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Teksti ja kuva: Kaarina Pullinen
Kun tapahtuu jotain kamalaa, katastrofaalista tai mullistavaa, on hyvä pitää kiinni rutiineista. Nouse ylös
aamulla, harjaa hampaat, muista syödä, pidä itsesi ja
kotisi kunnossa. Huomioi läheisesi. Aina ja joka päivä se
aurinko nousee kumminkin. Myös mediatiimi on pitänyt kiinni jokakeväisistä kylälehtirutiineista. Niinpä kun
maailmalla myllertää ja perusturvallisuus järkkyy, voit
viettää aikaa tuttujen ja turvallisten aiheiden, ihmisten
ja paikkojen äärellä kylälehti Vihtijärveläisen parissa.
Vakioaiheiden lisäksi tämän vuoden numeron tärkeitä ja aina ajankohtaisia aiheita ovat ihmisen käyttäytyminen ja jokamiehen oikeudet. Historian havinaa kylältä tuovat jutut Löytlahdesta ja sen vanhoista kartoista
sekä Katrin mukava muistelu nykyään kirpputorina toimivasta Kylänpäästä. Myös Kylänpään nykyhetkestä ja
tulevaisuudesta kerrotaan. Kylän tulevaisuuden miettimiseen voi lämmitellä osayleiskaavoitusta koskevan
jutun parissa, vauvaperheellekin löytyy vinkkejä. Kansainvälisyysosiossa Kanadan kirjeenvaihtajamme pohtii tunnelmia poissa kotoa.
Turvallisuuden tunnetta luo lähellä asuvien ihmisten
tunteminen ja tunnistaminen – siis yleensä. Tämä seikka, ja vapaaehtoistyöstä pohtivassa jutussa ilmenevät
asiat, rohkaiskoot kyläläisiä ja kesäasukkaita tulemaan
mukaan kylän yhdistyksiin ja talkootoimintaan. Vapaaehtoistyöllä on todennäköisesti luultua suurempi ja
moninaisempi merkitys niin yksilölle kuin yhteisöllekin.
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Vihtijärveläinen-lehteä sekä vihtijarvi.fi-kotisivuja tekee Vihtijärven mediatiimi.
Oletko huumorintajulla ja ideoilla varustettu henkilö, ja tykkäät kirjoittaa?
Oletko kiinnostunut tiedottamisesta ja kylän asioista? Haluaisitko liittyä mukaan mediatiimiin?
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Ihminen, ole toiselle
ihmiselle ihminen
Teksti: Karoliina Suomalainen • Kuva: Karoliinan kotialbumi
Tältä palstalta saamme lukea kyläyhdistyksen puheenjohtajan ajatuksia. Karoliina Suomalainen on muuttanut Vihtijärvelle vuonna
2011 ja toiminut Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017.
Kun valmistuin ylioppilaaksi, sain sukulaiseltani kirjan ”Käytöksen kultainen kirja”. Ihmettelin tuolloin, mihin minä sitä tarvitsisin. Isovanhempieni luona oli
hyvin tarkat käyttäytymissäännöt, jotka ovat kantaneet koko tähänastisen
elämäni. Olen hyvin nuorena oppinut läheisiäni katsellen mitkä ovat hyvät käytöstavat tilanteessa kuin tilanteessa.
Erityisesti sen, kuinka muut ihmiset tulee ottaa huomioon, kuinka puhutaan toisille ihmisille ja miten antamalla hyvää
saa sitä itsekin. Tätä oppia olen pyrkinyt parhaani mukaan viemään eteenpäin jälkipolville – sekä omilleni että muille.
Elämme aikoja, jolloin on syytä pysähtyä ja katsoa peiliin. On tärkeää havainnoida omaa käytöstä suhteessa muihin
ihmisiin, kansalaisuudesta, uskonnosta tai mistään muusta riippumatta. Toki itselleen ja reagoinnilleen pitää osata
myös olla armollinen, olemmehan vain ihmisiä. Mutta silti on tärkeää muistaa, että me opetamme omia asenteitamme jälkipolville. Ja jotta vuosien työ ei menisi hukkaan on nyt tärkeää huomata, että yksi ihminen ei ole koko valtio,
yksi ihminen ei ole koko uskontokunta eikä yksi ihminen ole koko ihmisryhmä.
Vain yhteistyöllä me rakennamme parempaa ja yhtenäisempää huomista. Huomista, joka on hyvä jättää lapsillemme. Rakennamme pohjaa, joka on paljon vahvempi kuin se yksi ihminen. Yhdessä olemme vahvempia. Sillä olemme
kaikki ihmisiä ja kaikki me vuodamme haavoistamme verta.
Lisäksi tähän loppuun haluan huomauttaa somen kultaisista säännöistä. Muutamia kertoja olen lukenut someryhmämme kommentointia hyvinkin harmissani. On huolestuttavaa, miten me ihmiset kommentoimme ja käyttäydymme hyvinkin huonosti siellä somen verhon takana, lähes kasvottomina. Muistakaamme aina miettiä miltä sanamme
siitä toisesta ihmisestä tuntuvat. On myös hyvä huomata, että verbaalinen viestintä on haastavaa muun muassa siksi, että ilmeet ja eleet jäävät tällöin pois. Älkäämme pyrkikö toisiamme loukkaamaan. Sen kommenttimme lukee aina
toinen ihminen.
Muistetaan käyttäytyä hyvin sekä livenä että somessa. Ollaan ihmiselle ihminen. Hyvää kesää kaikille!

Reilun somen säännöt
7.

Älä johda harhaan.
Myös toden väitteen voi esittää tavalla, joka antaa
asioista väärän kuvan. Ole rehellinen yleisöllesi.
8. Kunnioita toisten ihmisarvoa.
Toisten ihmisten henkilökohtaisia ominaisuuksia on
syytä tuoda esiin vain silloin, kun niillä on todellista ja
olennaista merkitystä viestisi kannalta.
9. Kunnioita toisten yksityisyyttä.
Toisten yksityisasioiden tuominen esiin on tarpeetonta ja usein loukkaavaa. Sama koskee omaakin yksityiselämää.
10. Kunnioita oikeutta.
Jokaisella on oikeus tulla tuomituksi lain mukaan.
Ketään ei saa leimata syylliseksi ennen tuomiota. Myös
rikoksesta tuomitulla on oikeus yksityisyyteen.
11. Mieti, kenelle viestisi välittyy.
Pyri siihen, että jakamasi tieto on merkityksellistä ja
kiinnostavaa yleisöllesi. Käytä hyväksi mahdollisuuksia rajoittaa yleisöä.
12. Älä aiheuta harmia.
Jos viestistäsi voi aiheutua haittaa tai mielipahaa toiselle, älä julkaise sitä, ellei asiasi ole erityisen tärkeä.

1.

Erottele tieto ja mielipide.
Esitä tietona vain sellaista, mikä on totta. Erota oma
pohdintasi, kantasi ja arvelusi tiedosta.
2. Perustele väitteesi.
Tuo lähteesi ja perustelusi selvästi esille. Muuten muut
eivät voi arvioida sanomaasi. Pohjaa asiantuntemukseen.
3. Myönnä ja korjaa virheesi.
Kaikki tekevät virheitä. Älä selittele turhaan. Anna yleisöllesi mahdollisuus huomauttaa virheistäsi.
4. Ole avoin.
Tuo esiin oma osuutesi käsiteltävänä olevaan asiaan.
Älä jätä kertomatta, jos viestistäsi voi koitua sinulle
rahallista tai muuta hyötyä.
5. Älä jankuta.
Kyseenalaista myös omat kantasi ja ole valmis muuttamaan niitä. Muuten vakuutat vain ne, jotka ovat jo
valmiiksi samaa mieltä kanssasi.
6. Älä provosoi.
Omia kantoja esittäessä on lupa olla kärkevä, mutta
turhaan provosoimalla tai provosoitumalla syöt vain
omaa uskottavuuttasi.

Lähde: www.etiikka.fi

3

Vuoden kyläläiset
Koonnut: Heli Einesalo
Vihtijärven kotisivuilla esitellään joka kuukausi yksi kyläläinen tai keskeisesti kylällä toimiva henkilö.
Kuukauden kyläläinen -palstan tarkoitus on tuoda kyläläisiä lähemmäs toisiaan ja esitellä yleisölle sekä uusia että vanhoja, tuttuja ja tuntemattomampia kyläläisiä. Vihtijärveläinen esittelee nyt menneen
vuoden kyläläisiä lyhyesti. Lue kotisivuilta jutut kokonaisuudessaan ja käy ehdottamassa uutta kuukauden kyläläistä osoitteessa www.vihtijarvi.fi.
Toukokuu 2021:
Ismo Suorela

Heinäkuu 2021:
Sinikka ja Esa Hoikkala

Toukokuun kuukauden kyläläinen on tuore vakituinen Vihtijärven asukas; kuukauden Löytlahdessa asunut Ismo Suorela. Tosin
Ismo on vaimonsa Johannan
kanssa jo omistanut vapaa-ajanasunnon Löytlahdessa vuosia.
Mutta kun naapuritontti tuli
myyntiin ja siinä oli omakotitalo,
päätös muuttaa Klaukkalasta
Vihtijär velle varmistui. Nyt
kyseistä omakotitaloa on hiljalleen muutettu oman maun mukaiseksi.
Syntyjään Ismo on karkkilalainen. Perhe asui Karkkilassa
Turuntien varrella talossa, jossa on nykyisin museolaatta:
siinä toimi aikoinaan muun muassa Alko. Ismon syntymän
aikoihin Isä oli samassa talossa sijanneessa rautakaupassa
töissä. Perhe ehti Ismon lapsuudessa muuttaa töiden perässä useaan otteeseen, ja hän kävi koulu mm. Riihikalliossa,
Ahmoolla ja Vantaalla. Oppikouluaikoihin Ismo innostui
työnteosta isän kioskeissa ja siitä alkoikin monivaiheinen
työelämä. (SP)

Tällä kertaa jututimme Vihtijärvellä vapaa-aikaansa jo vuodesta 1979 viettänyttä pariskuntaa, Sinikka ja Esa Hoikkalaa.
Heidän vuosikymmenien kesäpaikkansa löytyy kylän ytimestä, Hiiskulan Syökäristä, joksi
aluetta tuohon aikaan nimitettiin. Vanhoissa kartoissa nimi
kuitenkin oli Syökeri, joten siihen on viime vuosina palattu.
Miten Hoikkalat päätyivät Vihtijärvelle mökkeilemään? Se onkin tarina sinänsä. ”Oikeastaan kävin Syökärin rannassa uimassa tätini kanssa jo
50-luvulla, varmaan noin 12-vuotiaana”, kertoo Sinikka. Sinikan äidin sisko oli nimittäin Kivistön Aune, joka asui puolisonsa Vilhon kanssa Vihtijärvellä. Siinä talossa, jossa Kautoset nyt asuvat. Sinikka kävi siis kyläilemässä tätinsä luona Jyväskylästä, jossa syntyi, varttui ja opiskeli. Tädin luona kyläillessä lomilla, tulivat monet kyläläisten nimet Aunen
jutuista Sinikalle tutuiksi, vaikkei Sinikka heitä välttämättä
koskaan tavannutkaan. Vihtijärven hautausmaalla Aunen
ja Vilhon haudalla käydessä onkin Sinikalla jotenkin erikoinen tunne, kun monet nimet hautakivissä ovat ihan tuttuja, vaikkei henkilöitä olisi koskaan tavannutkaan. (KP)

Kesäkuu 2021:
Vilma Leivo
Vihtijärven kuukauden kyläläinen on 18-vuotias hevosten ystävä Vilma Leivo. Vilma on Vihtijärveläinen tuore ylioppilas ja hän
odottaa innolla, mitä seuraavaksi tulee vastaan.
Vilma kertoo haasteista, mitä
koronavuoden opiskelussa tuli
vastaan. Hänellä oli melkein
koko lukuvuosi etänä, joka oli
tietenkin kurja homma. Vilma
kertoo, että suosii lähiopetusta,
sillä etäopetuksen aikana oli kova ikävä kavereita sekä opettajia. Tietysti eniten harmittaa se, että penkkarit – ja muut
perinteet – jäivät väliin. Vilman etuna oli kuitenkin se, että
oli hyvin aikaa lukea ylioppilaskokeisiin, kun ei ollut muutakaan tekemistä.
Vilma on aina asunut Vihtijärvellä. Hän asui pienempänä Hiiskulassa, ja muutti Kytäjän rajalle 5-vuotiaana. Vilma
asuu äitinsä Maikun kanssa, mutta hänen perheensä kuuluu äidin lisäksi myös isä Vesa sekä isosiskopuoli Ida-Maria sekä oma kasvatti suomenhevonen Tuulen Lumia ja valkoinen paimenkoira Pipsa. (IE)

Elokuu 2021:
Vilppu Jokinen
Elokuun kuukauden kyläläinen
on Vihtijärvellä melko tuore
tapaus. Hän on asunut Suntiontiellä vasta noin kolme kuukautta, mutta kurvailee kyläteitä pitkin jo tottuneesti harva se päivä. Hän on Vilppu Väinö Jokinen, syntynyt Hyvinkään sairaalassa 27.5.2021. Vilpun perheeseen kuuluu äiti Laura ja isä Jyri
sekä lauma karvaisia kavereita,
kissakomistukset Epe, Ventti ja
Hemmo. ”Juu tule vaan milloin vaan, Vilppu on päivällä torkuilla korkeintaan 45 minuuttia kerrallaan”, toivottaa Vilpun äiti Laura kotisivujen toimittajan tervetulleeksi. Mutta Vilppu on tehdä haastattelijalle oharit ja vetelee sikeitä
kolmatta tuntia. Sillä välin ehditään äidin kanssa pohtimaan
vanhemmuutta, tulevaisuutta, omaa ja lapsen kehitystä,
suurta tuntematonta ja maailman menoa muutenkin. (KP)
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Syyskuu 2021:
Sirpa Sandberg

kalla. Rannan tuntumassa sijaitseva talo on neljäs Jorman
itselleen rakentama koti, jossa nyt asustelee vaimonsa Anitan kanssa. ”Aina elämäntilanteen muututtua tuli tarve
uudelle kodille, joten paras oli rakentaa itse”. Anita ja Jorma tapasivat, kun Anita toi taksilla Jorman kotiin reissultaan. Siitä taksireissusta se lähti, ja yhteistä taivalta tuli tänä
syksynä mittariin 25 vuotta. Lapset Mona ja Ville ovat jo
aikuisia ja elävät jo omaa elämää. (KK)

”Rakastuin heti, ku näin ilmoituksen ihanasta punaisesta
tuvasta. Soitin saman tien ilmoituksen yhteystietojen Kaarinalle ja kerroin, että oon kiinnostunut”. Sirpa on asustellut viime
vuodet Hyvinkäällä kerrostalossa jäätyään eron myötä yksin
eikä kokenut sitä asumismuotoa
omakseen. Nyt haave maalle
muutosta on tullut totta ja Sirpa
on asustellut Hiiskulaa elokuusta lähtien yhdessä 12-vuotiaan koiransa Topin kanssa. Ikkunasta näkyvä upea peltomaisema ja syysruska varmasti vahvisti Sirpan päätöstä tulla lähelle luonnon rauhaa. (KK)

Joulukuu 2021:
Joulupukki
Elämme Joulupukille kiireisintä
aikaa, niinpä ensitöikseni kysäisen (ääni väristen), miten hänellä on näin kiireisenä aikana aikaa
tulla jopa tänne meidän kylän
tapahtumaan. Joulupukki vastaa
naurahtaen, että hänellä on niin
paljon apuvoimia Korvatunturilla, että hän voi huoletta käydä
vähän kylillä katsastamassa,
ovatko aikuiset kilttejä. Hän on
nimittäin sitä mieltä, että lapset
ovat aina kilttejä! Paikkoja, joissa hän ennen joulua käy, ei
tässä tietenkään voi paljastaa. Muutenhan yllätysvierailu
ei enää olisi yllätysvierailu.
Joulupukki nimeää tänä vuonna lasten suurimpana lahjatoiveena aineettoman lahjan, rauhaa ja rakkautta. Lisäksi toivotaan koronan häipymistä maapallolta, jotta kaikki
pääsisivät tapaamaan ystäviä, tuttavia ja sukulaisia varsinkin vanhoja sukulaisia jotka ovat sairaalassa tai muissa laitoksissa. Joulupukki nimeääkin omaksi lahjatoiveekseen
sen, että saataisiin kaikki maailman kansat rokotettua ja
koko virus voitaisiin unohtaa. (SS)

Lokakuu 2021:
Heli Harjanne
Tamperelainen, joka on päätynyt Vihtijärvelle. Näin Heli Harjanne kuvailee juuriaan. Tie tänne kävi kuitenkin Läyliäisten
kautta, jossa Heli asui puolisonsa ja jälkikasvunsa kanssa parin
vuoden ajan. Viime helmikuussa
perhe muutti Pyysyrjäntielle.
Vihtijärvelle muutosta saa kiittää Helin perhetuttavaa, Vihtkarin Anitaa, jonka kautta talo löytyi. Vaikka Helin yhteydet Tampereelle ovat edelleen tiiviit, koti tuntuu olevan nyt Vihtijärvellä.
”Olin ensin sitä mieltä, että lähdemme Läyliäisistä Tampereelle. Onneksi ei lähdetty. Nyt kun ajan pihaan, niin tuntuu, että tulen kotiin”. Vihtijärvi vaikuttaa suorastaan hurmanneen Helin. Yksi syy siihen on naapurusto. Jo muuttopäivänä naapuri huuteli tieltä, että tulkaa joku ilta kylään.
Naapurin Lindströmeistä onkin sittemmin tullut hyviä perhetuttuja, ja kylässäkin on käyty. Lapsiperheelle on tärkeää,
että tukiverkko on lähellä.
”Edes Tampereella ei ole ollut näin hyviä naapureita! Olen
kyllä aina tiennyt, että naapurista voi käydä pyytämässä
vessapaperia, jos se loppuu. Mutta täällä voisin oikeasti
jopa tehdäkin niin”, Heli naurahtaa. (LR-J)

Tammikuu 2022:
Sini Wirén
Kuukauden kyläläisemme on
ennättänyt nähdä kylällä suunnilleen yhden kokonaisen vuoden kierron. Maalle muutto on
sujunut ilman suurempia kommelluksia, ellei lasketa lukuun joitakin sisälle eksyneitä hiiriä, tai
sitä, kun vesiputket kerran jäätyivät. Silloin asia konkretisoitui
aiemmalle kaupunkilaiselle: ai
niin, nyt asutaankin maalla. Sini
kertoo, ettei ole ennättänyt laajentaa reviiriä kovin paljon. Oman talon laittamisessa ja
uuden pihan tutkimisessa on riittänyt puuhaa, ja lenkkeilymaastot Serbiasta adoptoidun Azija-koiran kanssa löytyvät heti kodin nurkalta. Lähimpien naapureiden kanssa on
vaihdettu kuulumiset ohimennen, mutta muutoin kylä ei
ole vielä kovin tuttu. Sini kuitenkin seurailee kylän Facebook-ryhmää, ja kiittelee sen positiivista henkeä sekä kysymyksiinsä saamiaan ystävällisiä vastauksia. ”Täällä tuntuu
olevan positiivinen ja aktiivinen meininki.” (HE)

Marraskuu 2021:
Jorma Vihtkari
Marraskuun kyläläinen Jorma
Vihtkari löytyy Ylimmäisen rannalta, jonne piipahdetaan iltahämärissä juttutuokiolle. Perheen
komea susikoira Rocky on ovella vastassa tarkastamassa, onko
tulija ystävällisissä aikeissa.
Talon isäntä toivottaa leppoisasti käymään peremmälle. Jorma
kuuluu paljasjalkaisiin vihtijärveläisiin ja on asunut Ylimmäisten nurkilla vauvasta asti. Parin
viikon hairahdus Hyvinkäällä kerrostalossa vahvisti vain tunnetta, että oma kylä on paras paikka asua. Kauas ei Jorman
ole tarvinnut vaeltaa, nykyinen koti sijaitsee ihan synnyinkodin naapurissa, lapsuuden perheen entisellä mökkipai-

➟
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Helmikuu 2022:
Suvi Seppänen

Valinta kuukauden kyläläiseksi
ei edellytä erityisiä ansioita,
saavutuksia tai merkkipäivää.

Komea tammikuja reunustaa
pihatietä, jonka päässä seisoo
Vehmaan tilan päärakennus.
Loskakelissäkin näky on sympaattinen. Lähes satavuotias
talo on saanut hiljattain uudet
asukkaat. Suvi Seppänen, puoliso Timo ja kissa Sibbe muuttivat Vehmaalle viime lokakuussa.
Perheen edellinen koti oli Helsingissä, jossa Suvi opiskelee ja
käy töissä. Onneksi työn voi hoitaa pääosin etänä, sillä työmatka venähti.
”Ajattelin ensin, että on tämä vähän enemmän syrjässä
kuin piti”, Suvi kertoo. Parille oli selvää, että he haluavat
pois Helsingistä, mielellään omakotitaloon, ehkäpä Nurmijärvelle, josta Timo on kotoisin. Taloa oli kuitenkin tarkoitus alkaa etsiä vasta, kun Suvi on saanut yliopisto-opintonsa päätökseen. Opinnot eivät olleet edes puolessa välissä,
kun tietoon tuli kaunis talo Vihtijärvellä. Kun taloa vihdoin
pääsi katsomaan, Suvi ihastui paikkaan, ja päätös oli valmis.
Eikä se sijaintikaan enää tunnu syrjäiseltä. ”Tarpeeksi lähellä”, Suvi toteaa. Ja koska ollaan Vihtijärvellä, toteamusta
kuuluu jatkaa ”mutta riittävän kaukana”. (LR-J)

❀❀❀❀❀❀

❀

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
2021–2022
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. Lue uutiset kokonaisuudessaan kylän kotisivuilta.
Kyläyhdistys osti koulun
ulkorakennuksen (2.6.2022)

paremmin näkyviin. Tämän jälkeen toivotaan, että mahdollisimman moni kyläläinen ja kesäasukas tulisi paikan
päälle katsomaan mistä on kysymys ja osallistuisi rakennuksen tulevaisuuden ideointiin. Saatujen ideoiden perusteella mietitään rakennuksen tulevaa käyttöä, tehdään
korjaussuunnitelma ja haetaan hankerahoitusta sen kunnostamiseen.

Kivimurskaamoa suunnitellaan lähelle
Vihtijärven rantaa (15.5.2022)

Vihtijärven kyläyhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa 2021 keskusteltiin siitä, olisiko järkevää hankkia jo
parhaat päivänsä nähnyt koulun pihalla oleva ulkorakennus. Varastotilaa tarvittaisiin ja lähes satavuotias rakennus on osa koulunmäen miljöön kokonaisuutta. Asiasta
keskusteltiin ja yhdistyksen hallitus valtuutettiin toimimaan asian edistämiseksi. Kokous oli avoin kaikille kyläläisille.
Ostotarjous tehtiin Vihdin kunnalle 20.12.2021. Vastausta odoteltiin hyvä tovi ja neuvottelut käytiin maaliskuulla. Kunnanhallituksen kokouksessa 4.4.2022 päätettiin
rakennuksen myymisestä Vihtijärven kyläyhdistykselle.
Vihtijärven kyläyhdistys ry on ostanut to 2.6.2022 päivätyllä kauppakirjalla rakennuksen itselleen kohtuulliseen
hintaan. Rakennuksen alla olevasta maa-alueesta on tehty kunnan kanssa maanvuokrasopimus. Myös vuokra on
kohtuullinen. Kauppakirjan ja maanvuokrasopimuksen
allekirjoittivat kunnan puolesta kunnanjohtaja Erkki Eerola ja maankäyttöinsinööri Mika Kukkula, kyläyhdistyksen
allekirjoittajina toimivat yhdistyksen puheenjohtaja Karoliina Suomalainen ja sihteeri Kaarina Pullinen.
Rakennus on tarkoitus tyhjentää lähiviikkoina sinne
ajan myötä kertyneestä tavarasta. Kun tyhjennys on tehty, tulevat rakennuksen todellinen kunto ja potentiaali

Hyvinkään kaupunki on 4.5.2022 julkistanut erillistiedonannon koskien lupahakemusta NCC:n kivilouhimon ja
murskaamon rakentamisesta Stenbackan taakse Löytlammentien varteen n. 550 m etäisyydelle Vihtijärvestä.
Laitoksen pintavedet tulisivat valumaan laskuojaa pitkin
Vihtijärveen. Vedenhankinnalle tärkeä Kiljavan I-luokan
pohjavesialueen suojavyöhykkeen raja kulkee alueen eteläpuolella noin 30 m päässä. Tiedonannon mukaan lupaa
haetaan 15 vuodeksi. (RV & KV)

Kyläyhdistyksen hallituksen tyhy-hetki
toteutui laavulla (7.5.2022)
Mitä tekee Vihtijärven kyläyhdistyksen hallitus? Kokoontuu noin kerran kuukaudessa miettimään kylän asioita,
yhdistyksen taloustilannetta, mennyttä ja tulevaa toimintaa, haasteita, yleistilannetta ja hankkeita. Lauantaina
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lättykoju, josta sai ihania lämpimiä lättyjä ja simaa kyytipojaksi. Mukaan ostettavaksi tai heti syötäväksi oli tarjolla itsetehtyjä munkkeja, jotka hävisivätkin kojun pöydältä sellaista vauhtia, että lopuksi oli tarjolla enää vain
niitä lättyjä, jotka nekin menivät kyllä hyvin kaupaksi. Vanhempainyhdistyksen kahvilakojulta sai lämmikkeeksi kuumaa kahvia ja suut makiaksi munkilla, mokkapalalla tai
joillakin muilla herkullisilla leivonnaisilla, joita olikin tarjolla monenmoisia. Suolaisen ystäville oli tarjolla kuumaa
grillimakkaraa ja itsetehtyä perunasalaattia.
Ilmapallokojulta sai ostaa mieleisensä vappupallon, joka
täytettiin siinä asiakkaan odotellessa, kojulta poistuikin
hyvin iloisia ihmisiä, isoja ja pieniä. Niin kuin hyvään tapahtumaan kuuluukin, tarjolla oli myös arpoja, joissa muuten
jokainen arpa voitti. Allekirjoittanut voitti hyvin tarpeellisen ja lämpöisen pipon. Ongintapaikalla oli hyvin jännittynyt tunnelma, kun odotettiin saalista. Aina siihen jotakin tarttui ja sekös onkijoita nauratti. Vapputunnelmaan
sai lisäväriä, kun kävi seuraavalta kojulta hakemassa kasvomaalauksen itseä ja kanssajuhlijoita ilahduttamaan.
Hennolan tilan kiljuhanhet pitivät pihalla omaa konserttiaan, jota mukavan letkeä lapsellinen musiikki ryyditti.
Olipa ihanat kanit ja marsutkin löytäneet paikalle lapsia
ihastuttamaan. Pihalla sai myös näyttää taitojaan tarkkuus heitossa, kun yritti kaataa pallolla purkkeja tai osua
renkaalla tappiin.
Tapahtuman ehdoton kohokohta oli tietysti se, kun
mönkijän perään laitettu peräkärry lastattiin iloisilla lapsilla ja aikuisilla ja niin sitä mentiin pitkin kylänraittia, niin
että hippulat vinkui! Huiman kyydin jälkeen kärrystä purkaantui hyvin iloisesti porisevaa porukkaa ja kohta lähdettäisiin uudestaan.
Keväästä antoi oman värikkään ilmeensä Valtakukan
kevätkukkien tarjonta, kylläpä siinä olikin ihanan värikästä kevätilmettä tarjolla kerrakseen. Kukka toisensa jälkeen löysi tiensä asiakkaan kassiin ja pussiin ja siitä kenties omaa pihaa koristamaan. (SS)

7.5.2022 kokoonnuttiin epävirallisissa merkeissä ensin
viettämään yhteistä työhyvinvointihetkeä laavulla aivan
muissa merkeissä.
Kolmen kierroksen yllätys-tikkakisan ajaksi irrotettiin
ajatukset normaalikuvioista. Kävi ilmi, että tikan heitto
ei kuulu yhdenkään kyläyhdistyksen hallituksen jäsenen
päivittäiseen eikä edes vuosittaiseen rutiiniin. Joillakin
edellisestä tikanheittokerrasta oli vierähtänyt jopa kymmeniä vuosia. Tulokset olivat luonnollisesti sen mukaiset.
Hauskaa kuitenkin oli ja kytemään jäi ajatus tikanheiton
kesäharjoittelusta (ehkä jopa kirpputorilla) ja uusintakisa syksyllä. Noloja numerotuloksia ei hallitus tohdi julkistaa, mutta mainittakoon, että kukaan ei jäänyt pisteittä.
Todettiin tikanheiton kehittävän koordinaation lisäksi
myös ajatustoimintaa päässälaskun muodossa.
Laavulta joukko siirtyi Syökerin Tuvalle lounaalle, jonka jälkeen käytiin yhdessä läpi kohta kohdalta kyläsuunnitelman 2017–2022 tilanne. Ilahduttavaa oli huomata,
että lähes jokainen kyläsuunnitelman tavoite oli tavalla
tai toisella joko saavutettu, toteutuksen alla tai muutoin
aktiivinen.
Kyläsuunnitelma on voimassa tämän vuoden 2022 loppuun saakka ja päätettiin, että sitä päivitetään ensi vuoden 2023 kesän ja syksyn aikana. Moni paikallinen asia on
muuttunut sitten edellisen kyläsuunnitelman tekemisen,
maailmasta puhumattakaan. Kertaa sinäkin vielä tämän
vuoden voimassa oleva kyläsuunnitelmamme ja kerro ajatuksistasi spontaanisti kyläyhdistykselle yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse. Valmistaudu vastaamaan
myös noin vuoden päästä toteutettavaan kyläkyselyyn
ja osallistumaan! Ellei kylän toimintasuunnitelma niin nappaa, niin katso ainakin julkaisun hienot kuvat. (KP)

Kunta ja kylät muutosten tuulissa
(22.4.2022)
Vihtijärven kyläyhdistyksen
kevätkokousta pidettiin pienellä, mutta keskustelevalla porukalla kylätalolla keskiviikkoiltana. Vieraaksi oli
saatu kunnanjohtaja Erkki
Eerola, joka oli ajellut kylälle kirjastoauton perässä ja
Teams-kokoukseen vielä
Vihtijärven rannan levähdyspaikalle pysähtyen.
Eerola kertoi kunnan ajankohtaisista kuulumisista, joihin heijastuvat niin yleinen,
Ukrainan sodan leimaama maailmantilanne kuin soteuudistuskin.
Ilahduttava uutinen on se, että uudessa kuntastrategiassa kuntaa halutaan kehittää kokonaisuutena. Esimerkiksi haja-asutusalueille rakentamista halutaan helpottaa, mikä on tärkeää vähäisen lapsimäärän kanssa kamp-

Vihtijärven vappua vietettiin kirpputorin
pihalla (1.5.2022)
Vappuaattoaamu valkeni
melko aurinkoisena, mutta
hyvin kylmänä ja tuulisena
niin kuin perinteiseen vappuun kuuluukin. Vappuun
kuuluu nyt myös kiva koko
perheen tapahtuma kirppiksellä, jonka järjestivät
Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys, Tikrut ja kyläyhdistys yhteisvoimin.
Tikruilla oli perinteinen
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Perhekahvila kokoontuu jälleen
(7.2.2022)

paileville kylille. Yleisön joukosta todettiin, että Vihtijärvellekin tulijoita olisi, jos vain rakentaa saisi.
Eerola kertoi, että luonnosvaiheessa olevan strategian
tueksi tehdyssä kuntalaiskyselyssä esiin nousivat myös
toimivat – tai toimimattomat – tietoliikenneyhteydet.
Myös Vihdin tunnettuus huoletti. Kunnanjohtaja kertoikin, että Vihdin saavutettavuutta on jatkossa korostettava. Vihtijärveläiset totesivat iloisesti, että kylän mainion
sloganin ostamisesta käydään mielellään kauppaa. Sehän
sopisi osuvasti koko kunnan sloganiksi: Tarpeeksi lähellä
– riittävän kaukana.
Kunnanjohtaja kertoi, että kyläkouluihin tuskin tullaan
puuttumaan tällä valtuustokaudella. Näin syksyllä, kun
talouden suuntia taas suunnitellaan, asia saattaa perinteiseen tapaan nousta keskusteluun. Eerola kuitenkin kertoi, ettei aio viedä mahdollista lakkautuskeskustelua esitykseksi asti.
Eerolalta kysyttiin, miten hän näkee palveluverkon säilymisen tulevaisuudessa, pidemmällä jaksolla.
”Näen sen siten, että omaa tulopohjaa on ehdottomasti lisättävä. Kyläkoulujen säilyttäminen vaatii lisää asukkaita kyliin, ja pian vireille tulevat osayleiskaavat ovat
oikea väylä sitä kohti.”
Vihtijärvenkin osayleiskaava on vihdoin nytkähtämässä liikkeelle. Veturina toimii kuitenkin ensin Tervalampi,
joka sekin on odotellut kaavaansa jo parikymmentä vuotta. Eerola kertoi, että osayleiskaavatyön aloituskokous
järjestetään vielä huhtikuun lopulla. (HE)

Vihtijärven perhekahvila jatkaa taas koronarajoitusten
liennyttyä keskiviikkona 9.2.2022.
Perhekahvila polkaistiin käyntiin joulukuussa 2021, mutta toiminta keskeytyi hetkeksi. Taas on aika avata kahvilan ovet. Lue uutiset perhekerhosta 10.12.2021 ja raportti ensimmäisestä kokoontumisesta 16.12.2021.
Tule siis mukaan tapaamaan muita perheitä ja jakamaan
arjen kokemuksia. (KP)

Etsintäkuulutus: pupun omistaja kateissa
(21.1.2022)
Vihtijärven koululta saapui
kotisivujen toimitukseen
huolestunut viesti:
”Kenen pupu on joutunut
maailman ääriin? Koulun
pihalta löytyi tämä pupu
aivan jäätyneenä. Otimme
talteen ja nyt meidän oppilaat ovat kovin huolissaan,
että löytääkö pupu kotiin”.
Tunnistatko pupun? Lähetä viesti toimitukseen kotisivujen kautta tai naputtele kyläkoordinaattorille tekstari tai WhatsApp-viesti numeroon 044 2760 001.
EDIT 24.1.: pupun omistaja löytyi pian uutisen julkaisemisen jälkeen ja pupu on päässyt turvallisesti kotiin. (KP,
koulun oppilaat, SS)

Teatteri Rollo esiintyi tiistaikerhossa
(14.4.2022)
Korona piti pitkään tiistaikerholaiset paikallaan, ei teatteria, ei konsertteja, emmekä uskaltaneet vieläkään lähteä
liikkeelle.
Niinpä innostuimme
kutsumaan teatterin
Tiistaikerhon vieraaksi
kylätalolle 12.4.2022.
Helsinkiläinen Teatteri
Rollo otti kutsumme
vastaan ja tiistaina teatterin näyttelijät Janne Immonen (kitara ja laulu) ja Sanna
Monto (viulu ja kitara) saivat kylätalon haltuunsa tempaavalla esityksellään. Tarina pohjautui jo varttuneiden sisaren ja veljen epätoivoiseen palvelutalopaikan etsintään
menetettyään vanhan kotitalonsa Maunulassa. Tarina
eteni erilaisin kommelluksin Jannen säveltämien, Sannan
viulun ja Jannen kitaran kanssa esittämillä laulelmilla.
Esitys oli monella tavalla koskettava, mutta samalla oli
iloa ja huumoria mukana. Janne innostui välillä tanssahteleman villisti, niin että yksi hurja Heikki yleisöstä innostui mukana ”flossaamaan”.
Jäämme Tiistaikerhossa odottamaan aikaa jolloin voimme taas lähteä normaalisti kulttuuririentoihin! (ÄH)

Vuoden viimeinen päivä toi uuden
vihtijärveläisen (1.1.2022)
Toimituksen korviin kantautui uudenvuodenpäivänä
iloistakin iloisempi uutinen:
Miralle ja Mikalle Ylimmäistentielle on vuoden 2021 viimeisenä päivänä syntynyt
potra poikavauva. Nuori
herra saapui maailmaan
31.12.2021 klo 19.47 ja strategiset mitat olivat 4410 g ja
53 cm.
Hyvinkään sairaalassa olik in uu t isen pääku v an
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Kylätalon mainosvideo on julkaistu (2.12.2021)

mukaan vilkas uudenvuoden aatto. Klassiseen kysymykseen ”Miltä nyt tuntuu ja kuinka isä voi?” vastataan klassisella vastauksella: ” Väsyneitä, mutta onnellisia koko
porukka ja isäkin taitaa jäädä henkiin synnytyksestä 😁😁”.
Tilastojen mukaan Vihtijärven postinumeroalueella
vuonna 2019 asui 507 asukasta, joiden keski-ikä oli 45 vuotta. Toimituksen tiedon mukaan vuonna 2021 syntyneitä
on kylässä ainakin kolme poikavauvaa.
Toimitus ja sen myötä varmasti koko kylä onnittelee
koko perhettä lämpimästi uuden tulokkaan johdosta! (KP)

Joulutoritapahtuma oli menestys
(13.12.2021)

Uudenmaan kylät ry:n Kehittyvät Kylätalot -hankkeen
puitteissa kuvattiin kesäkuussa 2021 Vihtijärven kylätalon
mainosvideo. Mukana videota tekemisessä olivat kyläyhdistyksen mainiot kesätyöntekijät Paris, Ida, Elsa ja Niklas, päiväkodin iloinen joukko, Irma Lundell, Uudenmaan
kylien kyläasiamies Anu Nilsson, kyläkoordinaattori Kaarina Pullinen ja kuvaaja Joonatan. Kertojan ääni videolla
kuuluu Antti Virmavirralle. Video löytyy YouTubesta
nimellä Vihtijärven kylätalo. (KP)

Kati Outisen Alli valloitti Nummituvan
(11.11.2021)
Hurmaava taiteilija ja esiintymisen rautainen ammattilainen Kati Outinen houkutteli Nummituvalle noin
150 katsojaa sunnuntai-iltapäivänä 24.10.2021.
Aiheena oli tärkeä, yleinen
ja lähes jokaista jossain
elämän vaiheessa jollain
tavoin koskettava asia:
muistisairaus.
Kati Outinen muuttui muistisairaaksi Alliksi puolituntisen esityksen alkaessa. Alli oli liikuttava, välillä huvittavakin hahmo. Olisiko puhelimen pin-koodi Ranskan vallankumouksen vuosiluku vai oma syntymäpäivä? Ovatko
avaimet, rahapussi, juomapullo ja kauppalista mukana
kauppaan lähtiessä? Sillä sinnehän Alli varmaan oli menossa, kun kauppalista kerran on tuossa. Elina-ystävä auttaa
Allia ja puhelimen pin-koodikin selviää lopulta: 0000. Esityksen lopuksi Alli muuttui taas Kati Outiseksi.
Ajatuksia herättävän esityksen jälkeen oli mahdollisuus
keskusteluun ja moni jäikin juttelemaan aiheesta. Vaikka
aihe voi olla vaikea ja varsinkin läheisen muistisairaus voi
aiheuttaa huolta, harmia ja suruakin, jäi esityksestä ja sen
jälkikeskustelusta hyvä ja rauhallinen mieli. Kuten Outinen tekstissään kirjoittaa: ”Miksi surra sitä, mihin ei enää
kykene, kun voi iloita siitä, mitä vielä osaa.” (KP)

Joulutapahtuma keräsi heti alkuun mukavan ihmisjoukon
yhteen, monenmoisen itsetehdyn joulutarpeiston ja kukkien äärelle. Kymmenkunta myyjää oli tuonut myyntiin
mitä herkullisimpia jouluherkkuja.
Kirpputorin A-rapussa oli tarjolla joulupuuroa, jonka oli
taikonut tarjolle Vihtijärven Vapaapalokunnan touhukkaat tontut. Puuro maistuikin oikein jouluiselle pienestä
tihkusateesta huolimatta. Vihtijärven Marttojen tontut
taasen tarjoilivat kojullaan kahvia, torttuja ja muita maittavia herkkuja.
Navetalla Vihtijärven kyläyhdistys tarjoili herkkuja ja
kuumaa glögiä, juoma-astian sai viedä muistoksi. Kuumaa
juomaa hörppiessään saattoi tutustua ihaniin käsitöihin,
joita oli monenmoisia tarjolla samassa tilassa. Navetan
toisessa tilassa oli tarjolla tiistaikerhon aikaansaamia käsitöitä, askarteluja sekä Mrs Kirppis eli Anja Kokkosen ja
muiden tiistaikerholaisten tekemiä, myyntiin tuotuja ja
tuottojen hyväntekeväisyyteen meneviä herkkuja, koristeita ja vaikka mitä. Myös urheiluseura Uhkan grilli oli kuumana.
Tämän tapahtuman kruunamaton kunkku oli tietysti
joulupukki! Pukille oli tehty Navetan päätyyn ihan oma
valtaistuinhuone, tunnelmallisine koristeluineen ja valoineen. Pienet torivierailijat saivat istua vaikka pukin polvelle ja kertoilla ihan mitä mieleen saattoi hirmuisessa
jännityksessä muljahtaa ja sitten tietysti sen kaikkein tärkeimmän asian: joululahjatoiveensa. (SS)

Lähetä uutisvinkkisi toimitukselle: toimitus@vihtijarvi.fi
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Lieneekö tuttu hänkään?

Iisakki Pellinen ja syntinen mies
Teksti: Tero Pullinen ja Aku Ahlholm • Kuva: Ari Peura
Koskaan ei tiedä, kenet kohtaa
jos uskaltautuu ulos pirtistä.
Iisakki Pellinen määritteli aikanaan
itselleen tehtäväksi katsella ja kuunnella kuinka parta kasvaa ja vaihtaa
väriään. Nyt se on kasvanut ja värikin
on muuttunut. Tästä Pellinen päättelee, että asioilla on taipumus järjestyä kun tekee hyvän suunnitelman ja
pysyy siinä - pääpiirteittäin.
Pellisen kissan suunnitelmat ovat
lyhytjänteisempiä: Ensin syötävää ja
sitten pikaisesti päiväunille. Pääpiirteittäin se myös pysyy suunnitelmassaan. Iisakki murahtaa tyytyväisenä
kissan toimintaan ja köllähtää sen viereen. Kissa kehrää hetken ja pian
molempien hengitys tasoittuu ja kuuluu vain tulen vaimea rätinä uunissa.
”Suunnitelmasta puheenollen”
heristää Pellinen etusormeaan kissalle, joka ei millään malttaisi aukaista

silmiään. ”Nyt tehdään niin, että kahvit juotua lähdetään kävelylle”. Vastahakoisesti kissa venyttelee sääriään ja on nousevinaan levolta. ”Nyt
on kissan yö, ja sitä paitsi en ole
mikään koira” tuohtuu kissa ja vetäytyy rauhallisempaan paikkaan oikoseksi. Pellinen tyytyy tähän.
Kylätiellä on rauhallista. Kohdatessa Iisakki väistää autoa pientareelle
osoittaakseen kunnioitusta isompaansa kohtaan. Seisoo siinä ja siristää silmiään pellolle päin. On näkevinään siellä hanhia ruokailemassa.
Kaukana, missä pellon reuna yhtyy
järven selkään. Pellisen ajatukset karkaavat vanhaan kaveriin. ”Taidan
vain kuvitella”, toteaa Iisakki.
Pellinen havahtuu ajatuksistaan joku tulee vastaan. ”Kuka lie; kävelytyyli ei näytä tutulta”, mumisee Iisakki. Jotakin tuttua ja kodikasta siinä
Pelliselle kuitenkin on.
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Kohtaaminen

Samaa miettii syntinen mies. Hän on
kulkenut ajatuksissaan kylälle, jota
on ennen kodiksi kutsunut.
Jos tuonkin vastaantulijan askel
nousisi vähän reippaammin, eikä naavaparrassa kasvaisi jäkälää, sille voisi
jo nostaa kätensä. Mutta ei liene tuttu hänkään.
Syntinen mies on katsellut ympärilleen, nähnyt ihmisiä. Onko tuo naapurin poika, nyt aikuisena? Tuo taas
näyttää rouvalta siellä mäen päällä,
olisiko hänen lapsiaan?
Mutta tuo parrakas mies katsoo
kohti ja viiksen liikkeen voisi uskoa
araksi hymyksi. Olisiko se sittenkin
kissamies Iisakki?
Niin sen täytyy olla. Tässä kohdassa pelto ei yhdy järvensineen vaan
suoraan taivaaseen.

Kylänpään kirpputori elävöittää Vihtijärven
kesäviikonloppuja ja helpottaa kierrätystä
Teksti ja kuvat: Kaarina Pullinen
Vihtijärvelle on muodostumassa
oma ”Strömsö”. Ykkösakseli
ry:n hankerahoituksella on saatu paljon hyvää aikaan, ja toimintaa kehitetään edelleen. Kyläyhdistyksen kirpputori Kylänpäässä toivottaa tervetulleiksi niin
asiakkaat kuin vapaaehtoistyöntekijät ja lahjoittajatkin.
Lopentien varressa, Karkkilantien risteyksen tuntumassa keskellä kylää.
Voiko parempaa sijaintia kyläläisten
yhteiselle toiminnalle enää Vihtijärveltä löytää? Hiiskulan kartanon
omistama Kylänpään pihapiiri on
ollut Vihtijärven kyläyhdistyksen käytössä jo 15 vuotta. Kaikki lähti varainkeruusta kyläkoulun peruskorjauksen hyväksi, ja vaikka peruskorjaus
valmistui aikaa sitten ja valtaisa lainakin siitä on jo maksettu, jatkuu hyvän
tekeminen Kylänpäässä.
Kirpputorille hankittiin Ykkösakselin LIVE 5 -hankkeen tuella kesällä
2021 kymmenen torikojua, reilum-

man pituiset penkit ja pöydät sekä
keväällä 2022 pystytetty pergola.
Opasteisiin saatiin tukea, ja myyjien
sosiaalitiloihin saatiin merkittävä
parannus.
Lisää parannuksia kirpputorin toimintaan on luvassa vielä tämän

kesän 2022 aikana. Ykkösakseli on
myöntänyt 50 prosentin rahoituksen
myös toiminnan helpottamiseen:
Kylänpään vanhan kiinteistön vaatimattoman sähköistyksen tueksi hankimme aggregaatin, pihan hoitoon
uuden ruohonleikkurin, siisteyden

Pergola pystytettiin kirpparin pihalle keväällä – suunnitteilla on vielä valokate ja
pohjan tasoitus, jonka jälkeen pääsee luovuus valloilleen.
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lisäämiseksi pölynimurin ja nokkakärryt vapaaehtoistyöntekijöiden toimintaa helpottamaan. Talkoolaisten
urakka on siis keventynyt entisestään.

Tekstiilikierrätys

Uudeksi yhteistyökumppaniksi Vihtijärven kirpputori on saanut Vihdin
Kierrätyskeskuksen, joka haluaa
sijoittaa tekstiilien keräyspisteitä
ympäri Vihtiä sinne, missä ihmiset liikkuvat. Vihdin Kierrätyskeskus on tuonut kirpputorille tekstiilien keräysrullakon, jonne rikkinäisten poistotekstiilien lisäksi myös käyttökelpoiset,
myyntikuntoiset tuotteet ovat tervetulleita. ”Rullakon tila on rajallinen,
joten toivoisimme, että siihen tuotaisiin ensisijaisesti puhtaita, rikkinäisiä
tai ehjiä aikuisten ja lasten vaatteita,
sekä vuodevaatteita, pyyhkeitä, verhoja ja pöytäliinoja. Tekstiilikeräyksemme toimii myös täällä Vihdin Kierrätyskeskuksessa, ja tänne voidaan
vastaanottaa myyntikuntoisia mattoja, peittoja ja tyynyjä. Nämä eivät
ole kierrätyskelpoisia, joten niiden
myyntikuntoisuus on tärkeää”, kerrotaan ViKestä.
”Myyntikelpoisista tuotteista lastenvaatteet, kankaat ja kodintekstiilit tulevat myyntiin kierrätyskeskuksemme myymälään”, kerrotaan Vihdin Kierrätyskeskuksesta. ”Aikuisten
vaatteet ja kengät puolestaan ohjaamme eteenpäin kirpputorien myytäväk-

si. Kierrätyskelpoiset tekstiilit lajittelemme niiden materiaalin mukaan
luonnonkuituihin, tekokuituihin, sekakuituihin, farkkuihin ja villaan, ja toimitamme ne yhteistyökumppanillemme jalostettavaksi uudelleen tekstiiliteollisuuden raaka-aineeksi.”
Vihtijärven kirpputorille emme ota
vaatteita myyntiin, joten ellet halua
tulla myymään itselle tarpeettomaksi jääneitä vaatteita ja muita tekstiilejä omalle edulliselle myyntipaikallesi,
löytävät ne kestävän kehityksen
mukaisen tiensä eteenpäin kirpputorilla olevasta tekstiilikeräysrullakosta.

Tavarataivas

Tuttuun tapaan löydät Kylänpäästä
paljon tarpeellista ja mielenkiintoista tavaraa. Pois lukien vaatteet, otetaan lahjoituksia vastaan taas koko
kesän ajan. Kirpputoritoiminta on
vapaaehtoistyötä, ja myyntituotot
käytetään kyläyhdistyksen toimintaan Vihtijärven kylän hyväksi: kirpputorin kehittämiseen, kylätalon ylläpitämiseen, hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja uusimpana kohteena
koulun ulkorakennuksen kunnostamiseen.
Torikojun voit vuokrata omien
tuotteiden myyntiä varten 10 €:n hintaan ja jos tilaa on, saa oman pöytäpaikan viitosella. Myyntipaikkoja on
saatavilla tapahtumien lisäksi aina
kirpputorin aukioloaikana.

Kyläkahvila
Vihdin Kierrätyskeskuksen tekstiilikeräysrullakko löytyy Kylänpään oikeanpuoleisesta navetasta. Tekstiilejä voi tuoda
keräykseen kirpputorin aukioloaikana
tai sopimalla Anjan kanssa asiasta.

Korona-aika toi mukanaan rajoituksia ”normaalikokoontumisiin”, ja
Kylänpään piha osoittautui mainioksi tapaamispaikaksi. Kirpputorin lauantaisten pop-up-kyläkahviloiden
avulla kylän eri yhdistykset keräsivät
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viime kesänä varoja toimintansa
tukemiseksi. Kyläkahvilat olivat suosittuja ja ovatkin ehkä tulleet kirpputorille jäädäkseen. Tervetuloa siis lauantaikahveille Kylänpäähän! Kokoontua voi myös kirpputorille hankitun
tikkataulun ääreen, ja ehkä kesän
aikana kertyy lisää pihapelimahdollisuuksia. Kyläkahvilan aukiolosta kertoo kirpputorin kohdalla Lopentien
varrella roikkuva KYLÄKAHVILA-kyltti. Kyltin raameilla on oma tarinansa:
ne ovat Vihtijärven yläkoulurakennuksen vanhan ikkunan pokat.

Kesätapahtumat

Kirpputorin avajaisia vietettiin tänä
vuonna lauantaina 21.5. burgeripäivän merkeissä. Seuraavan kerran on
Dogs & Delin herkullisia hampurilaisia tarjolla Kylänpäässä sulkijaispäivänä la 10.9. Avoimien kylien päivänä la
11.6. kyläkahvilaa pitää kyläyhdistys.
Kiinnostavatko kylän asiat? Kyläyhdistyksen hallituksen jäseniä ja parhaassa tapauksessa joku kunnanvaltuutettukin on paikalla sinua varten.
Myytävänä on kahvilatuotteiden
lisäksi kyläkirjoja ja Vihtijärviviirejä, ja
voit myös tilata itsellesi oman Vihtijärvi-hupparin. Kirpputorin sulkeuduttua muuttuu Kylänpään piha taas
teatteriksi, kun teatteri Rollo esiintyy
– Umpimähkän valtakunta on lapsille suunnattu esitys.
Pop-up-katukeittiöpäiväksi on
suunniteltu la 6.8. ja sadonkorjuupäivää vietetään la 27.8. Muitakin tapahtumia voi ilmaantua ja ideoimaan
sekä järjestämään voi tulla kuka vain!
Seuraile kylän kotisivuja ja Facebookin Vihtijärvi- ja Vihtijärven kirpputori -sivuja.
Tapaamisiin Kylänpäässä!

10 kysymystä jokamiehenoikeuksista
Teksti ja kuva: Heli Einesalo
Suomessa jokamiehenoikeudet ovat varsin laajat,
mutta mitä saa tehdä ja mitä ei? Erityisasiantuntija Miliza Malmelin ympäristöministeriöstä vastasi Vihtijärveläisen toimituksen kysymyksiin.
Miten lähellä asuintaloja voi marjastaa tai sienestää?
Pihapiirin laajuus ei ole laissa määritelty, mutta kotirauhaa
pitää lain mukaan suoda. Näin ollen ohjeistamme usein,
että asuintaloista tai pihoista pitää pysyä sellaisella etäisyydellä, että niissä olevat ihmiset voivat rauhassa puhua
omia asioitaan ilman että ulkopuolinen niitä kuulee.
Saako toisen maalla telttailla?
Kyllä, telttailla saa siellä missä kulkeakin. Kyseessä tulee
kuitenkin olla tilapäinen oleskelu, ja asutuksiin tulee pitää
riittävä etäisyys. Oleskelusta ei saa koitua haittaa maanomistajalle. Retkeillessä on hyvä muistaa, että tulentekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Metsäpalovaroituksen ollessa voimassa tulta ei saa tehdä edes maanomistajan luvalla.

Tilapäinen telttailu toisen maalla on sallittua, kunhan siitä ei
aiheudu haittaa.

Mitä jokamiehenoikeudet sanovat ratsastamisesta?
Hevosella ratsastaminen ja hevosajoneuvolla liikkuminen
on jokamiehenoikeus muun muassa metsissä ja poluilla.
Toisen omaisuudelle ei kuitenkaan saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa. Laajamittainen ratsastaminen metsissä ja poluilla yleensä aiheuttaa tällaista haittaa, jolloin
ratsastamisesta ja hevosajoneuvolla kulkemisesta tulisi
sopia maanomistajan kanssa. Perusteena on, että pysyviä jälkiä ei saa jättää.

Saako pajunkissoja kerätä toisen maalta?
Ei, puita tai pensaita ei saa vahingoittaa.
Voiko mönkijällä tai mopolla ajaa metsässä tai metsäautoteillä?
Vain maanomistajan luvalla.

Miten koirien ja kissojen kanssa tulee liikkua?
Toisen alueella koiraa ei saa pitää irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Kaikki yli viisi
kuukautta vanhat koirat on pidettävä kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19.
päivään saakka aikana, jolloin riistaelämillä on poikasia.
Kissaa saa pitää irti vain omistajan pihamaalla tai puutarhassa.

Saako maanomistaja sulkea puomilla metsäautotiensä?
Tiekunta tai tieosakkaat voivat rajoittaa moottoriajoneuvoilla ajamista yksityistiellä esimerkiksi puomilla. Kuitenkin jos tien rakentamiseen tai kunnossapitoon on saatu
julkista tukea, tien käyttöä ulkopuolisilta ei ole mahdollista sulkea.

Saako moottorikelkalla ajaa järven jäällä?
Kyllä. Maastossa ajamiseen tarvitaan maanomistajan
lupa, mutta järven ja meren jäällä ajaminen on sallittua.
Saako jäällä ylläpitää latuja?
Ladun perustamisesta ja pitämisestä jäällä ei ole erikseen
säädetty, eikä sillä siten ole erityistä oikeudellista asemaa. Se on vain ”jälki lumessa”. Vesien yleiskäyttöoikeuteen kuuluu, että latua saa kunnostaa koneellisesti.
Miten lähellä rantoja saa soutaa tai kalastaa, jos rannoilla on asutusta?
Vesilailla turvatun kulkuoikeuden käyttäminen ei saa
aiheuttaa häiriötä rannalla olijoille eikä muille vesillä liikkujille. Käytännössä voidaan ajatella, että kalastamassa
olevien olisi pysyteltävä sellaisella etäisyydellä rannasta,
että mökin piha-alueella tai laiturilla oleskelevat voivat
esimerkiksi keskustella, saunoa ja uida rauhassa.

Kenen etätyöpiste Kahviniemessä? Kaikenlaisen roskan jättäminen maastoon on kielletty.
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Vihtijärven koulu

Meidän vuosi
Teksti: Vihtijärven koulun 1.-3. luokat • Kuva: Suvi Salonen

Vihtijärven koulun 1.-3. luokan
oppilaille mieleistä koulupuuhaa
ovat tänä keväänä olleet adjektiivitarinat. Kylälehden lukijat
pääsevät tämän tarinan kautta
tutustumaan lukuvuoden tapahtumiin adjektiivein höystettynä.
Lukuvuosi 21–22 alkoi märissä merkeissä. Luokassamme aloitti 13 hempeää oppilasta, ja jo pian saimme täydennyksenä vihreän 14. oppilaan.
Kuten pulleisiin lukuvuosiin aina,
tähänkin on mahtunut monta iloista
tapahtumaa. Syksyllä teimme kuivan
retken kalpealle laavulle, jossa punainen Harri oli mukana meitä opastamassa pörröisiin nuotion tekemisen
saloihin. Jotta tuulinen nuotio ei
menisi hukkaan, oli mukana tietenkin
myös salaperäisiä vaahtokarkkeja
paistettavaksi.
Joulukuussa pääsimme käymään
sinisessä jäähallissa. Matka oli suloi-

nen. Lennokkaat oppilaamme ryntäsivät ruskeaan pukukoppiin, jossa
ruosteinen Suvi ja vitsikäs Seija saivat kilpaa sitoa hilpeiden luistinten
nauhoja. Jäällä oppilaat olivat lyhyitä
ja aika kului kuin siivillä.
Joulukuussa vietimme myös koulun valkoista joulujuhlaa. Violetit
oppilaat harjoittelivat kovasti ja työ
palkittiin pilkullisilla esityksillä.
Lucia-kulkueessa taianomaiset tytöt
lauloivat nopeasti ja Tonttujen jouluyössä oppilaat olivat kukallisia.
Sitten olikin aika jäädä vaaralliselle
joululomalle.
Lomalta palattua oppilaat olivat
kivoja, mutta viikon jälkeen väki oli
taas palannut ruotuun.
Helmikuussa vietettiin värikästä
ystävänpäivää puisissa tunnelmissa,
ja monet olivat tuoneet mukanaan
värittömiä herkkuja myytäväksi pitkässä kahvilassa. Valitettavasti luisen
koronan takia emme tänä vuonna
pitäneet avointa tapahtumaa, sillä
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olimmehan tammikuussa saaneet
pienillekin oppilaille vinot maskit
käyttöön.
Maaliskuun pinkin aurinkoiset päivät innostivat opiskelemaan mustaa
englantia ulkona, ja tämä tuottikin
rehellisiä videoita raidallisista kohtaamisista. Myös pyöreitä matikan tunteja päästiin viettämään vahvassa ulkoilmassa, sillä pehmeä mittaamisjakso
antoi suloisen mahdollisuuden hyödyntää koulun kumista ympäristöä.
Vielä on edessä kaksi keltaista kuukautta ihanaa koulunkäyntiä ennen
löyhkäävää kesälomaa. Siihen aikaan
pitäisi mahduttaa liikkuva Egg Hunt
hauskan pääsiäisen kunniaksi, vihainen hyvinvoinnin teemaviikko ja kiiltävä kevätretki. Myös viisaat tulevat
ekaluokkalaiset pääsevät tutustumaan lentävään joukkoomme. Ja
mahtuuhan sitä tähän läpinäkyvään
kevääseen vielä hulvatonta opiskeluakin.

Vihtijärven koulu
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Jere:
✽ Harrastaa
jääkiekkoa.
✽ On liikun
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Lempinimi va .
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Urheilullinen, tykk
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Hän keksii hyviä vit
ju.
Hyvä huumorinta
s hiljainen.
Vilho osaa olla myö

Elli:
✽ Hyvä piirtämään. Harrastaa keppareita.
✽ Pitää hevosista ja on hyvä koulussa. Hän on
hyvä hyppimään korkeita esteitä ja keksii
aina kivaa tekemistä. Hän on myös rauhallinen.
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Vihtijärven päiväkoti

Päiväkodin 4–5-vuotiaiden tarinoita
Teksti ja kuvitus: Päiväkodin lapset

Keväällä 2022 Vihtijärven päiväkodissa oli 24 lasta.

Vihtijärven päiväkodin maaliskuun 2022 teemana oli sadut.
Sen innoittamana päiväkodin
4-5 -vuotiaat pääsivät keksimään
ja kuvittamaan omia satujaan.
Lopuksi pidettiin sadunjulkaisutilaisuus, jossa jokainen kirjoittaja sai raikuvat aplodit.
Olipa kerran Zombi. Zombi lähti kävelemään syömään marjametsään. Sinne metsään tuli yksi hirviö ja se lähti
Zombin perään. Hirviö yritti syödä
Zombin. Zombi meni piiloon puun
taakse. Sitten hirviö meni pois. Zombikin lähti kaverin luokse. Zombin
kaveri oli Mörkö. Ne lähtivät puolukkamarjametsään. Siellä oli paljon
puolukoita. Sinne kuitenkin tuli puolukkahirviön poikanen, joka söi kaikki puolukat. Puolukkahirviön poikaset ovat kuitenkin tosi söpöjä, niitä
voi vaikka silittää. Puolukkahirviön
poikanen pelkäsi Zombia ja Mörköä.
Zombi ja Mörkö pelkäsivät puolukkahirviön poikasta ja lähtivät karkuun.
Loppu.
9.3.2022 Aleksi

Olipa kerran yksi pupu, joka oli pienessä metsämökissä. Viimeksi kun
pupu heräsi, se oli umpiunessa vaikka oli jo aamu. Sitten kun se heräsi,
sen ovea oli nakerrettu ja sieltä tuli
esiin hiiri. Oli satanut lunta, ja ulos oli
ilmestynyt lumiukko, joka puhui ja
nauroi. Pupu meni katsomaan
lumiukkoa. Pupu näki, että se liikkui
ja sille ilmestyi jalat. Yhtäkkiä sinne
tuli kaikki metsän eläimet ja pupu otti
hiiren syliin. Lumiukko tuli sisälle ja
pyysi pullaa ja jäätelöä. Pupu antoi
lumiukolle pullaa ja jäätelöä. Se halusi, että hiiri on lumiukon ja pupun
kaveri. Sitten lumiukko halusi jäädä
pupulle yöksi. Lumiukko jäi sinne neljäksi yöksi, mutta ne eivät saaneet
nukuttua, koska niillä ei ollut omaa
taloa. Ne halusivat olla jossakin
mukavassa paikassa.
Aamulla ne lähtivät kalastamaan.
Sieltä ne löysivät veneen, jossa oli
pullo. Pullon sisällä oli aarrekartta.
Sitten tulikin myrsky. Ne kävelivät ja
patikoivat kunnes pystyttivät teltan.
Ne jäivät sinne yöksi. Niillä oli makuupussit mukana. Pupu näki mustan
kärpäsen, joka oli ystävällinen. Kär18

pänen halusi jäädä myös yöksi. Se löysikin hirviperheen ja halusi että ne
tulisivat seikkailulle. Kaikki lähtivät
yhdessä etsimään aarretta. Kun hiiri
pysähtyi, hän aikoi kaivaa. ’’Miksi sinä
kaivat?’’ Pupu kuitenkin sanoi. Ne
huomasivat punaisen rastin, joka
näyttää aarteen sijainnin. Sitten ne
aikoivat kaivaa, mutta pupu oli unohtanut lapion kotiin. Hirvet kävivät
hakemassa sen. Sitten ne kaivoivat
aarteen esiin. Siellä ei ollutkaan aarre vaan suklaakolikoita. Ne olivat niin
makeita, että kaikki melkein nukahti. Loppu.
9.3.2022 Frida
Olipa kerran norsun poikanen ja sen
äiti. Ne marssivat aurinkoista tietä
eteenpäin. Ne olivat matkalla Afrikkaan. Vastaan tuli tiikerin poikanen.
Tiikerillä oli norsu äiti. Ne lähtivät norsujen mukaan. Kaikki marssivat aurinkoista tietä eteenpäin, kohti Afrikkaa.
Sitten sinne tuli zombi. Sekin lähti
mukaan. Tien varrella oli leijonan poikanen, jonka ne ottivat myös mukaan.
Niitä vastaan tuli elävä puu, jolla oli
silmät. Kaikki katsoivat puuta. Pensai-

Vihtijärven päiväkoti
koista tuli krokotiili. Sitten tiellä marssi 6 lumiukkoa muhkeaa. Niiden
mukana tuli vielä koira. Ne olivat kaikki matkalla Afrikkaan. Ne kaikki pääsivät perille. Loppu.
9.3.2022 Ronja
Olipa kerran yksisarvinen nimeltä
Twilight. Se lähti kavereidensa Rainbow Dashin, Pinky Pien, Rarityn ja
Fluttershyn kanssa metsään etsimään lohikäärmeitä. Metsässä oli
paljon lohikäärmeitä. Ne katsoivat
niitä varovasti. Siellä oli myös yksi pikkuinen lohikäärme. Lohikäärmeet olivat kilttejä, mutta ne silti halusivat
vain katsella niitä. Niillä oli eväät
mukana. Eväiksi ne olivat ottaneet
keksejä. Ponit alkoivat syömään eväitä. Yksi lohikäärme syöksi tulta poneja päin. Rainbow Dashin harja paloi
vähän. Sitä kuitenkin nauratti. Kaikki
nauroivat. Ponit päättivät lähteä pois
metsästä ja menivät omiin koteihinsa. Loppu.
9.3.2022 Martta
Olipa kerran Tatu ja Patu. Ne olivat
junamuseossa. Ne katselivat isoja ja
pieniä junia. Ne saivat mennä kyytiin.
Yhdessä isossa, pitkässä, punaisessa
junassa oli höyryveturi. Ne osasivat
käyttää sitä. Siinä oli hiilivaunuja ja
kaksi matkustaja vaunua. Tatu ja Patu
lähtivät ajamaan junalla. Tatu soitti
junan pilliä. TSUUT TSUUT. Sitten

Patu paineli nappeja. Niistä kuului
kova ääni. Juna lähti liikkeelle. Patu
laittoi lisää hiiliä takkaan. Juna meni
kovempaa. Juna meni asemalle junamuseoon. Tatu ja Patu menivät vihreään höyryveturiin, jossa oli iso piippu, kyytiin. Veturi oli pitkä. Sen jälkeen ne menivät leikkipuistoon. Ne
leikkivät siellä piilosta ja hippaa. Loppu.
9.3.2022 Wilho
Olipa kerran pantteri nimeltä Kukka.
Kukka lähti uimaan vuoren lähellä
olevaan lampeen. Sieltä se löysi ystävänsä Ruusun. Ruusu on perhonen.
Ne leikkivät uimapallolla. Sitten Ne
nousivat pois vedestä, leikkimään
pallolla rannalle. Sieltä ne löysivät
sudenkorennon, jonka nimi oli Puppe. Sitten ne menivät yhdessä nauttimaan auringosta. Sen jälkeen ne
poimivat mansikoita mansikkamaalta. Ne tekevät niistä mansikkamehua.
Siitä tuli hyvää. Sitten ne menivät poimimaan vadelmia. Niistä ne tekivät
vadelmahilloa. Sitten ne tekivät pannukakkuja ja laittoi vadelmahilloa
päälle ja joi mansikkamehua. Loppu.
9.3.2022 Sanna
Olipa kerran Barbie. Barbie on kotona Skipperin kanssa. Ne aikoivat lähteä ostamaan koiraa Shellyn kanssa.
He menivät autolla eläinkauppaan.
Sieltä ne ostivat Tapsu koiran. Ne
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menivät kotiin. Skipper ja Shelly on
Tapsun kanssa. Ne heittelivät sille palloa renkaan läpi. Sitten koira meni
Skipperin kanssa makaamaan. Tapsu
kuuli pensaasta pupun äänen. Sitten
ne menivät sisään. Sitten ne keksivät,
että mitä ne tekisi. Ne leipovat piparkakkuja. Ne avasivat paketit. Skipper
sai matkalaukun. Shelly sai leluja. Tapsu sai korin. Barbie sai kesäksi rantamaton. Ne menivät nukkumaan.
Aamulla ne heräsivät ja Shelly meni
leikkimään lahjoilla. Sitten ne menivät kauppaan ja ostivat ruokaa. Ne
tulivat kotiin illalla ja söivät iltapalan.
Ja aamulla ne heräsivät ja leikkivät
taas Tapsun kanssa. Loppu.
9.3.2022 Henni
Olipa kerran Benjamin. Benjamin lähti seikkailemaan Korkeasaareen. Siellä tapahtui paljon kaikkea. Benjamin
katseli eläimiä. Se osti sieltä leijonan.
Benjamin meni leijonalla uuteen päikkäriin. Kaikki säikähtivät sitä. Ne
juoksivat karkuun. ’’Ei mitään hätää’’,
sanoi Benjamin. Kaikki menivät taas
karkuun. Sitten se sanoi, että PÖÖ.
Kaikki juoksivat taas karkuun. Sitten
ne tuli takaisin ja rauhoittui. Kaikki
meni kukkulalle ja jäivät sinne. Sitten
ne menivät varastoon hakemaan leluja. Ne menivät takaisin kukkulalle
leikkimään. Loppu.
9.3.2022 Akseli

Vapaaehtoistyötä Vihtijärvellä

Koulu- ja kylätalon peruskorjaustalkoissa 2007-2010 tehtiin tuhansia talkootunteja – ja tutustuttiin kyläläisiin.

Paljon muuta kuin pullakahveja
Teksti: Kaarina Pullinen, kyläkoordinaattori • Kuva: Juha Ahvenharju
eri kohteisiin tutustumisia porukalla, kirpputori ja lisää
tapahtumia ja niin edelleen.
Pian huomasin, että en ollutkaan mukana enää pelkästään yhdistysten järjestämissä tapahtumissa. Istuin tuttaviksi tulleiden kyläläisten ruokapöydässä, synttärijuhlissa, puutarhassa, tuvan penkillä, saunassa. Tutustuin
ensin lasten päiväkotikavereihin, heidän sisaruksiinsa ja
vanhempiinsa, isovanhempiin, setiin ja täteihin, naapureihin, jopa kauempana asuviin sukulaisiin ja ystäviin. Kaikki ei kohta liittynytkään pelkästään lapsiin, vaan kaiken
osallistumisen myötä olen saanut tavata suuren joukon
hurmaavia ja kiinnostavia ihmisiä. Jotka usein tämän
kokoisessa kylässä liittyvät toisiinsa tavalla tai toisella.
Kaikki eivät halua tai voi osallistua, eikä tarvitsekaan.
Toiset saavat tarpeekseen ihmiskontakteista töissään ja
toimissaan, aina ei aika riitä eivätkä voimat.

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on parhaimmillaan palvelujen ja toiminnan mahdollistamista, sosiaalisen ja aineellisenkin tukiverkon rakentamista sekä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistykset mahdollistavat vapaaehtoistoimintaa helposti ja luontevasti ja voivat lisäksi
saada siihen ulkopuolista rahoitusta sekä tukea.

Integraatio

Talkoot siellä ja tapahtuma täällä. Veisitkö mennessäs, toisitko tullessas? Sinähän osaat, voisitko auttaa?
Integroituminen on sivistyssanakirjan mukaan yhdentymistä, johonkin liittymistä. Oma integroitumiseni tähän
kylään alkoi varmaan jo pian tänne muuttamisen jälkeen
syksyllä 1998, muistaakseni seurakunnan perhekerhon
myötä. Sieltä alkoivat myös talkoot pienimuotoisesti pullavuoron merkeissä. Tämän jälkeen imaisivat mukaansa
päiväkodin vanhempien ryhmä, koulun vanhempainyhdistys ja kyläyhdistys. Myyjäisiä, juhlia, kokouksia, tapahtumia, hankkeita, talkoita, saunailtoja, teatterireissuja,

Varhainen puuttuminen

Kyläkoordinaattorin ominaisuudessa olen saanut osallistua useampaankin vapaaehtoistoimintaa koskeviin webinaareihin ja ymmärrys lisääntyy pikkuhiljaa. Kuuntelin
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Vapaaehtoistyötä Vihtijärvellä
”ikuisesti leimattu yhteisön talkoisiin ja työ loppuu vasta
kun pääsee lepäämään hautausmaalle ja nimi hakataan
graniittiin” (ilmaus lainattu jo edesmenneeltä talkookuningas Pekalta). Ei tarvitse aina osallistua.
Mutta mieti vielä kerran – tulisitko siis kuitenkin ja ottaisit vaikka naapurin, puolison ja lapsetkin mukaan? Kun
jotain oppii pienenä, sujuu se vanhempanakin luontevammin. Tämä voi myös olla sitä laatuaikaa perheen kanssa.
Lisäksi lapset oppivat esimerkin kautta, että ei yhteiskunnan tarvitse eikä pidäkään tehdä kaikkea meidän puolestamme. Ei kunta voi siivota kaikkien roskia eikä rakentaa
kaikille frisbeegolfrataa. Vihtijärvellä mentiin kieltämättä ehkä vähän yli talkoilussa koulu- ja kylätalon korjausaikana – tunteja kertyi tuhansia ja mukana talkoissa oli usein
kaksi sukupolvea, joskus jopa kolme. Mutta se puristus
oli alku monelle hyvälle suhteelle ja koko komeudessaan
tärkeä yhteinen saavutus.

vähän nolona jonkin aikaa sitten vapaaehtoistyöntekijää,
joka kertoi kriisipuhelimessa työskentelemisestä. Ajattelin siinä kohtaa, että me vaan järjestämme täällä kirpparitapahtumia, esityksiä ja muuta hömppää. Pitäisikö tehdä jotain tähdellisempää ja yhteiskunnallisesti hyödyllisempää? Kunnes oivalsin, että kaikki tämä, jota kylällä
tapahtuu eri yhdistysten ja seurojen vapaaehtoistyön
aikana on ehkä vieläkin merkittävämpää. Se kontakti
Nummituvan laskiaistapahtumassa, se juttuhetki kukkasipulien istutustalkoissa, se kohtaaminen kirpputorin
kesälauantain kyläkahvilapöydässä voi tuoda mukanaan
turvallisuuden, kuulumisen ja läheisyyden kokemuksen,
jota ei voi rahalla ostaa. Sen ansiosta helpotamme ehkä
kriisipuhelimessa työskentelevien taakkaa.

Minkä pienenä oppii…

Nykyään se, että osallistuu kertaluonteisesti vaikkapa
vapputapahtuman järjestämiseen ei tarkoita sitä, että on

Vihtijärvellä toimivia aktiivisia yhteisöjä, jotka toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi:

Vihtijärven kyläyhdistys ry
• Valvoo kylän yleisiä etuja, ottaa kantaa kylää koskeviin kysymyksiin, edistää asukkaiden välistä yhteistoimintaa ja omatoimisuutta sekä palvelujen säilymistä. Tukee
kylän eri tahoja pyrkimyksissä luoda asukkaille hyvä, turvallinen, viihtyisä ja siisti
asuinympäristö. Edistää, kehittää ja vaalii Vihtijärven kyläkulttuuria. Säännöt ja muuTIJÄRV
I
VIH
ta lisätietoa löytyy kylän kotisivuilta www.vihtijarvi.f/tietoa-kylasta/kylayhdistys.
• Julkaisee kylän kotisivuja www.vihtijarvi.fi, toimittaa vuosittain ilmestyvää kylälehteä, ylläpitää Kylänpään kirpputoria, vuonna 2018 tehtyjä luontoreittejä sekä laavua. Uusin projekti on
2022 hankittu/hankittava Vihtijärven koulun ulkorakennus.
• Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa, vuosikokoukset keväällä ja syksyllä.
• Facebook: Vihtijärvi, Vihtijärven kirpputori, Vihtijärven mediatiimi, Ostetaan/myydään…Vihtijärvellä

Mikäli haluat tuoda kyläyhdistyksen hallituksen kokouksiin jonkin tärkeän asian,
voit olla yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 on
seuraava:
Karoliina Suomalainen, pj.

040 140 7302

Anu Nilsson

050 524 9189

Veikko Virkki, varapj

0400 452 322

Anita Vihtkari

0400 794 174

Kaarina Pullinen, sihteeri

050 363 2967

Päivi Putkonen-Hegazi

040 593 5923

Eija S Jokinen, rahastonhoitaja

0400 471 877

Heli Einesalo

050 462 0550

Mari Hennola

045 329 1858

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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Vapaaehtoistyötä Vihtijärvellä
Urheiluseura Vihtijärven Uhka ry
• Vihtijärvellä toimiva urheilun yleisseura, jolla on tällä hetkellä toimintaa mm. yleisurheilussa, hiihdossa, lentopallossa, tenniksessä ja voimailussa. Uhka järjestää aikuisille ja lapsille kilpailuja yleisurheilussa sekä hiihdossa. Järjestää näiden lisäksi maantiejuoksutapahtumia ja erilaisia kuntoilutapahtumia. Yleisurheilussa ja hiihdossa Uhka edustaa Vihdin Viestiä.
• Toiminta on keskittynyt Vihtijärven Nummituvalle ja lähiympäristöön, jonka yhteydestä löytyy urheilukenttä, tenniskenttä ja kuntosali. Nummitupa sijaitsee osoitteessa Lopentie 1616, 03790 Vihtijärvi.
• lisätietoa kotisivuilta www.vihtijarvenuhka.fi

Yhteystiedot
HALLITUS
puheenjohtaja Jukka Vihtkari, p. 0400 802369
varapuheenjohtaja Niko Einesalo, p. 050 5612766
sihteeri Eija Jokinen, p. 0400 471877
rahastonhoitaja Suvi Virkki, p. 050 3361234
muut jäsenet: Jokke Järvenpää, Sanna Rajala,
Heini Romo-Lappalainen, Niina Sahramaa ja
Sami Jetsonen

JAOKSET
Hiihto: Niko Einesalo, p. 050 5612766
Yleisurheilu: Jukka Vihtkari, p. 0400 802369
Kuntoilu: Eija Jokinen, p. 0400 471877
Palloilu: Jukka Vihtkari, p. 0400 802369
Kuntosali: Hanna Oksa, p. 040 5411155
Frisbeegolf: Antti Saari, 041 503 1512

Vihtijärven Vapaaehtoinen Palokunta
• Vihtijärven VPK on sitoutumaton vapaaehtoisjärjestö, yksi Vihdin kolmesta
sopimuspalokunnasta ja toimii talkoohengellä kylän hyväksi. Kaikki halukkaat
ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan.
• VPK:n hälytysosasto suorittaa palo- ja pelastustehtäviä sisäsiainministeriön
ohjeiden mukaisesti ja Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kanssa solmitun palokuntasopimuksen pohjalta. Hälytysosaston harjoitukset pidetään harjoitusohjelman mukaisesti torstaisin klo 19.00 Nummituvalla.
Toimintaan otetaan jatkuvasti mukaan 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä toimimaan palo- ja pelastustehtävissä. Tiedustelut Mika Nilsson, 040 732 5341.
• VPK:ssa toimivat aktiivisesti myös nuoriso-, tuki- ja veteraaniosastot.
• VPK omistaa Nummituvan (Lopentie 1616), jota vuokrataan myös tapahtuma- ja juhlakäyttöön. Lisätietoa
ja talon esittelyvideo löytyy nettisivuilta www.nummitupa.fi/vihtijarven-vpk
• Facebook: Vihtijärven VPK
• HUOM! Tulipalon tai muun hätätilanteen tullen soita numeroon 112

Yhteystiedot
Pj.

Harri Hampori
p. 040 591 7948
Siht. Mervi Kannisto-Kallela,
p. 0400 998 712

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

Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö
Mika Nilsson
p. 040 7325 341

Nuoriso-osasto
Osaston johtaja
Noora Kallela
p. 040 773 8355
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Veteraaniosasto
Hannu ”Jenkki” Silvasti
p. 050 523 1463
Nummitupa
Talon ja astiaston vuokraus
Talonmies Riitta Stenbacka
p. 045 2579 270

Vapaaehtoistyötä Vihtijärvellä
Vihtijärven Palvelutaloyhdistys ry
•
•
•
•

Järjestää seniorikyläläisille toimintaa sekä varainhankintaa toiminnan rahoittamiseksi
Tiistaikerho kylätalolla joka toinen tiistai
konsertti- ja teatteriretkiä
”Tikrujen lettukahvila”

Puheenjohtaja Anu Nilsson 050 524 9189, sihteeri Änise Haapalainen 040 511 6630

Vihtijärven Martat ry
• Martat on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja
kotitalouden arvostusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton.
• Vihtijärven Martat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.
Puheenjohtaja: Eija S jokinen 0400 471 877, sihteeri Merja Lyyra-Vihtkari 040 8486 505

Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys ry
Vihtijärvellä on kyläkoulu, jossa on luokat 1–6. Koulun vanhempainyhdistys on rekisteröitynyt yhdistykseksi
vuonna 2001. Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on
• edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
• tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
• tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
• toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä
• Lisäksi vanhempainyhdistys voi kerätä varoja koululaisten retkiin tai muihin menoihin. Varoja vanhempainyhdistyksen tilille on kerätty mm. discoilla, myyjäisillä sekä järjestämällä Halloween- ja muita tapahtumia.
Puheenjohtaja: Mari Hennola 045 3291 858, sihteeri Henna-Riina Kuusela 045 2086986

Vihtijärven-Lapoojärven Suojeluyhdistys ry
• Yhdistys seuraa järvien tilaa ja pyrkii edesauttamaan järvien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kun järvet voivat hyvin niiden ranta-asutuskin voi hyvin!
• Facebook-sivulla Vihtijärven-Lapoojärven suojeluyhdistys ry tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja julkaistaan hienoja luontokuvia alueelta.
Puheenjohtaja: Soile Petrell 040 7573 033, sihteeri Jari Miettinen 040 739 6934

Vihtijärven kappelikuoro ry
• Avustaa Vihtijärven kappelin jumalanpalveluksissa
• Tekee musiikkivierailuja eri kohteisiin mahdollisuuksien mukaan
Puheenjohtaja: Raili Leivo 050 560 1071, sihteeri Pirkko Karjalainen 040 825 2786
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Kohti Vihtijärven osayleiskaavaa
– mitä siitä tulee tietää?
Teksti: Suvi Seppänen • Kuvat: Vihdin kunta (OYK) ja Vihtijärven kyläyhdistys (FCG)
Maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava. Maankäyttöä suunnitellaan eri puolilla Suomea tässä tarkentuvassa järjestelyssä: maakunnan liitoissa määritelty maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta,
ja kunta määrittelee yleiskaavassa, mitkä osat kunnasta ovat asemakaava-alueita, mutta myös millaisia taajamia kunnassa on. Mutta mikä sitten on yleiskaavan ja asemakaavan väliin solahtava osayleiskaava, jollaista myös Vihtijärvelle ollaan vihdoin tekemässä?
Vihdin kunnan alueella on nykyisellään voimassa strateginen yleiskaava,
jonka lisäksi on olemassa tarkempia
osayleiskaavoja. Osayleiskaava koskee vain rajattua aluetta, yleensä
kylää tai muuta keskittymää, jolle ei
ole tehty asemakaavaa. Vihtijärvellä
osayleiskaavan tarkoituksena on
määritellä ensisijaisesti, miten kylä-

keskuksen tiheämpi asuinrakentaminen voidaan järjestää. Tontteja voisi
tietenkin myydä yhden sieltä ja toisen
täältä, mutta koko kylän hyvinvoinnin, palvelujen ja kehittymisen kannalta järjestäytynyt rakentaminen on
edullisempaa. Luonnollista jatkumoa
osayleiskaavalle on asemakaava kenties joskus hamassa tulevaisuudessa.

VITAL-hankkeen puitteissa tehty Vihtijärven kehityskuva (FCG).
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Osayleiskaavan tuomat
mahdollisuudet

Miten osayleiskaava siis vaikuttaa
Vihtijärvellä rakentamiseen ja tontteihin? Mihin sitä oikeasti tarvitaan?
Käytännössä näkyvin vaikutus
osayleiskaavalla on lohkottavien tonttien kokoon ja rakennuslupiin. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla määritellyillä suunnittelutarvealueilla, jotka sijaitsevat usein taajamien reunoilla, rakennusluvan saamisen edellytys
on hyväksytty suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisun tarkoitus on käytännössä varmistaa,
että rakennus ei aiheuta haittaa luonnon- tai kulttuuriympäristölle, naapureille tai erityistä taloudellista rasitus-

Vihdin kunnan arkistosta löytyvää osayleiskaavakarttaa 1990-luvulta.

ta kunnalle esimerkiksi teiden tai viemäröinnin rakentamisen takia.
Alueilla, jotka eivät ole suunnittelutarvealueita, voidaan myöntää tietyin edellytyksin suoraan rakennuslupa. Tällaisilla haja-asutusalueilla
rakennuspaikan minimikooksi on
useissa Uudenmaan kuntien rakennusjärjestyksissä määritelty 5 000
neliömetriä, kun taas asemakaava-alueiden ulkopuolella minimikoko
on maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan vain 2 000 neliömetriä. Käytännössä siis osayleiskaava mahdollistaisi pienempien kuin 5 000 neliömetrin kokoisten tonttien kaavoittamisen kyläkeskukseen. Vaikka tavoitteena tai tarkoituksena ei olekaan
muuttaa Vihtijärveä tuhkatiheään
asutetuksi lähiöksi, kaikki kylälle
muuttavat eivät myöskään halua tai
tarvitse puolen hehtaarin tonttia.
Asiaa mutkistaa myös mahdollisten
myytävien tonttien määrä: tietyillä
maanomistajilla on neliömääräisesti
enemmän potentiaalista tonttimaata. Isojenkaan tonttien lohkominen
rakennustarkoituksessa ei kuitenkaan ole aivan läpihuutojuttu, sillä
lain painava kirjain on jälleen otetta-

va huomioon ennen myyntiaikeita.
Tässä kohtaa on sukellettava aina
1950-luvulle ja ensimmäisen rakennuslain voimaantuloon asti. Vaikka
maaseudulla rakennuspaikkaa määrittelivät tuolloinkin laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) ja laki
r a ke n t a m i s e s t a m a a s e u d u l la
(683/1945), oli käytännössä jokaisella
mahdollisuus rakentaa oman mielensä mukaan omalle tontilleen. Vuonna 1959 tähän tuli muutos: astui voimaan rakennuslaki, joka määritteli
muun muassa maakuntiin pakolliset
rakennuslautakunnat sekä rakennusjärjestyksen.

Emätilatarkastelu
– historian siipien havinaa

1950-luvulta juontaa juurensa rakennuslain lisäksi myös emätilatarkastelu, jonka tarkoituksena on varmistaa
maanomistajien tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuden suhteen. Myös
Vihtijärven osayleiskaavaa tehtäessä
alueella suoritetaan emätilatarkastelu. Tarkastelussa määritellään emätilan jäljellä oleva rakennusoikeus:
mikäli emätilasta on lohkottu tietty
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määrä rakennuspaikkoja, ei uutta
rakennusoikeutta myönnetä. Emätilatarkastelu aloitetaan yleensä rakennuslain voimaantulosta eli vuodesta
1959. Mikäli järven rannalla sijaitsevasta emätilasta on siis tämän jälkeen
lohkottu esimerkiksi rantatontteja,
jotka on sukupolvenvaihdosten myötä lohkottu entistä pienemmiksi tonteiksi ja jokaiselle on pystytetty mökki, ei emätilalla ole välttämättä enää
rakennusoikeutta jäljellä, vaikka
rakentamatonta peltoa ja metsää
saman emätilan alueella riittäisi runsaasti. Emätilatarkastelussa rakennusoikeuden määrä suhteutetaan
emätilan kokoon ennen vuotta 1959.
Rakennuslaki on muuttunut useampaan kertaan 1950-luvun jälkeen,
mutta emätilatarkastelussa vedenjakajana pidetään edelleen vuotta 1959.
Mikäli aikaraja vedettäisiin esimerkiksi vuoteen 2000 (tällä hetkellä käytössä oleva maankäyttö- ja rakennuslaki
tuli voimaan vuonna 1999), ennen
tätä lohkottujen tonttien määrällä ei
olisi vaikutusta emätilan rakennusoikeuteen tai tonttien lohkomiseen.
Vihtijärven osayleiskaavassa aikarajana pidetään kuitenkin vuotta 1959,

joka osaltaan rajoittaa tiettyjen kylän
alueiden rakennusoikeutta.

Miten kaavoitus etenee?

Vihtijärvellä osayleiskaavan eteen on
tehty töitä jo vuosia. Vihtijärven kyläyhdistyksen toteuttaman VITAL-hankkeen puitteissa tehtiin jo vuonna 2014
kylän tarvekartoitus, jossa määriteltiin alueella olevat suositeltavat ja
ei-suositeltavat rakennusalueet. Kunnan kaavoitusohjelmaankin Vihtijärven osayleiskaava ehti jo päästä, mutta Tervalammen ja Etelä-Nummelan
osayleiskaavat kiilasivat työjärjestyksessä sen edelle.
Kiitos kyläyhdistyksen, maanomistajien ja kunnanhallituksen ponnistelujen vuoden 2022 kaavoitusohjelmassa mainitaan kuitenkin vihdoin,
että ”Vihtijärven alueella laaditaan
osayleiskaava konsulttityönä kylän
kaavatyöhön osoittaman yksityisen

rahoituksen turvin – Kaavahanke
tulee vireille, kun reunaehdot ovat
selvät ja kunnanhallitus on käsitellyt
kaavoituksen käynnistämistä koskevan sopimuksen.”
Yksityisellä rahoituksella tarkoitetaan kaavoitusohjelmassa käytännössä sitä, että maanomistajat, joiden
alueelle osayleiskaava tulee ulottumaan, vastaavat kaavan suunnittelusta syntyneistä kustannuksista omistamalleen maalleen tulevien rakennuspaikkojen mukaisesti. Vihdin kylistä muun muassa Tervalammella pohdittiin myös yksityisen rahoituksen
mallia, mutta loppujen lopuksi kaavoitus toteutettiin kunnan varoista. Kaavoitukseen osallistuminen on tietenkin Vihtijärvelläkin maanomistajille
vapaaehtoista, mutta kylän palvelujen (kuten koulun ja päiväkodin) säilymisen kannalta tiiviimpi rakentaminen on avainasemassa.

Seuraavaksi edessä on siis kaavoituksen reunaehtojen muotoilu asiantuntijoiden avulla: tarkoituksena on
määritellä alueet, joita osayleiskaava
tulee koskemaan ja millaisia vaikutuksia esimerkiksi ilmastolle rakentamisella tulee olemaan. Tavoitteena on
myös hyödyntää aiemmin mainitun
VITAL-hankkeen tuloksia. Reunaehtojen määrittelyn jälkeen vuorossa
on kaavoitussopimuksen tekeminen
maanomistajien kanssa ja lopulta
kaavaehdotuksen toteutus konsulttityönä. Kunnanhallituksen on tämän
jälkeen vielä hyväksyttävä kaavaehdotus.
Kaavoitustyö siis etenee koukeroista ja mutkista huolimatta. Ehkäpä
yhteinen panostus kantaa hedelmää
jo lähitulevaisuudessa, ja kylälle saadaan uusia asukkaita: rakennusintoisia aikuisia, ahkeria koululaisia ja touhukkaita päiväkoti-ikäisiä.

Vihtijärven kyläyhdistys ry esitti Vihdin kunnanhallitukselle 29.11.2021, että Vihtijärven kyläkeskuksen alueelle laaditaan nopeutetulla aikataululla Vihdin kunnan strategisen yleiskaavan mukainen mitoittava osayleiskaava. Vihdin kunnan kaavoituskatsauksessa 2021 mainitaan Vihtijärven osalta seuraavaa:
Vihtijärven alueella selvitetään mahdollisuus laatia osayleiskaava konsulttityönä kylän kaavatyöhön osoittaman
yksityisen rahoituksen turvin. Tarkoitus on laatia osayleiskaava mitoittavana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Vihdin kunta vastaa kaavatyön ohjaamisesta, hallinnollisesta käsittelystä sekä mm. selvitysten tilaamisesta.
Kaavahanke tulee vireille, kun reunaehdot ovat selvät ja kunnanhallitus on käsitellyt kaavoituksen käynnistämistä koskevan sopimuksen. Osayleiskaavatyössä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan VITAL-hankkeen puitteissa laadittua kaavoitusta valmistelevaa työtä. Tavoiteaikataulu kaavatyön käynnistymiselle on kevät 2022.
Kiinnostuitko?
Vihtijärven yhteyshenkilönä asiassa toimii kunnanvaltuutettu Markku Pietilä, 0500 455 156.
Asiasta tiedotetaan kylän kotisivuilla www.vihtijarvi.fi, kun aihetta on.
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Vihtijärven VPK:n hälytysajoneuvoja sekä tulevia sammuttajia opin äärellä.

Vihtijärven Vapaaehtoinen Palokunta ry – jo vuodesta 1932
Teksti: Kaisa Kuusela • Kuva: Noora Kallela
Vihtijärven VPK on lihavoittanut luitaan ja toimintaansa vuosien varrella. Palokunnan naisosasto (nyk. tukiosasto) perustettiin vuonna 1988. Tukiosasto nimensä mukaisesti tukee palokunnan toimintaa osallistuen varainhankintaan, järjestelytehtäviin, muonitukseen ja turvallisuusviestintään. Palokunnan nuoriso-osasto juhlii myös pyöreitä tänä vuonna, sillä se on aktiivisesti tarjonnut turvallisen harrastuksen monelle oman ja naapurikylän lapselle sekä nuorelle jo kolmenkymmenen vuoden ajan! Veteraaniosastoa unohtamatta, palokunnan veteraaniosasto tarjoaa veteraani-iän saavuttaneille jäsenilleen mielekkään harrastuksen, jossa kohdata jäseniä mukavan yhdessäolon merkeissä.
Moni itsestään selvältä tuntuva asia tuntuu toisinaan
liiankin itsestään selvältä, kuten palokunnan elinvoimaisuus ja läsnäolo. Vihtijärven VPK:n merkitys Vihtijärven
kylällä on ollut ja on edelleen suuri, sillä se turvaa pelastustoimen nopean paikalle tulon. Monesti oman kylän
sopimuspalokunnan yksikkö on aiemmin onnettomuuspaikalla kuin Nummelasta tai Karkkilasta lähtevät vakituisen palokunnan yksiköt. Pelastustehtävissä jokaisella
minuutilla voi olla ratkaiseva merkitys. Aktiivinen ja riittävän suuri hälytysosasto takaa ja turvaa palokunnan toiminnan. Sen takia jäsenrekrytointi on jatkuvaa kaikissa
osastoissa ja toimintaan kaivataan innokkaita sekä sitoutuneita jäseniä mukavaan vapaaehtoistoimintaan.

Vihtijärven VPK täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 90 vuotta. Näihin vuosikymmeniin on mahtunut haasteita, onnistumisia, kommelluksia, kehittymistä ja nykyaikaistumista vastaamaan ajan, ympäristön ja turvallisuuden ilmiöitä ja vaatimuksia.
Ennen Vihtijärven VPK:ta kylällä toimi Hiiskulan kartanopalokunta, joka vastasi kyläläisten ja lähitienoon asukkaiden turvallisuudesta. Vihtijärven VPK:n toimitiloina toimi
aluksi Hiiskulan kartanon luovuttama Kanniston lato sekä
Rauhalan rakennukset, joissa kylän muutkin järjestöt toimivat. Varsinainen sammutuskalusto säilytettiin Hiiskulan kartanon ulkorakennuksissa, joista ne tarpeen vaatiessa tulenpalavalla kiireellä noudettiin kartanon tai
Salon kaupan kuorma-autoilla. Jos tähän päivään vertaa,
olivat hälytysviiveet tuolloin huomattavasti pidemmät.
Vuonna 1954 Vihtijärven VPK sai kauan odottamansa
aseman, kun Vihtijärven yksi uljaimmista maanmerkeistä eli Nummitupa valmistui. Nummituvan suunnittelu- ja
rakennustöissä huomioitiin palokunnan tarpeet ja taloon
rakennettiin ajanmukainen asema, joka käsitti yhden
auton asematilan, letkutornin letkunpesualtaineen sekä
sireenin katolle tulevista hälytyksistä ilmoittamaan. Kyseisen sireenin soinnun moni varmasti vielä muistaa, sillä se
poistui operatiivisesta käytöstä vasta 90-luvulla teknologian korvatessa sen toimen.

Mutta nyt hurraa- ja onnitteluhuuto 90-vuotiaalle Vihtijärven VPK:lle! Hurraa ja onnea!
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Paluu kotiin
Teksti: Elsa Pullinen • Kuvat: Romane Le Roc’h, Sara Walter, Elsa Pullinen

Kirjoittaja on ensimmäisen polven vihtijärveläinen ja käy Arkadian yhteislyseon taidelinjaa
Klaukkalassa. Elsa on ollut lukuvuoden 2021-22 vaihto-oppilaana
Kanadassa, New Brunswickin
osavaltiossa ja raportoi tunnelmistaan noin kuukautta ennen
kotiin paluuta.
Laukku ja reppu oli pakattu syyskuun
toinen päivä 2021 ja pään täytti vahva epäuskon tunne. Matka lentokentälle kului nopeasti ja jännityksen
aiheuttama hiljaisuus valtasi auton.
Lentokentällä tapasin kolme muuta
suomalaista, jotka olivat myös matkallaan Kanadaan. Nopeat heipat ja
muutaman mutkan kautta olimme jo
lentokoneessa.
Ensimmäinen haaste tuli vastaan
lentokentällä Montrealissa, kun maahantulopapereiden kanssa oli ongelmia. Odottaessa meni niin kauan,
että seuraava lento jäi välistä. Siinä
sitten ihmeteltiin kaikille täysin vieraassa maassa, ilman tietoa laukuista, seuraavista lennoista tai edes
tulevasta yöpaikasta. Selvisimme
monien matkalaukkujen kanssa
hotelliin, muutaman kilometrin päähän lentokentästä. Sen kokemuksen
jälkeen oli pitkään voittamaton olo.
Taksikuskille tuli tipattua vähän liikaa,
mutta sitä ei jääty suremaan. Ei kun
vaan seuraavia haasteita kohti.
Seuraavana päivänä lensimme
New Brunswickin provinssiin, jossa

tulisimme asumaan seuraavat kymmenen kuukautta. Tunne oli edelleen
epätodellinen ja oli vaikea ymmärtää,
että kotiin oli yhtäkkiä reilu 5000 km.
Sitä tunnetta riittikin muutaman kuukauden verran, mutta lopulta se asettui aivoihin, kun etäisyyden ymmärsi
kaipuun kautta.
Vaikka elämä täällä ei ole kovin erilaista suomeen verrattuna, pienet
erot vaikuttavat paljon kokonaisuuteen. Kun kieli, ilmasto, maisemat,
ihmiset, koulu, vapaa-ajan tekemiset,
ruoka, tavat ja kulttuuri vaihtuvat
kaikki yhdellä kertaa, tulee siitä itse
kullekin jonkinnäköinen shokki. Ujuttauduin pikkuhiljaa kokonaan uusiin
ystäväpiireihin ja aloitin luottavaisien
välien rakentamisen uuden perheen
kanssa.
Ensimmäisen puoliskon vuodesta
asuin Dalhousiessa, joka on kooltaan

verrattavissa Karkkilaan. Helmikuussa muutin viidentoista minuutin ajomatkan päähän Charloon, joka muistuttaa enemmän Vihtijärveä. Samalla tavalla näen ikkunasta luontoa naapureiden sijaan, tien sivussa ei ole
kevyen liikenteen väylää ja lähimmälle kaverille pyöräilee 15 minuuttia.
Viihdyn parhaiten näin, vähän syrjässä mutta tavoitettavissa. Voisin vaikka sanoa: Tarpeeksi lähellä, mutta
riittävän kaukana!
Kaikista suurin ero Suomeen on
ehdottomasti siinä, mitä ympärillään
näkee. Järvien sijaan ympärillä on
merta ja vuoria, sekä englannin- ja
ranskankielisiä kylttejä. Tänne tullessani ajattelin, ettei kaksikielisyys
näkyisi enempää kuin Suomessa. Se
on kuitenkin jatkuvasti läsnä arjessa.
Varsinkin provinssin pohjoisessa
osassa on välillä jopa vaikeampaa

Myös Kanadassa jääkiekko on suosittu talviurheilulaji.
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saada asiakaspalvelua englanniksi kuin ranskaksi.
Lisäksi yllättävän vahvasti näkyvä ero yhteisössä on
alueen alkuperäiskansojen, eli Mi’kmaq -heimosta polveutuneiden ihmisten määrä. Opimme koulussa aboriginaalien historiaa, hiipuvaa kulttuuria ja vaikutusta
nyky-yhteiskuntaan. Dalhousie-Charlo alueella on myös
natiivien oma asuinalue ”Eel River Bar”. Kanadassa opetellaan nykypäivänä sopeutumaan monien kulttuurien
yhteiseloon. Vanhoista tavoista on kuitenkin hankala
päästä eroon.
Vuosi on tuonut mukanaan paljon henkistä kasvua ja
kehitystä. Kotiin Vihtijärvelle palaaminen tuntuu kuitenkin ihanan helpottavalta. Ennen lähtöä kerroin vaarille,
että tulen viettämään vuoden ulkomailla. Vaari katsoi
ihmeissään ja kysyi ”Miksi? Suomihan on maailman paras
maa!”. Pikkuhiljaa, ehkä vielä muutaman vuoden tutkiskelun jälkeen saatan todeta samoin. Sitä, mitä itsellään
on, osaa arvostaa vasta, kun sitä ei enää ole. Voin kuitenkin nyt jo helposti nähdä itseni palaamassa Vihtijärvelle
myös tulevaisuudessa.

Elsa hiihti Kanadan talven aikana enemmän kuin kotona
moneen vuoteen.

Vihtijärveläinen 20 vuotta sitten
Koonnut: Anu Nilsson

Poimintoja lehden numerosta
vuodelta 2002

”Kylätoimikunta teki esityksen, kuten useat eri tahot
Vihdissä, että kihlakunnanvirasto tulee saada Vihtiin.
Tällä hetkellä Vihdin poliisi on evakossa Karkkilassa ja
on suuri vaara, kun valtion virastoa suunnitellaan, että
se sijoitetaan Lohjalle, jonne vihtijärveläisillä on yli 60
km:n matka.”
”Helmikuussa koulujen välisissä hiihtokilpailuissa Vihtijärven koulun oppilaat menestyivät hyvin. Pokaaleja
saatiin.”
”Vihtijärven päiväkodissa on kissoja
ikkunassa ja sitten
on aamupiiri. Ja
että sitten on isoja kissoja ja käsinukkeja. Ja on
kivaa päiväkodissa.”

Lehden pääkirjoituksessa pohdittiin Vihdin kunnan
vetovoimatekijöitä yleisellä tasolla, ja puheenjohtajan
katsauksessa esillä olivat muun muassa Kaislarannan
tulevaisuus vanhuspalveluiden säännösten muuttuessa, tieasiat, Vihdin poliisin evakko Karkkilassa sekä vihtijärveläisten yöpäivystysmahdollisuus Hyvinkäälle. Hiiskulan kartanon historiasta kerrottiin sen perustamisesta eri vaiheiden kautta Brummerien omistukseen asti.
Kuulumisia lehdessä oli kunnanvaltuustosta, koulunmäeltä sekä päiväkodista. Ensiesiintymisen lehdessä teki
tänä vuonna Kaarina Pullisen puutarhurin palsta, jossa
ohjeistettiin omenapuiden leikkuuta. Mainoksista pitää
mainita, että KOR-DINATOR Korpiniitty Ky on mainostanut kylälehdessä jo yli 20 vuotta.

Tässä muutama suora lainaus vuoden
2002 lehdestä:

”Kunnan rikkaus on myös tarjota erilaisia asumisvaihtoehtoja suurelle väestölle. Samoin erilaiset kouluvaihtoehdot kyläkoulut mukaan lukien ovat rikkaus ja suuri vetovoimatekijä.”
”Kylätoimikunnan toimintavuotta voidaan hyvällä
syyllä sanoa tievuodeksi. Kauan odotettu Lopentien
parannus alkoi tämän vuoden alusta ja on edennyt aikataulun mukaisesti. …. Saamme myös tienvalaistusta
lisää kylälle, Vihdin kirkolle menevän ”kirkkotien” varteen on tarkoitus asentaa 18 valopylvästä tämän vuoden aikana.”
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Vauvan vaunuihin ja rattaisiin
kannattaa panostaa, jos
niiden kanssa haluaa liikkua
muuallakin kuin tiellä.

Vauvan kanssa Vihtijärvellä
Teksti ja kuva: Laura Rostén-Jokinen
kilaan. Mahdollista on tietenkin myös valita terveysasema oman kunnan ja kuntayhtymän ulkopuolelta.
Suurimmasta osasta Vihtijärveä matka on lyhyin Karkkilaan, joten moni valinnee mennä neuvolaan sinne. Näin
myös me teimme. Isommilla paikkakunnilla moni tuore
vauvaperhe on pahoillaan siitä, miten terveydenhoitaja
vaihtuu melkein jokaisella käyntikerralla. Vanhempien
kommenteista välittyy kritiikki hoidon laitosmaisuutta
kohtaan. Karkkilassa tätä ongelmaa ei ole ollut. Olemme
saaneet asioida lähes joka kerta samalla tutulla terveydenhoitajalla, joten hoito on hyvin yksiköllistä.
Vuoden 2023 alussa uudet hyvinvointialueet aloittavat
toimintansa. Silloin kuntayhtymä Karviaisen sijaan neuvolapalvelut järjestää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Viime vuosina vauvoja on syntynyt Suomeen
enemmän kuin aikoihin. Jokunen niistä syntyi Vihtijärvellekin. Millaiset ovat vauvaperheen palvelut Vihtijärvellä? Mistä äitiyspakkaus haetaan ja
millaista ajanvietettä vauvan kanssa kotona oleva
löytää Vihtijärveltä? Tähän juttuun on koottu tuoreet vinkit perheille, jotka odottavat uutta vihtijärveläistä.

Neuvola

Vihdin kunta kuuluu vielä toistaiseksi kuntayhtymä Karviaiseen, joten Vihtijärveltä on ollut luontevinta mennä
neuvolaan Vihtiin (kirkonkylälle tai Nummelaan) tai Kark30

sainen ja kuoppainen, joten tasaista maastoa voi olla suorastaan mahdoton löytää. Onneksi refleksi poistuu muutaman kuukauden ikäisenä, jonka jälkeen kuoppaiset tiet
kääntyvät eduksi. Hyppivä meno kun tuudittaa monen
vauvan tehokkaasti uneen.
Metsä tekee hyvää ihmiselle ja eritoten lapselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2019) mukaan heikentynyt vastustuskyky sekä esimerkiksi astman ja allergioiden yleistyminen liittyvät yksipuoliseen mikrobistoon.
Lapsille myydäänkin nykyään muun muassa metsäuutetta sisältäviä vaatteita ja voiteita, joista lapset saavat tarvitsemiaan mikrobeja. Jos luonto on lähellä, lapsen puolustusjärjestelmä saa kaipaamaansa haastetta, kun hän
pääsee tutkimaan, koskettamaan ja havainnoimaan luontoa (THL 2019).
Luontokosketuksen saamisen pitäisi onnistua Vihtijärvellä helposti. Kylän kolme luontoreittiä ovat kaikki sopivia ainakin isoimmille lapsille. Vaunujen tai rattaiden kanssa pääsee kulkemaan vähintään alkumatkan Laihuen kierroksesta. Sinnikkäimmän rytkyttelevät kärryillä poluille
saakka. Myös kantorepun hankkimista kannattaa harkita, koska siinä lapsi kulkee helpoiten. Lammaslaitumen
laavu on erinomainen retkikohde ja sopii lapsille jo aivan
vastasyntyneestä alkaen. Matka Syökerin tuvan parkkipaikalta on vain parin sadan metrin mittainen, ja kuivaan
aikaan vaunut kulkevat sen helposti. Loimuava nuotio
vangitsee pienenkin retkeilijän katseen.
Lapsille sopiva uimapaikka on Alimmaisen rannalla. Osa
rannasta taitaa olla aina varjon puolella, joten herkkäihoiset pienokaiset voivat viettää rantapäivää turvassa.
Päiväkodin pihalla on hiekkalaatikko ja keinuja, mutta
ei vauvakeinua. Päiväkodin pihalle voi mennä leikkimään
päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella.

Karkkila kuuluu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen,
joten vihtiläinen voi ilmeisesti edelleen olla Karkkilan neuvolan asiakas ilman, että tarvitsee vaihtaa terveysasemaa. Hyvinvointialueen ansiosta vihtijärveläinen voinee
tulevaisuudessa valita myös esimerkiksi Espoon tai vaikkapa Inkoon neuvolan.

Synnytyssairaala

Perinteisesti kuntayhtymä Karviaisen alueelta on menty
synnyttämään Lohjalle. Hyvinkään sairaala on kuitenkin
jokaisen vihtijärveläisen lähin sairaala, ja siksi moni on
myös valinnut sen synnytyspaikakseen. Tämä kuitenkin
vaati neuvolan henkilökunnalta hieman lisätyötä. Karviaisen alueen neuvoloista ei ainakaan vielä jokin aika sitten ollut sähköistä yhteyttä Hyvinkään sairaalaan, joten
tulevan synnyttäjän tiedot lähetettiin Hyvinkäälle faksilla. Kuulostaa hankalalta, mutta potilaan näkökulmasta
kaikki sujui moitteetta.
Kannattaa huomata, että vaikka olisi valinnut synnytyssairaalaksi tietyn sairaalan ja käynyt ultraäänitutkimuksissa siellä, tosipaikan tullen sairaala saattaakin olla
täynnä. Silloin on lähdettävä mahdollisesti toiseen,
kauempana sijaitsevaan sairaalaan. Matka Vihtijärven keskustasta Lohjalle kestää karttapalvelun mukaan hieman
kauemmin kuin matka Espoon sairaalaan. Lohja ei siis välttämättä ole itsestäänselvä kakkosvaihtoehto.

Äitiyspakkaus

Äitiyspakkaus kulkee Matkahuollon kyydissä, joten sen
saa haettua kätevästi Syökerin tuvalta.

Perhekahvila

Sosiaalinen media tulvii kuvia vanhemmista, jotka ovat
kokoontuneet kahvilaan tai brunssille kukin oman käärönsä kanssa. Kovinkaan urbaani vauvaelämä ei ole Vihtijärvellä mahdollista. Muita vanhempia pääsee kuitenkin tapaamaan perhekahvilassa, joka järjestetään keskiviikkoiltaisin kylätalolla. Perhekahvilaan ovat tervetulleita kaikki omien tai vieraiden lasten kanssa. Mukana on
kevään aikana ollut niin pikkuvauvoja kuin isompiakin lapsia. Isompien meno on hurjaa, ja pikkuiset viihtyvät sitä
katsellessa. Vanhemmat voivat keittää kahvia ja nauttia
hetken toistensa seurasta.
Perhekahvila jää joksikin aikaa kesätauolle, mutta avaa
ovensa taas syksyllä. Seuraa ilmoittelua kylän Facebook-sivulla.

Harrastukset

Jos kaipaa ulkoilun ja perhekahvilan lisäksi muita harrastuksia, on lähdettävä pois kylältä. Rajamäen uimahalli järjestää vauvauinteja, ja esimerkiksi musiikkileikkikouluja
löytyy naapurikunnista. Kannattaa tutustua myös seurakuntien ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistysten tarjontaan.

Ostokset ja tapahtumat

Kylän kirpputori ja siellä pitkin kesää järjestettävät tapahtumat olivat ainakin meillä kesän vakiokohde. Kirpputorilta voi tehdä tietenkin hyviä ja huokeita tarvikehankintoja, ja tapahtumissa oli mukava poiketa vauvan kanssa
nauttimassa tunnelmasta ja tarjottavista. Joulutorilla vieraillut joulupukki ei vauvaa vielä säväyttänyt, mutta tulevina vuosina tilanne voi muuttua.
Lapsen kasvaessa Vihtijärven vuoden kierron vakiotapahtumat – juhannuskisat, Syökerin sauhut, laskiaisrieha
ja muut – muodostuvat parhaassa tapauksessa perinteeksi ja lopulta kultaisiksi lapsuusmuistoiksi.

Ulkoilu

Vaikka maalla on tilaa liikkua, vaunulenkkivaihtoehdot
Vihtijärvellä ovat yllättäen vähissä. Varsinkin, jos haluaa
kävellä nimenomaan lenkin. Kylän keskustan tuntumasta löytyy muutama lenkin kiertävä reitti, mutta usein ainakin jokin pätkä lenkistä on käveltävä edestakaisin samaa
reittiä.
Hyvin jousitetut vaunuilla tai rattailla pääsee kulkemaan
esimerkiksi pururadalla ja polullakin. Vastasyntyneen
Moron refleksi eli ns. säpsähdysheijaste ja epätasainen
maasto ovat kuitenkin huono yhdistelmä. Pienestäkin
kuprusta säpsähtävän vauvan voi olla vaikea rauhoittua
vainuihin nukkumaan. Moni päällystettykin tie on epäta-

Lähteet:

THL 2019: https://blogi.thl.fi/luonnon-monimuotoisuus-ja-ihmisen-terveys-kulkevat-kasi-kadessa/
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Muistoja lapsuuden
kesistä Kylänpäässä
Teksti: Kaisu Karstila • Kuvat: Kaisu Karstila
ja Kirsti Utriaisen kotialbumi

Kirsti Utriaisen juuret ovat Vihtijärvellä Kylänpään talossa.

Pian viisitoista vuotta on Hiiskulan kartanon omistamassa Kylänpään talossa pidetty kyläyhdistyksen
kirpputoria. Miljöö on viehättävä vieläkin, vaikka vanhoja hienoja puita jouduttiinkin turvallisuussyistä poistamaan vuonna 2020. Pihapiirin historia on kiinnostava ja kun talon entisiä asukkaita käy katselemassa vanhoja paikkoja, saavat kirpputorin työntekijät kuulla tarinoita vanhoista ajoista. Kirpputorin seinältä voi käydä lukemassa kuinka Kylänpään talo tuntee monen perheen tarinan. Tässä Kirsti
Utriaisen muistelua lapsuuden Kylänpäästä ja Vihtijärven elämästä.
Hyvinkäällä asuvan Kirsti Utriaisen (os.Käppi) 70, juuret
ovat Vihtijärvellä Kylänpään talossa, jossa hän vietti lapsuutensa mummon hoivissa. Kirsti jäi neljävuotiaana
mummon kanssa Kylänpäähän asumaan vuonna 1956 isän
ja äidin erottua. Äiti Kaija Käppi lähti Hyvinkäälle kenkätehtaalle töihin ja isä muutti Riihimäelle. Siihen aikaan oli
vaikea saada lasta hoitoon, joten oli luontevaa jäädä
mummon luokse asumaan.
Kirstin mummo Signe Matilda Aromaa (os. Korander)
ja ukki Johan Artturi muuttivat vuonna 1946 Haimoosta
Vihtijärvelle Hiiskulan kartanoon töihin, jossa Johan Artturi työskenteli tallimiehenä. Perhe asettui asumaan
Kylänpään talon keskimmäisen asuntoon. Johan Artturi
kuoli jo vuonna 1949. Mummo jäi asumaan kolmen lapsen kanssa asuntoon. Kirstin Kaija-äiti ja täti Annikki sekä
eno Veikko aloittivat koulun Vihtijärvellä. Kirsi syntyi
vuonna 1952 ja hänet kastettiin Hiiskulan väentuvassa.

Pienet piirit ja ihanat kesät

Kylänpään pienessä asunnossa oli vain tupa ja huone. Silti Kirsti muistelee, että hyvin mahduttiin. Vesi kannettiin
kaivosta, joka oli puolessa välissä matkalla Syökerin rantaan. Kartanosta saatiin lämmityspuut, jotka mummon
poika, Veikko pilkkoi haloiksi. Mummolla oli navetassa
lehmä ja possu. Kirsti muistaa lapsena katselleensa, kun
Kylänpään piha/navettarakennusta rakennettiin. Kirsti
muistelee, että elämä oli leppoisaa: ”Ehkäpä lämpimin
muisto liittyy lauantai-iltoihin, kun istuttiin mummon
kanssa Kylänpään rappusilla kuunnellen Kappelin ehtookellojen soittoa.”
Kylänpäässä kasvoi kaunis kuusiaita, joka meni kujana
Syökerille asti. Väkeä oikaisi Kylänpään pihan poikki kujaa
pitkin uimaan Niemenjärven rantaan ja usein Kirsti pääsi
porukoiden mukana uimaan. Pussikujan rannasta puhuttiin. Lehmiä ja muita eläimiä oli siihen aikaan paljon niityllä ja ranta-alueella laiduntamassa. Kirstin mieleen on tal-

kuvateksti: Signe-Mummo, mummon sylissä Esa Aromaa
(Veikon poika), mummon sisko Martta, Kirsti, Veikko-eno,
keskirappusella Annikki, Kirstin äiti Kaija ylhäällä vasemmalla
ja Veikon vaimo Pirkko ylhäällä oikealla.
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Kirsti ja potkuri kylänpään pihalla talvella 1955

Kaija ja Kirsti Käppi Kylänpään pihalla. Takana näkyvissä
silloin hyvin hoidettua kuusiaitaa.

Signe-mummo ja Kylänpään legendaarinen koivu1970-luvulla.

lentunut monia muistoja lämpimistä kesistä, kun uitiin
paljon yhdessä kylän lasten kanssa: ”Parasta lapsuudessa oli se, kun sai juosta vapaana ja uida. Muun muassa
Vaskelan Tarun ja Vesan sekä Jussilan Arjan kanssa tuli
oltua paljon yhdessä.” Juhannus oli kesän kohonkohta.
Sitä vietettiin yhdessä kyläläisten kanssa ja kokko oli aina
Lammasmäellä. Nummituvan juhannusjuhliin ja tansseihin pääsi rippikoulun käytyään.

Naapureita tapaa vieläkin?

Kylänpäässä asuneista naapureista Kirsti muistaa Nurmen Kustaan ja Marjon ja Suorannan Oivan ja Helvin sekä
heidän tyttärensä Päivin. Oiva oli Hiiskulassa metsätöissä. Kun Nurmet muuttivat pois, tilalle tulivat Ulla ja Raimo Lindell. Myös Emilia Oksanen siirtyi jossain vaiheessa Syökeristä asumaan Kylänpäähän.
Kirsti mummoinen oli 70-luvun alkuun asti Kylänpään
vakituisia asukkaita. Muut huoneistot saivat kesäasukkaita. Kirsti kävi koulua Vihtijärvellä aina 1965 kevääseen
asti, jolloin Erkki Koivisto oli hänen opettajanaan. Viisitoistavuotiaana Kirsi muutti äidin luokse Hyvinkäälle.
Kirsti kertoi työskennelleensä keittäjänä Jorvin sairaalassa 38 vuotta, josta eläköityi vuonna 2015. Nyt kun
vapaa-aikaa on ollut enemmän, Kirsti on käynyt uimassa
lastenlasten kanssa lapsuuden uimarannalla Syökerissä
ja samalla on tullut piipahdettua Kylänpään pihapiiriä katselemassa. Lähiaikoina on löytynyt taas yhteys lapsuuden ystävään, Arja Jussilaan, joka asui ennen Syökerissä.
He ovat myös tavanneet Kylänpään kirpputorin kesätapahtumissa ja muistelleet lapsuuttaan Vihtijärvellä.

Työtä kylässä

Kirstin Signe-mummo teki kesäisin ruokaa Hiiskulan kartanossa työskenteleville maa- ja metsätalousopiskelijoille. Syksyisin Kirstin perhe kutsuttiin Hiiskulan kartanoon
elonkorjuujuhliin sekä joulujuhliin. Kirsti lausui juhlissa
joskus runoja, joita Bernice Brummer oli häntä opettanut lausumaan. Hiiskulassa asui tuolloin myös Envallin
Tyyne, joka ompeli mekkoja. Niitä piti mennä sovittamaan
sinne kävellen, mutta Niemenjärven yli ei saanut lähteä
talvella oikaisemaan, vaikka mieli teki. Se oli ankarasti
kiellettyä.
Kirstin Annikki -täti oli nuorempana töissä Salon kaupassa. Kirsi aloitti kesätyöt Hiiskulan peruna- ja sokerijuurikaspellolla. Nykyisestä laavupaikasta alaspäin oli pitkät
vaot Niemenjärven rantaan asti sokerijuurikkaita. Yhden
vaon kun sai perattua, niin pääsi uimaan. Syksyllä perunan nosto oli pikkuista pakkopullaa.
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Yrittäjänä Vihtijärvellä

Taikapaja
Teksti: Anu Nilsson/Kaarina Pullinen Kuvat: Taikapaja
Vihtijärveltä löytyy YTJ:n mukaan tällä hetkellä noin 70 yritystä. Yrittäjänä Vihtijärvellä -sarjassa esitellään vuonna 2018 Vihtijärvelle muuttaneen Mari Hennolan yritys Taikapaja. Mari esiteltiin kylän kotisivujen www.
vihtijarvi.fi kuukauden kyläläisenä joulukuussa 2018.

Lahjana käsillä tekeminen

Vuonna 2018 vihtijärveläistynyt Mari
Hennola on lähtöisin Vihdistä, Ojakkalasta. Nummelassa ja Helsingissä
saatujen tekstiilialan koulutusten
myötä alkoi Marin työelämäkuvio kirkastua. Yrittäjäperheen jäsenenä ajatus omasta yrityksestä oli luonteva.
Artesaanin ja mallimestarin koulutuksen saaneelle löytyi kyllä tekstiilialan
töitä, mutta ei vakituista työpaikkaa,
joten yrityksen perustamista ei tarvinnut kauaa miettiä. Marin toiminimi on perustettu syksyllä vuonna
2010, kun Mari oli vielä alle kaksikymppinen.
Lopettavalta käsityöläiseltä ostettujen koneiden ja materiaalien myötä alkoi Mari miettiä itse suunniteltuja tuotteita. Mitä voisi tehdä nahkasta ja heijastavasta kankaasta? No heijastavia asusteita tietysti. Taikapajan

Koulussa tehtiin kengät myös kierrätysmateriaaleja hyödyntäen.

Facebook-sivut perustettiin 2013, ja
yhtäkkiä tykkäyksiä ja kommentteja
tuli kymmeniätuhansia. Siitä pyörähti Marin omien tuotteiden myyminen
käyntiin.
Perhetilanne vei Marin Joensuuhun
asumaan muutamaksi vuodeksi. Perhe kasvoi ja sittemmin puolison työt
toivat Etelä-Suomeen. Kun oma kotipaikka löytyi Vihtijärveltä – tarpeeksi läheltä, riittävän kaukaa – järjestyi
omakotitalosta myös oma työtila.

Lähes kaikki onnistuu

Taikapaja ompelee laajasti miltei kaikkea: mittatilaustyöt, korjaus- ja muutosompelu, pienet verhoilutyöt ja tietysti ne heijastavat tuotteet. Myös
silkkipainotyöt sekä liikelahjat ovat
mahdollisia. Jopa urheilu- tai muiden
seurojen maskotit ja hahmopuvut,
kuten esimerkiksi Joensuun Mailan
Rudi-maskotti, saavat elämän Marin
käsissä.
Korona-aika ja ehkä myös ymmärrys kestävän kehityksen merkityksestä on tuonut mukanaan korjausboomin. Ihmisillä on ollut aikaa penkoa
kaappejaan ja vaatevarastojaan. Erilaisia korjausompelutöitä on ollut
aiempaa enemmän. Myös tulevana
kesänä juhlia on taas enemmän, mikä
myös näkyy juhlavaatteiden korjaustarpeena. Vaikka korjaustöissä ei luovuutta pääsekään käyttämään niin
vapaasti kuin uuden luomisessa, Mari
näkee palvelun tärkeänä ja myös kestävän kehityksen mukaisena.
Uusia aluevaltauksia
Tällä hetkellä Taikapajan yrittäjän
aikaa vie paljon opiskelu. Tähtäimessä on suutarin ammattitutkinto, joka
lisää tekemisen mahdollisuuksia taitojen karttuessa. Työharjoittelu Boot
Factoryssä Riihimäellä on loppusuoralla ja osoittautunut todella mielenkiintoiseksi. Kenkien valmistaminen
käsin on luonnollisesti työlästä ja
hidasta puuhaa. Valmiin tuotteen yli
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Mari nauttii vaatteiden valmistuksessa
erityisesti luovasta työstä.

200 työvaihetta vaatii myös kalliit
koneet. Käsin tehdyn, ihan yksinkertaisenkin kenkäparin hinta pomppaa
helposti yli viidensadan euron, jotta
tekijälle jää edes jotain palkkaa. Vaikka kenkien tekeminen ja suunnittelu
on ollut todella inspiroivaa, ei Mari
vielä tiedä mihin suutarinopinnot loppujen lopuksi vievät.
Kaikki selviää aikanaan ja tekijälle
töitä löytyy. ”Tykkään olla Vihtijärvellä. Ihmisiin on helppo tutustua ja
kotiutuminen on sujunut hyvin. Luonnossa liikkuminen on minulle myös
tärkeää”, kertoo Mari. Pienten lasten
arkea helpottaa, kun äidin työhuone
on oman kodin yhteydessä, eikä
Marin välttämättä tarvitse käydä
missään. Naapuriapu toimii ja työtilauksien nouto- ja jättöpisteenä toimii
kätevästi oman talon terassi.

Esittelemme
Vihtijärveläisessä
paikallisia yrittäjiä.
Kenestä sinä haluaisit
lukea seuraavassa
numerossa?
Vinkkaa anonyymisti
nettisivujen kautta.

Vihtijärven Löytlahti

Kylä kylässä
Teksti: Soile Petrell • Kuvat: Maanmittauslaitoksen arkisto
Vihtijärven kylän pinta-ala on noin 7250 hehtaaria. Mukaan mahtuu useita erilaisia alueita, kyliä kylässä. Vuoden 2013 kylälehdessä kerrottiin kylän pohjoisimmasta alueesta, Aarlammista, otsikolla ”Toiset on luotuja kulkemaan”. Sen jälkeen ei toimituksen muistin mukaan eri alueita juuri ole esitelty. Tässä jutussa kerrotaan Vihtijärven länsipuolen pohjoisrannalla sijaitsevasta Löytlahdesta, tavataan alueen
asukkaita lyhyesti ja kerrataan alueen kiinnostavaa karttahistoriaa.

Löytlahtelaisia tapaamassa

Paljon mukavampaa Johannan on hoitaa pientä sievää
kanalaa nyt, sillä aiemmin piti ajaa Klaukkalasta asti huolehtimaan, että kanarouvilla on kaikki hyvin.
Ilkka Talvitie puolestaan asuu arkipäivät Lena-vaimonsa kanssa Helsingissä ja Löytlahteen rakennettu hieno
loma-asunto on käytössä vapaa-ajalla.
Kaikki olivat sitä mieltä, että Löytlahti on ainutlaatuisen hieno kokonaisuus, jota voi kutsua ” hyvien ihmisten
kyläksi ”. Kaikilla on mahdollisuus omaan rauhaan, mutta apua löytyy naapurustosta silloin, kun sitä tarvitsee.
Tiivis kylänomainen asumismuoto tuo myös turvaa muun
muassa varkaita vastaan. Ehkäpä laajoissa metsissä liikkuvat villipedotkaan eivät ensimmäisenä halua tulla tiiviille asuinalueelle nuuhkimaan.

Kauniina kevätpäivänä tapasin Löytlahden asukkaista ja
lomailijoista muun muassa Minna Laineen, Ismo ja Johanna Suorelan sekä Ilkka Talvitien. Kaikki kehuivat Löytlahtea hienoksi paikaksi asua ja viettää lomaa. Minnan isä on
tullut Löytlahteen jo vuonna 1975 ja perhe on siitä lähtien
viettänyt vapaa-aikaa tiiviisti alueella. Kun 2019 tuli Minnan vanhempien tontin läheltä paikka myyntiin, Minna
osti sen ja nyt on hauska lomailla mökillä lähellä omia vanhempia.
Juuret alueelle ovat myös kasvaneet Ismolle ja Johannalle, jotka ensin viettivät Löytlahden mökillään vapaa-aikaa ja sitten muuttuivat virallisesti vihtijärveläisiksi, kun
naapurissa oleva vakituisen asunnon tontti tuli myyntiin.

Yllä vuodelta 1806–1828 oleva Maanmittaushallituksen käsin piirretty kartta Vihtijärvestä.

35

Vihtijärven Löytlahti

Tässä vuonna 1898 Weilin & Göösin toimittamasta Suomenmaa -kartasta osa C3. Arvoitus; mitä puuttuu? Löytyy mm. Vihti,
löytyy Rajamäki ja Nurmijärvi, mutta löytyykö Vihtijärvi? Kartan on piirtänyt Maanmittausylihallituksessa Johan Fredrik Sevón.

Maanmittauslaitoksen kartta Vihtijärven läntisestä päädystä löytyy myös vuodelta 1886 ja siinä Wihtjärvi on merkitty. Paikannimiäkin kartasta löytyy: Kalakoski, Wiranoja, Mäkelä. Kartasta näkyy, että asutusta Wihtjärven rannalla oli 1800-luvun loppupuolella vielä vähän, vain muutama rakennus on karttaan piirretty.

Seuraava Maanmittauslaitoksen kartta on vasta vuodelta 1956. Siinä on jo nähtävissä huomattavasti enemmän rakennuksia
muun muassa Vihtijärven läntisessä päädyssä järven pohjoisrannalla. (Suomen uudelleen kartoitus oli aloitettu 1947 ja sen
ensimmäinen kierros saatiin valmiiksi vuonna 1977.) Järven nimi on kartassa jo vaihtunut Vihtijärveksi. Rauhaniemen tilan
vanhasta heinäniitystä on jo erotettu Löytlahden 3,76 hehtaarin kokoinen mökkialue, tontteja on myyty ja rakentaminen
alueella on kartan mukaan alkanut. 1950-luvun alussa tie oli vain Stenbackan tilalle asti, joten Löytlahteen kuljettiin enimmäkseen veneellä Vihtijärven yli nykyisen levähdyspaikan tienoilta. Tietä ei myöskään ollut vielä kokonaan Vihtijärven ympäri,
vaan kylältä päin se päättyi Kalakosken pihaan. Vuoden 1956 kartassa on jo näkyvissä tie Stenbackan tilan halki.

Vihtijärven Löytlahti

Vuoden 1961 karttaan on jo piirretty tonttirajat näkyviin. Tarina kertoo, että alueelle saatiin Vihdin kunnan kaava, jossa tonttikoko oli niinkin pieni kuin noin 2000 m2.

Nykyisin Löytlahden pieni, yhtenäinen kylä kylässä on hiljalleen modernisoitunut vanhoista ajoista, jolloin alueella olevia
monia lähteitä käytettiin muun muassa eväiden säilytyspaikkana. Pikku kylä on pitänyt huolta omistaan ja kiinteistöt ovat
harvoin vaihtaneet omistajaa – väki viihtyy. Alueella on sekä vakituista asutusta että vapaa-ajan asuntoja. Etäisyys pääkaupunkiseudulta on taannut helpon kulkemisen ilman autoakin; ensin bussilla Röykkään ja sitten soitto naapurille, josko ehtisi
hakea mökille! Rantaan on rakennettu yhteinen venevalkama sekä uimaranta ja laituria on pidetty kunnossa talkoilla.
Tie kulkee nykyisin suoraan valtatielle 25, eikä enää tarvitse ajaa Stenbackan pihan halki. Myös Vihtijärven keskustaan pääsee
suoraan järven rantaa myötäilevää tietä pitkin.
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Kierrätyskelvottomien pulpettien ja pöytien kannet, vanhat sänkyjen rungot ja sekalaiset levyt päätyivät maksuttomaan
puujäteläjään jäteasemalle. Kuvassa vasemmalta Aleksi, Jonne, Piret ja Janna roudaushommissa.

Kyläkoordinaattori
on töissä kyläläisillä
Teksti ja kuvat Kaarina Pullinen

Kyläyhdistyksen talvi ja kevät ovat olleet aika vilkkaita, joka tietysti tuntuu
hyvältä koronahiljaisuuden jälkeen. Kylän kotisivuilla www.vihtijarvi.fi pyritään kertomaan yhteisten asioiden hoitamisesta ja kyläkoordinaattorin työstä kaikki oleellinen, mutta joskus tiedottaminen jää tekemisen jalkoihin. Kotisivuilta, ”poimintoja” -osiosta löydät viime vuoden toimintakertomuksen,
joka kertoo kyläyhdistyksen tekemisistä jo paljon.
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Kyläkoordinaattorin työ
on monipuolista

Kyläkoordinaattorina Vihtijärvellä toimii tällä hetkellä tämänkin jutun kirjoittaja, Kaarina. Kyläkoordinaattorin
palvelut hankkii ostopalveluna Vihtijärven kyläyhdistys ry. Varat tähän
kyläyhdistys saa koulu- ja kylätalon
vuokratuloista ja kaikesta tekemästään varainhankinnasta. Kylätaloon
liittyvät toimet, kuten varaukset,
vuokraus, varustus ja ylläpito, tapahtumien ja kurssitoiminnan suunnittelu, viestintä ja järjestelyt, mediatiimin
sekä kirpputoritiimin vetovastuu
kuuluvat sopimuksen mukaan kyläkoordinaattorin tehtäviin. Myös
kylän yhteyshenkilönä toimiminen
eri yhteistyötahoihin, kyläsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden sekä
uusien hankkeiden suunnittelu ja
koordinointi sekä muut hallituksen
osoittamat ja yhdessä sovitut tehtävät on määritelty tehtäviksi kyläkoordinaattorin toimeksiantosopimuksessa. Tärkeitä ovat myös kyläläisten
yhteydenotot mitä erilaisimpiin asioihin liittyen. Työajaksi on määritelty
keskimäärin 50 h/kk – välillä siinä
pysytään, mutta aina se ei riitä.

Hankkeita

Viime kesänä toteutetun Ykkösakseli ry:n LIVE5 (Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 5) -hankeen jälkihoitoa on tehty vielä tämän kevään
aikana. Kirpputorin myyjille tarkoitettu kompostoiva käymälä on asennettu paikoilleen ja pergola pystytetty. Kyläyhdistys osallistuu tänä vuonna myös LIVE7 -hankkeeseen, joka on
tämän EU-rahoituskauden viimeinen
laatuaan. LIVE-hankkeissa on tehty
erilaisia tarpeellisia hankintoja yhdistyksille ja niihin on saatu 50 %:n rahoitus. Meneillään olevan hankkeen
tuella on kirpputorille hankittu ruohonleikkuri, tulossa ovat vielä aggregaatti ja kunnollinen pölynimuri, nokkakärryt raskaampien lahjoitusten
kuljettamiseen sekä ajorampit renkaallisten härveleiden siirtelyyn. Kirpputorin toiminnan kehittämiseen liittyvistä hankkeista voit lukea lisää toisaalla tässä lehdessä.
Route 132 – Tie ilman rajoja -hanke
alkoi vuoden 2020 alussa. Hankkeen
tarkoituksena on selvittää Klaukkalan
ohikulkutien vaikutuksia sekä sen tuomia kehittämismahdollisuuksia seu-

tutien 132 varren kylille. Korona kuitenkin toi kaislaa potkuriin. Hanke oli
tauolla ja sille haettiin lisäaikaa tämän
vuoden 2022 loppuun. Taustatyötä ja
tiedonkeruuta on tehty paljon, loppukesällä ja syksyn aikana toivottavasti
tapahtuu jotain näkyvääkin.
Vihtijärven kyläyhdistys osallistuu
myös kolmeen Uudenmaan kylät ry:n
hankkeeseen. Kehittyvät Kylätalot
-hankkeen puitteissa tehtiin kylätalolle markkinointivideo ja pohdittiin
kylätalon monipuolista käyttöä.
Myös rakennuksen järjestelmällinen
ylläpito ja vaihtoehtoiset energiaratkaisut olivat suurennuslasin alla.
Lumoavat kylät -hankkeen avulla
tavoitellaan kylille lisää asukkaita
sekä elinvoimaisuutta. Vuoden 2022
alusta alkanut hanke jatkuu vuoden
2024 loppuun. Osallistumme myös
ympäri Suomen järjestettävään Kestävän kehityksen viikkoon, jossa tuodaan esiin maaseudulla tehtyjä kestävän kehityksen toimenpiteitä ja
käytännön tekoja sekä vahvistetaan
maaseudun toimijoita osana kestävää siirtymää. Kestävän kehityksen
viikko järjestetään 26.9.–2.10.2022.

Navetta ja huussi

Kylän kotisivuilla uutisoitiin 2. kesäkuuta 2022, että koulu- ja kylätalon
pihalla oleva ulkorakennus on siirtynyt kyläyhdistyksen omistukseen. Se
on nyt siis meidän kaikkien kyläläisten
oma ja voimme tehdä sillä mitä itse
haluamme. Ja tietysti mihin rahkeemme riittävät. Kyläyhdistyksen mainiot
kesätyöntekijät ovat kesäkuun alussa
tyhjentäneet suurimman osan vuosikausia käyttämättömänä olleen
rakennuksen roinasta ja hyötytavaroista. Nyt on aika tulla tutustumaan
tähän noin satavuotiaaseen rakennukseen ja suunnittelemaan sen tulevaa käyttöä. Hullummatkin ideat kannattaa tuoda julki, tässä vaiheessa
kaikki on auki. Liittyisikö ideasi yhteiseen toimintaan? Voisiko tilan valjastaa kädentaitojen kehittämiseen? Olisiko siitä tapahtumatilaksi? Entä nykyaikana tarpeellinen varautuminen
pahojen päivien varalle tai omavaraisuuden avuksi? Kylähuussi? Ainakin
joku hyyskistä on tarkoitus pitää entisen kaltaisessa käytössä – tarpeen tullen. Tilaa rakennuksessa on lähes kaksisataa neliötä, joten varaston lisäksi
muutakin voi ja kannattaakin tehdä.
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Rakennuksen katto, ulkovuori ja
muutama muu kohta tullaan korjaamaan. Tarkoitus on kasata kylältä kestävää korjausrakennustapaa ymmärtävä porukka ja pohtia kyläkoordinaattorin avustuksella tulevia toimenpiteitä. Ilmoittaudu mukaan tähän
sakkiin 044 2760 001 tai ilmianna tuntemasi asiaa ymmärtävä henkilö.
• Rakennus on 1920-luvulla rakennettu
satulakattoinen, hirsi-/lautarakenteinen alun perin koulun opettajien
navetta, käymälä sekä varastorakennus.
• Rakennuksen pinta-ala-arvio noin 184
m2
• Maapohja rajoittuu idässä Hiiskulan
kartanon, eteläpuolella Vihdin seurakunnan ja pihan puolella Vihdin kunnan omistamiin alueisiin.
• Rakennus on poistettu käytöstä noin
kymmenen vuotta sitten ilkivallan
vuoksi, jonka jälkeen rakennus on
rapistunut nopeasti.
• Rakennuksen sähköt on kytketty pois
päältä turvallisuussyistä. Näin ollen
myöskään koulun pihavalot eivät ole
olleet toiminnassa.
• Koululle tarvitaan varastotilaa vanhempainyhdistyksen hankkimia välitunti- ja liikuntavälineitä varten. Myös
esim. tapahtumien lavasteet ja tarvikkeet tarvitsevat säilytystilaa.
• Rakennus on kuulunut maisemallisesti koulunmäen alueeseen jo noin sata
vuotta ja halutaan säilyttää sekä kunnostaa osana kylämiljöötä.

Tule, tutustu ja ideoi!

Kyläläisten omistamaan koulun ulkorakennukseen voi tulla tutustumaan ja
kertomaan ideansa ja ajatuksensa. Ne
lennokkaimmatkin. Ideoista valitaan
käyttökelpoisimmat mahdollisuuksien
mukaan ja tehdään kustannuslaskelmat sekä toimenpidesuunnitelmat talven aikana.
Kyläkoordinaattori on paikalla tätä
asiaa varten
• ti 28.6. klo 16–19,
• to 30.6. klo 9–12,
• su 3.7. klo 15–18,
• ke 13.7. klo 15–18
tai sopimuksen mukaan. Soita Kaarinalle 044 2760 001 tai 050 363 2967 tai
lähetä sähköpostia kaarina.pullinen@
vihtijarvi.fi

Kesätyöntekijät ovat
kyläyhdistykselle tärkeä
voimavara

Vihdin kunnan ja Osuuspankin tuella
on kyläyhdistykselle voitu jo useampana vuonna palkata kylän nuoria
kesätöihin parin viikon ajaksi. Koska
työelämään ensi kertaa astuvilla nuorilla tulee olla kunnollinen työn ohjaus, palkattiin kyläyhdistyksen omin
varoin kesätyöntekijöille tänä vuonna jo hieman kokemuksia kerännyt
ohjaaja. Kokeilu näytti toimivan
hyvin.
Tänäkin vuonna on siivottu kylätaloa sekä sen ympäristöä ja laitettu
kyläläisten käyttöön tarkoitettu yksityinen uimaranta kesäkuntoon.
Ilmoitustaulut on putsattu, Rokokalliolla Henrikin polun tulistelupaikka
on tyhjennetty ja kirpputorilla on tehty pihahommia.
Suuren urakan tekivät nuoremme
koulun ulkorakennuksen tyhjentämisessä, suuri kiitos siitä heille! Se tuntui myös olevan tehtävistä ehkä myös
kiinnostavin. Nuorille aukesi hieman
se, miten ennen on tehty asioita –
opettajilla oli navetta hyötyeläimiä
varten ja koululaiset kävivät tarpeen
tullen ulkohuussissa. Selväksi tuli
myös se, että ikkunoita ei kannata rikkoa tahallaan, eikä ihan kaikkea käytöstä poistuvaa roinaa kannattaisi
varastoida, vaan toimittaa samoin
tein asiaan kuuluvasti kierrätykseen
tai kaatopaikalle. Kaikki ulkorakennuksesta nyt tyhjennetty tavara on
asianmukaisesti kierrätetty, ja kirppu-

Lapsista on varoiteltu. Navetan eteinen
tässä kuvassa, osaisiko joku kertoa tämän
tilan aiemman käyttötarkoituksen?

Kyläyhdistyksen kesän 2022 kesätyöntekijät. Vasemmalta edestä Aleksi Einesalo,
Jonne Tukiainen, Piret Palonen ja Lina Ekholm. Takana töiden ohjaaja Janna Vihtkari. ”Mis sie tarvitset oikei hyvvää työntekjää? Täs siul on sellaset!” Lämmin kiitos
vielä näille taitaville ja mukaville ahkeroijille alkukesän työpanoksesta kyläyhdistyksen eli kyläläisten hyväksi.

torilta saatat löytää joitain rakennuksen uumenista löytyneitä erikoisuuksia. Lajittelun perusteet käytiin siis
läpi, samoin työturvallisuuden perusteet ja henkilösuojainten käyttö.

Kyläyhdistys on
kyläläisiä varten

Vihtijärvellä asuu reilut 500 henkilöä
ja suunnilleen saman verran on
osa-aikakyläläisiä. Kyläyhdistyksessä
oli jäseniä viime vuoden lopussa

lähes neljäsataa (jäsentalouksien
kaikki henkilöt mukaan luettuna).
Tämä on hyvä, koska kuta useampi
kyläläinen kuuluu kyläyhdistykseen,
sen enemmän painoarvoa kyläyhdistyksellä on esimerkiksi silloin, kun
otetaan kantaa yhteisiin asioihin vaikkapa kuntatasolla. Ellet ole jo jäsen,
liity mukaan! Tietoa Vihtijärven kyläyhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta löydät kylän kotisivuilta www.
vihtijarvi.fi/tietoa-kylasta/kylayhdistys/saanot.

Tässä asustelivat opettajien lehmät. Lantaluukku oikealla.
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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

Vihtijärven luontotiimi on vapaamuotoinen porukka, johon ovat tervetulleita kaikki luonnosta kiinnostuneet kyläläiset.

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

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

Vihtijärven
vesiosuuskunta

Osallistua voi oman kiinnostuksen ja resurssien mukaan.
Ota yhteys luontotiimiin Kaarinan kautta:
kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi tai 044 2760 001

Puheenjohtaja Markku Pietilä
p. 0500 455 156

Ilmoita alueen suurpetohavainnot:
Risto Kivistö puh. 0400 190 895, toimii suurpetoasiamiehenä
Vihtijärvellä ja ilmoittaa havainnot eteenpäin riistanhoitopiiriin.
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Vihdin jäteasema
Vihdin jäteasema Koivissillan Kumpunotkolantiellä
on avoinna 1.4.–31.10 ma–pe 11–18 lauantaisin 14–17, tarkista talviaika
Puh. 020 6377022
Vaarallisen jätteen keräysauto Otto ja metalliromun keräysauto Romulus
pysähtyvät Vihtijärven koululla ma 4.7. 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.

Vihtijärven palveluliikenne
Vihtijärveltä pääsee asioimaan taksikyydillä Vihdin kirkonkylään tai Karkkilaan.
Taksa on 3 €/suunta. Taksiliikennettä hoitaa Harri Vuolle Oy. Nouto soitosta.
Puhelinnumero autoon 050 339 0348 (arkisin klo 8–16).

Aikataulut:
Tiistaisin Vihtijärvi-Vihti kk-Vihtijärvi

Perjantaisin Vihtijärvi-Karkkila-Vihtijärvi

Meno: klo 9.30 lähtien Vihtijärveltä

Meno: klo 9.20 lähtien Vihtijärveltä

Paluu: klo 11.30 lähtien Vihdin kirkonkylältä

Paluu: viimeistään klo 11.30 lähtien Karkkila

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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Vihtijärven omat postikortit
Kuvat: Juha Ahvenharju

Kortteja voi ostaa Syökerin Tuvalta
tai tilata sähköpostitse: kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi, soittaakin saa: 044 2760 001
Muista laittaa tilaukseen tilaajan nimi, korttien määrä ja kuvien vuodenaika
sekä varmuuden vuoksi puhelinnumero.

Kyläuutiset,
tapahtumat,
tietoa kylästä
monipuolisesti

Kuva: Juha Ahvenharju

www.vihtijarvi.fi
Tarpeeksi lähellä
– riittävän kaukana

Hyvän Olon
Uimahalli
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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

Kuljetus M.H. Laurila
Kappaletavarakuljetukset

Maanrakennus ja
kaivinkonetyöt
ammattitaidolla

Mika Laurila
0400 934 336
Pohjoinen Vihtijoentie 77
03790 Vihtijärvi

Ota yhteyttä: 045 633 4786 (Loppi)

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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50 vuotta

Hinauspalvelu 24 h

autoilun parhaaksi
Briskin
Autokorjaamo

E. Sohlman 040 515 3456
Röykkä
Autotrailerivuokraus
kokonaispaino 2.700 kg

Meiltä Mobil öljynvaihdot

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

 Forte-käsittelyt puhdistuslaitteistolla ja aineiden
myynti

 autojen ilmastointilaitteiden huolto
täysautomaattikoneella

 diesel -autojen pakokaasumittaukset
 innovoice lasku- ja rahoituspalvelut
Kari Brisk 040 840 4859
kari.brisk@pp1.inet.fi
Läyliäistenraitti 509, 12600 Läyliäinen
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METSÄ PIENESSÄ PURKISSA.
Vihtijärven metsistä kumpuava, makuelämyksiä tarjoava
erikoistuotesarja. Varoitus: saattaa aiheuttaa riippuvuutta.
Tutustu tarkemmin: www.touchwild.fi.
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Olen terveydenhuollon osaaja,
jalkojenhoitoon erikoistunut
lähihoitaja.
Jalkojenhoidot terveyttäsi
ajatellen ja huomioiden.
MERJA LIPPONEN
050 5820855
Kuurintie 35, 03400 Vihti
merja.lipponen76@gmail.com
www.merjalipponen.fi
Jalkojenhoidot myös kotikäyntinä
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ENSI-ILTA 9.7.2022 klo.17
Ti 12.7. klo.19
Su 17.7. klo.17
Ke 20.7. klo.19
Su 24.7. klo.17
Ti 26.7. klo. 19
Ke 27.7. klo.19
Su 31.7. klo.17
Ti 2.8. klo. 19
Ke 3.8. klo.19 LM
Su 7.8. klo.17
Ti 9.8. klo.19
Ke 10.8. klo.19 LM
La 13.8. klo.17
Su 14.8. klo.17
Ti 16.8. klo. 19
Pe 19.8. klo.22
La 20.8. klo.22
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KAARINAN PIHA JA
PUUTARHA

- piha- ja puutarhasuunnitelmat
sekä niiden toteutukset
- puutarhan hoitotyöt ja neuvonta
Kaarina Pullinen 050-363 2967
Vihtijärvi
kaarinapullinen@gmail.com

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

Mikkolan Suoramyynti

Maatilan suoramyynti • Pitopalvelu
Leipomo • Tilauskonditoria
Tilauksesta aito Savusauna ja Makasiini Ravintola

Maalaismarkkinat la 30.7.2022
Läyliäistenraitti 984
12600 Läyliäinen

Puh. 019-447 688
Antti gsm: 0400-851 742
Anne gsm. 040-746 2968
57

Avoinna kesäisin:
ma-pe 9-19, la 9-15, su 11-16
Muina aikoina: la 9-14
Tammikuussa suljettu.

www.kruununlomat.fi

TERVETULOA
SALE LÄYLIÄISIIN!

Vihtijärvi

Palvelemme:

ma-pe 7-22
la 8-21
su 9-21

Mökit
Juhlatila
Kokoustila
Paljuvuokraus
Tentsile elämysmajoitus

Kylänraitti 2,
2600 Läyliäinen

info@kruununlomat.fi
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050-3369299

Helppo poiketa
Tervetuloa, nähdään kaupalla!
ARK 7-22, LA 8-22, SU 10-22

Ketunkopintie 2, 05100 Röykkä
040 185 9656

Aina parasta Röykän omasta:
▪
▪
▪
▪

Tuoretta leipää ja pullia omasta uunista
Mehukoneesta itsepuristettua appelsiinimehua
Laaja jätskivalikoima
Paljon erilaisia sesonkitavaroita mm. saunatuotteet, ämpärit,

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

▪ Tästä läheltä mm:
Krannin tilan viljatuotteet, Männistön tilan perunat,
Koivistoisen mansikat, Mahkosen kesäkukat
▪ Rahan nostot ostosten yhteydessä max 200 €
▪ Kukkamultaa, huussikuiviketta
▪ Nestekaasua, polttopuita
▪ Veikkaus, pakettipalvelut
▪ Tilaa & nouda -palvelu, lisätietoja kaupan nettisivuilta:
www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-roykka

