.

Ylimmäisen kalastusyhdistys

Pyydysmerkit, kalastuksen valvonta Ylimmäisellä
Ilkka Haapalainen
p. 0500 436 189

Vihtijärven
vesiosuuskunta

Vihtijärven-Lapoojärven
Suojeluyhdistys ry

Puheenjohtaja Markku Pietilä
p. 0500 455 156

Puheenjohtaja Soile Petrell
p. 040 7573 033

Ilmoita alueen suurpetohavainnot:
Risto Kivistö puh. 0400 190 895, toimii suurpetoasiamiehenä
Vihtijärvellä ja ilmoittaa havainnot eteenpäin riistanhoitopiiriin.
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Perinteinen, palveleva
kirjakauppa Vihdin kirkonkylällä.
Kaikkea kotiin ja toimistolle.
Palvelemme ma—pe 9.00—18.00, la 9.00—14.00
puh. 0207 289 650

Auringon kirja- ja paperipuoti,
Helsingintie 26 (apteekin vieressä)

PALVELEVA
SUUTARINLIIIKE
 Jalkineet, laukut ym. korjaukset
 Avaimet, teroitukset, liukuesteet

LAADUKASTA KORJAUSPALVELUA
Kauppakeskus Viiri, Klaukkalantie 55,
01800 Klaukkala, p. 040 1929 797
ti–pe 10–18, la 10–14

Hyvän Olon
Uimahalli
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Kuljetus M.H. Laurila
Kappaletavarakuljetukset
Mika Laurila
0400 934 336
Pohjoinen Vihtijoentie 77
03790 Vihtijärvi

Hinauspalvelu 24 h
E. Sohlman 040 515 3456
Röykkä
Autotrailerivuokraus
kokonaispaino 2.700 kg

Lopen Maarakennus ja Multa Oy
E.Hietanen, Läyliäinen
p. 0400-484 154 Ari
0400-449 419 Erkki

nurmikkomultaa
puutarhamultaa
murskesoraa
kuorikatetta

täytesoraa
seulakiviä
maankaivua myös
pienellä koneella

Kuljetukset myös PIENELLÄ autolla sekä vaihtolavakuljetukset
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LOPEN JÄTEHUOLTO
Timo Ranta
- loka-, jäte- ja siirtolavakuljetukset
- viemärien avaukset
- vessojen vuokraukset

p. 019 443 488
auto 0500 486 788
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MAANRAKENNUS
RAVANTTI

50 vuotta

autoilun parhaaksi
Briskin
Autokorjaamo

Maanrakennus ja
kaivinkonetyöt
ammattitaidolla

Meiltä Mobil öljynvaihdot

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

Ota yhteyttä: 045 633 4786 (Loppi)

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

Sahausta ja puutavaraa
Lasse Petrell
040 5555 294 /lasse.petrell@gmail.com
Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen
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www.auto-keha.fi

AUTO-KEHÄ OY Karkkila, Helsingintie 7– 9
AUTOMYYNTI puh. 0207 590 500, HUOLTO puh. 0207 590 590

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

Sale Läyliäinen
palvelee
ma–pe 8–21
la 8–20
su 10–19

siellä missä sinäkin

Tuki pankkiasioiden hoitoon on käden
ulottuvilla välimatkasta huolimatta.
Arjen raha-asiat hoituvat itsenäisesti
kotona tai tuellamme - olemme aina
apunasi.
www.op.ﬁ/tuki
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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!
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Lisätietoja ja hoitopaikkavaraukset:
Lori Kautonen p. 040 578 7728
Asko Kautonen p. 045 650 0864
asko.kautonen@kolumbus. fi

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

t(lan11osen ouurarha

Leikonkuja 33 RÖYKKÄ P. 2765 884
Avoinna: ma-pe 8-19, la 9-16, su 10-16. Tervetuloa.
Nyt myös verkkokauppa ja kotiinkuljetus
www.mahkosenpuutarha.fi
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www.mikkolansuoramyynti.fi

Mikkolan Suoramyynti

Maatilan suoramyynti • Pitopalvelu
Leipomo • Tilauskonditoria
Tilauksesta aito Savusauna ja Makasiini Ravintola
Läyliäistenraitti 984
12600 Läyliäinen

Puh. 019-447 688
Antti gsm: 0400-851 742
Anne gsm. 040-746 2968
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Avoinna kesäisin:
ma-pe 9-19, la 9-15, su 11-16
Muina aikoina: la 9-14
Tammikuussa suljettu.

Vihdin Teatterin toimisto
Tuusantie 1, Nummela
puhelin 0400 975 068
toimisto@vihdinteatteri.fi

www.vihdinteatteri.fi
FACEBOOK: Vihdin Teatteri
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SYÖKERIN TUPA
KAHVILA – KIOSKI – LOUNASRAVINTOLA
Karkkilantie 8, Vihtijärvi --- 040 939 1253
Kesän aukioloajat (kesä-elokuu)

Ark
La
Su

4.45 - 21.00
8.00 - 21.00
9.30 - 21.00

Vastaleivotut
kahvilatuotteet

Elintarvikkeet
Päivittäistavarat

Jäätelöt,
virvokkeet,
makeiset

Buffet-lounas
10.30-14

Talven aukioloajat

Ark
La
Su

4.45 - 19.00
8.00 - 19.00
9.30 - 19.00

Oluet, siiderit,
lonkerot

Grillituotteet

Keittiö kiinni tuntia
ennen sulkemisaikaa

Löydät meidät
myös
Facebookista:
Veikkauksen
toimipiste

Matkahuollon
toimipiste

Syökerin Tupa

Kesällä auki joka päivä klo 21 asti!

