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Oi, tätä valinnan vapautta!  

Vihtijärveläinen  – Vihtijärven kylälehti ilmestyy kerran vuodessa 
Päätoimittaja: Lea Viitaniemi 

Toimittajat: Sari Ahvenharju, Aku Ahlholm 
Kuvaaja: Juha Ahvenharju 

Kansikuva: Veikko Törmälehto 
Piirrokset: Sari Ahvenharju 

Ilmoitusmyynti: Mika Nilsson 
Painopaikka: Suomen Painotuote 

Tuoreimmat tiedot: www.vihtijarvi.fi

Teksti: Lea Viitaniemi   Piirros: Sari Ahvenharju

Joku kyläläinen on kiitellyt Vihtijärven olevan sellainen paikka, jossa saa olla hirmuisen yhteisöllinen ja 
aktiivinen jos haluaa. Mutta jos taas ei halua, saa olla rauhassa omassa mökissään osallistumatta mihin-
kään yhteiseen. 

Totta! Tämänkin kylälehden taustalla on toisaalta usuttaa ihmisiä yhteisiin harrastuksiin, tapahtumiin 
ja juhliin. Haluamme toki saattaa tapahtumia mahdollisimman monen asukkaan ja mökkiläisen tietoi-
suuteen. ”Kyläaktivistit” rohkaisevat ihmisiä osallistumaan, sillä yhdessä pyritään jakamaan sitä upeaa 
yhteisöllisyyden tunnetta, jonka voivat saada aikaan vaikkapa koulun korjaustalkoot tai vapaapalokunta-
toiminta. Ja juuri osallistumalla, tekemällä ja touhuamalla saamme aikaan tuloksia.

Toisaalta, vapautta on juuri se, että saa itse valita. Jos ei huvita, voi aivan mainiosti
 jäädä kotiin nautiskelemaan omasta ympäristöstään, kaikessa rauhassa. Maaseudun 
rauhassa saa ihmislapsi elää elämäänsä juuri niin kuin parhaakseen näkee. Pieni 
kylä antaa nämä molemmat mahdollisuudet. 

Mahdollisuuksia elämässä on nyt entistä enemmän, sillä tämä, kerran vuodessa 
jaettava, painettu kylälehti saa seurakseen jatkuvasti päivittyvät, ajan hermolla 
sykkivät nettisivut. Internetin aikakaudella tietoa pitää olla saatavilla helposti 
ja nopeasti. Vihtijarvi.fi-sivusto kertoo kylän uutisia, esittelee ihmisiä, tiedottaa 
menoista ja kertoo ajankohtaisista asioista – mahdollisimman laajasti. Toivon, 
että kyläläiset vinkkaisivat tulevista tapahtumista, uutisista ja tiedonmuruista 
sekä ottaisivat osaa yhteiseen keskusteluun. Näin saamme välitettyä tietoa 
entistä monipuolisemmin. 

Nettisivusto ei tule syrjäyttämään perinteistä painettua tiedonvälitystä 
Vihtijärvelläkään. Painamme edelleen lehteä, ilmoitamme paikallislehdissä 
ja jaamme tiedotteita postilaatikoihin. 
Valinta pysyy Sinulla – nettiinkään 
ei ole pakko kurkistaa, jos ei halua. 

Vihtijärven tuoreet uutiset, 
tapahtumat ja tiedot löydät 
osoitteesta www.vihtijarvi.fi.
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Kyläyhdistyksen viime toimikaudel-
la saatiin viimein kesäkuussa 2007 
allekirjoitettua sopimus Vihdin kun-
nan kanssa koulutalon luovutukses-
ta ja 10 vuoden vuokrasopimukses-
ta. Aikaa vievien neuvottelujen jäl-
keen saatiin sopimus myös Kiinteis-
töyhtymä Hiiskulan kartanon kans-
sa rahoituksesta. Yhdistys tulee kor-
jaamaan koulurakennuksen ja vuok-
raamaan alakerran Vihdin kunnalle. 
Yläkerta tulee kyläläisten ja muiden 
yhdistysten käyttöön ja sen korjaus-
kustannuksiin tullaan hakemaan pai-
kalliselta EU-toimintaryhmä Ykkö-
sakselilta avustusta. Näin yläkerras-
ta tulee kyläläisten olohuone ja saam-
me näin viimein myös nuorisolle ko-
koontumistilan. On hyvin merkittä-
vää, että Hiiskulalta saamamme laina 
on koroton.

HANKKEET
Kouluhanke on nostattanut kylähen-
keä merkittävästi ja erilaiset hank-
keet ovat nytkähtäneet liikkeelle. Ky-
län koordinaattoriksi kehittämishank-
keeseen palkattiin kolmeksi vuodeksi 
Kaarina Pullinen. Ykkösakselin hal-
litus on puoltanut hanketta ja lopulli-
nen päätös TE-keskukselta on tulossa 
syksyllä 2008. 

Vesi- ja palvelutaloesiselvityshanke 
on tällä hetkellä menossa vesiselvi-
tyksen osalta eteenpäin Risto Almon-
karin toimesta. Ykkösakselin hallitus 
on puoltanut myös tätä hanketta. Pal-
velutaloselvitys on tarkoitus käynnis-
tää 2010 jälkipuolella ja sen tulee te-
kemään kyläkoordinaattorimme Kaa-
rina. Seuraavien vuosien aikana yh-
distyksellä tulee olemaan kolme Yk-
kösakselin hanketta yhtä aikaa me-
neillään, mikäli kaikista tulee puol-
tava päätös Uudenmaan TE-keskuk-
sesta.

Eri tahot ovat olleet hyvin myötämie-
lisiä kouluhankkeellemme. Kotiseu-
tuliitto on myöntänyt 15 000 euroa 
ja keräystili on tuottanut tähän men-
nessä 13 500 euroa. Hans Brummerin 
50-vuotis-syntymäpäiväkeräys, Vih-

tijärven diakoniakerhon myyjäiset, 
kappelikuoron 50-vuotisjuhlakonsert-
ti ja Antti Virmavirran itsenäisyyspäi-
vän esitys sekä muut rahankeräysta-
pahtumat ovat kaikki olleet merkittä-
viä. Niistä kiitos kuuluu lahjoittajille, 
mutta myös kaikille niille, jotka näi-
hin tapahtumiin ovat osallistuneet ja 
auttaneet niiden toteuttamisessa. Esi-
tän mitä lämpimimmät kiitokset yh-
distyksen puolesta.

Koulun rakennustoimikunta on ko-
koontunut usein ja se toimii työruk-
kasena etsittäessä käytännön ratkai-
suja korjauksessa. Toimikunta val-
mistelee yhdessä koordinaattorin 
kanssa tarjoukset eri työvaiheista ja 
toimii suunnittelijoiden kanssa yh-
dessä. Tällä hetkellä (huhtikuussa) 
ovat käynnissä arkkitehti-, rakenne- 
ja lvis-suunnittelutyöt.  

TALKOOT
Koulun talkoisiin on tullut joka ker-
ta n. 20 henkeä ja voin ilolla todeta, 
että meidän kylästä löytyy vielä tal-
koohenkisyyttä hienosti. Talkoissa on 
ollut kaikille töitä ja on ollut mukava 
nähdä, että lähes perhekunnittain tul-
laan talkoisiin. Esitänkin tässä erittäin 
suuret välikiitokset kaikille talkois-
sa olleille ja jo etukäteen niillekin, 
jotka ovat laittaneet nimensä talkoo-
listaan. Työt jatkuvat ja talkoot ovat 
erittäin merkittävä osa niin taloudelli-
sesti kuin myös henkisesti hankkees-
samme.

Voidaan havaita, että kylällä on me-
neillään monia hankkeita ja niistä tär-
keimpänä kouluhanke on etenemäs-
sä hyvää vauhtia. Kouluprojekti on 
luonut selvästi uutta kylähenkeä enti-
sen lisäksi. Kyläläisten tuki oli mer-
kittävä neuvotteluvaiheissa ja nyt asi-
an edetessä ovat monet päässeet aut-
tamaan kukin omilla tahoillaan ja ta-
voillaan. Kirpputori oli menestys ja 
se on tarkoitus avata tänäkin kesänä 
samassa paikassa. Olen huomannut ja 
aistinut upeata me-henkeä kyläläisten 
keskuudessa. Siitähän kaikki on alka-
nut jo aikaisemminkin, kuten historia 

on osoittanut. Nyt on vain tämän su-
kupolven uurastuksen ja voimannäy-
tön vuoro. Ponnistellaan ja ahkeroi-
daan! Nyt meillä on mahtava ja haas-
tava kohde.

TAPAHTUMIA
Siinä välissä, kun ei ole talkoita, ra-
kentamista tai kirpputoria, on tarjol-
la kylätapahtumia, joten tulkaa nii-
hinkin – myös kaikki kesäasukkaat.  
Kulttuuri-ilta on elokuussa. Juhan-
nustanssit Nummituvalla ensimmäi-
senä juhannuspäivänä järjestetään ky-
läyhdistyksen voimin ja tuotto tulee 
koulun hyväksi. Syökerin tuvalla ole-
vaan listaan voi laittaa nimensä, mi-
käli haluaa tulla tansseihin toimihen-
kilöksi. Laittakaa sana kiertämään ja 
mennään joukolla perhekunnittain 
Nummituvalle myös illanviettoon. 
Päivällä on perinteiset ja suositut Uh-
kan järjestämät juhannuskisat Num-
mituvan kentällä.

Teatterimatka tehdään Tuusulan Ran-
tatien kesäteatteriin Krapin puistoon 
lauantaina 2.8. Lipun hintaan sisältyy 
viiden euron tuki kyläyhdistyksel-
le. Teatteriretkestä on tarkempi ilmoi-
tus toisaalla tässä lehdessä. Kulttuu-
ririennot jatkuvat seuraavana viikon-
loppuna Ylisepässä, jossa sunnuntai-
na 10.8. perinteinen kulttuuri-ilta. Il-
lan ohjelma on vielä avoin.

Vielä eräs tapahtuma, nimittäin kun-
nallisvaalit ovat syksyllä ja on erittäin 
tärkeätä, että kylältä on edustajia kun-
nan päättävissä elimissä. Siksi on tär-
keää, että kyläläisten äänet keskittyi-
sivät kylän omille ehdokkaille. Viime 
kaudella Vihdin kunnanvaltuustossa 
on ollut kaksi ehdokasta Vihtijärveltä. 
Muistakaa käydä äänestämässä en-
nakkoon, äänestysbussissa tai vaali-
päivänä. Seuratkaa ilmoittelua!  

Iloa ja intoa yhteisten asioidemme 
puolesta – meillä on hieno kylä!

Tervehtien
Anu

06.04.2008
Puheenjohtajan katsaus
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Kurkista kulissien taakse!
Teksti: Kaisa Kuusela     Kuva: Juha Ahvenharju

Kymmenvuotista taival-
taan juhliva Teiniteatte-
ri paljastaa nyt ensi kertaa 
yleisölle, kuinka pikkujou-
lujen teatteriesitykset to-
dellisuudessa syntyvät.

Vihtijärven Teiniteatterin kantaesitys 
nähtiin joulukuussa vuonna 1998.
Paikkana oli Vihtijärven Nummitupa, 
tapahtumana kylän perinteiset pikku-
joulut. Tapahtuma on kerännyt väkeä 
yhteen sekä omalta kylältä että naa-
puripitäjistä jo lähes neljänkymme-
nen vuoden ajan. 
Teiniteatterin kantaesityksenä esi-
tettiin valtakunnassammekin suu-
ren suosion saavuttanut tv-ohjelma 
BumtsiBum. Sinä iltana Nummituvan 
maineikkaalla ja legendoja keränneel-
lä esiintymislavalla nähtiin Marco 
Bjurström, Matti & Teppo, Esa Nie-
minen, Seppo Hovi, Aira Samulin ja 
jopa ELVIS!
Vihtijärven Teiniteatterin ehdottoma-
na esikuvana on toiminut teatteriryh-
mä Vihtijärven Nuoret, jotka tekivät 
näytelmiä Vihtijärven pikkujoului-
hin huimat 25 vuotta! ”Nuoret” loih-
tivat näytelmänsä tv-ohjelmien, sa-
tujen ynnä muun pohjalta kirjoittaen 
kuitenkin käsikirjoituksen itse. Näin 
saatiin tutulle tarinalle kylän ja yh-

teiskunnan asioihin pureutuva humo-
ristinen juoni sekä mehukkaat rooli-
hahmot. 
Pari vuotta Teiniteatteri ja Nuoret te-
kivät samanaikaisesti näytelmiä kylän 
pikkujouluihin, kunnes Nuoret jät-
tivät Teiniteatterille perinnöksi suu-
ret saappaat, joita perilliset ovat pyr-
kineet viime vuosien aikana täyttä-
mään. Vihtijärven Nuorien annis-
ta olemme sittemmin saaneet nauttia 
Vihtijärven Mieslaulajien muodossa.
Teiniteatterin teatterivuosi alkaa elo-
kuussa, kun joku ryhmän jäsenistä 
heittää ilmaan toteamuksen: ”Pitäisi 
sitä varmaan jokin näytelmä tehdä tä-
män vuoden pikkujouluihin...” Liekö 
Hämeen läheisyydellä hidastavaa vai-
kutusta, sillä tuossa vaiheessa näytel-
mä ei ota askeltakaan suuntaan taikka 
toiseen. Seuraavan kerran näytelmäs-
tä saatetaan puhua syyskuussa, kun 
ensi-iltaan on aikaa runsaat kolme 
kuukautta. ”Kyllähän tässä on vie-
lä aikaa, liika harjoittelu kostautuu”, 
joku toteaa ja asia jää siihen.
Lokakuun loppupuolella aletaan lo-
pulta heräillä, kun ensi-iltaan on ai-
kaa puolitoista kuukautta. Lasketaan 
päiviä ja viikonloppuja. Sumplitaan 
yhteisiä harjoitusajankohtia, mikä on 
viime vuosien aikana osoittautunut 
kaikkein vaikeimmaksi koko näytel-
mäprosessin teossa. Loppujen lopuk-
si ne yhteiset harjoituskerrat, joihin 

kaikki (keskimäärin seitsämän hen-
kilöä) kykenevät osallistumaan, ovat 
laskettavissa yhden käden sormilla. 
Ensi-illan lähestyessä paniikkikohta-
usten, painajaisten sekä stressin mää-
rä kasvaa, mutta suuren päivän aamu-
sella vedetään kenraaliharjoitus läpi 
vaikka harmaan kiven ja kannon. Sa-
nonta ”huonosti mennyt kenraali tie-
tää hyvää ensi-iltaa” antaa lohdutusta 
enemmän kuin voi kuvitellakaan.
Näytelmän juoni perustuu siis yleen-
sä johonkin tv-ohjelmaan, satuun tai 
muuhun tarinaan, mutta käsikirjoituk-
sen sorvaamme itse. Käsikirjoitukses-
sa pyritään käsittelemään kylän ja yh-
teiskunnan kuluneen vuoden tapahtu-
mia humoristisissa merkeissä. 
Ohjauksesta vastaa kukin ryhmän jä-
sen vuorollaan, eli kulloinkin se jolla 
ei kyseisellä hetkellä ole tekemistä la-
valla. Valoihin ja ääniin eli ryminään 
ja ryskeeseen pitää valjastaa yksi 
henkilö. Tarvittaessa tämäkin valo- ja 
äänimies / -nainen on käynyt toteutta-
massa itseään lavalla. 
Puvustuksesta ovat huolehtineet Tei-
niteatterin jäsenten vanhempien vaate-
kaapit sekä vinttikomerot. Ja joka vuo-
si on niistä löytynyt toinen toistaan 
erikoisempia helmiä! Kaunis on tässä 
vaiheessa väärä sana kuvaamaan noita 
luomuksia, jota ovat joskus olleet to-
dellisia muodin aarteita. Suuret kiitok-
set siis vanhemmillemme! 

Koulukohtaus vuoden 2007 näytelmästä, Taru Wihtijärwen Herroista ja Frouvista.
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Orkesterinjohtajaksi 
Karkkilan kesämusikaaliin

Teksti ja kuva: Lea Viitaniemi

Vihtijärven kasvatti Anna 
Kuusela näkyy vahvasti ny-
kyisen kotikaupunkinsa, 
Karkkilan, tämän vuoden ke-
säteatterinäytöksissä.

Karkkilan Työväen Näyttämön 
100-vuotisjuhlaproduktiona nähdään 
kesäteatterissa musikaali Mustalaisleiri 
muuttaa taivaaseen.
Musikaalin on kirjoittanut Emil Lotia-
nun ja Maksim Gorkin mukaan Mart-
ti Pulakka ja musiikin ovat säveltäneet 
Jevgeni Doga ja Jyrki Heikkilä. Näy-
telmän ohjaa Markku Arokanto. Ko-
reografina on Toni Keski-Liikala.
Vahvat vihtijärveläiset juuret omaa-
va muusikko Anna Kuusela pyydettiin 
mukaan orkesterin johtajaksi. Anna 

soittaa johtamassaan orkesterissa kos-
ketinsoittimia. Vihtijärveläisille Anna 
on tuttu näky muun muassa kulttuuri-
iltojen muusikkona. 
Yhdessä teatterin puheenjohtajan Mika 
Nikanderin kanssa he ovat sovittaneet 
musiikin sekä äänittäneet studiolla CD-
levyn, jonka avulla näyttelijät ovat voi-
neet harjoitella kesän näytöksiä varten. 
- Annan kanssa yhteistyö on ollut oi-
kein sujuvaa. Hän on todella nopea ih-
minen ja hyvä muusikko, tuumaa Ni-
kander.
Näyttelijät ovat harjoitelleet roole-
jaan alkuvuodesta lähtien. Orkesteri tu-
lee harjoituksiin vasta juhannuksen jäl-
keen, alle kaksi viikkoa ennen ensi-il-
taa, joka on 5.7. Yhteensä näytöksiä 
on 16.
Fagerkullan pihanäyttämöllä soi tänä 
kesänä totutuista taustanauhoista poi-
keten livemusiikki. Aidot sävelet so-

Anna Kuusela sovittaa ja soittaa mu-
siikkia Karkkilan kesäteatterissa.

pinevat historialliseen högforsilaiseen 
ruukkimiljööseen. Satavuotiaan teatte-
rin juhlanäytös on miltei pakko nähdä 
− ja kannustaa ”meidän Annaamme”!

Vihdin kesäteatteri
Kirkkoniementie 12
Heikki Turunen:

Simpauttaja
Ohjaus: Markku Hyvönen
14.6.−16.8. Puhelinvaraukset ma−pe 
numerosta 09-222 4250 

Fagerkullan museoalueen 
kesäteatteri 
Karkkila
Martti Pulakka: 

Mustalaisleiri muuttaa 
taivaaseen
Ohjaus: Markku Arokanto
5.7.−2.8. Lippuvaraukset arkisin: 
0400-945823

Lähiseutujen teatterinautintoja
Kivi-juhlat, Taaborinvuori
Nurmijärvi
Aleksis Kivi: 

Lea
Ohjaus: Antti Sevanto
27.−28.6.

Nummisuutarit
Ohjaus: Kai Lehtinen
15.−18.8. Liput Lippupalvelusta, 
p.0600 10 800 (1,50 €/min+pvm),
Lipunmyynti Taaborinvuorella alkaa 
1,5 h ennen esityksen alkua

Teatteri Päivölä 
Kahvelan pihanäyttämö, Hyvinkää 
Aleksis Kivi: 

Olviretki Schleusingenissä
Ohjaus: Marko Lindholm 
25.7.−10.8.

Anna Brotkin: 

Punahilkka
(lastenteatteria) 
Ohjaus: Markus Saari
25.7.−10.8. 
Liput p. 040 762 1990

Sajaniemen kesäteatteri
Loppi
Heikki Salo – Heikki Paavilainen:

Satumaa
Ohjaus: Taru Kivinen
28.6.−26.7. varaukset p. 040 754 2886

Mustion Linnan 
kesäteatteri
Derek Benfield:

Parittain
Ohjaus: Jouko Keskinen
2.−26.7. p. 050 3091 621

Lohjan teatteri 
Josef Stein:

Viulunsoittaja katolla
Ohjaus: Sari Niinikoski
6.6.−19.6. varaukset 019 369 4300, 
019 369 1499

Kesän lempeimpiä nautintoja 
on pakata lämmin villatakki 
mukaan ja istahtaa koivujen 
katveeseen lähiteatterin pen-
kille seuraamaan näytelmää. 
Tässä muutama vinkki:
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Kirjatoukan maistiaisia
Vihtijärveläisen kirjapinosta löytyy mielenkiintoisia opuksia tutuista vihtiläismaisemista, oh-
jeita käytännölliseen nikkarointiin omalla pihalla, upeita sisustusideoita sekä vanhojen esinei-
den romuromantiikkaa kotiin –  nuorison mopoharrastusta unohtamatta.

Jouko Heikola
Akvarelleja ja tussipiirrok-
sia Vihdistä 1996-2003
Pilot-kustannus Oy (omakustanne)

Kirja sisältää yhteensä 57 Jouko Hei-
kolan maalausta ja piirrosta eri puo-
lilta Vihtiä. Osa kohteista on tuttu-
ja yleisiä nähtävyyksiä Vihdistä, mut-
ta esillä on myös tuntemattomampia 
yksityisiä kohteita. Yksityiskohtaisia 
ja taidokkaita maalauksia ja tussitöi-
tä on ilo katsella. Jokaisen kuvan yh-
teydessä on lyhyt selostus kohteesta. 
Värikäs ja mielenkiintoinen teos, jos-
ta voi bongata vaikka tuttuja, Vihti-
järveltäkin löytyviä kohteita.

Sari Ahvenharju

Sanna Halla-aho,Jenni-Justiina 
Niemi
Viipaloitu villatakki ja 
muita tuunauksia
WSOY 

Oivallisia ideoita nurkissa lojuvi-
en tavaroiden pelastamiseksi. Vint-
tikomeron kätköistä saa varmasti ai-
kaan aarteita, jahka ideamylly pääsee 
vauhtiin. Kirja kauniine kuvineen in-
nostaa kierrättämään ja kokeilemaan. 
Vihtijärven kirpputoriltakin löytynee 
vaikkapa vanhoja virkattuja liinoja 
ja elähtänyt lampunjalka, joista saa 
helppojen ohjeiden avulla värjäämäl-
lä ja yhdistelemällä upean pitsivalai-
simen – yksilöllisen kaunista romuro-
mantiikkaa ilman erikoistaitoja. 

Lea Viitaniemi

Vihdin museon ja Vihdin kameraseura 
ry:n yhteinen kirjaprojekti on mielen-
kiintoinen ja erilainen katselmus Vih-
din historiaan. Signe Branderin vuo-
sina 1929−1930 ottamien valokuvien 
rinnalle ovat Vihdin kameraseuran jä-
senet ottaneet vuosien 2004-2005 ai-
kana uudet kuvat kertomaan muutok-
sesta. Jokaisesta kohteesta on kaksi 

Martti Sirola
Hiiden Heimo
Vihdin kunta 2007

Hiiden Heimo on Vihti 500 vuotta 
-juhlavuoden virallinen sarjakuva, jon-
ka kuvat ja kertomus ovat Martti Siro-
lan käsialaa. Julkaisu on näyttävän nä-
köinen sarjakuvakirja, jonka piirrok-
set ovat taidokkaita. Ilman kunnollista 
juonta keskiaikaisen ritarin seikkailu 
”Vihdan” kunnan historiassa jää kui-
tenkin sekavaksi ja kokonaisuus ras-
kaaksi. Sarjakuvan suuresta menestyk-
sestä kuitenkin kertoo se, että teos on 
miltei loppuunmyyty. Jos jostain saat 
käsiisi kyseisen teoksen, kannattaa se 
hankkia kirjahyllyyn pelkästään jo sen 
erikoislaatuisuuden vuoksi.

Sari Ahvenharju

kuvaa: vanha ja uusi, kartta sekä kir-
jallinen kuvaus kohteesta. Tämän kir-
jan kanssa voi lähteä tutkimusretkel-
le menneeseen ja nykyiseen Vihtiin 
tai vaikka katsomaan kohteita paikan 
päälle. 166 kohteen joukossa on myös 
muutama kuva Vihtijärveltä.

Sari Ahvenharju

Vihdin Museo
Signe Brander Vihdissä, 
Vihdin kameraseura Signe Branderin jäljillä
Oy Nord Print Ab
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Magnus Englund & 
Chrystina Schmidt: 
Country Living – Tyylikästä 
asumista Pohjoismaissa
Otava

Pohjoisen kodissa ollaan lähellä met-
sää, vettä ja aitoja materiaaleja. Nap-
paa luonnonläheisiä sisustusideoita ja 
tutustu Pohjolan suunnittelijoiden töi-
hin. Kirjan tyylikkäät kuvat kunnioit-
tavat pohjoismaisia sisustusklassikoi-
ta omassa ympäristössään.

Lea Viitaniemi

Rakenna kotipihalle 
Otava

Kesän korvilla sisäinen nikkari-nii-
lo nostaa jälleen päätään. Jos taitai-
sin, rakentaisin tontin laitaan portin 
ja talolle terassin. Otavan uusi, täs-
mällisin kuvaohjein ja havainnolli-
sin piirroksin varusteltu rakennusopas 
ohjaa kansantajuisella kielellä vai-
he vaiheelta huolelliseen lopputulok-
seen. Alussa opetellaan perusteknii-
kat, loppua kohden vaatimustaso kas-
vaa. Kirjan avulla sisäinen remontti-
into jalostuu käyttökelpoiseksi raken-
nustaidoksi.

Lea Viitaniemi

Tuija Lehtinen: 
Mopo 
Otava

Kirja kertoo nuorten harrastuksesta, 
mopojen virittämisestä. Tapahtumaky-
lää voisi verrata Vihtijärveen: kylässä 
ei asu paljon ihmisiä ja puolen tunnin 
päässä on lähin elokuvateatteri. Lehti-
nen kirjoittaa sekä nuorille että aikuisil-
le, mutta tämä kirja on selkeästi nuoril-
le. Kirjan lukemisessa pitää olla oikeas-
ti mukana, koska yksi luku kertoo tari-
naa aina yhden henkilön näkökulmasta.

Katja Hänninen

Englannin keskustelupiiri – English Club
  

Vihtijärvellä on yli viisitoista vuotta toiminut englanninkerho. Aluksi sillä oli suomen-
kielinen opettaja. Viimeiset 10 vuotta piirissä on ollut englanninkielinen opettaja ja piiri 
on saanut nimekseen English Club. Piiriläiset toivovat, että ”klubiin” tulisi uusia opiske-
lijoita, jolloin saisimme edelleen pitää tämän ainoan Hiiden Opiston piirin Vihtijärvellä.

Kurssi kokoontuu monitoimitalolla tiistaisin klo 18–19:30 joka toinen viikko. Tarkem-
mat kurssiajat syksyllä Hiiden Opistosta tai netistä: vihtijarvi.fi. 
Ohjaaja Elisabeth Roberts-Rossi, p. 040 8411 827

We are looking forward seeing new members in English Club!

Best wishes,
English Club
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Teatteriretki 
Tuusulan Krapiin ja  

vierailu Halosenniemeen 

Tällä kerralla retkemme suuntautuu Tuusulan Rantatien Kesäteatteriin, 
Krapin puistoon katsomaan Keski-Uudenmaan Teatterin esittämää 

Sisko Istanmäen romaaniin pohjautuvaa näytelmää:

”Liian paksu perhoseksi” 
Elämänmakuinen, värikäs kylätarina juontaa juurensa 60-70-luvulle 

ja katsojille on taattu naurua, itkua, jännitystä…..

Lauantaina 2.8.2008 lähtö klo 15:00 Syökerin tuvalta

Ohjelma:
klo 16:00  tutustuminen taiteilijakoti  Halosenniemeen

klo 17:00 Suomalainen Kesä-puffet Krapilla 
(sisältää: keitto, sienimuhennos, keitetyt perunat, kalalajitelmia 

lisukkeineen, salaatteja, leipää, jälkiruokajuustoja jne.) 
klo 19:00 Teatteriesitys Krapin puistossa
klo 20:10 Väliaikakahvit ja marjatorttu

n. klo 22:00 Lähtö Vihtijärvelle

Sitovat ilmoittautumiset 30.6. mennessä Anu Kuuselalle
Puh. 0400-483 640 tai s-posti anu.kuusela@pp.inet.fi

Hinta 75 eur / hlö
Hinta sisältää  matkaohjelman tarjoiluineen ja n. 5 euron tuen kyläyhdistyksen kouluprojektiin.

Matkan voi maksaa tilille LUOP 529731-41780 Vihtij. Teatterimatkat

LÄHDETÄÄN JÄLLEEN KOKO KYLÄ RETKELLE!
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Kesäkuu
14.6. (la) Kesäretki Rokokalliolle (ilmoitus toisaalla leh-
dessä)
21.6. (la) Perinteiset juhannuskisat ja -tanssit Nummitu-
valla
22.6. (su) klo 10 Kesävieraiden ja kyläläisten yhteinen 
kirkkopyhä
29.6. (su) klo 18 Äidit ja tyttäret -uusintaesitys kappelilla

Heinäkuu
26.7. (la) Nummituvan kesäjuhlat
18.–19.7. (pe–la) Sunset Beach Party, Karkkila

Tapahtumakalenteri
Nappaa talteen tärkeimpien 
kylämenojen kalenteri. Kalenteriin on 
jätetty tilaa myös omille merkinnöille. 
Tuoreet menotiedot luet ja tiedotat netis-
sä: www.vihtijarvi.fi.

Elokuu
2.8. (la) Teatterimatka Keski-Uudenmaan kesäteatte-
riin (ilmoitus toisaalla lehdessä) 
10.8. (su) Kulttuuri-ilta Ylisepässä
16. 8. (la) Kesäkauden päättäjäiset Syökerin tuvalla 
23.8 (la) Vihti-päivä, vuosisatamarkkinat Vihdin kir-
konkylässä
24.8. (su) Pertunpäivän pidot Vihdin kirkonkylässä

Lokakuu
19.10. (su) Vihtijärvi-hölkkä klo 12, lähtö Nummi-
tuvalta

Marraskuu
1.11. (la) Pyhäinpäivän tanssit Nummituvalla
30.11. (su) Diakonia-arpajaiset sekä myyjäiset kap-
pelilla
30.11. (su) Puurojuhla Ylisepässä

Joulukuu
13.12. (la) Nummituvan perinteiset pikkujoulut
25.12. (to) Joulutanssit Nummituvalla

$
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Viisi syytä viettää kesää 
Vihtijärvellä

Teksti: Sari Ahvenharju

1. Luonto
Täällä eivät kaupungin pölyt, ruuhkat ja kiire vaivaa! Luonto tarjoaa 
elämyksiä, yllätyksiä ja tietenkin luonnon omat tuotteet, kuten marjat 
ja sienet. Luonnon yrteistä kiinnostuneet voivat kerätä puhtaat luonnon-
tuotteet ja kuivata omat teeainekset ja mausteyrtit seuraavan talven va-
ralle. 

2. Harrastukset
Vihtijärvellä on erinomaiset uintimahdollisuudet puhtaissa luonnonve-
sissä monilla yleisillä uimarannoilla, joista useat sopivat myös perheen 
pienimmille matalan hiekkapohjansa ansiosta. Kokeile kalastusta, bon-
gaa lintuja, lue hyvää kirjaa mökin rappusilla, ota aurinkoa tai oleile 
rennosti riippukeinussa.  

3. Tapahtumat
Osallistu kyläyhdistyksen, urheiluseura Uhkan tai VPK:n järjestämiin 
tilaisuuksiin. Kyläyhdistyksen kulttuuri-ilta, Uhkan juhannuskisat ja 
VPK:n kesäpäivät ovat vain muutamia jännittäviä koko perheen tapah-
tumia, joihin kannattaa tutustua.   

4. Kirpputori
Kyläyhdistyksen ylläpitämä kirpputori on mielenkiintoinen ja erikoi-
nen, tutustumisen arvoinen paikka. Myynnissä olevat tuotteet ovat lah-
joituksina myyntiin annettuja tavaroita. Jo pelkkä miljöö on käynnin ar-
voinen syy. Tavara vaihtuu taajaan ja hinnat ovat kohdallaan. Tuotto 
menee lyhentämättömänä Vihtijärven koulun ja kylätalon korjauskus-
tannuksiin. 

5. Lähellä pääkaupunkiseutua
Vihtijärvi on lähellä pääkaupunkiseutua, mutta silti todellinen maalais-
kylä. Vihtijärvelle on helppo ja nopea tulla, myös julkisilla kulkuneu-
voilla. Jos pidempiaikainen oleskelu kylällä ei ole mahdollista, päiväret-
kikin voi olla antoisa. Lähiseutu palveluineen antaa myös oman lisänsä 
kylässä vierailevalle.

Tervetuloa kesä

Se on totta, totta tosiaan,
että jokainen kesää odottaa.
Taas huokaa syvään 
ja hartaasti maa
lumipeitteestä vapauduttuaan. 

Kesä tulee hitaasti
monin entein,
räntäsatein ja viiman elkein.

Se on kevään tuoksu
ja kuovin laulu
se on hiirenkorvien aikataulu.

Järvenlaineet kilvan liplattaa
sorsat puolisoa itselleen katsastaa.
Kesälomaa jo moni
mielessään hautoo,
ajatus on kuin lämmin maito.

Koko kesä on vielä edessäpäin 
on lupa haaveilla näin:
Loman vietän missä haluan,
vaikka Jäämeren rannalla
tai helteessä Afrikan.

Suomen suvea
ei kuitenkaan voita mikään,
sen kauneus, vehreys
jo kesän tulossa itää.

Tervetuloa kesä!

Runon on kirjoittanut 
Anna-Liisa Vottonen 

Vuoden 2006 Vihtijärveläisessä ju-
listettiin nimikilpailu yläkouluraken-
nuksen tulevasta nimestä. Nimiehdo-
tuksia tuli yli 20, kiitos niistä! Kilpai-
lun satoa ovat mm. Kruunula, Vihti-
järven Yläkolo, Kalliola, Kruununta-
lo, Maisema-Savotta, Toimitupa, Ky-
län Majakka, Vihtori, Ahola ja Kylän 

Yläyhteinen. Vastanneiden kesken on 
arvottu kahvipaketti.

Rakennus tulee toimimaan näillä nä-
kymin edelleen kouluna, joten nimen 
muutokseen ei tällä hetkellä ole tar-
vetta, yläkoulu olkoon toistaiseksi 
edelleen yläkoulu. 

Nimikilpailun satoa
Teksti: Kaarina Pullinen
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Olen viettänyt monia ikimuistetta-
via kesiä lapsesta saakka Vihtijär-
vellä. Äitini on kutsunut Vihtijärveä 
Amerikakseen ja minä muistan Vih-
tijärven omana mansikkapaikkanani. 
Voin sanoa rakkauteni luontoon syn-
tyneen täällä ja osaksi kesäpaikas-
samme Lohjalla. Kun noin reilu vuo-
si sitten muutimme mieheni kanssa 
Vihtijärvelle, luulin tietäväni ja tun-
tevani Vihtijärven kuin omat taskuni. 
Kuinka vähän loppujenlopuksi tie-
sinkään. Taskuistani löytyi ja löytyy 
yhä mitä ihmeellisimpiä asioita. 

Moni lähtee etsimään luonnon ih-
meitä kovinkin kauas, joku lähtee 
Lappiin, joku kaukomaille eksotiik-
kaa etsimään. Harvoin tulee huo-
manneensa oman koti- tai mökki-
metsän ihmeitä. Ehkä ne ovat arki-
päiväistyneet, tai sitten niitä ei osata 
edes etsiä. Usein kansallispuistomai-
semissa on helpompi liikkua leveillä 
hoidetuilla poluilla. Hyvien opastei-
den avulla samotessa ei pelkoa ek-
symisestäkään ole. Toisin on tietys-
ti, kun lähtee kuljeksimaan vaikka-
pa lähimetsään, jossa polkuja ei vält-
tämättä ole juuri nimeksikään saa-
ti kylttejä neuvomassa oikeaa reit-
tiä. Silloin on hyvästä kartasta ja 
kompassista apua. Onneksi nykyään 
ei retkeily metsässä jää edes kartan 
hankinnasta kiinni, sillä karttoja saa 
tilattua vaikkapa netin kautta. Kaik-
kein helpointa on tietysti lähteä sa-
moilemaan henkilön kanssa, joka jo 
valmiiksi tuntee ja tietää metsän sa-
laisuuksia.
Mitä lähimetsistämme siis löytyy-

kään? Viime vuonna vietettiin Vih-
din 500–vuotis juhlallisuuksia ym-
päri Vihdin kuntaa. Vihdistä löy-
tyy kuitenkin historiaa, joka menee 
hyvinkin paljon ajassa taaksepäin. 
Näyttäviä historiallisien tapahtumi-
en monumentteja on Vihtijärvellä-
kin runsaasti. Yli kymmenen tuhat-
ta vuotta sitten, heti jääkauden jäl-
keen veden pinta oli korkeimmil-
laan. Silloin kylän etelälaidalla si-
jaitseva korkein kohta Rokokallio 
oli saari. Rokokallion huippu koho-
aa 156 metriä nykyisen merenpin-
nan yläpuolelle. Huipulta löytyy vie-
raskirja, johon voi jättää oman mer-
kintänsä käynnistä sekä laavu, jos-
sa voi viettää hetkisen aikaa vaikka-
pa eväitä syöden. Ympäristöstä löy-
tyy myös muutama pieni kirkasveti-
nen lampi, joissa voi kesäisin pulah-
taa uimaan. 

Vain muutaman kilometrin päässä 
Rokokalliosta on Yoldia-meren mui-
naisranta nykyisen Ylimmäisen-jär-
ven rannan tuntumassa. Itämeren 
vaiheista Yoldiameri-vaiheeksi kut-
sutaan aikaa noin kymmenen tuhatta 
vuotta sitten. Nimensä Yoldia-meri 
sai Yoldia arctica -simpukasta. Seis-
tessä muinaisrannan kivikolla voi 
kuvitella kuinka merivesi aikoinaan 
huuhtoi nyt sammaloituneita ja jä-
kälöityneitä kiviä, ja jonkin matkan 
päässä rannasta siinsi Roko-saari. 

Nämä ehkä tunnetuimmat Vihtijär-
ven luonnonnähtävyydet eivät kui-
tenkaan ole ainoat jäljet, mitä jää-
kaudesta tai sen jälkeisestä ajasta on 
jäänyt jäljelle. Tarkemmin katselles-
sa saattaa maastosta löytää muun-
kinlaisia jälkiä. Metsässä liikkuessa-
ni on vastaan tullut muutama suppa, 
jotka ovat jääkauden sulamisvaiheen 
aikana harjualueille muodostuneita 
pyöreähköjä painanteita. Supat ovat 
syntyneet, kun jäätikön sulamisvir-
tojen kuljettamat suuret jäälohkareet 
ovat hautautuneet maa-aineksen si-
sään ja sulaessaan lohkareen yläpuo-
lella oleva maa-aines on romahtanut. 

Luontoon
Teksti: Sari Ahvenharju

Vihtijärven metsissä näkemäni supat 
ovat useita metrejä syviä ja leveitä. 

Lähimetsissä liikuttuani olen ym-
märtänyt, kuinka vähän loppujen lo-
puksi tiedänkään metsistämme.  Sen 
olen mielessäni kuitenkin päättänyt, 
että liikun tästäkin eteenpäin met-
sässä kaikki aistit avoinna, sillä sitä 
ei koskaan tiedä mitä aarteita ja tari-
noita puiden katveeseen kätkeytyy-
kään. Metsässä liikkuminen on hy-
vää hyötyliikuntaa ja vielä jos sa-
malla saa kerättyä marjat piirakkaan 
tai sienet kastikkeeseen, niin mikäpä 
sen mukavampaa touhua olisikaan? 
Sitä paitsi metsällä on parantava ja 
rauhoittava voima, joka tuo hyvää 
tasapainoa nykyiseen kiireiseen elä-
mään ja antaa perspektiiviä urbaanil-
le elämiselle.
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KESÄPÄIVÄ VIHTIJÄRVELLÄ
LAUANTAINA 14.6.2008 KLO 9-24

RETKI ROKOLLE, LÄHDÖT SYÖKERIN TUVALTA:
KÄVELIJÄT KLO 9

PYÖRÄILIJÄT KLO 10:30 

ROKOLLA TARJOILLAAN MAKKARAA JA LIMUA 
JA LAULETAAN YHDESSÄ

SYÖKERIN TUVALLA
RUOKAILU KLO 14 

BÄNDI JA TANSSIT KLO 18-24 

LIPUT:
AIKUISET 12 EUROA

LAPSET 5 EUROA
(OSA TUOTOSTA LAHJOITETAAN KYLÄYHDISTYKSELLE)

LIPPUJA ENNAKKOON SYÖKERIN TUVALTA 
TAI PAIKAN PÄÄLTÄ 14.6.

JÄRJESTÄJÄT:
SYÖKERIN TUPA JA KYLÄYHDISTYS



Pölähdä kirpputorin syövereihin
Tekstit: Sari Ahvenharju
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Kirpputorivastaava Kaija Silvas-
ti on vuoden 2007 myyntivuorokunin-
gatar. Kirpputori pyörii lahjoitusten 
ja vapaaehtoisten talkoolaisten voi-
min. Tervetuloa ostoksille, myyntirin-
kiin tai tekemään lahjoituksia! Kuva: 
Juha Ahvenharju

Hiiskulan kartanon omistama Kylänpään talo toimii kesäisin kirpputorina. 
Hienoon ja tunnelmalliseen miljööseen kannattaa tulla tutustumaan ja tietysti 
tekemään löytöjä. Kuva: Juha Ahvenharju

Sinulle tarpeeton voi olla toisen aarre. Hyväkuntoiset käyttöesineet, joille ei 
enää ole tarvetta, voi lahjoittaa kirpputorille sen aukioloaikoina.
Kuva: Juha Ahvenharju

Tällaistakin voit löytää Vihtijärven 
kyläyhdistyksen kirpputorilta. Lait-
teella poistettiin selluliittia vielä 
muutama vuosikymmen sitten. Kuva: 
Juha Ahvenharju

Tämä kirjoituskone löy-
si kodin oikean journalistin 
kotoa. Nykyään jutut leh-
tiin kirjoitetaan jo hieman 
erilaisilla laitteilla. Kuva: 
Lea Viitaniemi
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Miksi kyläkirpputori on perustettu?
Kyläkirpputori on perustettu Vihtijär-
ven kyläyhdistyksen varainhankin-
taa varten. Ajatuksena oli ensin lähteä 
muualle kirpputoreille myymään, mutta 
sitten jollain syntyi ajatus kylän omasta 
kirpputorista. Kun kirpputori on omalla 
kylällä, ei tavaroita tarvitse viedä pai-
kasta toiseen ja varastointiongelmia-
kaan ei ole. 

Kuinka monta vuotta kirpputori on 
toiminut?
Vuosi 2008 on kolmas kesä, jolloin 
kirpputori on avoinna. Ensimmäise-
nä kesänä kirpputori oli entisen Salon 
kauppatalon tiloissa. Viime kesänä ja 
tänä kesänä kirpputori on Kylänpään 
talossa Lopentien varrella.

Mistä myytävät tavarat tulevat?
Kaikki kirpputoritavarat ovat lahjoituk-
sia kyläläisiltä, mökkiläisiltä sekä kylä-
läisten tuttavilta ja ystäviltä.

Kirpputori sijaitsee jännittävässä 
miljöössä Kylänpään talossa. Miten 
kirpputori on saanut näin mahtavan 
pitopaikan?
Suuri kiitos kuuluu Kiinteistöyhtiö 
Hiiskulan Kartanon tilanhoitaja Hans 
Brummerille. Kylänpään talo oli vapaa-
na, joten kyläyhdistys saa käyttää sitä 
toistaiseksi kirpputorin pyörittämiseen.

Mikä innostaa tekemään työtä kirp-
putorin eteen? 
Mitäpä sitä ei tekisi kyläyhdistyksen ja 
kyläkoulumme eteen! Tuotto menee ly-
hentämättömänä kyläkoulun korjauk-
seen ja ylläpitoon. On hyvä, että kaikil-
la kyläläisillä on mahdollisuus tehdä jo-
tain kirpputorin hyväksi. Vaikkei oli-
si antaa suuria summia rahaa, niin kirp-
putorille voi tulla myymään tai sitten 
voi lahjoittaa itselle tarpeetonta tavaraa. 
Kierrätysaate on myös yksi asia mikä 
kirpputorissa miellyttää.

Miten pääsen kirpputorille myy-
jäksi?
Myyjäksi pääsee tulemalla kirpputoril-
la käymään ja ilmoittamalla kiinnos-
tuksensa myyjän työhön. Kirpputorilla 
on vihko, josta voi varata oman myyn-
tivuoronsa. Myyjiä kaivataan koko ajan 
lisää, siispä kaikki halukkaat: tervetu-
loa mukaan!

Mikä tapahtuma on jäänyt parhai-
ten mieleesi ollessasi kirpputorilla 
myymässä?
Kerran myin verkkapuvun eräälle asi-
akkaalle, jolle totesin, että verkkapuvun 
kanssa voisi mennä pyöräilemään. Sa-
malla esittelin myynnissä olevaa polku-
pyörää. Asiakas innostui ja niin hänen 
mukaansa lähti sekä verkkapuku että 
polkupyörä.
Vuonna 2007 kirpputori tuotti kyläyh-
distyksen kassaan huimat 5 295 euroa. 
Tämä ylitti kaikki odotukset. 

Kuukauden kyläläinen 
muistelee kadonnutta 

hernelajiketta
Teksti ja kuva: Aku Ahlholm

Uusilla Vihtijarvi.fi-sivuilla julkais-
taan joka kuukausi juttu kuukau-
den kyläläisestä. Ensimmäisenä si-
vuilla esitellään 91-vuotias Johanna 
eli Nanna Holmqvist, joka on vanhin 
vihtijärveläinen.
Nanna muistelee haastattelussa lap-
suutensa Vihtijärveä ja kaipailee 
muun muassa kylällä viljeltyä herne-
lajiketta. Hänen mukaansa maistu-
va pieni herne on sittemmin hävinnyt 
kokonaan. ”Sinne puhdistamoon me 
aina lapsena menimme ja kourimme 
herneitä suuhun”, Nanna muistelee.
Nanna Holmqvist syntyi Hiiskulassa 
kuten hänen sisaruksensakin. Hänen 
isänsä työskenteli kartanon tilanhoi-
tajana. Nannan ajatuksia voit lukea 
osoitteessa www.vihtijarvi.fi.

Nanna Holmqvist viettää eläkepäiviä 
vanhainkodissa Vihdin kirkonkylällä.

Tue 
Vihtijärven 
koulun 
peruskorjausta 
romulla!
Metalliromun keräyspiste 
löytyy nyt Vihtijärveltä.
Syökerin tuvan pihalla on 
metalliromun keräyspiste 
(sininen lava) kesän ajan.
Lavalle ei saa tuoda ongel-
majätettä tai roskia.
Metalliromun myynnistä 
saadut varat käytetään ly-
hentämättöminä Vihtijär-
ven kyläkoulun peruskor-
jauksen hyväksi.

Kirppis tuotti yli odotusten
Haastelussa vuoden 2007 myyyntikuningatar Kaija Silvasti
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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA:

KESÄKIRPPUTORI

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

AUKIOLOAJAT:
pe 15− 19
la 10−16
su 12-18

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

Sinulle jo tarpeeton saattaa olla toiselle aarre!

Toimita myytävät tavarat kirpputorille sen aukioloaikana.
 Kuljetus- tai muissa kysymyksissä ota yhteyttä

 
Kaija Silvasti 050-468 85 90

Kaarina Pullinen 050-363 29 67

Myyntivuorosi voit halutessasi käydä varaamassa 
kirpputorilla sijaitsevasta listasta.

Kirpputorin tuotto käytetään kyläyhdistyksen toiminnan tukemiseen. 
Toivotamme kaikki kyläläiset ja kesäasukkaat tervetulleiksi mukaan 

kirpputoritoimintaan!

Kylänpäässä tavataan!
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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY                           Rahankeräys: Lupa no 2/2008

Hyvät vihtijärveläiset, kesäasukkaat 
ja muut Vihtijärven koulun kannattajat
Vihtijärven kyläyhdistys tulee peruskorjaamaan omistamansa yläkouluraken-
nuksen ja vuokraa siitä alakerran 10 vuodeksi Vihdin kunnalle koulukäyttöön. 
Tavoitteena on koulun säilyminen ja korjaaminen sekä yläkerran saaminen kylän 
yhteiseen käyttöön.

Peruskorjauksen toteuttamiseen ja myös lainarahoituksen pienentämiseen yhdis-
tys kerää rahoitusta.

Merkittävän summan lahjoittaneiden nimet julkaistaan erillisessä yläkouluun 
asennettavassa kunniataulussa sekä paikallisissa lehdissä.  

Toivomme teidän osallistuvan tähän keräykseen 
summalla, jolla koette auttavanne  meidän yhtei-
sen kouluhankkeemme toteuttamista.

Kiitos etukäteen!!!
 
Terveisin Vihtijärven Kyläyhdistys ry

Tiedustelut: Paula Eerola  0400-705 920

Länsi-Uudenmaan Op   Tilille 529714 – 224233   

Saaja: Vihtijärven Kyläyhdistys ry 

Viesti: VIHTIJÄRVEN KOULU keräys no 2/08

Maksaja: ________________________  Summa ______ €
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Urheiluseuratoimintaa jo 
75 vuotta

Teksti: Jukka Vihtkari      Kuvat: Toini Vihtkarin arkisto

Vihdin Kruunun (Vihtijärven kylä-
historia) mukaan se oli kaunis sun-
nuntai-ilta 5.6.1933, kun kirjoitettiin 
Vihtijärven Uhka ry:n perustamiskir-
ja. Tästä tulee tänä vuonna siis ku-
luneeksi jo 75 vuotta. Silloin tosiaan 
vapaa-ajan vieton vaihtoehdot olivat 
määrältään vähäisemmät kuin nykyi-
sin, mutta laadultaan useasti suurem-
mat. Kyläyhteisössä syntyy aina toi-
mintaa tavalla tai toisella ja urheilu-
seura on tuonut siihen eittämättä jär-
jestelmällisyyttä. Ei ihme, että pie-
nistä kylistä on syntynyt joidenkin la-
jien suhteen menestystarinoita kan-
sallisella ja kansainväliselläkin tasol-
la. Riittävä innostuneisuus saa aikaan 
ketjureaktion, joka saattaa jatkua pit-
käänkin. 
Vihtijärvellä menestystä ja perintei-
tä on riittänyt monessa lajissa, mut-
ta on todettava, että nykyaikana vaih-
toehtoja on niin paljon suhteessa ky-
län väkimäärään, että lajien ja harras-
tajien määrä ei millään riitä kaikkeen. 
Onneksi sentään on muutama tukijal-
ka, joissa perinnettä on riittänyt näi-
hin päiviin asti. Näistä voidaan mai-
nita ainakin pesäpallo, lentopallo, 
hiihto ja yleisurheilu. 
1930-luvulla pyöräily näytteli mer-
kittävää osaa seuran toiminnas-
sa, kun seura järjesti Vihdin ympä-
riajot. Pesäpallon kulta-aikaa oli 50- 
ja 60-luku, jossa joukkue eteni par-
haimmillaan kahdesti Suomi-sar-
jan nousukarsintoihin asti. 1970-lu-
vulla yleisurheilu sai saavutuksillaan 
niittää mainetta. Paras tulos oli nuor-
ten EM-hopea 2000 metrin estejuok-
sussa, jonka saavutti Juhani Huhti-
nen. Nykypäivänä Uhkan tärkein roo-
li on erilaisten kuntoiluvaihtoehtojen 
tarjoaminen kyläläisille. Siinä sivus-
sa voi aina nousta kyvykkäitä nuoria 
huippu-urheilutasolle asti. Juuri tä-
män vuoksi Uhka on Vihdin viestin 
alaseura, joka taas pystyy tarjoamaan 
kyvyille tarvittaessa tasokkaampaa 
valmennusta.
Juhannuskisoilla on tällä kylällä lähes 

yhtä pitkä historia kuin seuralla itsel-
lään. Ensimmäiset järjestettiin 1934 
Hiiskulan kentällä ja vuodesta 1961 
alkaen uudella Nummituvan kentällä. 
Ainoastaan sotavuodet ovat katkais-
seet tämän perinteen. Tänäkin vuon-
na saamme kokoontua juhannuspäi-
vänä kilpailemaan monessa lajissa. 
Näissä kisoissa ei kilpailla pelkästään 
urheilullisissa lajeissa, vaan joukos-
sa on paljon kenttäpelejä saappaan-
heitosta ammuntaan. Juhannuskiso-
jen tunnelma on vertaansa vailla, kun 
koolla on uusia, vanhoja, entisiä, tu-
levia, kesä- ja naapurikyläläisiä sekä 
juhannusvieraita vaikka kuinka kau-
kaa. Tänä seuran juhlavuotena päätet-
tiin samalla uudistaa verryttelypukua. 
Näitä uusia pukuja saa sitten ihastel-
la kisojen aikana ja kenties saada vie-
lä mahdollisuus hankkia itselleenkin 
sellainen.
Vihtijärvi-hölkällä taitaa olla seuraa-
vaksi pisin perinne näistä urheiluta-
pahtumista. Alkuun Lapoon lenkkinä 
tunnettu juoksutapahtuma järjestettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1969. 
Tänä vuonna on siis 40. kerta, kun 
tuo tuttu lenkki juostaan, joten tasalu-
kuja tälle vuodelle riittää.
Tämän päivän aktiivisinta toimintaa 
nähdään kuntosalilla, erityisesti maa-
nantaijumpassa, lasten liikuntaker-

hossa sekä sählykerhossa ja lentopal-
loilloissa tiistaisin. Kesäisin vastaa-
vaa joukkueurheilua pääsee harras-
tamaan esimerkiksi pesäpalloharjoi-
tuksissa. Pesäpallojoukkue on viime 
vuodet osallistunut ns. kuntasarjaan 
eli Promigo-liigaan ihan hyvällä me-
nestyksellä. Kaikesta toiminnasta saa 
helposti tietoa myös www.vihtijarve-
nuhka.fi -sivujen kautta. 
Mutta pian on siis taas juhannus. Jos 
sitä ennen päivät tuntuvat raskailta, 
on hyvä muistella Kesäillan valssia 
Nummituvan juhannustansseissa ja 
odotella seuraavaa juhannusta.
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HALLITUS  v. 2008
Puheenjohtaja Jukka  Vihtkari p.  0400 802 369, 2760 720
Varapuheenjohtaja Arto  Vihtkari p.  040 5272 559, 2760 773
Sihteeri Tarja  Kymäläinen p.  040 5948 205, 2760 805
Rahastonhoitaja Anna-Liisa  Kuusela p.  0400 483 640, 2760 880
Muut hallitusjäsenet  Juha Hietala, Eija Jokinen, Mika Korpiniitty, 
 Hanna Oksa, Marko Viljanen

JAOKSET
-  hiihto pj.  Arto Vihtkari p.  040 5272 559, 2760 773
-  yleisurheilu pj.  Juha Hietala p.  0400 973 818, 2234 028
-  kuntoilu pj.  Eija Jokinen p.  0400 471 877, 2760 722
-  palloilu pj.  Matti Salminen p.  040 7505 571, 2760 606
-  voimailu pj.  Jukka Vihtkari p.  0400 802 369, 2760 720
-  huvitoimikunta pj.  Arto Vihtkari p.  040 5272 559, 2760 773
-  tenniskenttätoimikunta pj.  Jorma Hänninen p.  0400 816 545, 2760 929

TOIMINTAA  v. 2008
Peli-illat  Aikuisten lentopallo tiistaisin  klo 19.15–21
Lasten liikuntakerho tiistaisin ( päiväkotilapsista alakoululaisiin ) klo 18–19
Kuntosali Ma–pe  9–20, la  9–16, su  12–18
Avaintenhoitajana toimii Tarja Kymäläinen, p. 040 5948 205
Tenniskenttä  Tarkemmat ohjeet urheilukopin seinässä.
Yleisurheilukisoja järjestetään toukokuussa ja elo–syyskuussa.

TAPAHTUMIA 2008:
•	 21.6.	 75-VUOTISJUHLAKISAT	alkaen		klo	12.30
•	 19.10.	 VIHTIJÄRVI-HÖLKKÄ		alkaen	klo	12		Nummituvalta
•	 13.12.	 Nummituvan		PIKKUJOULU		koko	perheelle	alkaen		klo	18.30	
Tarkemmat	tiedot	tapahtumista	paikallislehdistä	ja	netistä:	
www.vihtijarvi.fi.	Muista	myös	www.vihtijarvenuhka.fi!

VIHTIJÄRVEN UHKA RY 75 v.

ÄIDIT – KAIKKI MINUN ÄITINI
Sanoja ja säveliä Vihtijärven kappelissa

sunnuntaina 29.06.2008 klo 18:00

Äidit:  Anu Kuusela ja Liisa Keisala
Tyttäret: Anna Kuusela ja Henna Keisala
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Katsomme ensiksi taaksepäin vuo-
teen 2007 ja näemme monet tärke-
ät juhlat seurakunnassa ja Vihtijärven 
kappelissa:
22.4.2007 vietettiin Diakoniatyön 
95-vuotisjuhlaa Vihdin kirkossa ja 
seurakuntatalolla, mihin myös Vihti-
järven diakoniakerho osallistui. 
17.5.2007 pidettiin Kappelikuoron 
50-vuotisjuhlakonsertti. Kappeli täyt-
tyi ääriään myöten, juhlassa oli 132 
henkeä. Tervehdyssanojensa lisäk-
si Anna Olsonen juonsi tilaisuuden. 
Kuoronjohtajana oli Bernice Brum-
mer ja kuoroon oli saatu vahvistus-
ta entisistä laulajista ja Vihdin Kirk-
kokuorosta.
Juhlassa esiintyivät lisäksi kirkkoher-
ra Pekka Valkeapää, Martti Kilpe-
läinen, Elias Pullinen, Karin Foug-
stedt, Lauri Jämsänen, Tuija Leh-
toranta ja Katri Kaira. Juhlan ko-
lehti luovutettiin Vihtijärven kyläyh-
distyksen koulurakennusprojektin hy-
väksi.
27.5.2007 oli seurakunnassa suuri 
juhla, kirkkoherra Pekka Valkeapään 
virkaanasettaminen.
17.6.2007 Vihdin lähetystyö 150 
vuotta -juhla.
24.8.2007 Vihdin kirkossa oli kaksi 
Vihti 500 -juhlakonserttia, missä oli-
vat myös Vihtijärven kappelikuoro-
laiset mukana laulamassa.
26.8.2007 Vihti 500 -juhlamessu 
Vihdin kirkossa, jossa saarnasi piispa 
Mikko Heikka. 
25.8.- 2.9.2007 esitettiin Vihdin ke-
säteatterilla Vuosisadat vierivät Vih-
dissä -kuvaelmaa.
14.10.2007 Vihtijärven vanhusten-
juhla kappelissa.
Juhlassa esiintyivät Anna-Liisa Vot-
tonen, Anu Kuusela, Kappelikuoro 
ja Marja-Liisa Packalen  
6.12.2007 Suomi 90 vuotta, kylän 
oman taiteilijan Antti Virmavirran 
järjestämä itsenäisyysjuhla kappelis-
sa, josta tuotto tuli Vihtijärven koulu-
rakennuksen hyväksi.

HENKILÖASIOITA
Kappeliin liittyvistä, tämän vuoden 
asioista Aila Vaskelan poisjääminen 
Vihtijärven kappelin suntion virasta 
elokuussa 2007, yhdeksän palvelus-

vuoden jälkeen oli ikävä asia. Kiitän 
vielä lämpimästi Ailaa hienosta työs-
tä kyläläisten ja seurakunnan hyväksi. 
Olen kuitenkin iloinen Ailan jatkami-
sessa seurakunnan lapsityössä, missä 
hän on hyvin pidetty ohjaaja.
Ailan irtisanoutumisen jälkeen tär-
keä asia meidän seurakuntalaisten 
kannalta oli oman kyläläisen Anne 
Hamporin saaminen Ailan jatkajaksi 
kappelin suntion ja talonmiehen vir-
kaan. Siunausta ja jaksamista Annel-
le tähän työhön! Annen tavoittaa par-
haiten puhelimella 040-5692554. Hä-
neltä voi tilata myös pitopalvelun.
Mukavaa on myös kahden muun vih-
tijärveläisen pääseminen Vihdin seu-
rakunnan palkkalistoille.
Seurakunnan lapsi- ja perhetyö on 
aloittanut 28.1.2008 englanninkieliset 
kerhot eri-ikäisille lapsille ja Family 
Clubin kaikille kotona lasta hoitaville 
aikuisille ja lapsille. Ohjaajana näissä 
kerhoissa toimii vihtijärveläinen Lori 
Gaddy Kautonen, joka puhuu äidin-
kielenään englantia. 
Päivi Putkonen-Hegazi otti vastaan 
1.4.2008 seurakunnan toimistosihtee-
rin viran. 
Onnea Lorille ja Päiville uusiin teh-
täviin!

PARANNUKSIA KAPPELIS-
SA JA HAUTAUSMAALLA
Vuonna 2007 toteutunutta: alttari-
taulun konservointi, lelulaatikot las-
ten tavaroille, ehtoollismaljan korja-
us, puiden istutus Koulunummentien 
viereen ja ulkorakennuksen remont-
ti. Hiiskulan kartano on luvannut lah-
joittaa joka vuosi joulukuusen kap-
peliin.
Parannus (tai huononnus) on ilma-
lämpölaite, joka asennettiin kappeliin 
tiedottamatta asiasta kyläläisille. Lai-
te säästää lämmityskustannuksissa, 
mutta ei toimi käytännössä. Kappelis-
sa on ollut monta kertaa todella kyl-
mä. Laite puhaltaa, tekee kylmää ve-
toa, pitää ääntä ja on sopimaton ulko-
näöllisestikin kulttuurirakennukseen. 
Valituksista huolimatta korjaus on 
tullut vain laitteen sijaintiin ulkosei-
nällä. Pidetään tätä asiaa esillä, sillä 
kappelin lämpötila on ollut tilaisuuk-
sien aikana vain 13–16 astetta, tällai-

sena lauhana talvenakin. Lämmityk-
sen säästö ei voi korvata ihmisten ter-
veyttä ja viihtyvyyttä.

Odottamassa ovat kappelissa seu-
raavat asiat:
- vitriini lahjoitusesineille
- ulkovalaistuksen lisääminen hau-

tausmaan alueelle (on jo suunnitte-
lussa)

- ikkunoiden, lipputangon ja kellota-
pulin puhdistukset

- ulkoseinien maalaus tai hilseilyjen 
korjausmaalaus.

 
Uudet Vihtijärven kirkkolinkin 
aloitteet:
- Kannattaa Vihtijärven kyläyhdis-

tyksen hanketta iltapäiväkerhon 
saamiseksi 1–3-luokkalaisille kou-
lun tiloihin, joltakin osalta seura-
kunnan tuella. 

- Seurakunta tekee myös oman va-
lituksen suunnittelusta Koulunum-
mentien muuttamisesta yksityis-
tieksi. Kappeliin ja hautausmaal-
le on paljon liikennettä Koulunum-
mentieltä. 

- Mikrofoni ja valo saarnastuoliin
- Kirkkolinkin Linkkilenkki-sauva-

kävely 1.3.2008 lähtien lauantaisin 
klo 15–16, lähtö kappelin parkki-
paikalta.

VIHDIN SEURAKUNTA on par-
haillaan valmistelemassa strategi-
aa, jonka linjaukset seurakuntatyön 
suunnasta ulottuvat vuoteen 2015. 
Strategiatyöskentelyn tukemiseksi 
seurakunta järjesti alkuvuodesta 2008 
tutkimuksen, jonka suoritti Tietoyk-
könen Jyväskylästä. Seurakuntatutki-
muksen puhelinhaastattelussa selvi-
teltiin 400 vihtiläisen mielipiteitä ja 
kokemuksia omasta seurakunnasta.

Vihdin seurakunnan edustajat ovat ol-
leet v. 2007–2008 mukana Lohjan ja 
Raaseporin rovastikuntiin kuuluvi-
en seurakuntien yhteistyöhankkees-
sa. Tarkoitus oli käydä läpi seurakun-
tien mahdollisia yhteenliitoksia, jois-
sa voisi säästää toimintakustannuk-
sissa. Tälläkin alueella on monia pie-
niä seurakuntia, joiden verotulot eivät 
riitä menoihin. 

Kappelinmäki elää
Teksi: Eva Oksa     Kuva: Asko Ojanne
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Vihti on kuitenkin niin iso seurakun-
ta, n. 22 000 jäsentä, että se jäänee it-
senäiseksi, omaksi Vihdin seurakun-
naksi. Suurten seurakuntien tulee kui-
tenkin tukea vaikeuksissa olevia seu-
rakuntia.
Suureen seurakuntaamme on ollut 
tarvetta perustaa uusia virkoja, mm. 
tiedottajan virka, johtavan nuoriso-
työn virka, johtavan diakonian viran-
haltijan virka, kiinteistöpäällikön vir-
ka, laajaa yliopistotutkintoa edellyt-
tävä kanttorin virka ja haudankaiva-
jan virka.
Useat virat täytetään tai on jo täytetty 
henkilökunnan sisältä.
Esimerkiksi puutarhuri Raimo Juuso-
nen otti vuoden virkavapaata työstään 
ja hoitaa nyt haudankaivajan työtä 
seurakunnan koneella. Puutarhurin si-
jaisena toimii Raija Hulsi.
Vihtijärvellä on aktiivinen kyläyh-
distys, joka hoitaa osaavasti ja sin-
nikkäästi asioita kylän parhaaksi, tä-
män päivän tarpeiden mukaan. Edel-
liset kylän sukupolvet ovat ponnis-
tellen saaneet meille erikoisen, hau-
tausmaa ja kappeli -kokonaisuuden. 
Omalla kylällämme voi toteutua koko 
ihmisen elinkaari: kasteet, vihkimi-
set ja poisnukkuneiden hautaan siu-
naamiset. Me arvostamme kyläämme 
ja pidämme kappelinmäkeä kyläläis-
ten ja seurakunnan yhteistyöllä kau-
niina, aktiivisena ja tärkeänä kylän 
sydämenä.
 
Tervetuloa uudet ja vanhat kyläläiset 
mukaan kappelinmäen toimintaan!

SEURAKUNNAN 
TOIMINTAA JA KERHOJA 
VIHTIJÄRVELLÄ 2008:
JUMALANPALVELUKSET Vihti-
järven kappelissa
22.6. klo 10 Kesävieraiden ja kylä-
läisten yhteinen kirkkopyhä ja juhan-
nusarpajaiset. 
30.11. Adventtina klo 10 on Hoosi-
anna Messu. Heti sen jälkeen perin-
teiset diakonia-arpajaiset ja -myyjäi-
set. Myyjäistuotto menee kyläkoulu-
rakennuksen kunnostamiseen. Viime 
vuoden tuotto koulurakennusprojek-
tin hyväksi oli 811 euroa.
Jumalanpalveluksista ilmoitetaan 
aina paikallislehtien seurakuntailmoi-
tuksissa.
Vuoden 2007 osallistujamäärä juma-
lanpalveluksissa oli 629, eniten jou-
luaaton hartaudessa 118 henkilöä. Ju-
malanpalvelusluvun lisäksi Kauneim-
mat joululaulut -tilaisuuteen osallis-
tui 79 laulajaa Martti Kilpeläisen 
johdolla.

ILOSANOMAPIIRI KAPPELIS-
SA alkaa taas syksyllä. Ilosanomapii-
ri kokoontui v. 2007 kappelissa kah-
deksan kertaa Liisa Valtosen luotsaa-
mana.

VIHTIJÄRVEN KAPPELIKUO-
RO TIISTAISIN KLO 19.- 20.30 
KOULULLA. Kuoronjohtajana 
Bernice Brummer Kappelikuorossa 
on n. 15 laulajaa. 

VIHTIJÄRVEN DIAKONIA-
KERHO KESKIVIIKKONA 
KLO 19 – 21, noin kerran kuukaudes-
sa kyläläisten kodeissa. Ilmoitus illois-
ta paikallislehtien seurakuntapalstalla. 
Kävijöitä n. 20 henkilöä / ilta.

PERHEKERHO KAPPELISSA 
JOKA TIISTAI KLO 9.15–11.15 
Vetäjänä Aila Vaskela, puh. 2760 
899. Kerho on tarkoitettu pienille lap-
sille vanhempineen tai hoitajineen.
Perhekerhossa käy keskimäärin 7 ai-
kuista ja 15 lasta. 

LINKKILENKKI KAPPELIN 
PARKKIPAIKALTA LAUANTAI-
SIN KLO 15–16 yhteiskävelytapah-
tuma sauvojen kanssa tai ilman kai-
kenikäisille ja -kuntoisille.

YHTEISVASTUUKERÄYS toteute-
taan Vihtijärvellä ovelta ovelle kerä-
yksenä maalis-huhtikuun aikana. Ke-
rääjinä toimivat Irma Lundell, Sen-
ja Vikgren ja Eva Oksa. Vuoden 
2008 Yhteisvastuu tekee töitä suoma-
laisille kehitysvammaisille ja maa-
taan jälleenrakentaville liberialaisil-
le. Lämmin kiitos tuestanne! Tämän  
vuoden Vihtijärven keräyksen tuotto 
oli ennätyksellinen 1 136 euroa.   

Kaikenlaista yhteistyötä toivoen,
Eva Oksa
kirkkovaltuutettu               
puh. 09 2760 860

Vihtijärven Kappelikuoro 50-vuotisjuhlapäivänään perustajajäsenen, rovasti Antero Valtosen haudalla.
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Puutarhurin palsta

Päivien taas pidentyessä ja valon li-
sääntyessä alkaa maaperästä työn-
tyä vihreää vauhdilla. Toivottujen ko-
riste- ja hyötykasvien lisäksi ilmaan-
tuvat myös ei-toivotut rikkakasvit − 
usein vieläpä viljeltyjä kasveja vauh-
dikkaammin.

Rikkakasvit kilpailevat istuttamiem-
me ja kylvämiemme kukkien, pen-
saiden, vihannesten ja muiden kans-
sa valosta, ravinteista ja kosteudes-
ta. Niinpä esimerkiksi vihanneksis-
ta ja marjoista saadaan määrällisesti 
ja laadullisesti huomattavasti parempi 
sato, jos rikkakasvien torjunta on hoi-
dettu hyvin.

Ennen istutus- ja kylvötöitä kannat-
taa maasta hävittää monivuotiset rik-
kakasvit. Näistä hankalimpia ovat 
mm. juolavehnä, rönsyleinikki, oh-
dakkeet, valvatti ja vuohenputki. El-
lei niitä saada hävitettyä pois, haittaa-
vat ja kiusaavat ne koko viljelyn ajan 
esimerkiksi kasvimaalla, kukkapen-
kissä, mansikkamaalla ja marjapen-
saissa. 

Kesannointi, kitkeminen, katevilje-
ly ja hätätapauksessa kemiallinen rik-
kakasvien torjunta ovat erilaisia tapo-
ja, joita voidaan rikkakasvien torjun-
nassa käyttää.

Kesannointi
Kesannoinnissa maa pidetään jatku-
vasti mulloksella, eikä päästetä rikka-
kasveja kasvamaan paria lehteä suu-
remmiksi. Tällöin juurten vararavin-
tovarat ehtyvät ja lopulta rikkakas-
vit kuukahtavat. Joskus tarvitaan jopa 
parin vuoden kesannointi, jos rikka-
kasvitilanne on päässyt pahaksi. Hait-
tapuolina kesannoinnissa on pitkä-
kestoisuus – maata ei voi kesannoin-
nin aikana käyttää viljelyyn, lisäksi 
jatkuva äestys, jyrsintä tai haraus kui-
vattaa maata ja heikentää pieneliöi-
den elinoloja.

Kitkeminen
Työläämpi tapa on kitkeminen ja rik-
kakasvien juurten huolellinen pois 
kerääminen viljeltävältä alueelta. 
Jo keväästä lähtien kannattaa kas-
vimaata ja kukkapenkkiä harata pa-
rin viikon välein (vaikka useammin-
kin) vaikkei rikkaruohoja vielä näkyi-
sikään. Siemenrikkakasvien sieme-
niä on joka paikassa ja hentoiset al-
keisjuuret ja -varret on helpointa tor-
jua aivan alkuvaiheessa, ennen kuin 
ne edes näkyvät. Yleisiä siemenrik-
kakasveja ovat jauhosavikka, pelto-
matara, pillikkeet jne. Ellet ole eh-
tinyt alkeisjuurien kimppuun ja rik-
karuohot nousevat pintaan, koeta ai-
nakin estää niiden kukkiminen ja te-

hokas siementäminen – näin pääset 
myöhemmin vähemmällä. Sopivis-
sa olosuhteissa voi kitkemisen naa-
mioida jumpaksi tai auringon otoksi, 
asenne ratkaisee!

Kateviljely
Kun olet saanut kitkettyä kasvimaan, 
mansikkamaan tai/ja marjapensaiden 
aluset voit koettaa pitää rikkakasvit 
loitolla kateviljelyn avulla. Ruoho-
silppu, haravointijäte ja esim. marja-
pensaiden juurella hake toimivat mai-
nioina katteina. Keräävästä ruohon-
leikkurista saatava tuore ruohosilppu 
toimii myös lannoitteena sekä pidät-
tää maan kosteutta tehokkaasti. Ka-
tetta käytettäessä rikkakasvien sieme-
net eivät saa valoa ja itäminen voi es-
tyä. Lisäksi monivuotisista rikkakas-
veista esimerkiksi juolavehnän juu-
ri irtoaa katekerroksesta helposti. Ka-
teviljely ei näytä kovin kauniilta joten 
esimerkiksi kukkapenkkiin ei tämä 
puutarhuri tätä menetelmää käyttäisi, 
kasvimaalle ja marjapensaiden välei-
hin kylläkin.

Kemiallinen rikkakasvien 
torjunta
Kemialliseen rikkakasvien torjun-
taan voi käyttää lehtivaikutteista gly-
fosaattivalmistetta, jota levitetään hy-
vässä kasvussa olevan rikkakasvin 
lehdille. Siitä se kulkeutuu kasvin 
juuriin hävittäen sen. Glyfosaatin le-
vittämisen jälkeen maa voidaan kään-
tää ja muokata vasta kun rikkakasvi-
en väri on muuttunut keltaiseksi tai 
violetiksi, tavallisesti n. 2−4 viikon 
kuluessa myrkyttämisestä. Tarkem-
mat ohjeet saat rikkakasvin torjunta-
aineiden myyjiltä.

Kunhan rikkakasvit on saatu pidettyä 
kurissa ja viljelykasvi on kasvanut ja 
voimistunut, pärjää se jo paremmin 
taistelussa elintilasta rikkakasveja 
vastaan. Sitten päästäänkin etsimään 
keinoja tuhoelämiltä selviytymiseen. 
Peurat, jänikset, etanat, myyrät, lin-
nut ja hyönteiset tuovat lisää haastetta 
puutarhurille – tähän palaamme vaik-
kapa Vihtijärveläisen seuraavassa nu-
merossa ensi keväänä.

Voimia ja iloista mieltä rikkakasvi-
en torjuntaan ja muuhunkin elämään 
kaikille Vihtijärveläisen lukijoille toi-
vottaa

Rikkakasvien torjunta
Teksti ja kuva: Kaarina Pullinen
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Kyläidentiteettiään voi nyt entisestään 
vahvistaa verhoutumalla tyylikkääseen 
t-paitaan. Vihtijärvi-paitoja saa tum-
mansinisenä ja valkeana. 

Paitojen hinnat: 
Aikuisten koot 12,90
Naisten vartalonmyötäinen malli 
17,90
Lasten koot 9,90
Paitoja voi ostaa Syökerin tuvalta.

Verhoudutaan 
Vihtijärvi-paitaan!

Suomessa punkkeja esiintyy koko 
Etelä- ja Keski-Suomen alueel-
la. Maaperässä olevat punkit lähte-
vät liikkeelle keväällä, kun lämpöti-
la nousee noin 5−7 celsiusasteeseen. 
Aktiivisimmin punkit hakevat saalista 
aikaisin keväällä ja taas loppukesällä 
sekä varhaissyksyllä. Vastoin kansan-
uskomuksia punkit eivät pudottau-
du ihmisten päälle lepistä, vaan elä-
vät ja liikkuvat mieluiten aluskasvil-
lisuuden joukossa, heinikoissa ja pen-
saikoissa. 
Punkit ovat muodoltaan soikeahkoja ja 
litteitä. Puutiaiset kuuluvat hämähäk-
kieläimiin ja niiden elinkierto Suomen 
olosuhteissa kestää noin 2−4 vuotta. 
Jokainen punkin kehitysvaihe tarvit-
see veriaterian kehittyäkseen seuraa-
vaan asteeseen sekä kyetäkseen muni-
maan. Aikuinen punkki voi verta imet-
tyään olla ison herneen tai kahvipavun 
kokoinen harmahtava pallo.
Punkki vaeltaa ihmisen ihossa yllät-
tävän huomaamattomasti ja hakeu-
tuu mielellään taive- tai karvoitus-
alueille. Punkkien välittämien infek-
tioiden riskin minimoimiseksi ihoon 
kiinnittyneet punkit on syytä pois-
taa mahdollisimman nopeasti. Ennal-

taehkäisy on kuitenkin keinoista par-
hain. Luonnossa liikuttaessa on syytä 
käyttää suojaavaa vaatetusta sekä teh-
dä punkkitarkastus päivittäin. Lem-
mikkieläimiin punkit tarttuvat erittäin 
mielellään ja infektioriski on yhtä 
suuri kuin ihmisillä. Lemmikkieläi-
mille on kehitetty omia punkkientor-
juntakeinoja yrttipannoista ulkoisesti 
käytettäviin lääkeliuoksiin. Lisätieto-
ja tuotteista saa apteekista.
Vanha tapa punkin irrottamiseen on 
ollut upottaa se voihin tai muuhun 
rasvaan, jolloin punkin ruumiin taka-
osassa sijaitsevat hengityselimet ei-
vät saa ilmaa ja punkki joutuu vetäy-
tymään ulos ihosta. Tukehtuessaan 
punkki saattaa kuitenkin oksentaa 
esimerkiksi borreliaa sisältävää suo-
lensisältöään puremakohtaan. Suo-
siteltavampaa onkin poistaa punk-
ki mekaanisesti vaikkapa pinseteillä. 
Apteekeista saa erityisesti tähän tar-
koitukseen suunniteltuja punkkipin-
settejä. Pinseteillä tartutaan punkkiin 
mahdollisimman läheltä ihoa ja sitten 
vedetään ruuvaavalla liikkeellä punk-
ki ulos. Tiedustele apteekista myös 
muita vaihtoehtoja punkkien poista-
miseen.

Punkkien välityksellä tarttuvat in-
fektiot
•	 Puutiaisaivokuume	(TBE)	eli	

Kumlingen tauti (virustauti)
•	 Lymen	borrelioosi	(bakteeritauti)
•	 Tularemia	eli	jänisrutto	(bakteeri-

tauti)
•	 Ehrlichioosi	(bakteeritauti)

Lähteenä on käytetty 
www.punkki.net -sivuja.

Pensaikossa piilee punkki
Teksti: Sari Ahvenharju

Aikuinen naaraspunkki on noin 3,5 
millimetrin kokoinen.
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Koulu- ja kylätalon peruskorjaus-
ta varten perustettiin kyläyhdistyk-
sen rakennustoimikunta  31.8.2006. 
Perustavassa kokouksessa olivat mu-
kana Pekka Penttilä, Harri Vihtka-
ri, Harri Hampori, Kari Sillankorva 
ja Erik Lindell. Kokouksessa arvioi-
tiin tulevan urakan laajuutta ja onnis-
tumismahdollisuuksia. Todettiin, ettei 
rakennuksen kuntoon saattaminen ole 
mahdoton tehtävä. 

Mietittiin rakennustoimikunnan tehtä-
viä ja pääpiirteittäin päädyttiin seuraa-
vaan: toiminnan suunnittelu, aikatau-
lutus ja valvonta, urakoitsijoiden kil-
pailuttaminen ja valinta sekä mahdol-
listen talkoiden organisointi ja valvon-
ta. Peruskorjauksen edetessä pyritään 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntä-
mään paikallista tietotaitoa ja käyttä-
mään ensisijaisesti kylältä tai lähiym-
päristöstä löytyviä ammattilaisia.

Päätettiin, että rakennustoimikunnan 
kokoonpano voi ja sen täytyy elää 
vaiheen ja tilanteen mukaan. Mukaan 
onkin saatu asioiden edetessä ilah-
duttavasti porukkaa. Asko Kautonen 
mittasi talon ja teki rakennuspiirus-
tukset, joita ei ollut saatavissa mis-
tään. Mukaan ovat myös joutuneet / 
päässeet Teemu Enbuske, Antti Sil-
vasti ja Esko Kuusela.

Tähän mennessä tapahtunutta
Pää- ja rakennesuunnittelijan kans-
sa on pidetty kokouksia, LVI-suunnit-
telija sekä kattourakoitsija on kilpai-
lutuksen jälkeen valittu. Suunnitel-
mat ovat kohtuullisen hyvässä mallis-
sa erilaisten viivytysten jälkeen. Ylä-
kerran sokkeloisia tiloja selkiytetään 
poistamalla väliseiniä ja näin saadaan 
aikaan mahdollisimman toimivia ko-
koontumistiloja. Pitkällisen harkin-
nan jälkeen on päädytty parvekkeen 
purkamiseen ja rakennuksen ulko-
näön palauttamiseen alkuperäiseen 
asuunsa sen osalta. Alakerta säilyy 
pohjaratkaisultaan entisenlaisena – 
suurin ero lienee se, että luokkia alun 
perin yhdistänyt kaksoisovi palaute-
taan paikoilleen ja eteiseen tulee nyt 
myös inva-wc. Ulkovuori tulee edel-

leen olemaan pystylaudoitus rimoi-
neen, katteeksi tehdään alkuperäisen 
kaltainen konesaumattu peltikatto.

Ulkovuoren uusiminen ei ollut itses-
täänselvyys. Tehtyyn ratkaisuun voi-
daan kuitenkin jo olla tyytyväisiä, kos-
ka paikoin ulkovuoren alta paljastui 
yllätyksiä: sanomalehteä hirren paik-
kana (Ilta-Sanomat ja muita julkaisuja 
vuodelta 1983) ja pellitysten ohjaami-
en vesivirtojen aikaansaamia vaurioi-
ta (joita ei vielä sisäpuolella näkynyt). 
Koko ulkovuorta ei vielä tätä kirjoi-
tettaessa ole purettu, mutta toivomme 
että mitään pahempaa ei löydy. 

Vappuun mennessä pyritään valitse-
maan sähkösuunnittelija. Ikkunatarjo-
uksia on pyydetty ja saatu, mutta hin-
ta- ja laatuhaitarin ollessa melko laaja 
joudutaan päätöstä vielä hieman pit-
kittämään. Ikkunat on kuitenkin pää-
tetty vaihtaa alkuperäisen kaltaisik-
si ruutuikkunoiksi. Kunhan lopulliset 
suunnitelmat LVI- ja sähkösuunnitel-
mineen valmistuvat, voidaan koko-
naisbudjetti hahmottaa.

Vuoden 1925 jälkeen talon ullakol-
le, kaappeihin, komeroihin ja sokke-
loihin kertynyt tavara on lajiteltu kes-
kimäärin viiteen kategoriaan: kou-
lun käyttöön, museoon, kirpputoril-
le, kierrätykseen ja roskikseen. Mu-
seo- ja kirpputorikasat olivat suurim-
mat, mitään käyttökelpoista ei ole hä-
vitetty. Samoin purkutöitä tehtäessä 
on otettu talteen kaikki käyttökelpoi-
nen puu- ja muu tavara.

Talkoot
Suunnitelmien kanssa vielä painiskel-
laan, mutta konkreettisia töitä on teh-
ty jo huimasti – etupäässä talkoilla! 
Ja alun perin kun ajateltiin, että kor-
keintaan kahdet tai kolmet talkoot tu-
levat kysymykseen… Yleisesti tie-
dotettuja talkoita on ollut neljät. Pie-
nempiä rypistyksiä on tehty muuta-
mia (tyhjennys-, siivous-, aita-, ra-
kennusteline- ynnä muita yksittäisiä 
talkoita). Suuremmissa tilaisuuksissa 
on toistaiseksi lähinnä purettu sisä- ja 
ulkopintoja, siivottu ja raivattu. On ir-

roteltu nauloja sekä saranoita ja huh-
tikuun talkoissa aloitettiin ulkolau-
doituksen maalaaminen. Mikäs pitää 
porukan tolpillaan? TALKOORUO-
KA – tietenkin talkoilla tehty!
Talkoovuoroja on tehty n. 165, tun-
teja voi olla kasassa jo kohta tuhat! 
Jos tämä lasketaan euroissa, hyvät ih-
miset, on talkootöitä tehty jo useiden 
kymmenien tuhansien eurojen edestä. 
Allekirjoittanut ei enää usko tarinaan 
kadonneesta talkoohengestä. Kiitos 
siitä teille kaikille noin kuudellekym-
menelle talkoihin tähän mennessä 
osallistuneelle ihmiselle!

Hankaluuksia – vai haasteita ja 
mahdollisuuksia?
Rakennustoimikunta on tähän men-
nessä todennut, että tehtävä on erittäin 
haastava. Yhteisillä rahoilla yhteisten 
asioiden tekeminen ei ole aivan yksin-
kertaista. Kaikkia ei voi joka asiassa 
miellyttää, eikä kaikkia toiveita ja vaa-
timuksia voi toteuttaa, vaikka ne ha-
luttaisiinkin ottaa huomioon. Käytettä-
vissä olevat resurssit ovat rajalliset. Ta-
voitteena on, että peruskorjauksen tu-
loksena valmistuvat vuokrasopimuk-
sen sekä viranomaisvaatimusten ja 
-säädösten mukainen toimiva koulutila 
sekä mahdollisimman mukavat ja mo-
nikäyttöiset yhteiset kylätilat. 

Otamme edelleen mielellämme vas-
taan ideoita ja toiveita rakennuksen 
suhteen, sponsorivinkkejä tai tietoa ja 
apua siitä mistä rakennusmateriaalia ja 
-tarvikkeita kannattaa hankkia tai mis-
tä taloudellista tukea kannattaa hakea.  

Tervetuloa tutustumaan!
Jokainen asiasta kiinnostunut on läm-
pimästi tervetullut tutustumaan pe-
ruskorjauksen kulloinkin meneillä 
olevaan vaiheeseen joko talkoiden ai-
kana, henkilökunnan läsnäollessa tai 
erikseen sovittuna ajankohtana (Pek-
ka Penttilä 0400-610 383 tai Kaarina 
Pullinen 050-363 2967). Myös kylän 
kotisivuilla www.vihtijarvi.fi Koulu 
ja kylätalo -osiossa kerromme mah-
dollisimman ajantasaisesti ja moni-
puolisesti meneillään olevista vai-
heista.

Rakennustoimikunta ryhtyi hommiin
Teksti: Kaarina Pullinen
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Vuoden 2007 syksyllä järjestetyn ve-
sien ja jätevesien käsittelyä koskevan 
kyselyn tulosten perusteella on aloi-
tettu oman alueellisen keskitetyn vesi-
huoltojärjestelmän esiselvitystyö. 
Esiselvitys perustuu viranomaismäärä-
yksiin, maastokatselmuksiin sekä va-
kituisilta asukkailta ja kesäasukkailta 
saatuihin tietoihin että heiltä tarvittaes-
sa hankittaviin tarkentaviin kiinteistö-
kohtaisiin tietoihin. 
Esiselvityksen laatii Risto Almonka-
ri / Unira Oy yhteistoiminnassa ky-
läyhdistyksen edustajien ja asukkai-
den kanssa. Ykkösakseli ry:n hallitus 
on puoltanut 90 %:n avustusta tähän 
esiselvityshankkeeseen. Sen on mää-
rä olla pääosiltaan valmiina kuluvan 
kesän loppupuolella. Tässä tarkoituk-
sessa Risto Almonkari tulee tekemään 
kiinteistökohtaisia vierailuja tarkem-
paa suunnittelua varten. 
Päälinjaksi näyttäisi muodostuvan liit-
tyminen Nurmijärven vesi- ja viemä-

Vihtijärven vesihanke - 
oma alueellinen vesiosuuskunta?

riverkkoon Röykän suunnassa. Sieltä 
päälinja tulisi tämän hetkisen ajatuk-
sen mukaan kulkemaan Röykän sai-
raalan, observatorion ja Sääksin ran-
nan kautta Vihtijärven itäkolkkaan. 
Siellä se voisi haarautua pienempänä 
linjana Vihtijärven pohjoispuolelle ja 
jatkua päälinjana Vihtijärven eteläran-
taa pitkin kohti kyläkeskusta Koulu-
nummentien kautta. Luontevia haaro-
ja olisivat mahdollisesti Lapoojärven 
kiertävä linja ja Pyyniementien linja. 
Kyläkeskustasta voisi lähteä linja Hiis-
kulan suuntaan. Päälinja jatkaisi Ky-
täjäntien kautta kiertämään Petäystä ja 
haarautuisi Ylimmäisten etelä- ja poh-
joispuolelle sekä Laihuen suuntaan 
että Vihtijärven pohjoispuolelle.
Edellä kuvatulla reitillä katettaisiin hy-
vin pohjavesialueet, joilla vesien ja jä-
tevesien käsittely on erityisen tärkeätä.
Tarkoitus on, että kiinteistön omistaja 
voi vapaasti valita omalle kiinteistöl-
leen joko pelkän juomaveden tai pel-

kän jäteveden tahi nämä molemmat. 
Korostamme, että mitään päätöstä ei 
ole vielä tehty vesiosuuskunnan perus-
tamisesta. Jotta asia etenisi ajatellussa 
aikataulussa, jonka mukaan työt alkai-
sivat vuonna 2009 ja olisivat pääosil-
taan valmiita vuonna 2011, teemme 
kesällä 2008 laskelmat käyttäen poh-
jana em. kyselyssä saatuja tietoja. Näi-
den laskelmien perusteella käydään 
alustavat rahoitusneuvottelut ja pyyde-
tään kiinteistönomistajilta sitoutumista 
hankkeeseen, kunhan kustannusarvio 
on valmistunut. 

Lopuksi kehotamme kaikkia odot-
tamaan sen aikaa, että esiselvitystyö 
saadaan valmiiksi. Vasta sen jälkeen 
on hyvä ryhtyä tekemään omia ratkai-
suja jätevesien käsittelyssä.

25.04.2008

Vihtijärven kyläyhdistys ry / vesi- ja 
jätevesityöryhmä

Vihtijärveläiset voivat nyt kaupata tai 
vuokrata omistamiaan kiinteistöjä hel-
posti kylän omassa kiinteistöpörssissä. 
Ilmoituksia voi jättää Vihtijärven uu-
sille kotisivuille osoitteessa 
www.vihtijarvi.fi.

Kiinteistöpörssissä voi ilmoittaa myy-
tävistä, vuokrattavista tai ostettavista 
kohteista ilmaiseksi. Pörssiin kelpaa-
vat kaikki kiinteistöt: asunnot, loma-
asunnot, tontit, maapalstat tai metsäti-
lat. Ilmoitusten jättäminen hoituu hel-
poiten kotisivujen palautelomakkeel-
la. Lisää käytännönohjeita löytyy kiin-
teistöpörssin etusivulta.
Vihtijärven kotisivut saattavat olla en-
simmäinen paikka, jossa kylälle muu-
tosta tai siellä lomailusta haaveile-
vat ihmiset tutustuvat kylän asioihin ja 
palveluihin. Sieltä he löytävät samal-

la tietoa myös tarjolla olevista kiinteis-
töistä.
Kylän oma kiinteistöpörssi sopii hy-
väksi lisäksi kiinteistöä kauppaavalle 
tai vuokraavalle henkilölle, vaikka hän 
ilmoittaisi kohteestaan muuallakin.
Kiinteistöpörssi on yksi keskeinen osa 
kylän uusien kotisivujen ideaa. Sivu-
jen tarkoitus on olla kaikkien asukkai-
den yhteinen kanava, johon voi lähet-
tää ilmoituksia, uutisvihjeitä, ideoita, 
kuvia tai vaikkapa palautetta. 
Vihtijärven kyläyhdistys julkaisi uudet 
kotisivut keväällä huolellisen suunnit-
telutyön jälkeen. Sivut on suunnitellut 
kyläläisistä koottu viiden hengen ryh-
mä, ja sivujen tekniikan on rakentanut 
nummelalainen Mediakeidas Oy.
Vihtijarvi.fi:n toimitus esitteli sivut en-
simmäistä kertaa kyläläisille kyläko-
kouksessa 24. huhtikuuta.

Vihtijärvi sai oman 
kiinteistöpörssin

Purjehduskurssi
Kurssi pidetään tänä kesä-
nä elokuun ensimmäisenä 
maanantaina (4.8.2008), mi-
käli osallistujia ilmoittau-
tuu riittävästi. Kaikki pur-
jehtimisesta kiinnostuneet, 
ottakaa yhteyttä!
Kurssin osallistujat: 
7–11-vuotiaat uimataitoiset 
tytöt ja pojat. Suosittelem-
me omia pelastusliivejä. 
Optimistijollat ovat kurssin 
puolesta. 
Ilmoittautumiset Tommy 
Hoffströmille
puh. 0400 477 254 tai 
e-mail: tommy.hoffstrom@
saunalahti.fi

Teksti: Paavo Norlamo ja Harri Hampori

Teksti: Aku Ahlholm
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Matias Silvasti on 11-vuotias koululai-
nen Vihtijärveltä. Hänen lempiharras-
tuksensa on metsästys ja hän on suo-
rittanut myös metsästäjäntutkinnon. 
Metsällä hän käy sukulaistädin mie-
hen Seppo ”Köpö” Heikkilän ja tämän 
suomenajokoira Oonan kanssa. Nuo-
resta iästä johtuen Matiaksella ei ole 
vielä omaa asetta ja metsästyksen on 
tapahduttava aikuisen valvonnan alai-
sena. 

Mistä sait kipinän metsästysharras-
tukseen?
Näin Köpön metsällä koiransa Rap-
pen kanssa. Metsästys näytti kivalta 
ja Köpö pyysi minua mukaansa. Siitä 
lähtien olemme käyneet yhdessä met-
sällä aina silloin tällöin.
Kenen kanssa käyt metsällä?
Köpön ja suomenajokoira Oonan 
kanssa sekä Pentti Heiskasen ja dree-
veri Saran kanssa. 
Mikä metsästyksessä on parasta?
Saalis tietenkin, raitis ilma, hyvä mie-
li ja koira sekä metsämies saavat hy-
vin liikuntaa. 
Minkälaiset metsästysmaastot Vih-
tijärvellä on?
Metsästykseen pitää aina olla maan-
omistajan lupa. Minulla on lupa parilta 
maanomistajalta Vihtijärvellä. Olen ai-
keissa kysyä myös muutamalta muul-
ta Vihtijärveläiseltä maanomistajal-
ta lupaa, jotta saisin metsästää laajem-
malla alueella. Saalista täällä kyllä on 
melko hyvin
Olet suorittanut metsästäjäntutkin-
non. Mitä se merkitsee?
Metsästäjäntutkinto on tärkeä käy-
dä, jotta tietää tarpeeksi saaliseläimis-
tä, metsästystyyleistä sekä yleisistä 
turvallisuussäännöistä metsästykses-
sä. Esimerkiksi suojaetäisyydet asu-
tukseen ja liikennevälineisiin on tärkeä 
tietää. Kurssi on aika pitkä ja vaativa 
ja se antaa hyvät perustiedot. Metsäs-
täjäntutkinto on suoritettava, jotta voin 
sitten isompana mennä myös yksin 
metsälle oman aseen kanssa. Kuusi-
toistavuotiaana saan aseenkantoluvan.
Millaisella aseella metsästät?
Riippuu saaliseläimestä. Pienriistaa 
ja kauriita metsästän haulikolla. Hir-
viä en ole vielä metsästänyt, mutta nii-

Matiaksen kanssa metsällä
Teksti: Sari Ahvenharju    Kuva: Eeva Heikkilän arkisto 

tä metsästetään kiväärillä. Hirvenmet-
sästystä varten pitää kuulua myös hir-
viporukkaan.
Mitä metsästät?
Pääasiallisesti metsästän jäniksiä, ru-
sakoita, kauriita, sorsalintuja ja metsä-
kanalintuja. 
Miten koiraa käytetään metsästyk-
sessä?
Koiria on monenlaisia ja niitä käyte-
tään eri tavoin. Meillä koira pääste-
tään irti metsään ja kävellään vähän 
aikaa ja jos koira saa hajun niin men-
nään passiin odottamaan. Koira auttaa 
saaliseläimen liikkeelle ja metsästä-
jän tehtävä on tietää minne saaliseläin 
menee. Vanhat passipaikat ovat yleen-
sä parhaita.
Mikä olisi unelmasaaliisi?
30 piikkinen hirvisonni. Niitä vain 
ei ole montakaan Suomessa, jos yh-
tään, mutta Norjasta sellaisen saattai-
si löytää.
Mikä on mieleenpainuvin metsäs-
tyskokemuksesi?
Olimme Honkajoella metsästysreis-
sulla. Päätimme oikaista metsän kaut-
ta autopaikalle, mutta taisimme tulki-
ta karttaa väärin, sillä edestäpäin löy-
tyi aina vain lisää metsää. Lopulta ym-
märsimme kävelevämme ympyrää. 
Katsoimme uudemman kerran karttaa 
ja otimme uuden suunnan. Edestä löy-
tyi ojia ja jouduimme hyppimään niit-
ten yli. Erään ojan yli mennessämme 
Köpö horjahti ja kaatui ojaan polvi-

aan myöten. Onneksi Köpö oli ottanut 
aseesta patruunat pois, ettei tapahtui-
si suurempaa onnettomuutta. Jatkettu-
amme matkaa hetken eteenpäin pyräh-
ti edestämme suuri ukkometso. Kyllä 
silloin harmitti, ettei aseessa ollut am-
muksia.
Mitä muuta harrastat?
Kalastusta ja hiihtoa.
Harrastaako joku muu kaverisi 
myös metsästystä?
Vihtijärveltä ei, mutta Savonlinnalaiset 
Juho (11 v.) ja Lauri Sallinen (10 v.) 
metsästävät myös.

Matiaksen mureaa 
jänispataa leivinuunissa

1 jänis tai rusakko
Pala selleriä, lanttua ja porkkanaa
Sipulia
Pala ylikypsää possun savukylkeä
Voita tai margariinia
Vettä
Soija-maustetta
Suolaa
Pippuria
Tomaattipyrettä
Pari ruokalusikallista vehnäjauhoja

Suolista jänis tai rusakko ja anna riip-
pua pari päivää, jotta lihasta tulee 
mureaa. Riiputuksen jälkeen nylje jä-
nis. Paloittele liha sopiviksi paloik-
si ja ruskista voissa paistinpannul-
la osissa. Ruskista viimeinen osa li-
hoista vehnäjauhojen kanssa. Selle-
ri, lanttu, porkkana ja sipuli kannat-
taa käyttää myös paistinpannulla (tar-
koitus on laittaa juureksia pataan vain 
mausteeksi, joten pieni määrä juurek-
sia riittää!). Kuutioi possun ylikypsä 
savukylki. Nosta lihat ja juurekset pa-
taan ja peitä vedellä. Lisää nesteen se-
kaan mausteet, kiehauta pata-ainekset 
hellalla ja kuori pintaan nouseva kuo-
ha. Laita pataan kansi päälle ja nos-
ta lämpimään leivinuuniin yöksi hau-
tumaan. Kypsästä lihasta voi poistaa 
suurimpia luita, se helpottaa syömistä. 

Sopii hyvin esimerkiksi perunamuusin 
kanssa. Varo hauleja!

Matias, Köpö ja jänispaisti.
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Vihtijärven osakaskunta:
Lupien myynti: Syökerin tupa, p. 09 2760 601
Osakaskunnan esimies: Risto Kivistö, p. 0400 190 895
  

 Kalastusohjeita:
- Pyydysmerkin ovat ruokakuntakohtaisia eikä niitä saa siirtää.
- Lupia myydään enintään 6 kpl / ruokakunta (kylässä asuvat ja kesäasukkaat).
- Luvan hinta on 5 euroa / kpl.
- Verkko 30 m, katiska, rysä alle 1,4 m, pitkäsiima 100 koukkua, syöttikoukut 10 kpl ja virveli vaativat 
kukin yhden luvan.
-	 Rapulupia	myydään	5	kpl	/	ruokakunta.	Ravustusaika	on	21.7.─31.8.	Aika	alkaa	ja	päättyy	klo	12:00	
päivällä.
- Lupia myydään vain kyläläisille tai kesäasukkaille.
- Lupien määrä päätetään vuosittain vuosikokouksessa.
- Ulkopaikkakuntalaisille myydään kesäkalastuslupia enintään 4 kpl / ruokakunta, eikä niitä saa siirtää 
toiselle. Luvan hinta on 10 euroa / kpl.
- Talvella pyydykset on merkittävä jään päällä olevalla merkillä ja kesällä pinnalla olevalla koholla, 
johon myös pyydysmerkit laitetaan.
-	 Osakaskunnan	valvojina	toimivat	Hans	Brummer,	Heikki	Kivistö,	Jouko	Korsisaari,	Arto	Lampinen	
sekä Risto Kivistö.

Tarkista lupasi ja se, että kalastat luvallisella alueella.

Toivomme Sinulle menestystä kalastuksessa ja toivomme Sinun turvaavan toisten liikkumisen ja kalas-
tamisen toimimalla ohjeiden ja valvojien opastuksen mukaan. Erityisesti haluamme kalastajien kiinnittävän 
huomiota rannalla asuvien rauhan säilymiseen!

Mikäli Sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, soita Ristolle, p. 0400 190 895.

Ylimmäisten kalastusyhdistys tiedottaa:
- Ravustaa saa 1 kk kauden alusta: 
 5 mertaa / talous, á 5 euroa.
- Katiskat á 5 euroa.
- Verkot 4 kpl / talous,
  á 10 euroa.

Merkkejä myyvät Toini Vihtkari, 
Paavo Heikkilä ja Pentti Jokinen.
Puheenjohtaja:	Antti	Virmavirta,	p.	050	5734	784

Muiden vesialueiden yhdistyksiä:
Petäyksen Kalastusseura ry
Jukka Kyröhonka
p. 050 3701 671

Nyt nappaa! 

Kartta Vihtijärven kalastuskunnan lupa-alueesta 

Yksityinen vedenottamo, 
vältettävä liikkumista ja 
roskaamista.

yksityiset vesialueet
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Esikoululaisten 
terveisiä 
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Terveisiä koulusta!
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VIHTIJÄRVEN VPK
Pj. Harri Vihtkari, p. 0400 472 345
Siht. Mervi Kannisto-Kallela, p. 0400 998 712

Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö Harri Hampori, p. 040 5917 948
Osaston harjoitukset Nummituvalla joka toinen torstai klo 19

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

Nuoriso-osasto 
Ohjaaja Hannu Silvasti, p. 050 5231 463 
Harjoitukset Nummituvalla joka sunnuntai klo 15 

Nummitupa 
Talonmies 09 2760 615 Riitta Stenbacka
Talon ja astiaston vuokraus

Alkanut vuosi näyttäisi varsin positii-
viselta VPK:n kannalta. 11.12.2007 
allekirjoitettiin uusi palokuntasopimus 
aluepelastuslaitoksen kanssa.
Sopimusta neuvoteltiin ja soviteltiin 
viimeiset kaksi vuotta, uusi sopimus 
tuli voimaan 1.1.2008. Sopimuksen 
myötä VPK:n osastot saavat rahallisen 
korvauksen toiminnastaan, korvauksen 
suuruus riippuu osaston aktiivisuudes-
ta. Vihtijärven VPK ei maksa kenelle-
kään osaston jäsenelle palkkaa.

Aluelaitos maksaa VPK:lle kiinteis-
tökorvausta osastojen käyttämistä ti-
loista, joihin kuuluvat Nummituvan 
kellarikerroksessa olevat asemati-
la, saunaosasto, verstastila sekä punt-
tisali liikuntatilana. Uhkan avaimen-
haltijoilla on kuitenkin mahdollisuus 
käyttää salia yleisinä aukioloaikoi-
na, mutta muuna aikana sali on vain 
aluelaitoksen käytössä.
Uhka vastaa punttisalin välineistä ja 
VPK hoitaa muun muassa sähkön ja 
lämmityksen.

Nummituvan ja VPK:n kuulumisia
Teksti: Harri Hampori

Uudessa sopimuksessa sitouduimme 
12 minuutin lähtöaikaan vähintään 
kolmen hengen vahvuudella. Toivot-
tavasti saamme lähtövalmiuden yllä-
pidettyä. Virka-aikoina on pieni riski 
olemassa, ettei sopimus täyty. Vuona 
2007 oli 23 hälytystä, jotka pääsään-
töisesti täyttivät vanhan sopimuksen 
vaatimukset. Keväällä saimme kol-
me uutta kurssin käynyttä sammutus-
miestä, mikä oleellisesti parantaa hä-
lytysosastomme vahvuutta. Lisää ak-
tiivisia jäseniä toki toivotaan niin 
palo- ja pelastuspuolelle kuin myös 
Nummituvan toimintaan.

Nummituvan korjaussuunnitelmissa 
on tälle kesälle tehdä sisämaalaukset 
ja uusia lämmityslaitteisto. Maalaus-
työt yritetään tehdä talkoilla. Kaikki 
joukolla mukaan maalaustalkoisiin, 
niin saadaan työ nopeasti suoritettua. 

Nummituvalla tapahtuu:

Juhannuspäivänä 21.6. juhannuskisat 
päivällä ja tanssit illalla

Kesäjuhlat 26.7.

Tanssit pyhäinpäivänä 1.11.

Pikkujoulut 13.12.

Tanssit joulupäivänä 25.12.

Seuraa tapahtumailmoittelua paikal-
lislehdistä sekä netistä, 
www.vihtijarvi.fi.

Rauhallista kesää kaikille!

Kirjoittaja on VPK:n päällikkö.
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Vihtijärven 
kyläyhdistys

Puheenjohtaja
Anu Kuusela

p. 0400 - 483 640.
Sihteeri

Anita Vihtkari
p. 0400 - 794 174

Vihtijärven
palvelutalo-
yhdistys ry
pj	Anu	Kuusela
vpj Eija Jokinen

siht. Irma Lundell

Vihtijärven Martat ry
Puheenjohtaja Tarja Kymäläinen, p.  040 5948 205, 2760 805

TOIMINTAA vuonna 2008
•	 Kokoonnumme	noin	kerran	kuukaudessa.
•	 Osallistumme	Vihdin	Marttojen	ja	Uudenmaan	Marttojen	toi-

mintaan mm. erilaisiin retkiin, teatterimatkoihin.
•	 Heinäkuussa	vietämme	Martanpäivää
•	 Joulukuussa	pikkujoulut.
Ym. ym.

Tarkemmat tiedot tapahtumista paikallislehtien järjestöpalstoilta.

Keskustan Vihtijärven paikallisyhdistys
Puh.johtaja Tarja Kymäläinen  p. 040-5948205, 2760805

Seuraa ilmoittelua paikallislehtien järjestöpalstoilla.

 

Omalääkärin vastaanotto 
ajanvaraus ma−pe 8–9 Benita Lepistö, 
puh. (09) 2242 3205
Päivystyspalvelut
ajanvaraus p. (09) 222 021
Kiireellinen ensiapu
ma−pe 8−18 Nummelan terveysasemalla, ei ajanvarausta.
Öisin 18−08 Lohjalle p. (019) 380 1200  tai
Hyvinkään sairaalan yöpäivystys vihtijärveläisille
klo 18−08,  p. (019) 4587 2261

Äitiys- ja lastenneuvola
ajanvar. ma−to 12−13
p. (09) 2242 3529, (09) 276 0791
Pohjois-Vihdin kotisairaanhoito
Avohuollonohjaaja Maarit Joensuu
klo 8−10 p. (09) 2242 3415
Sairaanhoitaja p. (09) 2242 3310
Vanhustyönohjaaja Raija Salmi p. (09) 2242 2217

T e r v e y d e n h u o l t o :

Teksti: Lea Viitaniemi

Mitä tapahtuu, kun Vihtijärven 
VPK:n hälytysosasto joutuu to-
sitoimiin? Vihtijärveläinen seu-
rasi eräänä perjantai-iltana pa-
lohälytyksen tapahtumia mi-
nuutti minuutilta. 

Perjantaina, 25.4.2008 kello 18:28 tu-
lee puhelu hätäkeskukseen: Vihtiläi-
sessä metsässä palaa maasto. 
18:35 saavat Vihtijärven hälytysosas-
tolaisten kännykät viestin, jossa ker-
rotaan lyhyesti hälytyksestä. Jokai-
nen viestiketjussa oleva, joka on kyläl-
lä ja sammutuskykyinen, lähtee tuo-
ta pikaa, renkaat suhisten, paloasemal-
le. Siellä ylle vaihdetaan pelastushaa-

larit, saappaat sekä kypärä ja hypätään 
paloautoon. 
Kun sammutusyksikkö lähtee Num-
mituvalta kello 18:42, kuitataan häly-
tysjärjestelmään, että yksikkö on mat-
kalla. Tällä kertaa mukaan pääsi neljä 
sammutusmiestä. Vihtijärven VPK on 
sopimuksessa lupautunut 12 minuu-
tin lähtöaikaan, joka tällä kertaa alit-
tui hienosti. Aikaa hälytyksestä yksi-
kön valmiuteen kuluu ainoastaan seit-
semän minuuttia. 
Kello 19:00 Vihtijärven VPK:n sam-
mutusyksikkö miehistöineen saapuu 
palopaikalle Siippoon metsikköön. 
Ensimmäisinä hätiin ovat ehtineet jo 
Karkkilan yksikkö KA-11 sekä Vihdin 
VPK, VIS-21. Aluskasvillisuutta on 
ollut tulessa noin kolmen tuhannen ne-

liömetrin alueella. Suurimmat lieskat 
on saatu jo tukahdutettua. Vihtijärven 
VPK liittyy sammutustehtäviin VIS-
21:n johdolla ja ryhtyy jälkiraivauk-
seen, eli kastelee metsämaata huolelli-
sesti vedellä. 
Kello 20:55 on palo saatu hallintaan ja 
maasto kasteltu ja tarkastettu läpiko-
taisin. On aika lähteä palopaikalta.
21:20 sammutusyksikkö VIS-31 kur-
vaa Nummelan paloasemalle, jossa 
tehdään vielä letkuhuolto. Huolto teh-
dään jokaisen sammutuskeikan jäl-
keen. Säännöllisellä ja johdonmukai-
sella huollolla varmistetaan kaluston 
hyvä kunto. Letkut ovat taas hyväs-
sä järjestyksessä ja sammutusauto on 
lähtövalmiina seuraavaan hälytykseen.
Kello 22:15 urheat palomiehet palaa-
vat koteihinsa. 

Palohälytys minuutti minuutilta
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Veroasteikon rajojen keventäminen 
oli yksi keskeisimmistä muutoksis-
ta vuodenvaihteen perintöverouudis-
tuksessa, tosin veroprosentit pidettiin 
ennallaan. Perinnöistä verotetaan jat-
kossa vasta, jos verotettava perintö on 
20 000 euroa tai enemmän.
Puolison ja alaikäisen perillisen pe-
rintöverotaakkaa kevennettiin olen-
naisesti kasvattamalla perintöverotuk-
sessa tehtävää puolisovähennystä.

Perintöverotuksen ydinkohdat
Alle 20 000 euron perinnöt ilman perintöveroa

Teksti: Anu Kuusela

Puolisovähennyksen saavat aviopuo-
lisot sekä avopuolisot, jos heillä on 
yhteisiä lapsia tai he ovat olleet ai-
emmin avioliitossa. Puolisovähen-
nys nostettiin 6 800 eurosta 60 000 
euroon ja alaikäisyysvähennys 3 400 
eurosta 40 000 euroon.
Näin puolisoa verotetaan vasta, kun 
hänen saamansa verotettava perintö 
on 80 000 euroa tai enemmän.
Alaikäisyysvähennys koskee vain 

niitä vainajan kuolinhetkellä alle 
18-vuotiaita lapsia, jotka olivat välit-
tömästi kuolinhetkellä perillisasemas-
sa, ei esimerkiksi testamentinsaajina 
olevia lastenlapsia.
Toinen merkittävä uudistus oli kol-
mannen veroluokan poistaminen. Jat-
kossa veroluokkia on siis kaksi. Uu-
distus tuo helpotusta avoparien perin-
töverotukseen.  

Perintöveroasteikko
Verotettavan osuuden arvo, euroa Vero alarajan kohdalla Vero-% alarajan ylittävältä osalta
20 000 – 40000 100  10
40 000 – 60000 2 100  13
60 000 – 4 700  16

Veroluokat
1 veroluokka (vero yksinkertaisena)
Lapset ja heidän rintaperillisensä, avopuoliso, aviopuolison lapsi ja heidän rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat sekä 
avopuoliso, jos on yhteinen lapsi tai oltu avioliitossa.

II veroluokka (vero kaksinkertaisena)
Kaikki muut – esim. sisarukset ja heidän jälkeläisensä, perittävän vanhempien sisarukset, avopuoliso

Koskee tilanteita, jolloin lahja on saatu 
1.1.2008 tai myöhemmin.
Perintöverotus tulee muistaa erottaa 
lahjaverosta. Nimittäin alle 4 000 eu-
ron arvoisista lahjoista ei tarvitse antaa 
lahjaveroilmoitusta ellei sitä erikseen 
vaadita. Verovapaa lahjan raja on 3 
999,99 joka kolmas vuosi samalta an-
tajalta Esim. kummatkin vanhemmat 
voivat lahjoittaa lapsilleen joka kolmas 
vuosi 3 999,99 verovapaasti. 

On muistettava, että aikaraja lähtee 
antopäivän mukaan, ei siis kalente-
rivuosittain. Sitä vastoin lahjaveroil-
moitus on aina annettava, mikäli lah-
jan arvo 4 000 euroa tai enemmän. Il-
moitus on annettava myös silloin, jos 
on saanut samalta antajalta kolmen 
vuoden kuluessa muita lahjoja ja yh-
teenlaskettu arvo nousee 4 000 eu-
roon. Asunto-osakkeesta tai kiinteis-
töstä ei voi luovuttaa tietyn euromää-

rän (esim. 3 999,95) suuruista osaa, 
vaan luovutuksen on oltava määrä-
osuus, esim. ¼. 
Lahjaverotuksessa tulee muistaa 
myös lahjanluonteinen kauppa. Kau-
passa muodostuu lahjaa silloin, kun 
kauppahinta on ¾ tai vähemmän 
omaisuuden käyvästä arvosta. Lahja-
vero määräytyy lahjoitetun omaisuu-
den ja sukulaissuhteen perusteella ve-
roluokittain.

Lahjaverotus

Lahjaveroasteikko

Verotettavan osuuden arvo, euroa Vero alarajan kohdalla Vero% alarajan ylittävältä osalta
4 000–17 000 100 10
17 000–50 000 1 400 13
50 000- 5 690 16

I veroluokassa asteikon mukainen
II veroluokassa asteikon mukainen 
vero kaksinkertaisena

Tällä hetkellä eduskunnassa on käsit-

telyssä liike- sekä maa- ja metsätalo-
uden sukupolvenvaihdosten verohel-
potukset. Verotuksen oikeudenmu-
kaisuus on kyseenalaistettu joiden-
kin taholla omaisuuslajien erilaises-

sa verokohtelussa. Nähtäväksi jää mi-
ten käy. Ruotsissa perintöverotukses-
ta on luovuttu juuri näiden spekulaa-
tioiden vuoksi. 
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Vihtijärven laajentunut ekopiste saa 
kiitosta kyläläisiltä. Jäteyhtiö Rosk’n 
Rollin asentamat uudet maanalaiset 
säiliöt eivät enää hetkessä tursua yli 
äyräidensä.

Kylällä on yksi Vihdin 17 ekopis-
teestä. Kouluntielle, kylän monitoi-
mitalon pihaan voi viedä keräyslasia, 
pienmetallia ja paperia 2,7 metriä sy-
viin säiliöihin, jotka on kaivettu osit-
tain maan sisään. Ekopisteestä löyty-
vät myös pienemmät säiliöt paristoil-
le ja muovipusseille.

Keräyspaperiksi kelpaavat kaikki 
postin tuomat sanoma- ja aikakaus-
lehdet, mainokset, kirjekuoret tai kir-
joituspaperit. Ekopisteen lisäksi pa-
peria voi viedä yläkoulun punaiseen 
piharakennukseen, jolloin tuotto me-
nee oman kylän hyväksi.

Ekopisteen lasisäiliöön kannattaa 
säästää kaikki purkit tai pullot, jois-
ta ei saa kaupasta panttia. Paperin ja 
lasin lisäksi Vihtijärven pisteessä on 
yhtä suuri säiliö pienmetallille, mut-

Uusi ekopiste ei enää täyty hetkessä
Teksti: Aku Ahlholm  Kuva: Juha Ahvenharju

ta metallin kierrätys ei jäteyhtiön mu-
kaan ole vielä yhtä tavallista.

Pienmetallisäiliöön neuvotaan säästä-
mään esimerkiksi säilyketölkit, van-
hat kattilat, kuivat ja tyhjät maalitöl-
kit tai vaikkapa uudenvuoden tinat. 
Säiliöön voi laittaa yleensäkin kaik-
kea pientä metallia.

Kaikkia jätteitä ei saa tunkea oman 
kylän säiliöihin. Jäteyhtiö Rosk’n 
Rollin mukaan suuremmat erät hyö-
tyjätettä pitäisi viedä suoraan Koivis-
sillan jäteasemalle, joka löytyy Kum-
punotkolantieltä Nummelasta. Sa-
moin rakennusjätteet tai elektroniik-
karomut on vietävä suoraan Koivis-
sillan jäteasemalle.

Ongelmajätteitä, kuten maalia, akku-
ja tai öljyä, ottavat vastaan Koivissil-
lan aseman lisäksi Nummelan ABC 
tai Siippoon Neste.

Näin vähennät sekajätettä
Palauta panttipullot aina kauppaan ja 
pudota pantittomat lasipullot oman 
kylän ekopisteen lasisäiliöön.
Lajittele tyhjät maitopurkit, mäyrä-
koirien pahvikuoret tai muut ohu-
et pahvit ja vie ne muiden asioiden 
ohessa kirkonkylän, Nummelan tai 
vaikkapa Klaukkalan ekopisteeseen.
Lajittele tyhjät säilyketölkit, vanhat 
kattilat, tinat ja muut pikkumetallit 
omaan roskikseen ja kippaa ne oman 
kylän ekopisteeseen.
Vie kaikki paperit Vihtijärven ylä-
koulun piharakennukseen tai moni-
toimitalon ekopisteeseen.
Vie pienet paristot oman kylän eko-
pisteeseen ja suuremmat akut Koi-
vissillan jäteasemalle, Nummelan 
ABC:lle tai Siippoon Nesteelle.
Anna vanhat vaatteesi niitä tarvitse-
valle naapurille tai kirpputorille tai 
vie ne kirkonkylän linja-autoaseman, 
Nummelan Prisman tai esimerkiksi 
Röykän ekopisteisiin.
Perusta komposti kaikille biojätteille, 
kuten ruuantähteille.
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Vihtijärveläisiä yrityksiä
Alen Oy
Hannele Haaranen
Kirjanpidot, tilinpäätökset, verotus
Pyyniemientie 12, 03790 Vihtijärvi
p. (09) 2760 750, 040 524 0492

Arvo ja Kirsti Petrell
Suoramyynti, sahatavaraa, sahausta, 
mökkimajoitusta, ratsastusta
Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen
p. (019) 447 639, 040 540 9966

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

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

Autokorhonen Oy
Maatalouskoneiden, raskaan kaluston ja henkilöautojen 
korjausta
Ylimmäistentie 1062, 03790 Vihtijärvi
p. 040 573 6143 / Lauri Korhonen
p. 040 518 4143 / Heli Mäkelä

Clerica Oy
Tilitoimisto
Ylimmäistentie 1014,, 03790 Vihtijärvi
p. 040 766 2171 / Saija Vihtkari

ESJ -musiikki Ky
Kytäjäntie 12, 03790 Vihtijärvi
Eija Jokinen, p. (09) 2760 722

Harvitek Ky
Ilmanvaihtotyöt ja suunnitelmat, piipunpellitykset, raken-
nuspellitykset, sadevesijärjestelmät, vesikattotyöt
Harri Vihtkari 
Ylimmäistentie 1052 , 03790 Vihtijärvi
p. 0400 472 345, (09) 2760 607

Hiiskulan kartano / Hans Brummer
Yli-Sepän juhlatila vuokrattavana
p. 0400 317 082, (09) 2760 992, fax (09) 2760 952

Juhani Packalen
Vihanneksia, polttopuuta, haketta
Suopellontie 589 05720 Hyvinkää
p. (019) 447 696

Kaarinan piha ja puutarha
Piha- ja puutarhasuunnitelmat ja toteutukset, huolto, neu-
vonta sekä koti- ja asiointipalvelu
Lopentie 1775, 03790 Vihtijärvi
050 363 2967

Kirjanpitopalvelu Avoin Yhtiö
Auktorisoitu tilitoimisto
Kirjanpito, tilinpäätökset, veroilmoitukset
Ahokaari 2 , 05460 Hyvinkää
Anu Kuusela, p. (019) 450 870 , 0400 483 640

KOR – DINATOR Korpiniitty Ky
Lumen auraus ja hiekotustyöt
Rauhaniementie 28, 03790 Vihtijärvi
p. 040 865 1380 fax. (09) 3869 5040

Kuljetus & MRL J. Vihtkari Ky
Jorma Vihtkari 
Ylimmäistentie 1062 , 03790 Vihtijärvi
0400 481 973, fax (09) 2760 616

Ky C. Nyholm Kb
Siivous- ja kotityöpalvelut, pihatyöt sekä pienremontit
Rauhaniementie 9, 03790 Vihtijärvi
p. (09) 227 3445, 0400 208 507

Linear Power Oy
Karting- autot, varaosat, huollot, autotarvikkeet
Kärrintie 66, 03790 Vihtijärvi
p. (09) 2760 783

LVI Nixu
Asennus, korjaus, huolto 
Niklas Väänänen
p. 040 7632 403

Pasi Nyman
Puutavaranosturi puunkorjuuseen
Suopellontie 589, 05720 Hyvinkää
p. 040 767 7783, (019) 447 677

PH-Saneeraajat Oy
Kaikki rakennusalan työt
Suvipirtintie 58 03790 Vihtijärvi
Keijo Penttinen, p. 0400 777 829, fax. 222 7640

Syökerin Tupa Ky
Kahvio-kioski, elintarvikkeita, asiamiesposti ja mat-
kahuolto
Karkkilantie 8, 03790 Vihtijärvi
p. (09) 2760 601

Taksi Vihtijärvi
Suvipirtintie 58 , 03790 Vihtijärvi
p. 0400 471 811, 0400 473 519

Tmi Anne Hampori
Pitopalvelua
Suntiontie 43, 03790 Vihtijärvi

Tmi Tero Pullinen
Yritysjohdon ja myynnin koulutuspalvelut
Lopentie 1775, 03790 Vihtijärvi
p. 050 3728 399

Tmi VK-hoidot Viljo Kasanen
Energiahoitoja, ryhmä- ja kaukohoitoa
Rönnintie 183 , 03790 Vihtijärvi
(09) 2760 839, 050 563 8571
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TN-yrityslahjat / Tuula Nyman
Tilauskalenterit ja muut yrityslahjat
Vaiveronkatu 32 A 8, 05900 Hyvinkää
p. (019) 439 272, 0400 819 784

Vihdin Laatutyö
Rakennustyö
Suntiontie 21 03790 Vihtijärvi
Esa Pyykkönen, p. 0400 471 606, (09) 2760 772

Oy Woodeco Ltd 
Tri-Flow ja Bel-Ray -erikoisvoiteluaineiden maahantuon-
ti ja myynti
Vihtijärventie 751 , 03790 Vihtijärvi
p. 040 527 2559 / Arto, 040 581 2577 / Mika
www.suomenyritykset.fi

Yritykset, huomio!
Kaikista muutoksista, lisäyksistä ja poistoista on il-
moitettava Mika Nilssonille puhelimitse, 040-7325341 
tai sähköpostilla, mika.nilsson@vihtijarvi.fi.

KAIPAATKO NOSTETTA? 
Vuokrataan Dexter 11 hinattavaa puomilavaa edullisesti.  Työskentelykorkeus max 11,5 
metriä. Puomilavalla voi  tukijalkojensa ansiosta työskennellä kaltevallakin alustalla. 

Erinomainen apu esim. katto- ja maalaustöissä.

Kysy lisää!
Arto Vihtkari 

p. 040 – 527 2559 tai 
09 - 2760773
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Lopen Maarakennus ja Multa Oy

E.Hietanen, Läyliäinen
p. 0400-449 419
 0400-484 154
 019-443 314

nurmikkomultaa
puutarhamultaa
murskesoraa
kuorikatetta

Kuljetukset myös PIENELLÄ autolla sekä vaihtolavakuljetukset

täytesoraa
seulakiviä
maankaivua myös
pienellä koneella

Ky	C.	Nyholm	Kb
Kodinkoneiden	varaosat	ja	tarvikkeet	(eri	merkit)

-	 Puhdistuaineet:	Kiilto,	Farmos,	Denso	ym.
- Siivoajille ja kotiin siivoustarvikkeet: 
	 Sappax,	Sweppes,	Vileda	ym.
-	 Pölypussit,	suulakkeet,	letkut.	Myös	
	 keskuspölynimurit.
-	 Siivouskoneiden	myynti	ja	vuokraus
- Kärcher koneet ja -tarvikkeet
-	 Yrityksille	saippuat,	käsipaperit	ym.
-	 Yrityksille	työvoima-apua	(sairaus,	loma	ja	
	 ruuhka)

Toimitus	myös	postin	välityksella	tai	kotiinkuljetuksella

Tervetuloa	tutustumaan	myymäläämme.	Esillä	tuotteita	runsaasti.

Vi	betjänar	även	på	svenska!

MYYMÄLÄ
Karkkilantie 8

03790	Vihtijärvi
(09)	227	3445			0400-208507

Avoinna:
Arkisin	12:00-	17:00

Lauantaisin	12:00	–	15:00
Maanantaisin ja sunnuntaisin suljettu
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Tmi Anne Hampori
Suntiontie 43, 03790 Vihtijärvi

P. 040-569 2554 koti 09-276 0655

Sopimuksen mukaan
- pienimuotoinen pitopalvelu

- täytekakut, voileipäkakut sekä makeat ja suolaiset leivonnaiset tilauksesta
- siivous ja kiinteistöhuolto

JUHANI PACKALEN
Polttopuuta, haketta ja erilaisia aitatolppia

Suopellontie 589
05720 HYVINKÄÄ

0400 616 958

Valtakukka
Monipuolinen kukkakauppa Läyliäisten keskustassa

Päivi Valta
Puh. 019-443006

Väänteenmäentie 2 – 12600 Läyliäinen

Puutarha Risto Valta
Ryhmäkasveja, viherrakennusta

RistoValta
Puh. 0400 – 475 116

Lustikullantie 147 – 12600 Läyliäinen



39

Astiavuokraus Asetti
Vuokraamme tyylikkäät ruokailu- ja tarjoiluastiat tilaisuuksiin sekä perhejuhliin. 
Valikoimaamme kuuluu täydelliset astiasetit noin 60 hengen tilaisuuksiin saakka.  

Astiamme ovat laadukkaita kovaposliinisia saksalaisia Bauscherin sekä
tuttuja suomalaisia Arabian astiastoja. 

Toimitamme kattausvalmiit astiat joustavasti halutessanne ovelle asti 
ja huolehdimme halutessanne myös astoiden tiskauksesta. 

Katso lisää: www.asetti.fi

Mika Nilsson
040-7325341

Teerimäki 5 - 03790 Vihtijärvi -mika.nilsson@asetti.fi

Koulutetun hierojan palveluita
Röykän keskustassa

Klassista ja urheiluhierontaa•	
Kaustislaista jäsenkorjausta•	
Mobilisoivaa hierontaa•	
Intialaista päähierontaa•	
Suklaavartalohierontaa•	

Avoinna maanantaista perjantaihin
Tervetuloa!

T:mi Elina Airaksinen
Asemapolku 1
05100  RÖYKKÄ
puh. 040 522 0556



40

KAARINAN PIHA JA PUUTARHA
- piha- ja puutarhasuunnitelmat 

sekä niiden toteutukset
- puutarhan hoitotyöt ja neuvonta

- koti- ja asiointipalvelu

Kaarina Pullinen 050-363 2967

Lopentie 1775, 03790 Vihtijärvi
kaarinapullinen@gmail.com
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                                   KOR-DINATOR
              Korpiniitty Ky

- Lumenauraustyöt
- Hiekoitukset

   Rauhaniementie 28 03790 Vihtijärvi
   Puh. 040-865 1380  Fax 09-38695040 
   

           OY WOODECO LTD
- Tri-Flow ja Bel-Ray erikoisvoiteluaineiden   
 maahantuonti ja myynti
- MITO-tuotteet teollisuuden kunnossapitoon

Vihtijärventie 751 03790 Vihtijärvi
Puh.	040-527	2559	Arto
Puh. 040-581 2577 Mika
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Hannele Haaranen

PH-Saneeraajat Oy
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KAHVILA – KIOSKI

SYÖKERIN TUPA

MEILTÄ SAAT:

•  vastaleivotut pullat, pasteijat, sämpylät, jäätelöt, virvokkeet, makeiset
•  maitotuotteet ym. elintarvikkeet

•  lounas arkisin klo 10:30–14, grillituotteet joka päivä läpi aukiolon. 
•  oluet, siiderit ja lonkerot

•  2 kg, 5 kg sekä 11 kg kaasupullot

ASIAMIESPOSTI JA MATKAHUOLLON TOIMIPISTE

VIHTIJÄRVEN, LAPOON SEKÄ VALTION KALASTUSLUVAT

MIETOJEN ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUVAT

AJOKAUDELLA JOKA SUNNUNTAI MOOTTORIPYÖRIEN KOKOONTUMINEN KLO 16

KESÄLLÄ RUNSAASTI TAPAHTUMIA – SEURAA ILMOITUSTAULUAMME!

TERVETULOA

SYÖKERIN TUPA
KARKKILANTIE 8
PUH. (09) 2760 601

AVOINNA KESÄLLÄ JOKA PÄIVÄ KLO 21:EEN!
          Kesän aukioloajat (kesä – elokuu)  Talven     aukioloajat
          Ark 04:30 – 21:00 Ark 04:30 – 18:30
 La   09:00 – 21:00 La   09:00 – 18:30
 Su  10:00 – 21:00 Su  10:00 – 18:30

 Huom ! Avaamme viimeistään mainittuna aikana. Yleensä ovemme on jo aiemmin auki.


