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1917 

9.4. Jo kertaalleen heikon jäsenmäärän vuoksi lakkautettu työväenyhdistys kutsuttiin uudelleen 

kokoon perustamista varten. Paikalla oli 58 jäsentä. 

17.5. Työväenyhdistys kokoontui vaatimaan 8-tuntista työpäivää ympäri vuoden. 

7.10. Vihtijärvellä päätettiin perustaa suojeluskaarti ”sisäisen turvallisuuden varalta.” 

14.11. Alkoi koko maata koskeva suurlakko. 

21.11. Hiiskulan väkituvassa pidettiin kokous, jossa päätettiin lopettaa lakko ja palata 
seuraavana päivänä töihin. 

Koska työväenliike oli vahva ja kylällä siinä väkeä paljon mukana, luovutti Hiiskulan kartanon 
insinööri Brummer työväen kaartin käyttöön Rauhalan, joka sijaitsi nykyisen kappelin 

kellotapulin kohdalla. Rauhalaan perustettiin punakaartin esikunta. Omalla kylällä liikkuessa 
aikuiset ja koululaiset pitivät punaista rusettia rintapielessä hyväksytyn kyläläisen merkkinä. 

6.12. Suomi julistautui itsenäiseksi valtioksi. 

 

1918 

25.1. Senaatti julisti valkoiset suojeluskunnat hallituksen joukoiksi. 

26.1. Työväen komitea ilmoitti liikekannallepanosta. 

27.1. Helsingin työväentalon torniin syttyi punainen lyhty ja parissa päivässä Helsinki oli 
punaisten. Vihtijärveltä Johan Huhtinen lähti Helsinkiin selvittämään miten Vihtijärven kaartin 

toiminta järjestettäisiin. Kylällä annettiin määräys kaartiin liittymisestä; useat kymmenet 
ilmoittautuivat. Toiminnan laajetessa tuli muonitusongelmia ja alettiin ruokatarpeiden pakko-
ottoihin. Salon kaupasta otettiin kahvia ja sokeria, kartanolta vaadittiin lehmiä teuraaksi, viljaa, 

perunoita ja herneitä. Insinööri Brummer ilmoitti, että kaikki annetaan, mitä pyydetään. Näin 
kylällä vältyttiin väkivallan kärjistymiseltä. 

2.2. Hiiskulan isännistö kuitenkin vangittiin ja viettiin Rauhalaan kuulusteltavaksi. Kaikki 

vapautettiin kuulustelujen jälkeen. 

10.2. Alkaneissa Siuntion taisteluissa oli mukana yli 30 vihtijärveläistä miestä. Maaliskuun alun 
Riihimäellä annetun koulutuksen jälkeen vihtijärveläiset lähetettiin taisteluihin Mäntyharjulle. 

Taistelujen tuoksinnassa vihtijäreläiset joutuivat perääntymään aina Hämeenlinnaan asti, ja 
sieltä he pakottivat junankuljettajan tuomaan heidät kotiin. 

26.3. Punaisten esikunta alkoi jälleen lähettää miehiä rintamalle, nyt Vesilahdelle. 

3.4. Tapahtunut saksalaisten maihinnousu hermostutti vihtijärveläiset punaiset ja he lähtivät 
jälleen rintamalta kotiin. 

13.4. Tienoilla annettiin punaisten toimesta määräys insinööri Brummerin ja yhdentoista muun 

valkoisen vangitsemisesta ja Riihimäkeen kuljettamisesta. Miehiä oltiin jo 
kuljettamassa ”Sundellin kujalla” kohti Rauhalaa, kun vastaan tuli kaartin päällikkö Kustaa 
Selim Kivistö. Hän oli ollut aamukalassa Niemenjärvellä Matti-poikansa kanssa ja alkoi tiukata, 

mistä oli kysymys. Saattajina olleet punakaartilaiset selittivät toimivansa määräyksen mukaan, 
jolloin Kivistö määräsi miehet heti vapautettavaksi. ”Minut on täällä päälliköksi valittu ja minä 
määrään, että täällä ei ketään tapeta eikä tehdä tyhmyyksiä. ” Vangitut vapautettiin ja he 

piiloutuivat kiireesti mm. silloiseen Nummelan keuhkoparantolaan. 

25.4. Valta vaihtui Vihdissä. Valkoiset aloittivat vuorostaan punaisten teloitukset kirkon takana. 
Yhteensä 43 vihtijärveläistä miestä ehdittiin teloittaa ennen kuin Vihdin suojeluskuntalaiset 

valitsivat päällikökseen tilanomistaja J.T. Rauvolan ja hänen toimestaan hankittiin käsky Länsi-
Uudenmaan pataljoonalle poistua Vihdistä. 

22.5. Teloitukset olivat ohi, mutta paljon vankeja joutui sotavankileireille. Hiljalleen heitä 

vapautettiin leireiltä ja elämä alkoi muuttua takaisin omille rauhallisille uomilleen. 



15.10. Eduskunta antoi lain vuokra-alueiden lunastamisesta. Torpparilaitos oli aikansa elänyt. 

 

1919 

14.1. Vihdin kunnassa järjestettiin ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen 
perustuvat vaalit. Vihtijärvellä annettiin yhteensä 178 ääntä; 147 ääntä sosiaalidemokraateille 

ja 31 porvareille. 

19.4. Annettiin täytäntöönpanoasetuksen ja loppukesästä myös Hiiskulan kartanossa alettiin 
laatia kauppakirjoja. Kartanosta lohkottiin yhteensä 40 torppaa, pinta-alaltaan 1500 ha. 

Torpparit saivat lunastaa torpat omikseen vuoden 1914 hintatason mukaan. 

Ensimmäinen yritys saada kylälle yhteinen seurojentalo, sitä varten ehdittiin hankkia jo 
piirustukset, mutta liian epävakaat olot estivät hankkeen toteutumisen 

 

1923 

Vuonna 1895 perustettu Vihtijärven kansakoulu kävi ahtaaksi ja tarvittiin lisää tilaa. Arkkitehti 
Toivo Salervo laati uuden koulun piirustukset ja työ saatettiin näin alulle. 

 

1925 

Vihti varasi menoarvioon 265 000 mk koulua varten. Suunnitelmiin lisättiin vielä kellari ja 
kokonaissuma nousi 364 857 markkaan. 

16.8. Oli uuden koulurakennuksen vihkiäiset. 

 

1932 

Vihtijärven VPK perustettiin, aiemmin toimineen Hiiskulan kartanopalokunnan tilalle. 

Koulun alkuajan ongelmana oli ollut vedenpuute. Vesi jouduttiin kantamaan koululle Yli-Sepän 
läheltä lähdekaivosta. Edes Kaivomestarien tekemään kaivoon ei tullut vettä riittävästi, vaan 

kaivo oli ajoittain tyhjä. 

 

1933 

5.6. kirjoitettiin Urheiluseura Vihtijärven Uhka ry:n perustamiskirja. Uhkan pääurheilulajeiksi 
muodostuivat hiihto, pyöräily, yleisurheilu ja pesäpallo. 

 

1934 

Juhannuksena järjestettiin Uhkan ensimmäiset juhannuskilpailut Alimmaisen eli Niemenjärven 
rannalla sijainneella urheilukentällä, jonka Hiiskulan kartano oli antanut seuran käyttöön. 

 

1935 

27.1. Vihtijärven Lotta Svärd järjestön kyläyhdistys perustettiin. Yhdistys kokoontui Ylisepässä. 

 

1936 

Koulu jouduttiin sulkemaan keväällä kahdeksi viikoksi tulirokkoepidemian vuoksi. 

Anni Taskinen tuli opettajaksi ja oli opettajana aina vuoteen 1963 asti, jolloin yllättäen kuoli. 

Lokakuussa vihtijärveläiset anoivat 1. kerran siirtolupaa Nurmijärveen. Vihdin 
kunnanvaltuustossa kaikki muut paitsi Vihtijärven omat valtuutetut Aarne Vaskela ja Aaretti 

Järvinen vastustivat siirtoa. Niinpä valtioneuvosto ei myöntänyt anottua siirtoa. 

 



1939 

26.11. Neuvostoliitto ampui ns. Mainilan laukaukset, joiden seurauksena talvisota syttyi 

30.11. Vihtijärveläiset miehet olivat mm. jalkaväkirykmentti 12:sta. JR12 joutui pahaan 
paikkaan suojattomalla Viipurinlahdella, jossa suojia ei ollut rakennettu, koska neuvostoliiton 
hyökkäystä mereltä ei pidetty mahdollisena. 

 

1940 

13.3. Talvisota loppui. Kesäkuussa perustettiin Vihdin Rintamamiehet yhdistys. Lokakuussa nimi 

vaihdettiin Vihdin Aseveljet ry:ksi. Johtokunnassa toimi mm. vihtijärveläinen Mikko Vaskela. 
Talvisota päättyi. 

 

1941 

17.6. Vihdissä jaettiin palvelukseenastumismääräys ylimääräisiin kertausharjoituksiin. 

25.6. Alkoi jatkosota. Siinä vihtijärveläiset taistelivat pääasiassa JR5:ssä. Myös JR46:n III 
pataljoona oli koottu Vihdin ja naapuripitäjien miehistä. Myös vihtijärveläiset lotat saivat kutsun 
rintamalle. He toimivat kanttiinilottina. 

 

1942 

Lotta Svea Salo valmistui sairaanhoitajaksi ja siirrettiin työskentelemään Petsamon 

kenttäsairaalaan. 

 

1943 

Koulukeittolan tarpeisiin vuokrattiin maata jaettavaksi niille koululaisille, joilla ei kotona ollut 
maata; koululaisten työnä oli kasvattaa koulun keittolaan perunat ja kasvistarpeet. 

 

1944 

Huhtikuusta joulukuuhun Sokeain kirjasto oli evakossa Vihtijärven koululla. 

4.-5.9. Jatkosota loppui. Sodassa oli kaatunut kaikkiaan 26 vihtijärveläistä miestä. Sodan 

aikana oli Vihtijärvellekin majoitettuna paljon karjalaista siirtoväkeä. 

23.11.1944 Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti. 

 

1945 

5.5. Annettiin maanhankintalaki ja Hiiskulan kartano luovutti maitaan yli kymmenelle  
siirtolaistilalle, pääasiassa Tupakkiarosta ja Sorvarin maista. 

6.10. Vihtijärven Sosiaalidemokraattisen Työväenyhdistyksen, Vihtijärven VPK:n ja Voimistelu- 
ja urheiluseura Uhkan edustajat kokoontuivat neuvottelemaan kylän yhteisen seurojentalon 
rakentamisesta. 

17.12. Perustettiin Osakeyhtiö Nummitupa. Opettaja Joonas Ranta-Aho keksi 
nimen ”Nummitupa”. Osakepääomaksi määrättiin 300.000 markkaa ja osakkeet jakautuivat 
tasan Vihtijärven VPK.lle, Vihtijärven Sosiaalidemokraattiselle Työväenyhdistykselle ja 

Voimistelu ja urheiluseura Uhkalle. Lisäksi Vihdin kunta tuli mukaan ¼ omistuksella. 

 

1946 

26.10. Insinööri Brummer myi 2,5 ha:n maa-alueen Nummituvan tontiksi. Suurin osa 
Nummituvan rakennuspuusta saatiin sen tontilta. 

13.12. Hiiskulan kartanon autonkuljettaja Toivo Rantalan ja vaimonsa Helenan lapset, Maila 



Helena ja Toivo Antero, hukkuivat kelkkailtuaan railoon Alimmaisen järvellä. Kolme päivää 
myöhemmin Insinööri Brummer lahjoitti Vihdin seurakunnalle yli 3 ha:n maa-alueen koulun 

vierestä. Sen nimeksi annettiin ”Anteron rukoushuone ja hautausmaa”. Nuoret vainajat olivat 
ensimmäiset sinne haudatut. 

 

1947 

5.2. Perustettiin Vihtijärven martat. Varojen keräämiseksi yhdistykselle martat ovat pitäneet 
iltamia, myyjäisiä ja arpajaisia. Jo Kanniston ladolla martat hoitivat ravintolan pidon, jatkaen 

sitä Nummituvalla aina kevääseen 1965 asti. Martat hankkivat myös kylälle vuokrattavaksi 
pesukoneen, joka oli iso puinen tynnyri, jota veivattiin edestakaisin. Marttojen toimintaan 
kuuluivat myös erilaiset kurssit. 

29.9. Vihtijärven hautausmaa vihittiin käyttöön. Aluksi Rauhalan vanha rakennus toimi 
hautausmaan rukoushuoneena. Jumalanpalvelukset sen sijaan pidettiin edelleen koululla. 

 

1950 

8.2. Koululla Vihtijärven kinkereillä perustettiin Vihtijärven ensimmäinen diakoniakylätoimikunta 

pastori W.J. Hidénin johdolla. Sanaan diakonia sisältyy lähimmäisten auttaminen ja 
palveleminen. Insinööri Brummer luovutti Yli-Sepän maantien puoleisen päädyn 
diakoniatoiminnan käyttöön. 

 

1952 

23.3. Useamman vuoden rahoitus- ym. vastoinkäymisten vuoksi Nummitupa Oy:n johtokunta 

päätti purkaa Nummitupa Oy:n ja siirtää sen omaisuuden kokonaisuudessaan Vihtijärven 
VPK:lle. Näin vastuu Nummituvan rakentamisesta siirtyi yksistään VPK:lle. Kyläläisiä pyydettiin 
osallistumaan talon talkoisiin, jotta rahaa jäisi mahdollisimman paljon keräyksistä ym. 

materiaaleihin. Talkoita pidettiin 134 kertaa ja niihin osallistui 221 miestä ja 54 naista. 
Kansanhuoltotoimisto antoi koulukeittolalle sokerinostoluvan. 

 

1953 

Liisa Valtonen aloitti koulussa opettajana, toimien virassa 35 vuotta. 

1950-luvun puolivälissä perustettiin Vihtijärven vesijohto Oy, osakkaina koulu, kappeli ja 

Nummitupa. 

 

1954 

7.6. Järjestettiin Nummituvan vihkiäisjuhla. 

 

1956 

Koulun kuusijuhla päätettiin pitää Nummituvalla. 

 

1957 

14.4. Kanttori Eino Kanto tuli Vihtijärvelle harjoituttamaan seurakuntalaisia kuoromusiikissa  
Vihdin seurakunnan 450-vuotisjuhlia ajatellen. Juhlien jälkeen Vihtijärvellä päätettiin jatkaa 
kuoroharrastusta. Päähuomio ohjelmistossa kiinnitettiin lauluihin, joita voitiin esittää 

jumalanpalvelusten yhteydessä. Kuoron johtajina ovat toimineet mm. pastori Antero Valtonen,  
opettaja Pentti Häkkinen ja Bernice Brummer. Opettaja Häkkinen antoi kuorolle 
nimen ”Vihtijärven kappelikuoro”. 

Vihdin kunnanvaltuustoon valittiin Martta Soisalo, Vihtijärven ensimmäinen naisedustaja. 

  



1959 

15.2. Helsingin Polio Huolto Ry osti Kaislarannan huvilakiinteistön. Kaislaranta aloitti syksyllä 

toimintansa Suomen 1. vammaisten palvelukotina. Yhdistys toimi pelkästään keräysvarojen 
turvin. 

Syksyllä perustettiin kylään poikien oma partiotoiminta. Ensimmäisessä 

vartiojohtajaneuvostossa oli 6 vihtijärveläistä poikaa ja vartion nimi oli ”Korpipojat”. 
Partiolaisten kolme ensimmäistä toimintavuotta olivat hyvinkin vilkkaita, toiminnan sitten 
hiljalleen laantuessa. 

 

1950-luvun loppupuolella 

Pastori Antero Valtosen kotona pidetyssä kokouksessa 1950-luvun kirkkohallintokunta päätti 

ruumishuoneen ja kappelin rakentamisesta. Kappelin suunnittelivat arkkitehdit Tarja ja Esko 
Toiviainen. 

 

1960 

Koululla alettiin muuttaa veistoluokka päivittäin ruokasaliksi; höyläpenkkien päälle nostettiin 

lastulevyt ja istuimiksi penkit; enää ei oppilaiden tarvinnut syödä pulpeteissa. 

Vihtijärven Uhkan järjestämät juhannuskisat siirtyivät Nummituvalle avatulle urheilukentälle. 

 

1961 

4.6. Kappeli vihittiin käyttöön. Koululle jo vuosisadan alussa hovineuvos Brummerin lahjoittama 
Severin Falkmanin maalaus ”Paimenten kumarrus” restauroitiin ja siirrettiin koululta kappeliin. 

Kappelikuoron johtaja Pentti Häkkinen teki vihkitilaisuuteen kuorolle uuden sovituksen 
kansanlaulusta ”Kaanaanmaa”. 

 

1964 

Erkki Koivisto valittiin koulun opettajaksi, hän toimi vihtijärven koulun opettajana yhteensä 31 
vuotta.   

 

1965 

Erkki Koivisto valittiin koulun johtajaopettajaksi ja hän toimi myös mm. kappelin kanttorina 15 

vuotta. 

 

1968 

7.2. Kappelikuoro rekisteröityi ja sai nimekseen Vihtijärven kappelikuoro ry. 

Osuuspankki vuokrasi koululta tilat 4 vuodeksi. 

 

1970 

Koululle tehtiin sisävessat. Yläkoulun ikkunat muutettiin yksiruutuisiksi. 

Vihtijärven Uhkan 1. kansainvälisissä juoksukilpailuissa menestynyt urheilija Juhani Huhtinen 

sijoittui Ranskassa nuorten EM-kilpailuissa 2000 esteissä hopealle. Kouvolan Kalevan Kisoissa 
Huhtinen juoksi 3000 metrin estejuoksussa ajan 9.06.8, joka oli uusi 19-vuotiaiden Suomen 
ennätys. 

4H-Kerho perustettiin Vihtijärvelle 70-luvulla. 

 

1975 



Kappeliin saatiin urut. Niissä oli 5 äänikertaa, 2 sormiota ja jalkio. Urkuihin oli kerätty mm. 
kolehdilla rahaa 11 vuotta. Kappelikuoro lauloi tilaisuudesssa ”Isänmaan rukouksen”. 

 

1976 

Anna-Liisa ja Esko Kuusela muuttivat Ylimmäisten järven rannalle, Solvallan taloon. Anna-Liisan 

ensimmäinen kyläprojekti oli lasten ja vanhempien yhteiset lastenteatterimatkat. Koko 
Vihtijärvellä olonsa ajan Anna-Liisa toimi aktiivisesti mukana kylän kaikissa kehitysprojekteissa 
vetäen mm. Vihtijärven kyläyhdistystä monet vuodet. 

 

1977 

Aloitettiin VPK.ssa nuorisotoiminta; palopojat. 

 

1979 

23.3. Pidettiin kylätoimikunnan järjestäytymiskokous. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
koulun johtajaopettaja Erkki Koivisto. Uusi kylätoimikunta etsi ratkaisuja mm. kouluun, 
tonttipolitiikkaan, työnsaantimahdollisuuksiin ja palveluihin liittyviin asioihin. Toimikunta esitti 

mm. Vihdin koululautakunnalle 5.-6. luokkien palauttamista takaisin Vihtijärvelle. 

 

1980 

Alakoulun entinen halkovarasto kunnostettiin veistoluokaksi ja yläkoululle pystytettiin 
huvimajatyylinen sadekatos. 

30.10. Vihdin kunta osti kylätoimikunnan ehdotuksesta Hiiskulan kartanolta Pyyniemen alueelta 

6 omakotitonttia. Tonteille haettiin poikkeusluvat ja ne myytiin nuorille lapsiperheille. 

 

1983 

Ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan uudelle Pyyniemen asuntoalueelle ja koulunsa 
aloitti Vihtijärvellä 16 uutta vihtijärveläistä. 

 

1985 

Annettiin lausunto Vihtijärven monitoimitalon rakennussuunnitelmiin. 

 

1986 

Kunnan järjestämä haja-asutusalueiden päiväkoti aloitti toimintansa koulun tiloissa 2x4 tuntia 
viikossa. 

 

1987 

9.2. Vihtijärven monitoimitalo valmistui ja siihen saatiin tilat neuvolalle ja lasten päiväkodille. 

26.2. Kylätoimikunnan kokouksessa vieraili Vihdin joukkoliikennekonsultti, joka esitteli kunnan 
joukkoliikenneselvityksen laadintaa. 

VPK:n arkistoissa on ensimmäinen maininta naistoimikunnasta. Naisten toiminta VPK:ssa on 

alusta pitäen ollut muonitusta, ravintolanpitoa tanssi-iltoina, osallistumista talkoisiin ja 
juhlatilaisuuksien kahvituksia. 

 

1988 

24.10. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi Vihtijärven osayleiskaavan, jossa Koulunummelle 
osoitettiin toistakymmentä asuinrakennustonttia. 



 

1990 

Koulun tulotie asfaltoitiin; enää eivät rankkasateet katkaisseet tietä. 

 

1992 

Koulun opettajaksi valittiin Jarkko Ojala. 

Perustettiin Vihtijärven VPK:n nuoriso-osasto. 

 

1993 

koulun opettajaksi valittiin Anita Andersson. 

Vihtijärven VPK:n nuoriso-osasto osallistui ensimmäiselle palokuntanuorten leirilleen. 

 

1994 

Alakoulun kattomateriaaliksi tuli pelti. Aiemmat materiaalit olivat olleet päre, ruukkutiili ja 
mineriitti. 

 

1995 

Isänpäivänä marraskuussa vietettiin Rokokodan avajaisia Rokokallion laella. 

 

1996 

28.10. Länsi-Uudenmaan Osuuspankki lakkautti Vihtijärven pankkikonttorin Vihtijärven 
kylätoimikunnan ja asukkaiden vetoomuksesta huolimatta. Kylä menetti viimeisen pankkinsa. 

Syksyllä kylätoimikunta päätti aloittaa kylälehden julkaisemisen. 

 

1997 

Helmikuussa ilmestyi 1. ”Vihtijärveläinen”-lehti. Lehti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa vuoteen 
2001 asti. Sen jälkeen lehti on ilmestynyt vain kerran vuodessa. 

13.3. Perustettiin työryhmä edistämään Vihtijärven vanhustentalohanketta. Ja siitä seurauksena 

24.6. pidettiin Vihtijärven palvelutaloyhdistyksen perustamiskokous. Yhdistys järjesti 
rahankeräyksen palvelutalon suunnittelua varten. Lahtelainen arkkitehti Veikko Gröhn laati 
asema- ja pohjapiirustukset seitsämälle palveluasunnolle. Hanke ei saanut rahoitusta Raha-

automaattiyhdistykseltä syynä Vihdin hyvä vanhusten palvelutarjonta. Länsi-Uudenmaan 
Kehittämisryhmä ry:lle hanke taas osoittautui liian suureksi. 

  

1998 

7.6. Kylätoimikunta ja Hiiskulan kartano järjestivät yhdessä 200-vuotiaan peruskorjatun 
Ylisepän avajaiset. Tilaisuudessa esiintyi Sibelius-Akatemian oppilaita. 

Vihtijärven Teiniteatterin kantaesitys nähtiin Nummituvan pikkujouluissa. 

 

1999 

28.3. Juhlittiin kylätoimikunnan 20-vuotisjuhlia Nummituvalla. Paikalla olleet kylätoimikunnan 
perustajajäsenet kukitettiin juhlassa, jossa oli paikalla mm. Vihdin silloinen kunnanjohtaja Arno 
Miettinen. 

31.8. Kaislarannan palvelukotitoiminta jouduttiin lopettamaan asukasvajauksen vuoksi. Suomen 



Poliohuolto ry vetosi Vihdin kuntaan asukkaiden saamiseksi Kaislarantaan, mutta kunta ei asiaa 
pystynyt järjestämään. 

28.11. Ylisepässä pidettiin ensimmäinen adventin avaus; siitä muodostui vuosittainen kylän 
yhteinen puurojuhla. 

 

2000 

Kappelikuoro sai vuosisadan vaihteessa viininpunaiset esiintymiskaavut sekä vihreänharmaat 
kaulukset. 

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

Elokuussa päiväkotitoiminta muuttui kokopäiväiseksi. 

Kylätoimikunta esitti osayleiskaavan muutoksessa mm. että aiemmin omakotitonteiksi 

kaavoitettu Koulunummen alue jäisi kylän yhteiseksi alueeksi ja korvaavat paikat etsitään 
kyläkeskuksen muilta alueilta. Kylänpään väljä peltoaukeama haluttiin säilyttää 

viljelytarkoituksessa, näin säilyy avoin peltomaisema osana kylän keskustaa. 

 

2001 

Esiopetus 6-vuotiaille muuttui lakisääteiseksi ja aloitettiin myös Vihtijärven päiväkodissa. 

 

2002 

20.3. Vihdin perusturvakeskus teki sopimuksen Hyvinkään sairaalan kanssa: vihtijärveläiset 
saivat kiireellisissä tapauksissa käydä yöpäivystyksessä Hyvinkäällä. 

17.10. Yli-Sepässä vietettiin Vihtijärvi-Loppitien avajaisia ja uuden alikulkutunnelin käyttöön 

vihkimistä. 

 

2003 

Juhannuksena Vihtijärven kappelilla vietettiin Lotta-muistomerkin paljastustilaisuus. Tilaisuuden 
kutsuvieraina olivat kylän omat lotat; Svea Salo, Nanna Holmqvist, Hilkka Laine, Tellervo 
Packalén, Sirkka Pääläinen ja Anna-Liisa Vottonen. 

22.8. Perustettiin työryhmä Vihtijärven kylähistorian kokoamista varten. Historiapiirin vetäjänä 
toimi Anna-Liisa Kuusela ja kirjan kokoajina Merja Bertling ja Paavo Norlamo. 

Kappelikuoro tallensi koko sen hetkisen kuoro-ohjelmistonsa CD:lle. Omaan käyttöön tehdyllä 

levyllä on yhteensä 33 laulua vuosien varrelta. 

6.11. Pidettiin Vihtijärven kyläyhdistyksen perustamiskokous. Paikalla oli 19 kyläläistä. 
Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, 

omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen 
valvoja, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, 
kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja 

yhteistyötä sekä edistää palveluiden säilymistä alueella. Puheenjohtajaksi valittiin Anna-Liisa 
Kuusela. 

 

2004 

Ylisepässä järjestettiin kesällä kulttuuritapahtuma, jossa esiintyivät Vihdin Pelimannit, 
Vihtijärven kitarakoulu, Eija-Sinikka, Antti Virmavirta, Henna Keisala, Elias ja Matias Pullinen, 

Varpu Oksa ja Anna-Liisa Kuusela. 

Marraskuussa julkaistiin kyläläisten yhteistuumin kokoama kyläsuunnitelma. Kyläsuunnitelman 
mukaan Vihtijärvi pidetään elinvoimaisena kyläyhteisönä, jonne tulevat asukkaat tahtovat 

juurtua ja tuntea paikan kodikseen. Päätavoitteena oli lapsiperheiden saaminen kylään, koulun 
pitäminen elinvoimaisena ja sairaspäivystyksen saaminen Hyvinkäältä, vanhusten palvelutalon 



rakentaminen ja vesiosuuskunnan perustaminen. 

 

2005 

12.9. Vihdin kunnanvaltuusto päätti, että Vihtijärven koulun luokat 3-6 siirtyvät Haimoon 
uuteen kouluun vuonna 2010. 

18.11. Kyläyhdistyksen hallitus päätti hakea rahoitusta Länsi-Uudenmaan kehistys ry:ltä 
tutkimukseen yläkoulun säilymisestä kyläläläisten käytössä. 

Perustettiin ” koulunpelastusporukka”, jossa mahdollisimman moni taho kylältä oli edustettuna. 

Vihdin seurakunta myönsi pitkäaikaiselle vapaaehtoistyöntekijälleen, Bernice Brummerille, 
vapaaehtoistyön kunniamerkin toimestaan diakoniakylätoimikunnan puheenjohtajana. 

Kunnan valtuutettu vihtijärveläinen Eija Jokinen teki aloitteen kiertävästä äänestysbussista 

Vihdin kylillä. Aloite meni läpi.   

 

2006 

Tammikuussa voitiin käydä 1. kerran presidentinvaalien ennakkoäänestyksessä Vihtijärvellä 
äänestysbussissa. 

Juhannuksena Vihtijärven hautausmaalla paljastettiin sotaveteraaneille oma muistolaatta ja 
siunattiin käyttöön muistokivi muilla paikkakunnilla lepääville omaisille. 

Heinäkuussa historiaryhmä julkaisi odotetun kylähistoriikin: ”Vihdin Kruunu ”. 

3.4. Syökerin Tupa avasi ovensa kyläläisille. 

15.7. Vihtijärven teatterimatkat järjesti retken Turun Samppalinnan kesäteatteriin katsomaan 
esitystä ” Viulunsoittaja katolla”. 

31.8. Koulu- ja kylätalon peruskorjausta varten perustettiin kyläyhdistyksen 
rakennustoimikunta. 

 

2007 

2.-4.3. Uudenmaan pelastusliiton palonkuntanuorten neljäs talvileiri järjestettiin Nummituvalla. 

14.5. Vihdin kunnanhallitus päätti Vihtijärven koulun siirtymisestä kyläyhdistyksen 

omistukseen. Myyntihinta oli yksi euro. Vihdin kunta sitoutui vuokraamaan kyläyhdistyksen 
peruskorjaaman koulun 10 vuodeksi.  Yläkoulun korjauksen kustannusarvio oli 300 000 € ja 
yläkerran kylätalon osuus 50 000 €. 

17.5. vietettiin Kappelikuoron 50-vuotisjuhlaa kappelissa. 

14.7. Kylän yhteinen teatterimatka suuntautui Mustion linnaan. 

Heinäkuussa Vihtijärven martat ry juhli yhdistyksen 60-vuotispäivää. 

Aloitettiin 1. esiselvitystyö alueellisen keskitetyn vesihuoltojärjestelmän saamiseksi kylään. 

11.12. VPK allekirjoitti uuden palokuntasopimuksen aluepelastuslaitoksen kanssa. Sopimuksen 
myötä VPK:n osastot saivat rahallisen korvauksen toiminnastaan. 

 

2008 

Koulun korjaushankkeen rahankeräys oli täydessä vauhdissa ja eritahoilta kertyi hiljalleen rahaa 

projektin toteutukseen. Huhtikuussa oli meneillään jo arkkitehti-, rakenne-, ja lvis-
suunnittelutyöt. Kyläläiset osallistuivat huomattavalla työpanoksella koulun talkoisiin. 

Huhtikuussa tiehallinto esitti Koulunummentien lakkauttamista. Kyläyhdistys keräsi yli 200 

nimeä muistutukseen. Lisäksi oman muistutuksensa tien puolesta jättivät Vihtijärven VPK, 
Hiiskula, Suntiontien osakkaat ja seurakunta. Liikenneministeriö kuunteli asukkaita ja päätti 
säilyttää niin sanotun ”Vihtijärven bulevardin” valtion ylläpitämänä maantienä. 



Huhtikuussa perustettiin Vihtijärven kotisivut nettiin: Vihtijarvi.fi ja sivuilla esiteltiin 1. 
kuukauden kyläläinen; Johanna eli Nanna Holmqvist. 

5.6. Urheiluseura Vihtijärven Uhka ry täytti 75-vuotta 

2.8. Kylän yhteinen teatterimatka suuntautui Tuusulan Rantatien kesäteatteriin katsomaan 
esitystä ”Liian paksu perhoseksi”. 

Elokuussa alkoi koulun oppilaille tarkoitettu iltapäivätoiminta. 

25.9. perustettiin Vihtijärven vesiosuuskunta. 

Vihtijärvi sai kouluntielle, päiväkodin pihaan uudet maanalaiset keräyssäiliöt. Pisteeseen voi 

viedä pieniin säiliöihin paristoja ja muovipusseja, suurempiin keräyslasia, paperia ja 
pienmetallia (esim. säilyketölkit, vanhat kattilat, kuivat tyhjät maalipurkit). 

Vihtijärvi valittiin Länsi-Uudenmaan Vuoden 2008 kyläksi. 

 

2009 

Kevättalvella kappelin urut lakkasivat soimasta kunnolla. Syyksi selvisi hiirien papanat 
koskettimien välissä. Kirkkoneuvosto lupasi puhdistaa urut, mutta vasta vuonna 2015-2016!  
Kanttori Ulla Eho-Saario hoiti itse puhdistuksen, urut soivat jälleen ja koskettimet suojattiin 

jyrsijöiltä. 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijan mukaan kylällä saattoi vierailla ohi mennen 
susi. 

Juhannuksena pidettiin kappelissa kamarimusiikkimessu, johon osallistui lähes 100 henkeä. 

19.7. Kyläyhdistys järjesti kahvikonsertin, jossa esiintyi Ueli Bürgi, viulu ja Maria Bürgi-
Brummer, sello. 

Yläkoulun remontti valmistui kesällä. 

1.8. Oli koulun juhlalliset avajaiset ja vieraita saapui yli 200. Tiina Noro lausui Vihdin kunnan 
tervehdyssanat. Myös entiset ja uudet opettajat olivat tulleet tutustumaan uusiin tiloihin.   

Lokakuussa Vihtijärven kylä sai Vihdin mielenterveysseuran Vuoden Mielenterveysteko-
palkinnon. Palkinnon perusteena oli kylän yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen. 

Marraskuussa perustettiin Vihtijärven oma kuoro, vetäjänä Henna-Riina Keisala. 

5.12. Kappelissa järjestettiin Lasten kauneimmat joululaulut-tilaisuus. 

13.12. Vihtijärven VPK sai uuden sammutusauton, Scania 310 94G. 

16.12. Vihdin Rakennuskulttuurisäätiö lahjoitti kyläkoulun kunnostukseen 5000 €. 

Rakennuskulttuurisäätiö katsoi, että työ yläkoulurakennuksen pelastamiseksi on tärkeää ja 
arvokasta työtä. 

Vihtijärvi sai oman logon. Sen suunnitteli Jenni Savelainen osana graafisen suunnittelun 

oppimistehtävää. 

 

2010 

14.2. Vihtijärvi palkittiin Vuoden uusmaalainen kylä-tunnuksella. Juhlallinen palkinnon luovutus 
tapahtui Ylisepän ystävänpäivä tapahtumassa. Tilaisuudessa esiintyi mm. oman kylän kuoro. 

24.3. Kyläkokouksessa päätettiin yksimielisesti vastustaa Malmin korvaavan lentokentän 

sijoittamista Haavistoon. 

Kesäkuussa Vihtijärvestä tuli koko Suomen Vuoden kylä. 

7.6. Kyläläiset aloittivat yläkoulun yläkerran peruskorjauksen kylätaloksi. Yläkerran 

hankesuunnitelman kustannusarvio oli 162 000 €, kustannuksiin oli saatu ykkösakselin kautta 
ELY-keskuksen päätöksellä 50% avustus (max 80 000€). 

25.9. Järjestettiin Nummituvalla Vihtijärven syystempaus, tilaisuudessa kävi lauantaina yli 200 

ihmistä kylältä, koko Uudeltamaalta ja vähän Etelä-Hämeestäkin. Markkinatempaukseen 



osallistui 41 myyjää kylältä ja muualta. Syystempauksen tunnelmaa lisäsi kyläkuoro ja 
Nummituvan ulkopuolella Samir Abdelmeguid hanurilla ja Elias Pullinen viululla. Myös osa 

myyntipöydistä oli ohjelmallisia. 

9.10. Nummituvalla juhlittiin Vuoden kylä 2010 -voittoa kyläläisten yhteisessä juhlassa. Noin 
kaksi ja puoli sataa henkeä koonnut juhla oli kyläläisten näköinen: yhteisvoimin suunniteltu ja 

toteutettu. Kyläjuhlassa kyläämme muistettiin monin eri tavoin. Herrakuntalaisilta saimme 
lahjaksi hopeakuusen. Kuusi on istutettu keskeiselle paikalle Kytäjäntien risteykseen 
alikulkutien tuntumaan, jossa se toivottavasti ilahduttaa ohikulkevia joka vuosi vähän 

enemmän. Haimoosta lahjaksi saatu omenapuu, hillittykasvuinen ’Pirja’ on istutettu koulu- ja 
kylätalon takapihalle aurinkoiseen rinteeseen. 

Tilaisuudessa julkistettiin myös kyläkuoron nimi; Vihtijärven V-duuri ja Anna Brummer oli 

säveltänyt ja sanoittanut juhlaan laulun: 

Vihtijärvellä osataan 

1. Kylän tarina pantiin kansiin - Vihtijärvellä talkoillaan. 

Koulu uudeks korjattihin - Vihtijärvellä talkoillaan. 

Hautuumaalla haravat heiluu - Vihtijärvellä talkoillaan. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä talkoillaan. 

 

2. Hartain mielin kappelissa - Vihtijärvellä viihdytään. 

Pikkujoulut Nummituvall ́ - Vihtijärvellä viihdytään. 

Juhannuksen kisat UHKAn - Vihtijärvellä viihdytään. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä viihdytään. 

 

3. Kesällä kasvaa asukasmäärä: Vihtijärvellä mökkeillään. 

Moni onkin kesäkyläläinen - Vihtijärvellä mökkeillään. 

Järvet, rannat, metsät kutsuu! - Vihtijärvellä mökkeillään. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä mökkeillään. 

 

4. UHKA kylällä kuntoa kohentaa - Vihtijärvellä urheillaan. 

Lapoon ympäri lenkille haastaa - Vihtijärvellä urheillaan. 

Pallopelit, kisat järjestää - Vihtijärvellä urheillaan. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä urheillaan. 

 

5. Oma, oiva palokunta - Vihtijärvellä sammutetaan. 

Lapsia, nuoria VPK:ssa - Vihtijärvellä sammutetaan. 

Tarmokas on jaosto naisten - Vihtijärvellä sammutetaan. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä sammutetaan. 

 

6. Diakonia ja Martat - Vihtijärvellä kerhoillaan. 

English club sekä iltisryhmä - Vihtijärvellä kerhoillaan. 

Jooga, seniori- sekä perhekerho - Vihtijärvellä kerhoillaan. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä kerhoillaan. 

 

7. Viulua, huilua, kitaraakin - Vihtijärvellä soitetaan. 



Yksin - yhdessä, isot - pienimmät - Vihtijärvellä soitetaan. 

Rokkia, poppia, kansanmusaa - Vihtijärvellä soitetaan. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä soitetaan. 

 

8. Pieni parahin kappelikuoro - Vihtijärvellä lauletaan. 

Uusi upea kyläkuoro - Vihtijärvellä lauletaan. 

Usea solisti, karismaattinen - Vihtijärvellä lauletaan. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä lauletaan. 

 

9. Vesiosuuskunta perustettiin - Vihtijärvellä suunnitellaan. 

Kevyen liikenteen turvallisuutta Vihtijärvellä suunnitellaan. 

Nopeampaa laajakaistaa Vihtijärvellä suunnitellaan. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä suunnitellaan. 

 

10. Lehteä omaa toimitamme - Vihtijärvellä osataan. 

Nettisivustot mallikunnoss  ́- Vihtijärvellä osataan. 

Puhallamme yhteen hiileen - Vihtijärvellä osataan. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä osataan. 

 

11. Kyläyhdistys kylää kohentaa - Vihtijärvellä vaikutetaan. 

Toiveet kunnan hallintoon kiidättää - Vihtijärvellä vaikutetaan. 

Kylää sisukkaasti puolustaa - Vihtijärvellä vaikutetaan. 

Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä vaikutetaan. 

 

31.12. Kaarina Pullisen pelinumero jäädytettiin. Vihtijärven kehittämishanke päättyi rakettien 

paukkuessa. Samalla kylän nuoriso kiitti kyläkoordinaattori Kaarina Pullisen työtä jäädyttämällä 
pelinumeron 67 Vihtijärven tulevassa kaukalossa Nummituvalla. Tavallisesti jäädytetty 
pelinumero nostetaan hallin kattoon merkiksi siitä, ettei samalla numerolla enää kukaan toinen 

pelaa. Vihtijärven kentän katto on kuitenkin siksi korkealla, että Janne Silvasti tyytyi 
ojentamaan kunniakkaan pelipaidan suoraan omistajan haltuun. Kaarina Pullinen oli 
työskennellyt päättyneessä Vihtijärven kehittämishankkeessa kyläkoordinaattorina. 

 

2011 

30.01.2011 Kylätalon loppusiivoustalkoissa oli tunnelma korkealla. Loppusiivoukseen osallistui 

parisenkymmentä talkoolaista. Työlista oli pitkä alkaen kylmien komeroiden siivoamisesta ja 
päättyen kalusteiden kantamiseen, puhdistamiseen ja sijoitteluun. Talkooväki viipyi paikalla 2-5 
tuntia ja aikaansaannokset olivat mykistyttäviä. 

Huhtikuu Vesiosuuskunnan tavoite liittyä Nurmijärven viemäriverkkoon kariutui pitkien 
neuvotteluiden päätteeksi kustannuskysymyksiin. Vihtijärven vesiosuuskunta päätti tehdä 
tarkat tutkimukset ja laskelmat oman jätevesipuhdistamon ja raakavedenottamon 

rakentamiseksi. Tällöin vesiosuuskunta olisi itsenäinen toimija sekä puhtaan veden että 
jäteveden suhteen. 

Helmikuussa maailman suurin palokuntanuorten talvileiri toi 155 palokuntanuorta Nummituvalle 

ja lähimaastoon. Leirillä yövyttiin tietenkin puolijoukkueteltoissa, kipinävuoroineen kaikkineen. 

Talvileirin ohjelmavastaavana toimi vihtijärveläinen Hannu Silvasti. Ohjelmaa riittikin: oli 
tarkkuuskilpailua, neppiskisaa, kelkkarallia, stigan vetokisaa. Jäällä järjestettiin napakelkkailun 



ohella erilaisia kisailuja, kuten lumisotaa ja pilkkiä. Illalla pidettiin Nummituvalla disko. 
Nummitupa sai järjestäjiltä paljon kehuja talvileiripaikkana hyvien sisäruokailutilojensa sekä 

telttakylän pohjan ansiosta. Ensi vuonna on luvassa kymmenes talvileiri, joka pidetään myös 
Vihtijärvellä. Uudenmaan palokuntanuorten talvileirin nimi oli tänä vuonna Napakelkka 2011, 
jonka merkiksi leiriläiset rakensivat Syökerin uimarannan jäälle perinteisen napakelkan. 

Leiriviikonlopun jatkeeksi vietettiin Nummituvalla laskiaisriehaa. VPK:n järjestämä laskiaisrieha 
sai perheet liikkeelle ja pulkkamäkeen. Nälän yllättäessä oli tarjolla Anne Hamporin 
valmistamaa maukasta hernekeittoa. Laskiaispullia Anne kertoi VPK:n naisjaoksen tehneen noin 

200 kappaletta. Lisäksi ulkona oli mahdollisuus paistaa makkaraa nuotiolla. Perheen pienimpiä 
ja miksei välillä vähän isompiakin kyydittiin paloautolla. VPK järjesti ulkona myös totuttuun 
tapaan alkusammutusharjoituksia. VPK:n, Uhkan ja kyläyhdistyksen välinen haastekilpailu 

käytiin luistelukentällä. Kentän pintaan oli tänä vuonna maalattu autorata, jolla kilpailtiin 
perinteinen neppisautoskaba. Haastekilpailun voittaja oli Uhka, toisena kyläyhdistys ja 

viimeiselle sijalle jäi tällä kertaa VPK. 

Toukokuussa Syökerin rantaan raivattiin kylän yhteinen, mutta yksityinen uimaranta. 
Periaatteena oli, että käyttäjät myös huolehtivat rannan siisteydestä. Uimarannan tavoitteena 

oli lisätä kyläläisten viihtyvyyttä ja tehdä rannasta jälleen yksi vetovoimatekijä kylälle. 

Vihtijärven VPK teki kevään talkoita mm. pihasaunan laajennuksen merkeissä. Saunaremontti 
valmistui mukavasti kesäksi. 

Keväällä ilmestyi Vihtijärveläinen -lehden 15. vuosikerta. 

5.6. Vietettiin kappelin 50-vuotisjuhlia. Ensimmäiseksi aamulla käytiin kunniakäynnillä insinööri 
Hans Brummerin ja rovasti Antero Valtosen haudoilla, joille laskettiin seppeleet kunnioittaen 

heidän elämäntyötään Vihtijärven kappelin hyväksi. Jumalanpalveluksen toimitti kirkkoherra 
Pekka Valkeapää apunaan Kari Tuovinen, Hanna Noro ja Martti Kilpeläinen. Juhlassa muisteltiin 
kappelin suunnittelu- ja rakennusvaihetta ja kappelissa työskennelleiden sekä kävijöiden 

kokemuksia ja tunnelmia. Kappelin merkitystä kyläläisten elämässä käsiteltiin useaankin 
otteeseen ja todettiin sen olevan merkittävä osa kylän kokonaisuutta. Muun muassa 
koululaisten, kesäasukkaiden sekä kappelikuoron esitysten lisäksi Bernice Brummerille 

ojennettiin presidentin myöntämä Director Cantus -arvo. Myös kappelikuoron ansiomerkkejä 
jaettiin. Kappelin juhlasta nautti yli sata ihmistä, aamun jumalanpalvelukseen osallistui vielä 
useampi. Juhlan päätteeksi käveltiin koululle Vihtijärven Marttojen kattamalle juhlakahville. 

6.7. Sorvarinjoen penkalta löytyi kranaatti. Mansikanviljelijä Matti Koivistoisen työntekijä löysi 
kranaatin asentaessaan kasteluputkia joesta mansikkamaalle. Koivistoinen ilmoitti asiasta heti 
maanomistaja Hans Brummerille, joka puolestaan teki ilmoituksen poliisille. Puolustusvoimien 

erikoisjoukot lähetettiin paikalle tutkimaan tapausta ja hävittämään kranaatti 
turvallisesti. ”Vanhoja ammuksia löytyy silloin tällöin, tämä oli kolmas löydös minun aikanani”, 
kertoi Hans Brummer. Ei ole tiedossa, oliko kranaatti suutari vai peräti vielä toimintakunnossa. 

Räjähdyksen vaara on vanhojenkin ammusten kohdalla olemassa. 

22.7. Alkaen Vihtijärven kappelissa oli kolme päiväinen Vihtijärven kamarimusiikkitapatuma. 
Ueli Bürgi ja Martin Klopfenstein esiintyvät teemalla ”viulua valoisasti”, kuultavana oli Bachin, 

Mozartin ja Debussyn viulusonaatit sekä muutama viuluvirtuoosikappale. Lauantaina 23.7. kello 
19.00 vietettiin ”venäläistä iltaa” kun Maria Bürgi-Brummer, sello ja Martin Klopfenstein, piano 
esiintyivät. Ohjelmassa oli mm. Rachmaninovin preludeja soolopianolle sekä sellosonaatti. 

Kamarimusiikkitapahtuma huipentui sunnuntai-iltana 24.7. kello 17.00, kun kolmikko esiintyi 
yhdessä teemalla ”Wieniläisklassinen ilta”. Tuolloin kuultiin Beethovenin C-molli- ja Schubertin 
B-duuri -pianotrion. Kamarimusiikkikonserttien sarja onnistui yli odotusten. Paikallislehti 

Luoteis-Uusimaassa kehuttiin tapahtumaa vuolaasti ja Martti Kilpeläinen luonnehti muusikkojen 
suoritusta sunnuntain wieniläisklassisen esityksen osalta muun muassa näin: ”Beethovenin Trio 
c-molli ja Schubertin Trio B-duuri soivat kuumassa kappelissa soinniltaan tasapainoisina ja 

miellyttävän pehmeinä.” Yleisöä konserteissa kävi yhteensä noin 330. 

Syyskuussa alkoi kolmevuotinen kylän kehittämishanke II. Hankkeen tärkeimmät tehtävät 

olivat kylätalon ja sen käytön kehittäminen, kyläsuunnitelman mukaiset toimenpiteet sekä 
joukko muita kylän kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Hankkeen toteuttajaksi palkattiin 
kyläkoordinaattori Anu Nilsson. 

27.10. Valmistui kappelin remontti. Kappelin keittiö uusittiin ja lämpöpatterit vaihdettiin, 
paikalle asennettiin äänentoistolaitteet ja sähkötyöt uusittiin kokonaisuudessan. Myös 



kattovalaisimia uusittiin ja lisättiin valaistusta isonkin salin puolella. Ulkovalaistuksessa 
valotolpat seisovat reunustamassa pihaa ja hautausmaata, ja onpa ulkoseinän suuri ristikin 

saanut arvoisensa iltavalaistuksen. 

 

2012 

25.4. Koulun 1.-6. -luokkalaiset tekivät kevätretken Fazerin tehtaalle ja Hyvinkään 
rautatiemuseoon. Tehdaskierroksella oppilaat saivat herkutella mm. suklaalla ja 
rautatiemuseossa he saivat osallistua ”Täyttä höyryä eteenpäin” -museokierroksen tehtäviin. 

29.8. Palvelutaloyhdistys täytti 15 vuotta. Tiistaikerhot jatkoivat toimintaansa vireänä. 
Osallistujia on ollut vuosien varrella runsaasti. Toimintapäiviä on vedetty vapaaehtoisvoimin. 
Ohjelmatarjonta on ollut monipuolista, eri alojen vierailevia esiintyjiä on saatu hankituksi ja 

tarjolla on ollut myös kulttuuria ja erilaisia retkiä. 

5.-7.10. Hiidenveden maakuntakomppania harjoitteli Vihtijärven alueella perjantaista - 

sunnuntaihin saakka. Harjoitusalue kattoi Vihtijärven keskustaa, Hiiskulan kartanon maa-
alueita, Nummituvan lähimaaston, linkkitornin maaston sekä ympärillä olevien järvien 
lähialueet (Vihtijärvi, Lapoo, Niemenjärvi sekä Ylimmäinen). Harjoitusvahvuus oli noin 70 

reserviläistä. Harjoituksen aikana ammuttiin rynnäkkökiväärillä paukkupatruunoita, käytettiin 
valo- ja paukkuilmaisimia, sekä puolustusvoimien maastoajoneuvoja. 

3.10. Harjoiteltiin tärkeitä taitoja päiväkodilla ja koululla. Vihtijärven VPK:n päällikkö Harri 

Hampori sekä nuoriso-osaston vetäjä Kaisa Kuusela kävivät kertomassa miten toimia 
hätätilanteissa. Kaisa kertoi miten tehdään hätäilmoitus. Tärkeää siis on kertoa selkeällä äänellä 
kuka on, mitä on tapahtunut ja missä, sekä kuunnella ohjeita. Puhelimen saa sulkea vasta kun 

on saanut siihen luvan hätänumeroon vastanneelta aikuiselta. 

13.10. Nummituvalla vietettiin jo perinteeksi muodostunutta VPK:n naisosaston järjestämää 
Syystempausta klo 10-14. 

Lokakuun lopulla käydyissä kunnallisvaaleissa Anna-Liisa (eli tutummin Anu) Kuusela (kok) ja 
ensimmäistä kertaa ehdolla ollut Harri Hampori (kesk) saivat tarvittavan äänimäärän ja 
pääsivät Vihdin kunnanvaltuustoon. 

21.10. Juostiiin 44. Vihtijärvihölkkä. Kilpailussa oli mukana kaikkiaan 72 juoksijaa. 

Huolimatta talven ensimmäisistä purevista pakkasista oli adventtisunnuntain iltapäivällä 
Yliseppään kyläyhdistyksen ja päiväkodin järjestämään puurojuhlaan kerääntynyt taas tuvan 

täydeltä kyläläisiä. Puuro, glögi, kahvi ja piparkakut maistuivat ennen ohjelmaa. Ohjelman 
juontajana toimi kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Anu Kuusela. Adventtikynttilän 
sytytti Jasse Vihtkari, esiintyjäkaartiin kuuluivat päiväkodin lapset ja ohjaajat, Elsa Pullinen 

haitareineen, Henna Kuusela ja V-Duuri sekä kauniisti tunteella yhteislauluja laulanut yleisö. 

Joulukuussa Nummituvan perinteiset pikkujoulut keräsivät yhteen kyläläisiä niin omalta kuin 
naapurikyliltäkin. Perinteiseen tapaan juhlat saatiin käyntiin 15 minuuttia ilmoitetusta 

alkamisajasta, kun autoja vielä ajoi pihaan kellon lyödessä tasatunnit. Onhan perinteistä 
pidettävä kiinni tässäkin asiassa! 

18.12. Vihtijärven kyläyhdistys haki ja sai Ykkösakselilta rahoitusta uuteen, kylää kehittävään 

VITAL-hankkeeseen. Hankkeen päällimmäisenä tavoitteena on löytää metropolialueen 
läheisyyteen sopiva maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli. Tavoitteena oli, että 
tulevaisuuden Vihtijärven asunto- ja työpaikka-alueet sekä palvelutoiminnot sopivat luontevasti 

maalaismaisemaan ja maaseudun elinkeinoihin muodostaen vetovoimaisen asumis- ja 
elämisympäristön. Lisäksi pyrittiin löytämään paikallishallintomalli ja säännönmukainen tapa 
toimia hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa. Kylän asukkaista haluttiin huomioida erityisesti 

ikääntyvä väestö, nuoret ja lapset sekä estää heidän syrjäytymisensä. Keskeisiä lähtökohtia 
olivat luonnonläheisyys, toimiva yhdyskuntakokonaisuus sekä tasokas, ympäristöystävällinen ja 
energiatehokas maaseudulle sopiva rakentaminen. Tavoitteena oli kylämalli, josta on apua eri 

tahojen virkamiesten yhteistyöhön aluekehittämisessä.      

21.12. Kauneimmat joululaulut kaikuivat Vihtijärven kappelissa. Pastori Matti Hanhisuanto veti 

tilaisuutta ja kertoi tarinoita laulettavien laulujen synnystä tai niiden tekijöistä. Kappelikuoro 
lauloi kolme laulua, jotka kuoronjohtaja Bernice Brummer esitteli yleisölle. Viimeiseen lauluista 
eräs kuoron jäsenistä oli sanoittanut lisää säkeistöjä, kun alun perin niitä oli ollut vain yksi. 



Kuorolaisista Asko Ojanne kertoi heidän osallistumisestaan Maailman kauneimmat joululaulut -
tilaisuuteen 14.12. Hartwall Areenalla. Siellä Vihtijärven kappelikuoron yhdeksän jäsentä oli 

ollut osa yli tuhatpäistä suurkuoroa, joka esiintyi täydelle areenalle. 

 

2013 

Koulun Vanhempainyhdistyksen hartain toive toteutui, kun kouluikäisten lasten iltapäiväkerhon 
toiminta siirtyi vuoden 2013 alussa kunnalle. 

12.2. Nummituvalla vietettiin sunnuntaina laskiaisriehaa. VPK:n järjestämään koko perheen 

tapahtumaan saapui ulkoilusta innostunutta väkeä nauttimaan leppoisasta, leudosta 
talvipäivästä. Ohjelmassa oli pulkkamäkeä, paloautoajelua, makkaran paistoa, 
alkusammutuskoulutusta sekä perinteinen kylän yhdistysten välinen kilpailu. Tällä kertaa 

kilpailussa ei tarvittu niinkään urheilullista lihasvoimaa, vaan enemmänkin taiteellista silmää. 
Leuto nollakeli oli mitä parhain lumiukon tekemiseen. Aikaa annettiin varttitunti, ja tuomareina 
toimivat alan asiantuntijat eli paikalla olleet lapset. 

16.3. Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallitus on nimittänyt Vihtijärven ensimmäiseksi 
kyläneuvokseksi Anna-Liisa eli Anu Kuuselan tunnustuksena pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta 
toiminnasta Vihtijärven kylän hyväksi. Nimityksestä kertova kunniakirja ojennettiin juhlallisesti 

Anulle hänen 60-vuotisjuhlissaan Nummituvalla 16.3.2013. 

Maaliskuussa Ylimmäisen kalastusyhdistys oli kokoontunut ja päättänyt kalastuksen strategiat, 
toimenpiteet, tekemiset ja mahdollisuudet Ylimmäisen järvellä. Järveen on istutettu vuosien 

saatossa tuhansia kuhan, siian, muikun ja rapujen poikasia. Järven pitäisi siis olla täynnä, 
mutta kalansaaliit kertovat toista. Kalastajien sijaan istutuksista olivat ilmeisesti enemmän 
nauttineet järven hauet. Kesä 2012 näytti, että kuhia ja rapuja alkoi jo olla sen verran, että 

luontainen lisääntyminen piti huolen jatkosta. Parina edellisvuonna oli järveen istutettu n. 200 
yli puolikiloista kirjolohta. Istutuksia jatkettiin vuonna 2013 varojen mukaan. 

 
19.-21.7. Vihtijärven kamarimusiikkikonsertti soi jälleen kappelissa. Esiintyjinä Maša Mihic, 
piano, Maria Bürgi-Brummer, sello, Robert Hairgrove, piano, Ueli Bürgi, viulu ja Janne Saari, 

alttoviulu. Tapahtuma keräsi mukavasti kuulijoita ja mukana olleet saivat nauttia lämpimästä 
tunnelmasta ja korkea tasoisesta musiikista. 

25.8. Kauniissa elokuun säässä nousi Rokokallion päälle uusi komea kota. Uuden kodan 

pohjakehikon pöllit oli pätkitty ja lovettu valmiiksi vanhoista puhelinpylväistä, muu kehikko 
rakennettiin paikan päällä. Kehikon päälle nidottiin lainapeitteestä suoja ja siihen kuorilaudoista 
viimeisteltiin päällinen. Kaiken tavaran kantaminen kalliolle oli kova urakka. Onneksi 

talkooväkeä oli sopivasti paikalla. Päivän aikana talkooalueella vieraili yhteensä 18 aikuista ja 6 
lasta. 

21.10. Vihtijärven mediatiimi alkoi julkaista facebook-sivuja, joilta kiinnostuneet löytävät 

uutisia, tapahtumia ja kommentteja. Samalla perustettiin Vihtijärven kirppis-sivut, jossa 
paikalliset yksityishenkilöt voivat kaupata, vaihtaa tai antaa käytettyä tavaraa. 

26.10. Vuosi 2013 oli suomalaisen palokuntatoiminnan juhlavuosi, kun palokuntatoimintaa 

näillä pohjolan lakeuksilla ja kivikoissa oli ollut huimat 175 vuotta. Tämän juhlavuoden 
kunniaksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) myönsi ansioituneille palokuntalaisille 
juhlavuosimitalin. Myöntämisperusteina oli, että kyseinen henkilö on perustanut uuden osaston, 

aloittanut uuden toiminnan tai käynnistänyt jonkin projektin tai hankkeen, joka on jäänyt 
elämään pelastusalalla. Vihtijärven VPK haki juhlavuosimitalia oheisella esityksellä palokuntansa 
pitkä aikaiselle ja innovatiiviselle jäsenelleen, Hannu ”Jenkki” Silvastille. Juhlavuosimitali 

luovutettiin Jenkille hänen vauhdikkaissa 50-vuotissyntymäpäiväjuhlissaan Nummituvalla 26.10. 

2014 

Vuoden alusta tuli jokaiselle asuinpaikasta riippumatta mahdolliseksi valita oma julkinen 

terveysasemansa. Jos halusi vaihtaa asemaa, tuli siitä tehdä ilmoitus sekä vanhalle että uudelle 
asemalle. Uudelle asemalle tuli sitoutua vuodeksi. Sitoutuminen kattoi kokoterveydenhuollon. 
Vaihtamisesta oli ohjeet Karviaisen sivuilla. Sieltä löytyivät myös lomakkeet, joilla voi tehdä 

tarvittavat ilmoitukset eri tahoille. 
Huomioitavaa oli, että vihtijärveläisillä oli edelleen mahdollisuus käydä Hyvinkään sairaalassa 



päivystysajan ulkopuolella eli iltaisin sekä viikonloppuisin. 
 

9.1. Vihtijärven kappelikuoron pitkäaikainen vetäjä Bernice Brummer täytti 80 vuotta. 
Diakoniakerho kokoontui tapahtuman kunniaksi Bernice Brummerin kotona Hiiskulan kartanossa 
syntymäpäiväseuroihin ja diakoniailtaan keskiviikkona 8.1. 
Kyläyhdistyksen puolesta tilaisuudessa Bernicea onnittelivat Anu Kuusela sekä Eija Sinikka 
Jokinen, jotka toivat tervehdyksen runon ja laulun muodossa. Eva Oksa kirjoitti diakoniakerhon 
puolesta kauniin puheen, josta käy ilmi Bernicen ansiokas osallistuminen diakoniatyöhön sekä 

Vihtijärven kappelikuoron toimintaan. 

Keväällä Vihdin kunnanjohtaja Sami Miettisen terveisissä kyläläisille sanottiin mm. 
seuraavaa: ”Vihti on kunta, jossa aktiivinen kylätoiminta ja ihmisten omatoimisuus ovat 

rikkaus. Kyläyhdistykset kantavat suurta vastuuta paikallisesta kehittämisestä ja kyläläisten 
yhteisöllisyyden rakentamisesta. Haluankin omasta puolestani kiittää kaikkia teitä, jotka 

jaksatte vuodesta toiseen olla aktiivisia ja huolehtia yhteisistä asioista! Toivon, että voimme 
jatkossakin keskustella asioista hyvässä hengessä ja saattaa asioita eteenpäin yhteistyössä.” 

25.2. Vihtijärven kyläyhdistys ry:n toteuttamassa VITAL-hankkeessa kylän tulevaisuuden 

suunnittelua varten tehty tarvekartoitus oli valmis. Tarvekartoituksessa tarkasteltiin Vihtijärven 
kehittämisen lähtökohdat, mahdollisuudet ja reunaehdot VITAL-hankkeen tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Tarvekartoituksen oli laatinut FCG - Finnish Consulting Group, jonka 

kyläyhdistys valitsi tekemään selvitykset kilpailutuksen perusteella. Kaikki kyläläiset voivat 
omalla panoksellaan osallistua VITÄL-hankkeeseen vastaamalla avoimeen kyselyyn asian 
tiimoilla. 

1.3. Kevät tuli ennätysaikaisin suorastaan mitättömän talven jälkeen. Sen tuoksun oli voinut 
tuntea jo monena aamuna ja aurinkokin oli lämmittänyt. Tiet olivat jo kuivia ja hiekka pöllysi. 
Myös luonto oli herännyt kevääseen. Myös näsiä eli riidenmarja oli loppuhuhtikuun asemesta 

herännyt kevääseen jo helmikuun puolella. Jopa Martojen suunnittelema koko perheen 
ulkoilutapahtuma pilkkikilpailuineen jouduttiin lauhan sään vuoksi perumaan, järven jäälle ei 
enää ollut asiaa! Joutsenet saapuivat jo 8.3. Alimmaisen järven jäälle sulapaikan viereen. 

Maaliskuun puolessa välissä järjestettiin Uudenmaan pelastusliiton (UPL) ja Helsingin 
pelastusliiton (Helpe) yhteinen Talvileiri Vihtijärven Nummituvalla. Leirille otettiin osaa 27 eri 
palokunnasta, majoittuen 26 puolijoukkuetelttaan. Nummituvan piha- ja kenttäalueelle nousi 

perjantai-illan aikana aikamoinen vihreiden telttojen meri. 

30.3. Kyläkävely avasi silmiä ja tuotti ideoita. Lauantaiaamuna järjestetylle kyläkävelylle 
ilmaantui pari kourallista kyläläisiä katselemaan Vihtijärven keskustaa ”sillä silmällä”. Sää suosi 

koulun pihalta lähtenyttä retkeä, aurinko helotti ja tuuli piti porukan ja ajatukset liikkeessä. 
Kyläkävely oli erittäin hyvä tapa todeta kylän maiseman ja toiminnankin vahvuuksia ja 
kehitettäviä asioita konkreettisella tasolla. 

1.4. Kylätalolla oli kyläkokous, jossa Vihtijärven kyläyhdistykselle valittiin uusi hallitus. 
Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkoivat Paula Eerola, Markku Pietilä, Anita Vihtkari, Eija S. 
Jokinen, Anu Kuusela, Hans Brummer, Kaarina Pullinen ja Henna-Riina Kuusela. Uutena 

jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Karstila. 

5.4. Jäät lähtivät järvistä ennätysaikaisin; Alimmainen, Ylimmäinen, Lapoo ja Laihuekin jo 
lainehteli. Vihtijärvessäkin oli avoimia paikkoja, muttei ollut kuitenkaan kokonaan sula. 

26.4.Syökerin tuvalla järjestettiin kaikkien aikojen ensimmäinen ”Syökerin sauhut” -tapahtuma. 
Paikalle oli kerääntynyt näytille muun muassa vanhoja traktoreita, autoja ja maamoottoreita. 
Sää sattui olemaan lämmin ja taivas pilvetön, joten Syökerillä vallitsi ihanan keväinen 

markkinatunnelma. 

18.5. EU-vaalien ennakkoäänestysbussin kanssa yhtä aikaa pidettiin kylätalolla taidekahvilaa. 
Jo toista kertaa Vihtijärven taidekerholaisten voimin pystytetty näyttely keräsi hyvin äänestäjiä 

katsomaan taidetta. Tällä kertaa mukana oli myös Juha Ahvenharjun valokuvia.   

22.5. Nummelan urheilukentällä Vihdin kunnanmestaruusviesteissä Vihtijärven Uhka voitti 

kokonaiskilpailun, vaikkei edes osallistunut ihan kaikkiin lajeihin. Voiton selvitessä riemu ja 
meteli oli melkoinen Uhkalaisten keskuudessa. Kaikki neljä joukkuetta saivat mahduttaa itsensä 
ykköspallille noutamaan kiertopalkintoa. 

8.6. Nummituvalla vietettiin Vihtijärven Uhkan 80-vuotisjuhlia. Seuran aktiiveja huomioitiin 



ansiomerkein ja ruusuin. 

11.8. Hiiskula järjesti yhdessä Vihtijärven VPK:n kanssa alkusammutusharjoituksen. ”Hiiskulan 

asunnoissa käytetään sähkön lisäksi tulisijoja lämmitykseen ja asuintalot ovat puurakenteisia. 
On tärkeää, että asukkaat ovat perillä paloturvallisuuteen liittyvistä asioista”, perusteli 
Kiinteistöyhtymä Hiiskulan kartanon edustaja Hans Brummer paloturvallisuuskoulutuksen 

järjestämistä. 

30.9. Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksessä ehdotettiin Vihtijärven koulun lakkauttamista ja 
oppilaiden siirtoa Haimoon kouluun. Vanhempainyhdistys aktivoitui ja jätti oman 

vetoomuksensa Vihdin kunnan päättäjille. Vasta Vihdin kunnanvaltuuston pitkäksi venyneessä 
kokouksessa marraskuussa asiasta äänestettäessä, äänin 22-21 lakkautusuhan alla olleet 
Vihtijärven, Tervalammen, Vanjärven, Jokikunnan ja Oinasjoen koulut sekä Vanjärven päiväkoti 

päätettiin säilyttää toiminnassa. 

24.10. Vihtijärven koulun kuudesluokkalainen Varpu Virmavirta sai vuoden 2014 Napero-

Finlandian kunniamaininnan 5.-6.-luokkalaisten sarjassa kirjoittamallaan sadulla Vihreä 
smaragdi. 

1.11. Vihtijärven Nummituvalla nähtiin jotain pelottavan ihanaa. Siellä järjestettiin ensimmäistä 

kertaa Halloween-karnevaali. Alkuillan koko perheen tapahtumassa sali oli muutettu erilaisten 
Halloween-aiheisten pelien areenaksi ja lavalla oli ala-asteikäisten disco. Pihalle oli rakennettu 
hienon sokkeloinen kauhutalo, jossa VPK:n nuoriso-osaston kummitukset olivat aiheuttamassa 

kylmiä väreitä. Kauhukahvilan puolella sai herkkujen syönnin lomassa maalauttaa kasvoihinsa 
pelottavia kuvia. Karnevaalin aikana pidettiin myös kilpailu parhaasta kurpitsalyhdystä, jossa 
kuudesluokkalaisten tiukka tuomaristo valisti voittajan. 

9.11. Vihtijärveläisen Kappeli Keskellä Kylää-ryhmän ehdokas Markku Pietilä sai 
seurakuntavaaleissa kolmanneksi eniten ääniä ja valittiin näin kirkkovaltuustoon 80 äänellä. 
Vihtijärvi on Vihdin kylistä ainoa, jolla on oma kappeli ja hautausmaa. Kaikkiaan valtuutettuja 

on 33 henkilö, 19 heistä on uusia. Kaiken kaikkiaan äänestysprosentti Vihdin seurakunnassa oli 
14,3% kun koko maassa se oli 15,5%. 

11.11. Yle Uusimaan toimittaja kävi tekemässä jutun Vihtijärven koulusta. Uutispätkä tuli 

TV2:lta klo 19 Uudenmaan uutisissa. 

30.11. Kappelissa sytytettiin adventin ensimmäisen kynttilä ja vietettiin hoosianna-
perhemessua klo 10. Messun jälkeen tarjolla oli kahvia, ja jouluisista myyjäisistä voi ostaa mm. 

leivonnaisia ja käsitöitä. Diakoniakerho organisoi myyjäiset. Tilaisuudessa järjestettiin myös 
diakonia-arpajaiset. Ylisepässä vietettiin klo 17 perinteistä puurojuhlaa. Kyläyhdistyksen ja 
päiväkodin järjestämässä tapahtumassa oli tarjolla nimensä mukaisesti paitsi puuroa, myös 

kahvia ja glögiä. Päiväkodin lapset sekä kyläkuoro V-duuri esiintyivät, ja lisäksi laulettiin 
joululauluja koko porukalla. Puurojuhlasta voi ostaa myös joulukortteja, joiden tuotto meni 
kyläyhdistykselle. Diakoniatoimikunta lahjoitti myös aamupäiväisten myyjäisten tuoton 

kyläyhdistykselle puurojuhlassa. 

2015 

15.1. Pidettiin Vihtijärven kyläyhdistys ry:n kyläkokous Kylätalolla, Kuten aiemminkin, 

kyläkokous veti puoleensa kiitettävän määrän osallistujia ja keskustelu oli aktiivista. 
Kunnanjohtaja Sami Miettisen asemesta tilaisuuteen saapui puhumaan Vihdin kunnasta 
hallintosihteeri Antti Luukkanen. Luukkanen piti kattavan esitelmän osakuntaliitoksista eli 

kunnan osan siirtämisestä toiseen. Vihtijärven liittäminen Nurmijärveen on jälleen noussut 
isoksi puheenaiheeksi, ja siksi hallintosihteeri Luukkasen esitelmä herätti paljon kysymyksiä ja 
hedelmällistä keskustelua. Luukkasen esitelmässä käytiin perusteellisesti läpi se byrokratia ja 

askeleet, jotka liittyvät osakuntaliitoksen hakemiseen. Kunnassa on meneillään suurempi kuvio 
eli selvittely kuntaliitoksesta Vihdin, Espoon, Kauniaisen ja Kirkkonummen kesken. Asia tulee 
päätöksentekoon viimeisimmän arvion mukaan syksyllä. Luukkanen välitti kunnanjohtaja 

Miettisen terveiset Vihtijärvelle mahdolliseen osaliitokseen liittyen: Miettisen ajatuksissa iso 
kuvio olisi viisasta katsoa ensin läpi, jonka jälkeen olisi luontevaa ottaa pöydälle Vihtijärven 

tilanne. Kyläkokouksessa heräsi kritiikkiä tätä näkemystä kohtaan. Kuultiin useita kommentteja 
siitä, että tällaisen ”pienen” liitoksen on ehdottomasti syytä olla suunnitteilla jo isoja 
kuntaliitoksia pohdittaessa. Mainittiin epäilys siitä, että pieniin kuvioihin ei enää löydy kunnan 

puolelta kiinnostusta, kun iso pyörä on pyörähtänyt paikoilleen. Kuten kokouksessa kuitenkin 

http://www.taivalkoski.fi/dman/Document.phx?documentId=xc29114153338686&cmd=download
http://www.taivalkoski.fi/dman/Document.phx?documentId=xc29114153338686&cmd=download


ääneen todettiin, Vihtijärvi yksin tekee omat johtopäätöksensä ja lopulta ratkaisun siitä, milloin 
esitys osakuntaliitoksesta laitetaan vireille. Kyläyhdistys sai kyläkokoukselta vahvistuksen 

mandaatilleen toimia mahdollisen osakuntaliitoksen esittäjänä. Kyläkouluasiasta Luukkasella oli 
lyhyet terveiset: Ensi vuoden talousarviosta ei ole vielä tietoa ja siten kyläkoulujen kohtalosta 
ei ole kerrottavaa. Katsotaan kuinka kauan palikat pysyvät näillä paikoillaan. 

27.-29.2. Nummituvalla on vilskettä ja vilinää kun siellä järjestettiin Uudenmaan ja Helsingin 
pelastusliittojen yhteinen palokuntanuorten talvileiri nimeltään Halla 2015. Liittojen talvileiri oli 
järjestetty jo useampana vuonna Nummituvalla. Ilmeisesti Vihtijärven järjestelyt olivat  

leiriläisiä miellyttäneet, koska vuosi vuodelta osallistujamäärä on kasvanut. Osallistujia oli 
peräti 300. Osallistujat tulivat useasta eri palokunnasta Uudenmaan alueelta. Nummituvan 
mäellä nähtiin melkoinen telttameri ja itse tupakin pullisteli liitoksistaan kun Vihtijärven vpk:n 

naisosasto ruokki tuon väkimäärän kolme kertaa päivässä leiriviikonlopun aikana. 

5.3. Vihtijärvellä pidettiin ensimmäinen kyläfoorumi, jonne kaikki vihtiläiset olivat tervetulleita 

keskustelemaan kylien tulevaisuudesta. Vihtijärvi toimi isäntänä tarjoten kylätalon tilat, ja 
Vihdin kunta avusti tarjoilujen järjestämisessä. Tilaisuuden kokoonkutsujina toimivat 
Vanjärveläisen Esa Tammion lisäksi Pirkko Kaskinen Länsi-Uudenmaan kylät ry:stä, Antti 

Luukkanen Vihdin kunnasta sekä Pentti Saastamoinen Viakas (Vihdin asukas- ja kylätoiminta) 
ry:stä. Tilaisuus oli avoin kaikille, ja paikalla oli edustajia lähes kaikista Vihdin kylistä. Noin 70 
henkilön joukossa nähtiin myös muutamia kunnanvaltuutettuja. Vihtiläisistä 

eduskuntavaaliehdokkaista paikalla olivat Eerikki Viljanen (kesk.), Sari Metsäkivi (kesk.) ja Veli-
Matti Laitinen (ps). Myös kunnanjohtaja Sami Miettinen oli paikalla seuraamassa keskustelua, ja 
yleisöstä tiedusteltiin myös hänen ajatuksiaan. Miettinen piti kyläfoorumin perustamista ja 

ihmisten aktivoimista hyvänä asiana. Hän totesi, että jotta kunta pärjää myös tulevaisuudessa, 
on kuntalaisten oma aktiivisuus yhä tärkeämmässä roolissa. Samalla hän myös huomautti, ettei 
kaupungistumista ja kylien kehitystä tule asettaa vastakkain. Tiivistetysti Miettisen sanoma oli 

se, että kunta suhtautuu kylien kehittämiseen positiivisen tukevasti, mutta varsinaisen 
moottorin on löydyttävä kyliltä. 

10.3. Kiinteistöyhtymä Hiiskulan kartanon hallitukselle valittiin uusi puheenjohtaja, Markku 

Pietilä ja tilanhoitaja Timo Syrjäsen vakanssi vakinaistettiin. Hans Brummer jatkaa  
kiinteistöyhtymän hallituksen jäsenyyden lisäksi myös Hiiskulan taloushallinnon ja 
kiinteistöhuollon toimissa. 

21.-23.3. Kylätalolla pidettiin kirjoittajakurssi, ohjaajana toimi käsikirjoittaja, tiedottaja Merja 
Aakko. Kurssille osallistui 8 kirjoittamisesta kiinnostunutta kyläläistä. Merja ohjasi kurssilaisia 
nopeatempoisesti suorituksiin, joiden loppua ei voinut arvata aloittaessaan. 

9.4. Vihdin kunnanjohtaja vieraili Vihtijärven kyläkokouksessa. Kuten kunnanjohtaja toivoi, 
yksinpuhelun asemesta alettiin pian käydä keskustelua yleisöä kiinnostavista aiheista. 
Keskustelun pääteemaksi nousikin pian rakentaminen. Yleisöstä kysyttiin, näyttäisikö kunta 

vihreää valoa sille, että kylän keskeiset maanomistajat teettäisivät kaavat yksityisesti. Kuntaa 
ei sidottaisi infrastruktuurin tuottamiseen, vaan koko lystin maksaisi maanomistajat. Kaikin 
puolin kyseessä olisi siis win-win-tilanne. Kunnanjohtaja Miettisen mukaan hän 

henkilökohtaisesti ei vastusta sitä, että kylän keskustaan luotaisiin jokin tiiviimpi rakenne. 
Vihreää valoa ei hän kuitenkaan uskalla näyttää, sillä kyse on poliittisesta päätöksestä kunnan 
sisällä. Päätösvalta on siis kunnanvaltuutetuilla. Hiljattain valmistuneen VITAL-hankkeen tavoite 

oli helpottaa virkamiestyötä ja tarjota loppuun asti mietitty kylän kehittämisen malli. Nyt olisi 
toteutuksen aika, joten miksi kunta ei ottaisi tästä koppia? Miettinen muistutti, että ei VITAL 
sentään vastaa valmista kaavaa, joten työtä jäisi vielä kunnalle. Kuitenkin, mitä valmiimpi 

paketti on kasassa, sitä helpompi se on myydä virkamiehille ja kunnanvaltuutetuille. 
Kunnanjohtajan ohje oli viimeistellä suunnitelma infrastruktuuria myöten kuntoon, jonka 
jälkeen sitä tarjotaan kunnalle. Sovittiin, että kunnanjohtajan kanssa istutaan myöhemmin vielä 

alas tästä aiheesta. Useassa yleisön puheenvuorossa peräänkuulutettiin sitä, että kunnassa olisi 
jo aika korottaa ääntä kyläläisten tahtotilan puolesta. Yleisöstä esitettiin, että jos kunnan 

päättäjillä olisi selkeä tahtotila pitää maaseutu asuttuna, se joko myöntäisi 
suunnittelutarveratkaisuja tai kaavoittaisi Vihtijärven. Vaikka virkamieskoneistoon tulisi 
suunnittelutarveratkaisujen suhteen asennemuutos, on pelissä mukana vielä ELY-keskus, joka 

säännönmukaisesti valittaa myönteisistä suunnittelutarveratkaisuista. Tämä on linjannut 
kunnan päätöksenteon niin, että suunnittelutarveratkaisuja ei juuri myönnetä, totesi Miettinen. 
Haja-asutusalueille rakentaminen ei siten ole yksin kunnan käsissä. Keskustelu pyörähti 



kaavoitusmahdollisuuksien osalta jälleen tuttuun lopputulokseen: valtuutetut päättävät. 
Kyläkouluasiaan kokouksessa saatiin mukavia uutisia. Kunnanjohtaja Sami Miettinen totesi, että 

mikäli kyläkouluihin ei tule joitain sisällöllisiä muutoksia, näillä näkymin hän ei syksynä 2016 
olisi esittämässä niiden lakkauttamista. 

14.4. Kyläkoordinaattorin blogi sai uuden otsikon: Blogit. Blogit-palkki sijoittui etusivun 

alareunaan, heti Kuukauden Kyläläisen vasemmalle puolelle. Blogit oli tarkoitettu kaikille niille, 
jotka haluavat Vihtijärven kyläsivuille blogata. Aihe oli/on vapaa. Ainoana rajoituksena oli 
hyvien tapojen mukaisuus, loukkaavia kirjoituksia ei julkaista. Blogin toivottiin olevan napakka, 

lyhyehkö juttu, pakina, kolumni, mielipide tai muu vastaava. Sen voi lähettää toimitukselle 
osoitteella toimitus@vihtijarvi.fi. Sen voi kirjoittaa omalla nimellä tai nimimerkillä. Blogikirjoitus 
voi sisältää myös kuvia. Ensimmäinen blogikirjoitus saapui toimitukseen ennenkuin toimitus 

ehti blogista yleisölle kertoa, innokkaita kirjoittajia toivottiin/toivotaan lisää. 

21.5. Nummelan kentällä käytiin tämän vuoden kunnanmestaruustaistot viestijuoksuissa. 

Vihtijärven Uhkan urheilijoiden suoritukset riittivät kokonaiskilpailun voittoon ja näin olivat 
juhlat valmiit. Ylivoimaisesti parhaimmalla kannustusjoukolla oli tekemistä hyvien suoritusten 
kanssa ja näin parhaan seuran kiertopalkinto käväisi näyttäytymässä Nummelan kentällä, josta 

se saateltiin jälleen kotiin Vihtijärvelle. 

24.5. Vihdin seurakunta oli järjestänyt Helluntain jumalanpalveluksen Rokokalliolle. Liturgiasta, 
saarnasta ja musiikista vastasi Jari Hiekkanen kitaroineen. Helluntain sää oli suotuisa ja väkeä 

oli koolla ihan mukavasti. Eräkirkkoperinteen toivottiin jatkuvan vastaisuudessakin. 

1.6. Vihtijärven kyläyhdistys ry:n osakuntaliitosesitys Vihdin kunnalle on toimitettu 
kunnanhallitukselle. Asiasta on keskusteltu kylällä pitkään ja useaan otteeseen. Vihtijärven eroa 

Vihdistä ja osakuntaliitosta Nurmijärveen tiedetään esitetyn jo 1930-luvulla. Tuolloin Vihti ei 
suostunut esitykseen. Tälläkin kertaa esitetään, että Vihdin kunnan Vihtijärven kylä liitettäisiin 
Nurmijärven kuntaan. Esityksen perusteena on Vihtijärven siirtäminen kuntaan, johon se 

luonnollisimmin kuuluisi sijainnin, liikenneyhteyksien, palveluiden saavutettavuuden ja kylän 
elinvoimaisuuden säilyttämiseen tähtäävän kehittämisen puolesta. 

13.6. Vihtijärven Osakaskunnan 50-vuotista taivalta juhlittiin Nummituvalla Iltamateemalla. 

Kaikki kylän yhdistykset kantoivat kortensa kekoon juhlien onnistumiseksi. 

5.7. Nummituvalla päästiin 50-luvun tunnelmiin, sillä ”Ensemble Norma Lainakengissä” oli 
konsertti, jossa viiden naisen a cappella -yhtye sukelsi Suomi-Filmin, kellohelmojen ja 

saumasukkien aikakaudelle. Lippuja tilaisuuteen myytiin 130 ja sali täyttyi yleisöstä. 

20.7. Vietettiin Lapoon ensimmäisiä kaalipeijaisia Handolinien pihapiirissä.  Handolinin perheen 
ajatus tapahtumasta oli tuoda naapurit tutuiksi toisilleen ja viettää yhteistä iltaa leikkisästi 

kaalin merkeissä. Siinä he onnistuivat täydellisesti, sillä niin kesäasukkaat kuin vakituisetkin 
asukkaat perheineen olivat ottaneet kutsun innolla vastaan. Tunnelma oli välillä jopa riehakas 
kun orkesteri Saku Kuosmanen, Upi ja Jimi Heikkinen soittivat rock/kantri kappaleita. 

Yllätyssolistina vieraili Eija Sinikka. Kaaliruokakilpailuun osallistui 10 ruokaa. Oli perinteistä 
kaalilaatikkoa, kukkakaalikeittoa, kaalipitsaa, kääryleitä, wokkia ja erilaisia salaatteja. 
Päätuomariksi oli saatu muusikko/kokki Sakari Kuosmanen Kuopiosta. Tarkan maistelun jälkeen 

ja yleisön avustamana Sakari Kuosmanen ja Helena Handolin julistivat voittajat. Tehtävä oli 
vaikea, sillä kaikki ruuat olivat tosi herkullisia. Vuoden 2015 Lapoon kaalimestariksi valittiin, 
israelilainen, suomalaistunut Gil Mishael. Hän oli valmistanut tulisen punakaalisalaatin. Toiseksi 

valittiin Anu Lindstörmin herkulliset kaalikääryleet ja kolmanneksi tuli Heidi ja Jarmo Handolinin 
suussa sulava kaaliwokki. 

Syyskuun puolessa välissä vietettiin Vihtijärven Ylimmäisillä, ns. partiolaisten rannassa Länsi-

Uudenmaan pelastusalueen vapaapalokuntien nuoriso-osastojen syysleiriä. Säidenkin puolesta 
upean syysleirin teema oli erähenkisyys. Palokuntataitoja ei siis tällä leirillä suoranaisesti 
harjoiteltu. Leirin teema näkyi mm. leirin ohjelmassa: harjoiteltiin oikeaoppista ja turvallista 

nuotion tekoa, opeteltiin puukon käyttöä siten, että jokainen leiriläinen vuoli itselleen 
puulastan, valmistettiin ruokaa retkikeittimillä, saunottiin tilapäisessä telttasaunassa ja 

yövyttiin tietenkin teltoissa. Partiolaisten rantaan nousi kymmenisen puolijoukkuetelttaa, jotka 
antoivat suojan viikonlopun ajaksi lähes sadalle leiriläiselle. Vihtijärven VPK:n nuoriso-osasto oli 
leirillä mukana 17 hengen voimin. 

26.9. Vihtijärven Nummituvalla järjestettiin lauantaina klo 11-15 jo perinteeksi muodostunut 
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syystempaus. Viidettä kertaa järjestetyn tapahtuman takana oli Vihtijärven VPK:n naisosasto. 
Uutta syystempauksessa oli huutokauppa, jolla kerättiin varoja Vihtijärven koulun 

iltapäiväkerhotoimintaan. Huutokaupan järjesti koulun vanhempainyhdistys.  Syynä 
uudenlaiselle varainkeruulle oli yhdistyksen rahatilanne; koska Vihdin kunta enää vain tuki, 
muttei maksanut kokonaan koululaisille tärkeää iltapäivätoimintaa, vanhempainyhdistys oli 

päättänyt maksaa sen yhdistyksen varoista. Iltapäiväkerhon jatkuminen mahdollisti lapsille  
turvallisen paikan, johon mennä viettämään koulupäivän jälkeiset tunnit. 
 

1.10. Vihtijärven VPK julkaisi ensimmäisen geokätkönsä. Pelastulaitoksen ja VPK:n tehtävänä 
on valistaa ihmisiä turvallisuusasioissa. Jokaisesta pelastuslaitoksen kätköstä löytyikin viesti, 
jolla kannustetiin ihmisiä kiinnittämään huomioita johonkin arkiseen turvallisuusseikkaan. 

Kolmen ensimmäisen päivän aikana VPK:n kätkön oli löytänyt jo ainakin kuusi kätköilijää.  
Kätköjen sijainnit olivat salaisuus, johon pääsi osalliseksi aloittamalla itsekin geokätköilyn. Sen 

verran Vihtijärven VPK:n omasta geokätköstä paljasti, että sen sijaintiin liittyi olennaisesti kylän 
oma VPK. Kaikki pelastuslaitosten kätköt olivat helposti saavutettavissa, eli et tarvinnut tikkaita 
tai sukelluspukua löytääkseen purkkin. 

 
4.10. Oli pilvinen, mutta oikein kauniilla tavalla syksyinen päivä perinteiselle Rokokallion 
retkelle. Sen järjestivät yhdessä Vihtijärven Martat, urheiluseura Uhka sekä kyläyhdistys. 

Retkelle lähti kaiken kaikkiaan vajaa kolmekymmentä ihmistä. Martat olivat retkeilijöitä Rokon 
laella kuuman kahvipannun sekä pullien kera odottamassa. Hyväntuulinen porukka täytti 
puheensorinallaan hetkeksi koko kallion ja nautti olostaan hienossa retkikohteessa. 

 
7.10. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä revontulet leiskuivat Vihtijärven taivaalla. 
 

17.10. 47. Vihtijärvihölkkä juostiin raikkaassa syysilmassa, liekö juoksussa kuntoilumuotona 
suurta imua vai oliko olosuhteet huipussaan, sillä Vihtijärvihölkän osanottajamäärä kipusi tänä 
vuonna yli sadan. Monien vuosien kokemus kisajärjestelyistä on kehittänyt tapahtumaa 

pikkuhiljaa paremmaksi. Kilpailu on kuitenkin kovasti vieraspaikkakuntalaisten varassa, sillä 
vain 8 oli kotikylältä. 
 

27.10. Rakas kylämme johtotähti Anu Kuusela nukkui pois. Vihtijärven kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Anu Kuusela menehtyi lyhyen sairauden uuvuttamana. Lämminsydäminen, 
aktiivinen ja lempeä Anu syntyi 7.3.1953 ja kuoli vain 62-vuotiaana. 
Anu Kuusela oli kylämme johtotähti ja luottohenkilö, joka nimitettiin 2013 kyläyhdistyksen 
toimesta Vihtijärven ensimmäiseksi kyläneuvokseksi. Anu Kuusela toimi tarmokkaasti 
Vihtijärven kylän kehittämisen hyväksi vuodesta 1979 lähtien ja oli siten Vihtijärven 

kylätoiminnan pitkäaikaisin jäsen. Kiitollisuus jää erityisen pitkäjänteisestä, aurinkoisesta, 
tinkimättömästä mutta lempeästä ja lojaalista työstä kylämme hyväksi. Anu osasi koota joukot, 
kun yhteishenkeä tarvittiin vaikeinakin aikoina. Hän toi hyvää henkeä tilaisuuteen kuin 

tilaisuuteen. Hän ajoi kylämme asioita aktiivisesti muun muassa Vihdin kunnanvaltuustossa. 
Runot olivat Anulle intohimo. Hän rakasti lausua runoja ja ammensi niistä voimaa. 

28.10. Nurmijärven kunnanvaltuusto käsitteli Vihtijärven kyläyhdistyksen jättämää 

osakuntaliitosesitystä keskiviikkoiltana. Valtuusto otti esitykseen positiivisen kannan, ja 
kannatti kuntarakennelain mukaisen valmistavan käsittelyn käynnistämistä asiassa. Valtuuston 
antamassa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Nurmijärven kunnan strategiana ja 

vahvuutena on kehittää kolmea päätaajamaa sekä omaleimaisten maaseutukylien 
elinvoimaisuutta. Näistä peruslähtökohdista johtuen Nurmijärvi kykenee luomaan Vihtijärvelle 
edellytyksiä kylän palveluiden säilymiselle, yhteisen vesihuollon järjestämiselle ja kylän 

omaehtoisen kehittämistoiminnan tukemiseen. 

28.10.Kyläyhdistys valitsi kokouksessaan vastikään edesmenneen Anu Kuuselan tilalle uuden 

puheenjohtajan. Suuria saappaita alkoi jalkoihinsa sovitella Veikko ”Viki” Virkki, 55. Virkki jatkoi 
Kuuselan jalanjäljillä vuoden 2016 alusta erityisesti talouden asiantuntijana. Hän omistaa puolet 
kirjanpito- ja tilintarkastustoimistosta Helsingissä. 

30.10. Perjantaina pidettiin jo kolmannet Vihtijärven vanhempainyhdistyksen järjestämät 
Halloween-karnevaalit sekä VPK:n järjestämät iltabileet Nummituvalla. Koko perheen juhlassa 
pääsi muun muassa heittämään hämähäkkejä, jalkapallokeilaamaan sekä etsimään avaimia 

epäilyttävistä purkeista. Hämyisellä kummitusullakolla kuuli tarinaa kadonneista helmistä ja 



pääsi auttamaan niiden etsinnässä. 

9.11. Vihdin kunnanvaltuustossa käsiteltiin Vihtijärven osakuntaliitosasiaa. Kunnanhallitus esitti 

valtuustolle, että Vihti vastustaa Vihtijärven luovuttamista Nurmijärvelle.  Valtuusto hyväksyi 
esityksen. Kunnanvaltuutettu Harri Hampori (kesk.) teki kokouksessa vastaehdotuksen, joka 
tuki osakuntaliitosta Nurmijärveen. Ehdotus ei saanut kannatusta valtuustossa, siitä ei edes 

keskusteltu, eikä asiasta äänestetty. Vihtijärven kylän asukkaiden kannalta tätä päätöstä ei 
ajateltu, vaikka kuntarakennelaki perustuu asukkaiden elinolosuhteiden ja palveluiden 
parantamiseen. Vihdin kunnanvaltuuston päätöksen taustalla on tieto, että kunnan verotulot 

laskevat, mikäli Vihtijärven kylä irtautuu kunnasta. Myös kunnan puhtaan veden saanti 
vaikeutuisi tulevaisuudessa, sillä Vihtijärven alueella on merkittävät pohjavesivarannot. 
Samassa esityksessä kunnanhallitus jälleen uhkasi Vihtijärven koulun lakkauttamisella ja 

oppilaiden siirtämisellä Haimoon kouluun. Seuraavaksi osakuntaliitosanomus eteni 
valtiovarainministeriöön. 

23.11. Nurmijärven Keskusta on palkinnut Vihtijärven kyläyhdistys ry:n Vuoden alkiolainen teko 
-palkinnolla. Perusteluna palkinnon myöntämiselle mainitaan seuraavaa: "Kyläyhdistyksenne 
aloitteellisuus Vihtijärven yhdistämisestä Nurmijärveen täyttää palkintomme 

myöntämisperusteet. Olette rohkeasti ja ennakkoluulottomasti avanneet keskustelun 
osakuntaliitoksesta, jolla on suoraa vaikutusta monen kyläläisen arkeen. Aloitteellisuutenne 
osoittaa, että muutosvoima on meissä ihmisissä, ei virkamiehissä tai päätöksentekijöissä." 

Palkinnon ojensi Nurmijärven kunnallisjärjestö ry:n puheenjohtaja Virpi Korhonen ja sen kävivät 
kyläyhdistyksen puolesta vastaanottamassa hallituksen varapuheenjohtaja Markku Pietilä, 
vuoden 2016 alusta puheenjohtajaksi valittu Veikko Virkki sekä kyläyhdistyksen sihteeri Kaarina 

Pullinen. 

1.12. Palvelutaloyhdistyksen varttuneiden Tiistaikerhon pikkujoulua vietettiin isolla 23 hengen 
joukolla. Muun ohjelman lisäksi paikalle saapui Joulupukin muori ilahduttamaan 

piparileipomuksillaan ja tarinoillaan. Lauri Jämsäsen kitaran säestyksellä laulettiin 
joululauluvihkonen alusta loppuun. 

11.12. Vihtijärvellä laulettiin Vihdin seurakunnan vuoden 2015 ensimmäiset kauneimmat 

joululaulut. Vihtijärven tunnelmallinen kappeli täyttyi joululauluista perjantai-iltana. 
Vihdin seurakunnan kanttori Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen toimi illan vetäjänä 
ansiokkasti ja toi mukanaan myös soittimia, joita jaettiin halukkaille. Lähinnä säestyksestä 

huolehtivat kappelin nuorimmat osallistujat, mutta yleisöstä löytyi myös kokenut aisakellon 
soittaja. Joulutunnelmaan päästiin sujuvasti tutuilla ja vähän tuntemattomammillakin 
joululauluilla. Kotimatkaan siivitti tuttu, rakas Maa on niin kaunis. 

2016 

20.1. Nummituvalla luistellaan keskiviikkona 

Kaikki alkoi siitä kun ne ajatuksen sai, 

jäätä lasten luistella ja ilakoida ain´. 
Ensin piti funtsia, ja suunnitella tää, 
että lopputulos meitä miellyttää. 

Vettä Hepoluhdista, säiliöllinen, 
toinen, kolmas, neljäs kerta kenttää täyttäen. 
Kuuden tunnin aherrus, ei luistella viel’ voi. 

Neljä kertaa tämä tehdään, sitten ehkä, oi! 

Ei tippa riitä, kun kenttää jäädytän, 
monta kertaa illassa tankin täytän ja tyhjennän. 

Ei tippa riitä, kun kenttää jäädytän, 
kun on alkuun päästy, niin ehkä ymmärrän. 
 

Melkein valmis jää jo on, mut eipä hötkyillä. 
Vahva pohja mahdollistaa  pitkään leikkiä. 

Ennen keskiviikkoa ei jäällä kikkailla, 
jäädytetään kunnolla, niin saadaan luistella. 

Ilta hämärtyy, mut heiluu jäädyttäjämies, 

traktori ja uppopumppu, aivan otsa hies’. 



Ihan kohta täällä myös me jäätä uurretaan, 
ees’ ja taas´ ja ympäri ja uudestaankin vaan. 

 
Ei tippa riitä, kun kenttää jäädytän, 
monta kertaa illassa tankin täytän ja tyhjennän. 

Ei tippa riitä, kun kenttää jäädytän, 
kun on alkuun päästy, niin ehkä ymmärrän. 

Sanoitus säveleeseen ”Ei tippa tapa” 

Vihtijärven kentällä voi luistella ja pelata: 
Suurkiitos siitä kuuluu ainakin seuraaville: 
Jokke Järvenpää ja traktori 

Antti Virmavirta ja peräkärry 
Mika Nilsson ja organisointi 

Jani Laitila, Antti Palonen 
Jukka Vihtkari, Niko Einesalo 
Vpk:n juniorit, Tero Pullinen 

2.3. Ykkösakselin hallitus hyväksyi Vihtijärven kyläyhdistyksen Leader 
hankerahoitushakemuksen. Vahvistuva Vihtijärvi-nimisen hankkeen tärkeimpiä tehtäviä ovat 
suunnitelma luontoreiteistä kylän alueella, Vihtijärven Luontokohde-tietopankki, Vihtijärven 

turvallisuussuunnitelma sekä kyläsuunnitelman päivittäminen vuosiksi 2017-2022. Hankkeen 
yhteydessä tehdään kartoitus kyläläisten palvelutarpeista ja pyritään tukemaan paikallista 
työllistymistä. Uuden hankkeen kesto on reilut kaksi ja puoli vuotta (1.4.2016-30.9.2018). 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 99.950 €, joka jakaantuu Ykkösakselilta saatavaan 
tukeen, omarahoitusosuuteen ja talkootyön osuuteen. Hankkeen omarahoitusosuus on 
mitoitettu vastaamaan kyläyhdistyksen viime vuosien varainhankintaa, ja tällä lailla haluttu 

varmistaa että hankkeen toteuttaminen on todella mahdollista. Vahvistuva Vihtijärvi-hanke 
järjesti kyläläisille tiedotustilaisuuden hankkeen aiheista ja toimista huhtikuun aikana. 

11.-14.3. Välisenä aikana Syökerin tuvalla tehtiin huimalla aikataululla remontti, jossa tupa sai 

uutta ilmettä ja täysin uuden tilanjaon. Remonttia tarvittiin mm. postinpalvelujen tilantarpeen 
lisäännyttyä asiakkaiden nettiostosten lisäännyttyä. Lisäksi tiloissa tehtiin suursiivous, keittiön 
katto maalattiin ja verhot tuvan puolella uusittiin. 

17.3. Valtiovarainministeriö hylkäsi esityksen kuntajaon muuttamisesta Vihdin kunnan ja 
Nurmijärven kunnan välillä. Päätöksen perusteluina mainitaan muun muassa, että siirrettäväksi 
esitetyn alueen koko ja alueella asuvien asukkaiden määrä on niin huomattava, että alueen 

siirtäminen aiheuttaisi taloudellisia menetyksiä Vihdin kunnalle ja negatiivisia vaikutuksia Vihdin 
kunnan painoarvoon alueella. 

19.3. Nummituvalla vietettiin Anna-Liisa Kuuselan muistojuhlaa. Nummituvan sali oli täynnä, 

kun keräännyttiin viettämään Anu Kuuselan muistojuhlaa. Mukana juhlassa oli järjestävänä 
tahona toimineen Anun perheen lisäksi sukulaisia, ystäviä ja tuttavia läheltä sekä kaukaa, 
kyläläisiä, yhteistyökumppaneita, lapsia, nuoria, aikuisia ja varttuneempia. Yleisölle tarjottiin 

perheen ja ystävien toimesta laulua, soittoa, runoja, hienoja sanoja sekä tietysti kunnon 
pullakahvit. Kyyneleitä, naurua ja voimakasta jakamisen tunnetta koettiin tässä hienossa, 
koskettavassa juhlassa. Kiitollisuus jää edelleen ikävän ja surun lisäksi päällimmäiseksi 

tunteeksi. Lohdullisia ovat sanat, joiden saattelemana kutsu jaettiin kaikille: 

”Olen ainoastaan muuttanut viereiseen huoneeseen. Minä olen minä ja te olette te, 
merkitsemme toisillemme edelleen mitä olimme. Kutsukaa edelleen minua samoin kuin 

ennenkin. Puhukaa minusta samoin kuin ennenkin. Naurakaa edelleen samoille asioille, joille 
nauroimme yhdessä. Elämä jatkuu edelleen. Yhteys ei ole katkennut. Odotan teitä, en ole 
kaukana - vain tien päässä. Kaikki on hyvin.”  

Henry Scott, Holland 

22.3. Palvelutaloyhdistykselle valittiin uusi puheenjohtaja. Vihtijärven palvelutaloyhdistyksen 

vuosikokous pidettiin tiistaina kylätalolla Tiistaikerhon yhteydessä. Kokouksen veti juoheasti 
varapuheenjohtaja Hans Brummer ja sihteerinä toimi Anu Nilsson. Tässä kokouksessa valittiin 
Anu Kuuselan tilalle uusi puheenjohtaja ja rahastonhoitaja. Anu Kuusela oli hoitanut molemmat 

toimet samoin kuin kirjanpidon ansiokkaasti vuosikausia. Uudeksi puheenjohtajiksi valittiin 
yksimielisesti Anu Nilsson ja rahastonhoitajaksi yhdistyksen sihteeri Änise Haapalainen. 



  
3.4. Syökerin tupa täytti 10 vuotta. Anita tarjosi syntymäpäivän kunniaksi kakkukahvit kaikille 

kävijöille. Uusi Pub avattiin, sen nimestä järjestettiin kilpailu, vastauksia oli tullut 70 kpl. 
Kilpailun voitti nimi ”Pub Juokeri”. 

19.4. Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallitus toimitti korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksen 

Valtionvarainministeriön hylkäävästä päätöksestä osakuntaliitosasiassa. Vihtijärven 
kyläyhdistyksen tärkeimpänä valitusperusteena on se, että VM on jättänyt kokonaan huomiotta 
kuntarakennelain 4§:n ja sen tavoitteet siirrettävän alueen näkökulmasta. Vihtijärven alueen 

näkökulmasta alueen ranta- ja pohjavesialueilla olevien noin sadan kiinteistön 
vesihuoltoratkaisu on toteutettavissa ainoastaan siirtoviemärillä Nurmijärveen, mikä edellyttää 
osakuntaliitosta. Tämä vesihuoltoratkaisun pakkotilanne jätevesiasetuksen vaatimusten 

toteuttamiseksi muodostaa erityisen painavan syyn tehdä osakuntaliitos kuntarakennelain 
mukaisesti, vaikka Vihti vastustaakin liitosta. Vihdin osakuntaliitosta vastustava kanta on 

ristiriidassa suhteessa sen vesihuoltolaissa asetettuihin velvollisuuksiin edistää Vihtijärven 
vesihuoltoratkaisua. Lisäksi Vihtijärven kyläyhdistys ry uudistaa osakuntaliitosesityksessään 
selostamansa muut liitosta puoltavat seikat perusteluineen. Tosiasioiden valossa 

osakuntaliitoksella on vain vähäinen merkitys Vihdin kunnan toimintakykyyn ja edellytyksiin 
vastata palvelujen järjestämisestä tai rahoituksesta. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja 
alueen kokonaisuutta arvioiden on osakuntaliitokselle vahvat perustelut. 

Myös Nurmijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 18.4. päättänyt valittaa 
Valtiovarainministeriön päätöksestä. 

26.5. Vihtijärven Uhkalle jättipotti kunnanmestaruusviesteistä. Uhkan juoksijat saivat 

ennätysmäärän viestivoittoja seitsemässä eri sarjassa Nummelan urheilukentällä. Sarjoja oli 
aina 9-vuotiaista alkaen ikämiehiin ja –naisiin asti. Vihtijärveltä saatiin 4 x 100 metrin 
viestijuoksuun edustus 8 eri joukkueeseen junioreista aikuisiin saakka. Lisäksi 4 x 400 metrin 

viestiin osallistui miesten ja naisten joukkue. Juniorisarjoista (9-15 vuotiaat) puuttui edustus 
ainoastaan poikien 13 ja 15 vuotiaiden osalta. Kun mukana oli vielä kannustusjoukkoja, saatiin 
tällä määrällä hyvä meteli aikaiseksi. Kilpailu alkoi hienosti, kun 9-vuotiaat tytöt ottivat heti 

ensimmäisessä viestijuoksussaan ykkössijan. Näin tekivät myös 11 vuotiaat pojat ja tytöt. 9 
vuotiaat pojat ottivat hienon juoksun päätteeksi kakkossijan. Kokonaiskilpailun voiton kannalta 
Uhka napsi voittoja niin kovalla onnistumisella, että muille ei jäänyt sanan sijaa tällä kertaa. 4 x 

100 metrin matkalla voittoja omissa sarjoissaan toivat tytöt 13, tytöt 15 ja miehet yleinen. 4 x 
400 metrin juoksuun oli vain miesten ja naisten sarjat ja näissä Uhka otti voiton miehissä ja 
naisissa saatiin hopeaa. Ylivoimaisesti parhaimmalla kannustusjoukolla oli tekemistä hyvien 

suoritusten kanssa ja näin parhaan seuran kiertopalkinto käväisi jälleen vain näyttäytymässä 
Nummelan kentällä, josta se saateltiin jälleen kotiin Vihtijärvelle. Joukkuehenkeä luotiin ennen 
kilpailua ”sotamaalauksin”, jossa Uhkan värit, sininen ja keltainen, oli maalattu juoksijoiden 

poskipäihin. 

6.6. Alkoi Nummituvan kentällä Vihtijärven Uhkan yleisurheilukoulu 6-11-vuotiaille. 
Yleisurheilukoulussa lapset pääsevät viikon ajan tutustumaan monipuolisesti erilaisiin lajeihin 

pelien ja leikkien avulla. Viikon kruunasi miniolympialaiset, joissa päästiin hyvässä hengessä 
kisaamaan joissakin opituissa lajeissa. Harjoituskertojen loppuun kuului myös yhdessä 
venyttely ja rentoutuminen, sekä fiilisten ja opittujen asioiden kokoaminen. 

Koulun vetäjinä toimivat nuoret urheilijat Varpu Virmavirta (14) ja Jasse Vihtkari (17). Varpulle 
tämä oli jo kolmas vuosi yleisurheilukoulun ohjaajana. Jasse on puolestaan käynyt ohjaamista 
varten valmennuskurssin. 

Kesäkuussa Vihtijärven VPK:n ”Lähtövarmuus 2016”-hanke sai Leader-rahoituksen. 
Maaseutukylän pienen palokunnan jatkuvana haasteena oli saada mukaan riittävästi 
hälytystoimintaan osallistuvia palokuntalaisia. Ajokorttiuudistuksen jälkeen oli havaittavissa, 

että vaikka nuoria saatiinkin mukaan, oli yhä harvemmalla hallussaan kuorma-auton ajo-oikeus 
joka vaadittiin paloauton kuljettamiseen. Vihtijärvellä oli keväällä 2016 19 hälytystoimintaan 

osallistuvaa palokuntalaista, joista 6:lla ei ollut C-korttia, kaikki alle 40 vuotiaita. Keväällä 
Vihtijärven VPK:ssa alettiin miettiä, miten tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa. C-ajokortti on melko 
hintava, yleensä noin 1500 €, joten harva nuori halusi pelkästään palokuntaa varten sellaista 

itse kustantaa. Myös pienelle palokunnalle olisi ollut melkoinen taloudellinen puristus, jos 
palokunta olisi päättänyt rahoittaa useamman ajokortin. Niinpä VPK:sta otettiin yhteyttä 
Ykkösakselin hankeneuvoja Anu Pekanniemeen ja tiedusteltiin mahdollisuutta saada rahoitusta 

koulutushankkeelle. Vielä otettiin yhteyttä Vihdin VPK:hon, jotta saatiin yhteistuumin riittävän 



iso kurssi kokoon. Vihdistä mukaan tuli kolme hälytysosastolaista. Ykkösakselissa hakemus 
hyväksyttiin jo kesäkuun alussa. Hankkeen kustannusarvio oli 9000 €, josta Leader rahoitusta 

myönnettiin 8100 € ja palokuntien maksettavaksi jäi vain 900 €. Oppilaat maksoivat itse 
viranomaismaksut 173 € ja tarvittavat lääkärintodistukset sekä passikuvat. 
Ajokorttiopinnot aloitettiin Nummelassa 16.6. ja 17.6. pidettävillä teoriapäivillä ja syksyyn 

mennessä kaikki yhdeksän koulutettua suorittivat C-ajo-oikeuden. 

26.6. Juhannussunnuntaina kesävieraiden kirkkopyhänä kappelissa vietettiin 
kansanlaulumessua. Sali oli tupaten täynnä. Tavallisesta messusta poiketen säestys ei tullut 

uruista vaan säestäjänä oli oikea kansamusiikkiyhtye Vihtijärven malliin. Pappi Antti Hirsto 
tarttui omaan kitaraansa, toista kitaraa näpelöi kesäasukas Lauri Jämsänen. Kuoronjohtaja 
Bernice Brummer soitti tuttua viuluaan. Hanuritrion muodostivat kyläläiset Pertti Vikgren ja 

Raine Oksa sekä kanttori Ulla Eho-Saario. Komeasti soivat tutut sävelet, uusin Anna-Maija 
Kaskisen sanoituksin, ja veivät messua jouhevasti eteenpäin. Kesäasukas Maija Keskinen avusti 

messussa lukemalla päivän lukukappaleet. Kyläläinen Aila Vaskela avusti ehtoollisen jaossa. 
Suntio Anne Hampori oli loihtinut kappelin taas kauniiksi juhlatilaksi ja keitellyt maistuvat 
kirkkokahvit. Ennen kirkkokahveja kappelikuoro muisti ahkeria laulajiaan kuoromerkein. 

Kesäasukkaista vakituisiksi kuorolaisiksi solahtaneet Sinikka ja Lauri Jämsänen saivat 2-
vuotiskuoromerkit. Jo 40 vuotta eri kuoroissa laulanut kylän vakituinen asukas Antti Siltala sai 
ansaitsemansa komean kuoromerkin ruusukkeen koristelemana. 

5.7. Tiistaikerhon perinteistä kesäjuhlaa vietettiin hieman epävakaassa säässä, mutta se ei 
osallistujia pelottanut, vaan heitä oli saapunut paikalle yhteensä 20 henkeä. Riitta, Leena, Änise 
ja Aila kokkasivat retkikeittiössä maistuvat makkarat ja letut. Kahvin kanssa saatiin Ailan 

tekemät ihanat munkit. Hanuristit Raine ja Pertti toteuttivat tiistaikerholaisten laulajien toiveita. 
Rannalla laulettiin paljon tuttuja ikivihreitä Musta Rudolfista Väliaikaiseen. Pussinheittoa 
kisattiin kaksi kierrosta, mutta kukaan ei päässyt yli Heikki Hepoluhdin ensimmäisenä 

heittämästä voittotuloksesta.  Eija Sinikka lauloi kauniissa auringonpaisteessa Päivänsäteestä ja 
Menninkäisestä. 

7.8. Kyläyhdistyksen järjestämälle pato- ja kosteikkoretkelle osallistui noin 15 henkeä 

Vihtijärven osakaskunnan puheenjohtaja Risto Kivistön johdolla. Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry oli valinnut Riston vuoden 2016 vesiensuojelijaksi. Porukka kokoontui päiväkodilla, 
josta jatkettiin kimppakyydein Vehmaantietä Lapoon alapuoliselle padolle. Kyseessä on 

pohjakynnyspato, jonka tehtävänä on pitää Lapoon pinnankorkeus vakiona. "Jos tällä kohtaa ei 
olisi minkäänlaista patoa, Lapoon pinnankorkeudessa saattaisi esiintyä jopa 40 cm vaihteluita", 
Risto Kivistö kertoi. Lapoojärvi kuuluu Vihtijoen alaosan valuma-altaaseen, ja siitä on siten 

virtaus myös Hiidenveteen asti. Suhteellisen rehevä järvi on kooltaan n. 112 hehtaaria, ja sen 
rannoilla on paljon varsinkin vapaa-ajan asutusta. Kyseessä on hyvin matala järvi; syvin 
luodattu kohta on 3,2 metriä, ja koko järven keskisyvyys jää vain 1,8 metriin. Retkeläiset 

tutustuivat myös Lapoon itäpuolella sijaitsevaan kosteikkoon, joka on tehty järven 
suojelemiseksi. Kosteikon tehtävänä on kerätä lähialueilta järveä kohti valuvat ravinteet. 
Kosteikkoon kertyvää kiintoainetta tyhjennetään ja kuljetetaan etäämmälle järvestä. 

14.8. Yli-Sepässä laulettiin maakuntalauluja Vihdin seurakunnasta eläkkeelle jääneen kanttorin 
dir.cant. Martti Kilpeläisen johdolla. Yli-Seppään oli kokoontunut yli 40 innokasta laulajaa. 

3.9. ”Avaimet maisemaan”– hanke starttasi kyläkävelyllä Vihtijärvellä. ”Avaimet maisemaan”– 

hanke on Ykkösakseli ry:n toiminta-alueella Länsi-Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa toimiva 
hanke, joka on kohdistettu kylien luonnon- ja maisemanhoitoon. Mukana hankkeessa 
Uudenmaan alueella on viisi kylää. Alustavasti mukaan ovat ilmoittautuneet Vihdistä Vihtijärvi 

ja Vanjärvi ja Lohjalta Väänteenjoen alue, Lohjan saaristo ja Nummi. Hanketta hallinnoi 
ProAgria Länsi-Suomi ja Länsi-Suomen Maa-ja kotitalousnaiset. Hanketta vetävät Uudenmaan 
puolella Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat Auli Hirvonen ja Noora 

Kalliomäki. Hanke loppuu maaliskuussa 2018. Hankkeessa tehdään yhdessä asukkaiden kanssa 
kyliin maisemanhoitosuunnitelma, kyläkävelyjä ja pidetään talkoita. Maisema on tärkeä osa 

alueen historiaa ja identiteettiä. Hankkeen tavoitteena on lisätä kylien asumisviihtyisyyttä, 
edistää luonnon monimuotoisuutta ja kehittää maisemaa. Jokainen kylä saa määritellä kaikkien 
tärkeimmät kehittämiskohteet joihin hankkeessa keskitytään. 

17.9. Vihdin Keskustan  ”Meidän Vihti”-kiertue saapui Vihtijärvelle. Parin viikon kiertueen aikana 
puolueen väki kiersi eri puolilla Vihtiä mm. vaaliohjelman työstämisen merkeissä. Vihtijärvellä 
tapahtuma järjestettiin kylätalolla klo 11 keskustelun ja kahvittelun merkeissä. Paikalla oli myös 



vihtiläinen kansanedustaja Eerikki Viljanen. 

21.9. Koulun pihan ohi todennäköisesti jolkotellut susi viritti vilkkaan keskustelun kylällä. Niinpä 

Suurpetoyhdyshenkilö Risto Kivistö kävi koululla pitämässä koululaisille ja opettajille 
infotilaisuuden siitä kuinka toimia, jos kohtaa matkallaan suden. Risto neuvoi: Sudelle ei saa 
kääntää selkäänsä eikä juosta karkuun. Jos lähtee juoksemaan, susi mieltää saaliiksi. Sutta ei 

myöskään saa katsoa silmiin, susi kokee sen uhkaavana. Ei saa myöskään mennä sohimaan 
sutta kepillä, pitää kuitenkin pitää meteliä, jotta susi pelästyy ja pakenee. Susi eroaa koirasta 
siinä, ettei se koskaan nosta häntää selkää korkeammalle. Suden väritys voi olla mitä 

erilaisempia harmaan ja ruskean sekoituksia ja jälki on iso: 9 cm leveä ja 12 cm pitkä. 

28.9. Kylätalolla järjestettiin ensimmäinen kyläsuunnitelmailta. Kyläsuunnitelman laatimisessa 
kylä sai apua Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies Pirkko Kaskiselta. Keskiviikkoillan tavoitteena 

oli saada käsitys siitä, minkälaiseksi kyläläiset haluavat Vihtijärven kehittyvän. 

26.10. Kylätalolla oli toinen kyläsuunnitelmailta klo 18 alkaen. Toisessa kyläsuunnitteluillassa 

keskityttiin konkreettisiin tavoitteisiin ja siihen, miten niihin päästäisiin. Illan vetäjänä toimi 
jälleen Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies Pirkko Kaskinen. 

30.10. Kylätalolla vietettiin ”Petoeläimet ja me”-iltaa. Kylätalolle oli kokoontunut noin 25 

innokasta luonnon ystävää kuuntelemaan illan aihetta ”Petoeläimet ja me”, joka oli Vahvistuva 
Vihtijärvi-hankkeen luontokerhon yhtenä teemana. Illan järjestämistä vauhdittivat kylän 
liepeillä tehdyt susihavainnot, joita oli esiintynyt useita. Illan vetäjänä toimi Risto Kivistö, joka 

on yksi Vihti-Karkkilan Riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilöistä. Illan aluksi Risto avasi 
vähän suurpetoyhdyshenkilön tehtäväkuvaa. Suurpetoyhdyshenkilönä toimiminen perustuu 
vapaaehtoisuuteen, ja tehtävään valitut henkilöt saavat riistanhoitoyhdistyksen hyväksymän 

koulutuksen. Suurpetoyhdyshenkilöt toimivat tiiviissä yhteistyössä poliisin ja 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Suurpetoyhdyshenkilön toimenkuvaan kuuluu viedä 
ilmoitetut petoeläinhavainnot TASSU-suurpetohavaintojärjestelmään, joka on siihen tarkoitettu 

sovellus. Järjestelmän avulla Riistantutkimuslaitos pystyy arvioimaan suurpetojen 
levittäytymistä, ja se toimii myös arvokkaana tietolähteenä tutkijoille. Petohavainnot perustuvat 
yleensä yksittäisten ihmisten ilmoituksiin, jotka petoyhdyshenkilö käy paikan päällä 

tarkistamassa. Havainnot voivat olla näkö-, jälki- tai jätöshavaintoja. Ulosteista voidaan 
päätellä, mitä peto on syönyt. Metsästä löydetyistä riistaeläimen jäännöksistä pystytään 
arvioimaan, mikä peto on ollut asialla. Esim. sudella, karhulla ja ilveksellä on jokaisella oma 

tyylinsä tappaa ja syödä saalis. Valtaosa jätöshavainnoista tarkentuu supikoiran tai mäyrän 
tekemiin. Yhtään aiheetonta ilmoitusta ei ole ollut, Risto muistuttu, ja rohkaisi ihmisiä 
ilmoittamaan havainnoistaan hänelle välittömästi. "Käyn tarkistamassa kaikki ilmoitukset 

tuoreeltaan. Kolmen viikon päästä ilmoitettu havainto on jo vanhentunut". 

2.11. Kylätalolla pidettiin Vihtijärven kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Risto Kivistö. Kokouksessa esiteltiin kyläyhdistyksen 

toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin. Veikko Virkki esitteli hallituksen esityksen tulo- ja 
menoarviosta vuodelle 2017. Veikko kertoi, että budjetti on tiukka ja että tuottoja tarvitaan 
kaikin mahdollisin keinoin. Yleisöstä kysyttiin, mikä on kyläkoulun remontoimista otetun lainan 

tilanne. Lainan lyhentämisen suhteen kyläyhdistys on hyvässä tilanteessa. Ylimääräisiä 
lyhennyksiä on onnistuttu tekemään niin, että kun vuonna 2019 kunnan vuokrasopimus 
päättyy, lainaa ei ole enää todennäköisesti jäljellä. 

20.11. Kylätalolla pidettiin kolmas kyläsuunnitteluilta. Kaarina Pullinen ja Heli Einesalo olivat 
edellisten suunnitteluiltojen jälkeen tehneet mittavan työn kokoamalla yksiin kansiin kaikki 
aiempien iltojen toiveet ja ideat, jotta asuisimme ennen pitkää "Unelmiemme kylässä". Kaarina 

jakoi kaikille paikalla olleille tämän mittavan työn tuloksen ja sitä alettiin käydä kohta kohdalta 
läpi. Kaikkiaan illan aikana käytiin läpi yhteensä 30 kohtaa, jotka kaikki olivat paikalla olijoiden 
mielestä kylän tulevaisuuden kannalta tärkeitä. Asioita jaoteltiin ryhmiin: helposti toteutettavat, 

keskivaikeat ja isot. Helpot olivat asioita, joiden toteuttaminen ei vaatinut suuria ponnisteluja 
tai investointeja, keskivaikeisiin piti jo hieman paneutua tarkemmin ja pitkäjänteisemmin, 

mutta eniten päänvaivaa tuottaisivat kategoria isot, jotkin siinä olevat visiot tuntuivat vielä   
jopa vaikeasti saavutettavilta. 

27.11. Vihtijärven kappelissa otettiin käyttöön uudet virsikirjat. Tuttu Hoosianna kaikui 

kauniissa aamussa, kun kirkkokansa oli saapunut aloittamaan uutta kirkkovuotta omaan 
tuttuun kappeliinsa. Uudet kirjat olivat juuri tulleet seurakuntaan ja niistä päästiin heti 



laulamaan. Vihdin kirjat ovat väriltään tyylikkään tummansinisiä. Vanhojen tuttujen virsien 
lisäksi kirjan lopussa on lisävihkonen “uusia” virsiä. 

28.11. Vietettiin Nummituvalla ”Päivä paloasemalla”-tapahtumaa. Perinteisen paloautoajelun ja 
hernesoppatarjoilun lisäksi järjestettiin myös nuoriso-osaston sammutusnäytös, jossa nuoret 
pääsivät esittelemään oppimiaan sammutustaitoja. Letkut saatiin levitettyä tyynen 

ammatillisesti ja roihunnut rakennelma sammumaan ripeästi. Puuharasteilla pääsi tutustumaan 
palomiehen varusteisiin, kodin vaaranpaikkoihin, alkusammutukseen, hätäpoistumiseen ja 
eläinpelastukseen. Varusteisiin tutustumisen jälkeen lapset saivat kotiin viemisiksi oman 

palokypärän, jolle varmasti löytyy käyttöä vielä monessa leikissä. Tapahtumaan oli saapunut 
paikalle myös vierailevia tähtiä. Pihaan oli saatu sekä poliisiauto että Tieliikennekeskuksen 
rataliikennekeskuksen johtoauto. RATA P3 hälytetään raideliikenneonnettomuuksiin, ja se 

johtaa raivaus- ja kunnostustoimenpiteitä. Lisäksi se huolehtii yhteydenpidosta 
liikenteenohjaukseen, kunnes rata on taas kuljettavassa kunnossa. ”Päivä paloasemalla” on osa 

kansallisen paloturvallisuusviikon kampanjaa ja yksi pelastustoimen turvallisuusviestinnän 
vuotuisista päätapahtumista. 

2.12. sähkökatkos pimensi osan Vihtijärven kylästä. Karkkilantien varrella Koivulehdontien 

kohdalla oli kaatunut puu, joka aiheutti keskijänniteverkkoon oikosulun. 

6.12. Presidentin linnan itsenäisyyspäivän juhlissa nähtiin vihtijärveläiset Raija Toiviainen ja 
Markku Pietilä. Samana päivänä vihtijärveläiselle Pekka Katajalle myönnettiin Suomen Valkoisen 

Ruusun ansiomerkki. 

2017 

10.1. Vihtijärven korkeudella ei uuden laidansäädännön mukaisesti voinut enää kalastaa 

rasvaevällisiä taimenia järvistä. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 
64°00′N eteläpuolella. Leveyspiiri kulkee Ylivieska–Kuhmo -akselilla. Tätä etelämmässä 
rasvaevällisiä taimenia ei siis saa kalastaa, vaikka ne olisivat yli 60-senttisiä. Poikkeuksena ovat 

lammet ja purot, joista ei ole vaellusyhteyttä järveen tai mereen. Niissä oletetaan esiintyvän 
kääpiöitynyttä järvitaimenta (kansanomaisesti tammukka tai purotaimen). Tällaisissa puroissa 
ja lammissa taimenen pyyntimitta on enintään (ylämitta) 45 senttiä. Toisena poikkeuksena ovat 

taimenet, joiden rasvaevä on leikattu. Näillä kaloilla on pyyntimittana vähintään 50 senttiä. 
Rasvaeväleikatut kalat ovat istutettuja, mistä tämäkin poikkeus johtuu. Rasvaevä on lohikalojen 
selkäpuolella, lähellä pyrstöä oleva pieni evä, joka istukkailta poistetaan erotukseksi luonnossa 

syntyneestä kalasta. Joessa ja purossa kaikki taimenet ja lohet ovat lisäksi rauhoitettuja 
kutuaikana 1.9.–30.11. Mikäli kalastaja saa rauhoitetun kalan, se tulee aina laskea takaisin. 

16.-22.1. Nummituvan lattia kunnostettiin. Vihtijärven VPK haki ja sai Ykkösakselin LIVE-

hankkeesta rahoitusta Nummituvan salin lattian kunnostamiseen. Tuumasta toimeen: lattian 
hiottiin ja vahattiin heti alkuvuodesta viikolla 3. 

3.3. Uutta kyläsuunnitelmaa vuosille 2017-2022 on työstetty talven mittaan. Samalla on 

laadittu kylän turvallisuussuunnitelmaa, joka on tarkoitus niputtaa yhteen kyläsuunnitelman 
kylkeen. Molemmat suunnitelmat ovat nyt siinä vaiheessa, että niihin liittyvät konkreettisten 
toimenpiteiden taulukot ovat kyläläisten kommentoitavina. Taulukoihin on koottu tavoitteita, 

todettu asioiden nykytila sekä tehty ehdotukset toimenpiteiksi ja niiden mahdollisiksi 
toteuttajiksi. Taulukoita ei kuitenkaan pidä käsitellä ns. nakkilistana, vaan pikemminkin 
toimintaa ohjaavina ja tekemiseen inspiroivina ajatuksina. Kuka tahansa voi siis niistä 

inspiroitua, ja ryhtyä tuumasta toimeen. 

Taulukoiden sisältö on koostettu ajatuksista ja ideoista, joita on kerätty mm. seuraavin tavoin: 

• laaja kyläkysely vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille 30.5.- 31.8.2016 kirjallisesti tai 

sähköisesti (107 vastaajaa) 
• Avaimet Maisemaan-hankkeen järjestämä kaikille avoin kyläkävely 3.9.2016 (7 

osallistujaa) 

• kolme kaikille kyläläisille avointa kyläsuunnitteluiltaa Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies 
Pirkko Kaskisen luotsaamana: ke 28.9. (28 osallistujaa), ke 26.10.(16 osallistujaa) ja su 

20.11.2016 (20 osallistujaa), 
• päiväkodin lasten ja koululaisten ajatukset kuvin ja tarinoin 
• VITAL-hankkeen puitteissa vuonna 2015 FCG:n toimesta laadittu kylän 

kehittämissuunnitelma 



• aiemmat kyläsuunnitelmat 2004 (2006 -2010) ja 2010 (2011-2016) 
• turvallisuussuunnitelmatyöryhmä oli mukana laatimassa turvallisuussuunnitelmaa 

• turvallisuussuunnitelman lähteinä on käytetty Vihtijärven kyläkyselyn vastausten lisäksi 
asiaan liittyvää viranomaisten laatimaa materiaalia ja muiden kylien 
turvallisuussuunnitelmia 

9.3. Vihtijärven kylän alueella sähköyhtiö Caruna oli koko talvikauden vaihtanut sähkön 
ilmajohtoja maakaapeleiksi. Hankkeen tarkoituksena on parantaa huomattavasti kuntalaisten 
sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään 

vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. 

10.4. Vihtijärveläiset Harri Hampori (kesk) ja Markku Pietilä (kok) valittiin Vihdin 
kunnanvaltuustoon eilisissä kuntavaaleissa. Toiselle valtuustokaudelle jatkavan Harrin äänisaalis 

oli 119 ja uutena valtuustossa aloittavan Markun 130. Samalla he olivat koko Pohjois-Vihdin 
alueen ääniharavat (Harri 99 ääntä, Markku 91 ääntä). Pohjois-Vihdin alueen äänestysprosentti 

oli 59,2 %, eli äänestäjät olivat liikkeellä hieman aktiivisemmin kuin kunnassa yleisesti 
(57,9%). Uuden valtuuston 43 valtuutetusta peräti 20 on uusia. Miesten osuus on 58 % ja 
keski-ikä 49 vuotta. Suurimpina puolueina ovat edustettuna kokoomus, keskusta ja sdp, joilla 

kullakin on 10 paikkaa. 

17.4. Vihtijärven Kappelikuoron 60-vuotista matkaa juhlittiin Vihtijärven kappelissa toisen 
pääsiäispäivänä. Laulettiin, musisoitiin, kahviteltiin ja jaettiin ansiomerkki. Tässä juhlassa 10-

vuotis kuoromerkin sai Liisa Harju. Kanttori Kaisa-Leena Hannikainen ja kuoron puheenjohtaja 
Raili Leivo kiinnittivät kuoromerkin. Kaisa-Leena Hannikainen toimi myös ansiokkaasti juhlan 
kuuluttajana. Kuoron varsinaisen kokoonpanon lisäksi mukana olivat Karin Fougstedt 

(os.Brummer) huiluineen ja Anna Brummer laulullaan sekä Nikolai Brummer selloineen. 
Dir.Cantus Bernice Brummer paitsi johti kuoroa, soitti myös viuluaan. 

27.4.Vihtijärven Vpk toteutti yhteistoimintaharjoituksen Espoon Pitkäjärven Vpk:n kanssa 

torstaina Vihtijärven kansallismaisemissa. Koulunummentielle oli ”rakennettu” kaksi erillistä 
tehtävärastia, joiden parissa pelastusyksiköt harjoittelivat toimintaa tieliikenneonnettomuus 
tehtävällä. Molemmilla rasteilla työskenteli samanaikaisesti kaksi pelastusyksikköä. Jonkun 

ohikulkeneen matka pysähtyikin hetkeksi, kun liikenteenohjaaja kehoitti pysähtymään ennen 
harjoituspaikkaa. Toisella tehtävärastilla mopoilija oli kääntynyt suoraan ajaneen henkilöauton 
eteen, minkä seurauksena henkilöauto oli törmännyt mopoon. Mopoilija jäi osittain henkilöauton 

alle ja turvavyötä käyttämättä jättänyt henkilöauton kuljettaja löi päänsä voimakkaasti 
ohjauspyörään menettäen tajuntansa. Toisella tehtävärastilla henkilöauto oli törmännyt 
tolppaan, jonka seurauksena kuljettaja oli loukkaantunut ja tämän vieressä ollut apukuljettaja 

oli sekavana poistunut ajoneuvosta päätyen tajuttomana lähiympäristöön. Tehtävärastien 
kouluttajat lisäilivät pientä pikanttia maustetta rasteilleen edellä mainittujen käsikirjoitusten 
lisäksi. 

7.5. Vihtijärven kylän yhdistykset istuttivat sunnuntaina yhdessä Anu Kuuselan muistopuun 
Lopentien varrelle Kylänpääntien risteyksen kohdalle.  Paikalle kertyi yhteensä 
kolmisenkymmentä kyläläistä ja eri yhdistysten edustajia. Maa oli ajankohtaan nähden 

yllättävän routainen, mutta metsäkuuselle saatiin kuin saatiinkin kaivettua istutuskuoppa. Kun 
muistopuu oli saatu asianmukaisesti istutettua, oli lyhyen runohetken aika. Iitu, Varpu ja 
Myrsky Virmavirta lukivat katkelman Lasse Heikkilän runosta Suomi. Kuusen juurelle on 

tarkoitus vielä hankkia muistopuusta kertova kyltti tai laatta. 

11.5. Lauantainen luontoretki starttasi Nummituvan pihalta, jossa heti alkuun esitettiin 
kysymys: mikä on Suomen luonnon tärkein kasvi? Heti ei arvattu, että kyseessä on yleinen, 

rakastettu ja vihattukin, jokapaikan kasvisuku, pajut (Salix). Pajut ovat kimalaisten tärkein 
ravinnonlähde, ja kimalaiset puolestaan ovat useimpien kasvien tärkeimpiä pölyttäjiä. ”Ilman 
pajuja ja kimalaisia ei saataisi esimerkiksi mustikoita”, retken oppaana toiminut Seppo 

Parkkinen kertoi. Seppo Parkkinen on Vihtijärvellä kesäaikaan viihtyvä biologi, tietokirjailija ja 
luontotoimittaja, joka myös valokuvaa paljon. Luontoretki järjestettiin osana Vahvistuva 

Vihtijärvi -hankkeen luontokurssia, ja se polkaisi uuden kauden käyntiin. Retkeläiset 
kokoontuivat Nummituvan parkkialueella, josta jatkettiin kävellen Laihue-lammen maastoihin. 

15.5 Vihdin kunnanmestaruusviesteissä Vihtijärven Uhka voitti kokonaiskilpailun. Kiertopalkinto 

jälleen Vihtijärvelle. 

20.5. Ilmestyi uusin Vihtijärveläinen -lehti, sen välissä oli uunituore Kylä- ja 



turvallisuussuunnitelma 2017-2022 sekä mahdollisuus liittyä vaivattomasti Vihtijärven 
kyläyhdistykseen. 

(22.5.2017 SP) 

 


