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Vihtijärven uutisista,  
hyvää iltaa!

Vihtijärveläinen  – Vihtijärven kylälehti ilmestyy kerran vuodessa
Päätoimittaja: Lea Viitaniemi 

Toimittajat: Sari Ahvenharju, Aku Ahlholm, Heli Einesalo 
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

Vilkas uutisvuosi on takana. Kylän kotisivujen yksivuotissynttäreitä juhlittiin 
huhtikuussa. Vihtijärven kotisivuilla keskeisen roolin saanut kyläuutispalsta 
on tykittänyt uutista eetteriin kiitettävällä tahdilla, sillä vuoden aikana uutisia on 
kertynyt 135 kappaletta. Poimintoja uutisista löydät sivulta 10. Vaikka 
uutiskynnys toimituksessamme on harvinaisen matala, koviakin uutisia 
kylästämme piisaa: Vihtijärvi valittiin Länsi-Uudenmaan Vuoden 2008 kyläksi. Aikamoinen saavutus! 

Uutiset susihavainnoista tuntuvat harvinaisilta nykyään, mutta kylän uutisnenät haistoivat jäljet hangilla 
kevättalvella. 

Vihtijärveläinen harrastelijavalokuvaaja Juha Ahvenharju oli ehdolla Suomen Vuoden luontokuvaajaksi 
ja ylsi kilpailussa Kasvit-sarjan voittajaksi. Vihdin kameraseurassa hän saavutti upeasti Vuoden kuvaajan 
tittelin.

Vihtijärvelle tehtiin vilkkaana viime vuonna oma logo. Logon tarina löytyy sivulta 11.
Merkittäviä uutisia remonttirintamalta suolsi vuoden mittaan myös kylätaloblogi, josta voi seurata koulun 
korjausta miltei reaaliajassa. Oman vesiosuuskunnan perustaminen lienee sekin melkoisen ennennäkemä-
tön ponnistus ja uutisaihe. 

Kylän nettisivuilta löytyy uutisten lisäksi jos vaikka mitä sisältöä. Käy penkomassa sivustoa www.vihti-
jarvi.fi ja vinkkaa uusista ideoista toimitukselle. Jokainen huomio on tärkeä. Eräs nettisivujen lukija 
kuvasi palautteessaan näin: 
”Sivuista todellakin huokuu se 
sama yhteishenki ja yhteisöllisyys 
mikä Vihtijärven kyläläisiä tuntuu 
yhdistävän!” 
Palautetta löydät lisää sivulta 12.

Vihtijärven tuoreet uutiset, 
tapahtumat ja tiedot löydät 
osoitteesta www.vihtijarvi.fi.
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Hyvät vihtijärveläiset ja muut lehdenlukijat, täy-
tyy vilpittömästi myöntää, että yhdistyksen toi-
minta viime vuosi on ollut erittäin aktiivista, in-
noittavaa, ahkeraa, positiivista ja yhteishenkeä 
luovaa. Suurin projekti, koulun peruskorjaus, on 
edennyt hienosti. Tähän mennessä on korjaus on 
tullut maksamaan n. 188 000 eur, jossa mukana 
on kotiseutuliiton ja ympäristökeskuksen avus-
tukset, yht. 19 000, ja arvonlisäveronpalautus, n. 
17 000 euroa.  Alakerran on tarkoitus olla valmis 
elokuussa. Koululaiset pääsevät siten peruskor-
jattuun koulurakennukseen ensi lukukauden alus-
sa. Alustavasti olemme suunnitelleet avajaisjuh-
lapäiväksi 1.8.2009. 
Rakennustyöt ovat edenneet hienosti. Reilu vuo-
si sitten alkoivat ensimmäiset työt ja nyt olemme 
tässä vaiheessa. Kiitos kuuluu osaaville raken-
nustyötekijöille ja hyvälle rakennustoimikunnan 
työskentelylle. Koordinaattori Kaarina Pullisen 
työ on ollut merkittävää. Hän on erinomaisesti pi-
tänyt hallituksen ajan tasalla projektin edistyes-
sä. Hallitus on joka kuukausi kokoontunut kuu-
lemaan rakennustoimikunnan terveiset ja on sil-
loin tehnyt tarvittavat päätökset. Suuret kiitok-
set kuuluvat myös kaikille talkoisiin osallistuvil-
le, sekä rakennuksen että ruokatarjoilun puolella 
toimiville. Talkoita on pidetty n. 20 kertaa ja nii-
hin on osallistunut yli 80 eri ihmistä. Talkoot ja 
rakennustyöt jatkuvat vielä huimaa vauhtia, jotta 
saamme kaiken valmiiksi elokuuhun mennessä. 
Yläkerta suunnitellaan rauhassa ja siihen teh-
dään tarkempi hankesuunnitelma kustannusar-
vioineen Ykkösaskelin rahoituspäätöstä varten. 
Ykkösakselilta on mahdollisuus saada avustus-
ta 50 % rakennuskustannuksista. Lopusta rahoi-
tuksesta talkootyö osuus voi olla 50 %, joka lue-
taan omarahoitusosuuteen, joten 25 %:n omalla 
rahalla voidaan saada 75 %:n etu (sisältää 25 % 
:n talkootyön). Yläkerta on tulossa kyläläisten ja 
yhdistysten käyttöön ja juuri se mahdollistaa jul-
kisen rahoitusavustuksen. Alustava hankesuun-
nitelma on toimitettu Ykkösakselille jo vuosi sit-
ten, mutta varsinaisen päätöksen tekee TE-kes-
kus tarkemman hankesuunnitelman perusteella.
Kouluprojektimme on saanut edelleen huomat-
tavia lahjoituksia ja avustuksia: Vihdin Raken-
nuskulttuurisäätiö lahjoitti 5 000, Vihtijärven osa-
kaskunta 6 000, Vihtijärven Diakoniakerho myy-
jäistuottonsa 900 euroa. Lisäksi yksityiset hen-
kilöt ovat lahjoittaneet syntymäpäivämuistami-
siansa. Kiitokset lahjoittajille!

MUUT SUUNNITELMAT
Muita Ykkösakselin hankkeita ovat vuosille 
2008−2010 ajoittuva Vesiosuuskunta- ja palve-
lutaloesiselvitys, josta tuli TE-keskuksen myön-
teinen päätös 06.03. Kokonaisrahoitus on 31 757, 

josta julkista rahoitusta 90 % eli 28 581 ja omaa  
3 175,70. Toinen hanke on kylän kehittämishan-
ke vuosille 2008−2010 ajoittuva yhteensä 4 7195, 
josta odottelemme TE-keskuksen päätöstä. Se 
voi olla 70 % kokonaisrahoituksesta. Lisäksi on 
yläkerran rakennushanke, joten olemme hienos-
ti päässeet myös julkisten rahoitusavustusten pii-
riin. Aikaisempien vuosien hankkeista mainitta-
koon kylähistoria- ja kyläkouluesiselvityshanke.

VESIOSUUSKUNTA
Vesiasia eteni viime vuonna niin, että alustavi-
en kartoitusten ja selvitysten jälkeen päätettiin 
25.9.08 Nummituvalla perustaa Vihtijärven ve-
siosuuskunta, joka merkittiin kaupparekisteriin 
27.11. Jo vuonna 2003 valtioneuvosto antoi ase-
tuksen talousjätevesien käsittelystä. Siirtymäai-
ka päättyy 31.12.2013 mihin mennessä jokaisen 
kiinteistönomistajan on huolehdittava talousjäte-
vesiensä asetuksen vaatimukset täyttävästä jär-
jestelmästä ja sen toimivuudesta. 
Vihtijärven osalta asetus on erittäin haastava, kos-
ka huomattava osa Vihtijärveä on pohjavesialuet-
ta. Verkosto tullaan rakentamaan kolmessa vai-
heessa 1. Lapoon-järveltä Sorvarin kautta kylän 
keskustaan (pohjavesialue) 2. Lopentie ja Petä-
ys sekä Vihtijärven pohjoisranta 3. Ylimmäisten 
alue kiertää Ylimmäisen järven.
Näillä verkostoilla tullaan kattamaan Vihtijär-
ven keskustan alue ja tärkeimmät järvialueet. 
On tärkeä huomata, että Ylimmäisten, Vihtijär-
ven ja Petäyksen alueille sijoittuu myös merkit-
täviä pohjavesialueita.
Tällä hetkellä osuuskunta kerää osuuskunta- ja 
liittymismaksuja. Kyläyhdistys teki päätöksen 
16.4. liittymisestä vesiosuuskuntaan. Koko kylän 
etu on, että olemme vesiasiassa jo tässä vaihees-
sa. Meitä on pyydetty kertomaan eri tilaisuuksiin 
vesi-/jätevesiasian kokemuksista ja etenemises-
tä Vihtijärvellä. Olemme siis aika paljon mui-
ta edellä, kun täällä verkostoa jo suunnitellaan.
Jokaiselle liittyjälle on pitkällä tähtäimellä pal-
jon etuja, myös taloudellisia, liittymisestä osuus-
kunnan ylläpitämään ja hoitamaan vesi- ja vie-
märiverkostoon. Kylän kannalta kaavoituksen 
esteiden väheneminen on merkittävin vaikutus. 
Keskitetty jätevesijärjestelmä helpottaa omako-
ti- ja yritystonttien saamista Vihtijärvelle. Ky-
lään onkin suunnitteilla elinkeinoelämään kuu-
luvaan yritystoimintaa, joka tulisi tarjoamaan uu-
sia palveluja ja työpaikkoja. Tältä kannalta kylä-
kaavan ts. osayleiskaavan muutoksen suunnitte-
lu tulee ottaa tarkasteluun ja aloittaa sen päivit-
täminen yhdessä kunnan kanssa mahdollisim-
man pian. Myös kunnallisten palvelujen saata-
vuus on varmempaa, kun vesiasiat ovat järjestyk-
sessä. Koulutoiminnalla ja vesiosuuskunnalla on 

uskomattoman paljon yhteisiä tekijöitä. Yksittäi-
sen kiinteistön kannalta on huomioitavaa järjes-
telmän helppohoitoisuus ja edullisuus, loppuu-
han lokajätteen ajo kokonaan. Lisäksi puhdasta 
vettä on riittävästi, eikä tule kuivan kesän kaltai-
sia puutteita. Ennen kaikkea se on satsausta tu-
levaisuuteen ja on kestävän kehityksen suuntai-
nen. On toivottavaa, etteivät kyläläiset lähtisi os-
tamaan markkinoilla olevia jätevesijärjestelmiä 
ainakaan suunniteltujen verkostolinjojen varsil-
la oleviin kiinteistöihin.  

MUUTA MAINITTAVAA
Koulunummentie yksityistämisasiassa kyläyh-
distys esitti tiehallinnolle, ettei tietä yksityis-
tettäisi vaan pidettäisi yleisenä maantienä ku-
ten tähänkin asti. Kunnanhallitus oli myös sa-
malla kannalla.
Kirpputori Kylänpään talossa on saavuttanut jo 
suosionsa tavaran lahjoittajien ostajien ja myyji-
en taholta. Kiitos kuuluu kaikille. On hienoa, että 
aina löytyy myyjiä kirpputorille. Pääorganisaat-
tori Kaija Silvasti on tehnyt hienoa työtä koko 
kesän ja vielä nettimyynnissäkin muina aikoina.
Kylän kotisivut ovat valmistuneet ja niiden käyttö 
on lähtenyt hyvin käyntiin. Kyläyhdistyksen oma 
logo on myös valmistunut ja käytämme sitä aina 
tarpeen tullen. Yhdistys on järjestänyt kulttuuri-
tapahtumia kappelilla ja Ylisepässä. Niitä tullaan 
järjestämään edelleen, seuratkaa ilmoittelua. Tä-
män vuoden suurin tapahtuma on luonnollises-
ti koulutalon avajaisjuhla elokuussa. Unohtaa ei 
sovi Vihtijärven juhannusta, jolloin juhannuspäi-
vän tanssit järjestää kyläyhdistys viime vuoden 
tapaan koko perheelle.

YKSI ASIA VIELÄ
Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeu-
den päätöksen ja määräsi Vihdissä, Karkkilassa 
ja Kauniaisissa pidettäväksi uudet vaalit. Vaa-
lipäiväksi on päätetty su 6.9.2009. Toivon, että 
vihtijärveläiset ja muutkin Vihdin asukkaat jak-
saisivat käydä äänestämässä, vaikka kesäkuussa 
on vielä EU-vaalit. On tärkeätä käyttää hienoa 
oikeutta äänestää ja ennen kaikkea saada oman 
kylän edustajat Vihdin kunnanvaltuustoon. Vain 
siten saamme kylän asioita viedyksi eteenpäin. 
Ei muuta kuin jatketaan samaan tahtiin ja pi-
detään yllä koko kylää kehittäviä hankkeita. 
Haasteita riittää. Kaikki ovat tervetulleita toi-
mimaan yhdessä ja kaikkien työpanosta ja tie-
tämystä tarvitaan.

Yhteisöllisin terveisin,
Anu Kuusela
Kyläyhdistyksen pj

19.4.2009

Puheenjohtajan katsaus
VIH

TIJÄRVI
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Koulunmäen kuulumisia
Lukuvuosi on lopuillaan ja on aika 
miettiä mennyttä ja suunnitella tule-
vaa. Lukuvuosi on kulunut tosi nopeas-
ti ja on ollut ilo työskennellä vihtijärve-
läisten oppilaiden ja vanhempien kans-
sa. Itse henkilökohtaisesti olen naut-
tinut suunnattomasti saadessani opet-
taa vihtijärveläisille oppilaille teknistä 
työtä ja ennen kaikkea liikuntaa. Oppi-

laat ovat olleet todella motivoituneita ja 
innolla mukana tunneilla. Kaiken kaik-
kiaan mennyt lukuvuosi on ollut itsel-
leni ja myös muille opettajille mukavaa 
aikaa! Tulevan lukuvuoden suunnittelu 
on aloitettu jo hyvissä ajoin alku kevääl-
lä. Näyttäisi siltä, että opetustuntimää-
rä pysyy suunnilleen samana lukuvuo-
della 2009−2010. Me opettajat ainakin 

Kylä koululaisten silmin
Vähän Vihtijärvestä, 
tästä kylästä
Istun pulpettini ääressä, katselen vähän 
väliä ikkunasta ulos ja kirjoitan tekstiä. 
Tänään on 20.4.2009. Ikkunasta näkyy 
koulun alametsää: tie, peltoa, järvi ja sen 
takana kuusimetsää.
Nyt meni auto ohi.
Olisipa jo kesä ja kesäloma! Tekisi mieli 
mennä uimaan. Mutta kun menen ulos, 
siellä on kylmä, enkä enää haluaisikaan 
uimaan.
Jos olisi kesä, pyöräilisin Syökerille, 
menisin uimaan ja ostaisin sen jälkeen 
jäätelöä. No, jos ei kesä voi tulla, niin 
voisi tulla edes lämpimämmät kelit.
Aamulla oli viisi astetta pakkasta, mut-
ta pyöräilin silti kouluun.
Kesällä menen perheeni kanssa soute-
lemaan Vihtijärvelle. Me aina soudam-
me sellaiseen paikkaan, mistä näkyy 
Vihtijärven leirintäalueelle. Siellä on 
uimaranta ja pieni punainen liukumä-
ki veteen.
Me käymme kesäisin myös Rokonkalli-
olla. Siellä on kivaa. Rokonkalliolla on 
kota, jossa saa paistaa makkaraa. Siellä 
on myös nuotio. Rokonkalliolla on iso 
rotko. Me paistamme siellä makkaraa ja 
käymme katsomassa rotkoa.
Pidän siitä paikasta samoin kuin vähän 
kaikesta täällä, kuten kuusi- ja lehtimet-
sistä, pelloista, ja uimarannasta.
Elina Siltala

Vihtijärvi minun silmin
Kun olin noin viisi vuotias taapero, mei-
dän perhe muutti Vihtijärvelle.
Olen viihtynyt täällä alusta lähtien. Tääl-
lä on yhä kaunis luonto ja paljon eläimiä. 
On nähty ilveksen jälkiä, oravia, erilaisia 
lintulajeja, käärmeitä, päästäisiä, rottia, 
hiiriä, perhosia, kaniineja ja olen kuul-
lut huuhkajaa.

Mutta eritoten pidän peuroista. Kerran 
pääsin tarkkailemaan kahta, jotka olivat 
aamupalalla äidin kukkapenkissä. Monet 
kerrat olen nähnyt niitä pellolla.
Täällä luonto on todella kaunis. Viime 
aikoina olen seikkaillut useasti metsi-
köissä. Löytyi tosi ihana paikka, vaik-
ka eväsretkelle.
Meidän mäellä on paljon vuokkoja, 
onhan sen nimi Vuokkomäki.
Vihtijärvi on ja tulee aina olemaan iha-
na paikka!
Ella Ranta, 11 v. 21.4.09

Vihtijärvi
Vihtijärvi on vehreä, rauhaisa ja kiva 
kylä. Täällä ihmiset ovat ystävällisiä. 
Täällä on paljon metsää ja peltoja ja 
kavereita. Täällä on paljon maataloutta. 
Täällä on myös järviä, joissa voi kesäl-
lä käydä uimassa.
Kalastaa voi myös. En itse ole kyllä käy-
nyt täällä kalassa, koska ei ole venettä.
Vihtijärven koulu on pieni, vanha kylä-
koulu, mutta silti ihan kiva paikka. Väli-
tunneillakin keksin aina tekemistä, ja jos 
en keksi, menen leikkimään kavereiden 
kanssa. Yleensä kuitenkin teen välitun-
nilla jotakin kaverin kanssa. Meillä ei 
ole tällä hetkellä omaa ruokalaa, joten 
syömme omassa luokassa. Ruuat tuo-
daan Otalammen koulusta.
Me järjestämme koulussa muun muassa 
discoja, myyjäisiä ja halloween-juhlia.
Kesällä minusta kauneinta täällä on se, 
että kaikki on vihreää. Vietän silloin eni-
ten aikaa ulkona.
Valitettavasti koulumme toinen koulura-
kennus on homehtunut ja se joudutaan 
remontoimaan. Kyläläiset remontoivat 
sitä ja se tulee todennäköisesti valmiik-
si etuajassa.
Vihtijärvellä on paljon tapahtumia kuten 
talkoita ja kirpputoreja.
Vihtijärvellä on myös oma palokunta, 

VPK, eli vapaapalokunta. Sillä on oma 
rakennus, Nummitupa, jonka liikuntasa-
lissa käymme liikuntatunneilla talvisin, 
kun ulkona ei voi olla. Kesäisin olemme 
Nummituvan kentällä, koska se on Vih-
tijärven suurin kenttä.
Nummitupaa käytetään erilaisiin harras-
tuksiin ja tapahtumiin. Armeija käy siel-
lä myös kertausharjoituksissa.
Vihtijärven korkein kohta on nimeltään 
Rokonkallio. Monet käyvät siellä retkel-
lä, olen itsekin käynyt muutaman kerran.
Minun isoisoisoisäni asui täällä ja piti 
kyläkauppaa. Hänen nimeään en muis-
ta, mutta hänen poikansa Keijo Lähtei-
nen asui myöskin Vihtijärvellä. Täällä 
on jonkin verran metsästäjiä, koska tääl-
lä on paljon villieläimiä.
Samuli Pohjola, 11v.

Talkoissa
Vihtijärvellä korjataan kyläkoulua ja 
minä olen ollut korjaustalkoissa muka-
na. Siksipä aion kertoa viime talkoista.
Oli lauantaiaamu, kun lähdimme talkoi-
siin. Kun tulimme paikalle, koululla oli 
jo jonkin verran väkeä.
Tapasin Juhanin ja me lähdimme katso-
maan, mitä yläkerrassa oli saatu aikaan. 
Sitten menimme takaisin alakertaan 
ja siellä saimme tehtävän. Meidän piti 
Juhanin kanssa olla palovahteja, sillä 
talkoissa poltettiin puujätettä. Niinpä 
Juhani ja minä menimme polttopaikalle.
Heti ensitöiksemme etsimme kummalle-
kin palovahdin kepin. Teimme niin sik-
si, että kepillä on helppo kohentaa tulta.
Pian Esko ja Matias toivat puuta ja pian 
oli hyvä kokko.
Esko ja Matias toivat vielä pari kuormaa. 
Yhdessä kuormassa oli puulevyjä ja nii-
den avulla me Juhanin kanssa peitimme 
koko kokon.
Sitten olikin jo ruuan aika. Ruokana oli 
makkarakeittoa, joka oli muuten hyvää! 

katsomme tulevaisuuteen luottavaise-
na ja uskomme, että Vihtijärven koulu 
saadessaan uutta tilaa on vielä entistä-
kin elinvoimaisempi!

Keväisin terveisin,
Ville Kiuru
rehtori, Haimoo ja Vihtijärvi
044 042 1358, ville.kiuru@vihti.fi
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Kolmoset kertovat:
Matti
Vihtijärvellä on hauska asua. Talvella 
voi hiihtää ja luistella, kesällä uida ja 
kalastaa. Kouluun on lyhyt matka.
Eetu 
Vihtijärvi on kiva paikka, kun kesäl-
lä voi ajaa pyörällä ja talvella hiihtää. 
Sählykerho on ok. Koulussa paras-
ta on ehkä liikunta. Koulunkäynti on 
muutenkin kivaa.
Ida 
Täällä Vihtijärvellä on paljon kaverei-
ta ja täällä on kivat maisemat. Koulus-
sa on kiva ope ja oppitunnit.
Paju
Vihtijärvellä on kivaa, kun koulussa 
on niin vähän oppilaita ja ei ole ruuh-
kia ja on rauhallista. Täällä on muka-
via ihmisiä ja tosi hienot maisemat.
Ada
Täällä on paljon kavereita ja paljon 
nähtävää. Koulussa on todella ihana 
ope ja mukavat oppitunnit.

Jälkiruuaksi oli omenapiirakkaa ja vanil-
jakastiketta, ja se oli vielä parempaa 
kuin keitto!
Pian ruuan jälkeen Juhani ja minä läh-
dimme meille.
Siinä oli niiden talkoiden tarina.
Roope Korpiniitty, 12v

Kotiseutuni Vihtijärvi
Kun olin pieni, tykkäsin käydä eväsret-
killä. Menimme perheen parissa retkelle 
yhdelle suurelle kallionlohkareelle. Ihai-
limme kovin kaunista maisemaa.
Mutta nykyisin pidän metsistä ja menen 
sinne hevosella. Aina silloin, kun olen 

surullinen, minut saa iloisemmalle mie-
lelle, kun lähden ratsastamaan Hiiskulan 
metsistöön. Siellä on niin hienoa mai-
semaa! Kun kuljemme isojen peltoau-
keiden ohitse ja komeissa havumetsis-
sä, näen vain, että kauniimpaa luontoa 
ei näkisi ainakaan kaupungissa.
Ajattelen joskus: Jospa asuisimmekin 
jossakin muualla. Mutta sitten tajuan: 
Missä paremmassa paikassa voisi kas-
vaa kuin Vihtijärvellä!
Iltaisin, kun katson taivaalle, näen siel-
lä aina jotakin uutta ja todella kaunista. 
Kun pyörähdän ympäri, näen mitä kau-
neimmat metsät, pellot, järvet ja talot. 

Vihtijärvellä saa kokea aina jotakin haus-
kaa ja uutta.
Minua ei haittaa, vaikka kaverini asu-
vatkin aika kaukana, koska kun pyöräi-
len kavereille, saan virkeän mielen ja 
hyvän kunnon.
Vihtijärvellä ei tarvitse kesällä läh-
teä minnekään uimaloihin, koska tääl-
lä riittää järviä. Meidänkään ei tarvit-
se mennä kahtasataa metriä pidemmäl-
le, niin näemme ja kuulemme Vihtijo-
en kohinan.
Tunnen itseni onnelliseksi täällä ja se 
riittää minulle.
Anni Hekali, 13v

Kakkoset toteavat:
Ilkka 
Kivassa koulussa on kivoja kavereita.
Iiro 
Vihtijärvi on kiva paikka.
Veet
Vihtijärvi on mukava ja rauhallinen 
paikka.
Janika
Täällä on kiva koulu ja Syökeri on 
hyvä uimaranta.
Myrsky
Vihtijärvellä on tilaa leikkiä.
Mitro
Täällä Vihtijärvellä on rauhallisempaa 
kuin kaupungissa sekä kauniit maise-
mat ja järvet.
Luka 
Kiva kalastaa ja paljon eläimiä.
Sebastian
Vihtijärvellä kiva koulu, jossa kivat 
opettajat ja kiva opiskella. Tämä on 
rauhallinen kylä.

Juhani 
Täällä on nopeaa mennä kaverin luo 
kylään.

Ykkösten mielestä:
Leevi
Vihtijärvellä on kiva asua, kun ei ole 
sekamelskaa kuten kaupungissa ja on 
eläimiä.
Tuomas 
Täällä on kiva käydä koulua. Täällä 
voi uida kesällä ja pyöräillä sekä pela-
ta jalkapalloa.
Elis 
Täällä on hieno luonto, kivat kaverit 
ja VPK.
Olavi
Täällä voi harrastaa sählyä.
Tuukka
Metsät ovat kauniit Vihtijärvellä.
Tuuli 
Meillä on kiva 1-3 luokka.
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Terveisiä Vihtijärven päiväkodista!

Hyviä uutisia kylän hoitopaikkatilanteeseen: Tanja Saira 
(os. Penttinen), 27, aloittaa kunnallisena perhepäivähoita-
jana, kunhan hoitolapset vain löytyvät. Sairan perheeseen 
kuuluu aviomies Ollin lisäksi kaksi poikaa: Luka täyttää 
pian kolme vuotta ja Akseli on syksyllä vuoden. Lemmik-
keinä häärää kaksi kilttiä noutajaa. Perhe rakensi talon hie-
nolle rinnetontille vuosi sitten. Näkymät suurista ikkunois-
ta ovat komeat.
Lastenohjaajan koulutuksen saaneen Tanjan kotiin mah-
tuu kaksi hoitolasta. Syli hoitolapsille on avoinna elokuun 
alusta alkaen. 
”Haluan tarjota lapsille rauhallisen, lämpöisen ja turvalli-
sen hoitopaikan. Lapsilla on aina aikuisen tuoma turva ja 
syli avoinna”, kuvailee Tanja lempeästi.
Kiireetön arki, toisten tunteiden huomioiminen ja hel-
lyys ovatkin tärkeitä asioita hoitajan mielestä. Työkoke-
mus useissa eri päiväkodeissa on tuonut paljon näkemyk-
siä omaan hoitotyöhön. Päiväkodin toiminnasta Tanja on 
poiminut omaan arkeensa parhaat palat.
”Lapsen yksilölliset tarpeet ovat tärkeitä, ja pieni lapsi-
ryhmä antaa niiden huomioimiseen hyvät mahdollisuu-
det. Pettymykset käsitellään ja niistä jutellaan lapsen tason 
mukaisesti.”
Tanjan mielestä on erittäin tärkeää, että hoidosta keskus-
tellaan tarkasti vanhempien kanssa. 
”Perhepäivähoitajana haluan kuunnella vanhempien toivo-
muksia lastensa hoidosta ja toteuttaa niitä mahdollisuuksi-
en mukaan.”
Tutut rytmit sekä ruokailutavat on hyvä tietää mahdolli-
simman tarkasti ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Van-
hempien täytyy pystyä jättämään lapset hoitoon niin, että 
oven sulkiessaan voi lähteä hyvillä mielin töihin.

Tanja Sairan tavoittaa puhelinnumerosta 040 732 6988. 
Osoite on Ylimmäistentie 651 b.

Kylälle saatiin lisää päivähoitopaikkoja

Juuri tulleen tiedon mukaan Vihtijärvellä 
on aloittamassa myös toinen uusi, yksityinen 
perhepäivähoitaja. 
Tiedustelut: Heidi Laari, puh. 040 773 1315.

Tanjan rakas harrastus on maalaaminen. Taidonnäytteinä 
komeilevat poikien huoneiden metsäiset seinät.

Teksti ja kuva: Lea Viitaniemi
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Kun yläkoulua alettiin vuoden 2007 
syystalvella tyhjentää remonttia var-
ten, löytyi koulun varastoista kaiken-
laista mielenkiintoista tavaraa. 
Valokuvauksesta kiinnostuneena 
kyselin, oliko koululta mahdollises-
ti löytynyt vanhoja valokuvia. Vanhat 
valokuvat ovat yleensä hyvälaatuisia, 
teknisesti hienoja ja kertovat mielen-
kiintoista tarinaansa vanhoista ajoista. 
Ihmisten vaatetus, ympäristön muu-
tokset ja monet muut seikat tekevät 
kuvista mielenkiintoisia, mutta eniten 
kuvissa kuitenkin kiinnostavat itse 
ihmiset. Keitä he ovat, mitä he ovat 
tehneet, missä he ovat nyt?
Eräästä pienestä laatikosta löytyi 
muutamia vanhoja valokuvia. Suu-
rin osa näistä kuvista oli vanhoja 
luokkakuvia vuosien varrelta. Mie-
lenkiintoisin kuva oli kuitenkin tuo 
kaikkein vanhin. Siinä kaksikym-
mentäyksi lasta ja heidän opettajan-
sa katsovat varmastikin parhaimpiin-

Vanhan luokkakuvan kertomaa
Teksti: Sari Ahvenharju  Kuva: koulun arkisto

sa sonnustautuneina suoraan kame-
ran linssiin. Kuva on otettu yläkou-
lun pihalla. Taustalla on upeita män-
nyn runkoja ja kaukaisuudessa siin-
tää Alimmaisenakin tunnettu Nie-
menjärvi ja äärimmäisenä oikealla 
näkyy pieni kulma koulurakennusta.
Oli hauska huomata, että monet 
ihmiset olivat kiinnostuneita valoku-
vasta. Kun laitoimme kuvan www.
vihtijarvi.fi-internetsivuille, saim-
me useita yhteydenottoja valokuvaan 
liittyen. 

Valokuva on useampien lähteiden 
mukaan otettu yläkoulun pihalla 
ilmeisestikin keväällä vuonna 1953. 
Luokkakuvan oppilaat ovat ensim-
mäisen ja toisen vuoden opiskelijoi-
ta. Ylärivissä ensimmäisenä vasem-
malta heti opettaja Anni Taski-
sen edessä on Risto Remes, joka 
on myös yksi luokkakuvasta itsensä 
tunnistanut. Paula Honkavaara taas 

tunnisti oman siskonsa Kirsti Sal-
men alarivin oikeasta reunasta. 
Pekka Brisk tunnisti ylärivissä 
keskellä olevan vaalean tytön äidik-
seen Mirjaksi (os. Ekholm) ja Ris-
to Laalahti puolestaan tunnisti etu-
rivissä vasemmalla olevan Timo 
Laalahden. Ristolta saimme tie-
toa myös monesta muusta kuvassa 
esiintyvästä henkilöstä. 
Vielä muutama ihminen on koulu-
kuvassa vailla tunnistusta. Muistat-
ko kenties juuri sinä, keitä kuvas-
sa on? Entä millaista on ollut opis-
kella Vihtijärven koulussa? Kerro 
meille tietosi tai koulutarinasi Vih-
tijarvi.fi:n palautelomakkeella, joka 
löytyy kohdasta Ota yhteyttä! Voit 
myös kirjoittaa viestiä sähköpostit-
se kotisivujen toimitukseen osoit-
teella toimitus@vihtijarvi.fi. Kirje-
postia voi lähettää osoitteella 
Haaviskoppelintie 8as2, 
03790 Vihtijärvi.

Kuvan opettaja on Anni Taskinen. Takarivissä vasemmalta oikealle Risto Remes, Aulis Vesterinen, Marja Timonen, 
Ismo Lahti(?), Leila Vaskela, Kerttu Huhtinen, Mirja Ekholm, Irmeli Holmsten, Sisko Laine, Marja-Liisa Hätönen, 
Jukka Taskinen, viimeinen henkilö on tunnistamatta. Oppilaat eturivissä vasemmalta oikealle Timo Laalahti, Heikki 
Väisänen (?), Pertti Petrell, Vilho Kivistö, Vuokko Unkuri, Airi Andersson. Seuraavat kaksi henkilöä on tunnistamatta, 
Kirsti Salmi. Tyttöjen nimet ovat pääosin kouluaikaisia. Kysymysmerkillä varustetut ovat sellaisia, joista ei ole täyt-
tä varmuutta.
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Edellinen Vihtijärveläinen 
ilmestyi toukokuun lopul-
la 2008. Siinä kerrottiin kou-
lu- ja kylätalon peruskorjaa-
miseen liittyvästä suunnitte-
lusta. Paljon on tapahtunut 
tämän jälkeen.

Rakennuksen vesikatto valmis-
tui kesäkuussa 2008, peltityöt vii-
meisteltiin lokakuussa kuistin kat-
tojen ja syöksytorvien osalta. Ulko-
vuoren kimpussa aherrettiin kesän 
ajan. Tavoitteena oli, että sisätöihin 
päästään talven tullen. Näin kävikin. 
Uudet ikkunat saapuivat syyskuus-
sa, asennus tapahtui pääosin talkoilla. 

Koulu- ja kylätalon 
peruskorjauksen vuosi
Teksti: Kaarina Pullinen   Kuvat: Kaarina Pullinen ja Seppo Ranta-aho

Viimeinenkin uusi ikkuna saatiin pai-
kalleen syyskuun loppuun mennessä.
Sisätöihin saatiin paneutua toden 
teolla, kun ulkotyöt oli saatu suurim-
malta osaltaan valmiiksi. Putki-, säh-
kö- ja ilmastointitöitä on tehty jat-
kuvasti rakennustyön edetessä aina 
sopivissa kohdin. Luokka- ja eteisti-
lojen lattiat kannakkeineen purettiin 
kokonaan, alapohja puhdistettiin imu-
riauton avulla elokuun puolessa välis-
sä. Sähkötöiden alettua marraskuus-
sa täytettiin uudet lattiapohjat puh-
taalla purulla talkoovoimin – kolme 
isoa kuormallista kaiken kaikkiaan. 
Lattioiden levyttäminen saatiin koko-
naan valmiiksi tammikuussa. Tammi-
kuussa saimme myös lisävahvistusta 

rakennustöihin kun Pekka Penttilän 
ja Esko Kuuselan lisäksi kyläyhdis-
tyksen palkkalistalle liittyi Antti Sil-
vasti. Helmikuussa päästiin eristä-
mään portaikkojen ja luokkatilojen 
ulkoseinien sisäpinnat puhallus-sel-
luvillalla. Sisäpintojen pohjatyöt saa-
tiin valmiiksi maaliskuussa, uusi sisä-
katto saatiin paikalleen pian tämän 
jälkeen. Maaliskuun puolessa välis-
sä asennettiin lattioihin lattialämmi-
tysputket, joiden päälle valettiin ohut 
kipsikerros. Tämän jälkeen päästiin-
kiin lopullisten seinäpintojen kimp-
puun. Rakennustöiden edistyessä 
olemme samalla tehneet yhteistyötä 
tulevan vuokralaisemme Vihdin kun-
nan kanssa, jotta tilat vastaisivat mah-
dollisimman hyvin tarkoitustaan.
Tällä hetkellä, huhtikuun viimeisellä 
viikolla, ero entiseen on huikea:

Töitä riittää vielä: maalaamista, lat-
tian asennusta, listoittamista, LVIS-
töitä ja paljon muuta. Kuitenkin täs-
sä vaiheessa näyttää siltä, että lapset 
todella voivat päästä opiskelemaan 
tavoitteen mukaisesti asianmukai-
siin tiloihin koulun alkaessa elokuus-
sa 2009.

Tästä suurkiitos kuuluu ahkerille 
rakentajillemme Pekalle, Eskolle ja 
Antille, kaikille talkootyöhön osallis-
tuneille sekä myötämielisille yhteis-
työkumppaneillemme. Nimiä talkoo-
töitä rakennuksella tehneiden listas-
sa on tällä hetkellä 84. Talkootunteja 
voisi varovasti arvioiden olla kasassa 
yli 1 500. Mahtava suoritus.

Pyrimme siihen, että rakennus on tar-
kastettu ja hyväksytty käyttöön tule-
van vuokralaisen toimesta juhannuk-
seen mennessä, jotta pääsemme viet-
tämään uudistettujen koulutilojen 
avajaisia elokuun alussa.

Kesän aikana pääsemme toivottavas-
ti myös toden teolla kylätilojen kimp-
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puun yläkerrassa. Paljon on toki jo 
tehty, mutta viihtyisiin kerhotiloi-
hin on vielä matkaa. Seuratkaa kylän 
kotisivuja, ilmoitustauluja sekä pai-
kallislehtien seurapalstoja talkooil-
moitusten varalta ja tulkaa talkoisiin! 

Näin ennen wanhaan 
kivuttiin koulun mäel-
le. 

VIH
TIJÄRVI

Muutaman kuukauden puristus vie-
lä, ja pääsemme toteuttamaan toivo-
muksiamme kerho- ja muun toimin-
nan suhteen koulu- ja kylätalomme 
yläkerrassa. Lisätietoja saa rakennus-
toimikunnan puheenjohtaja Pekka 

Penttilältä 0400 610 383, kyläkoordi-
naattori Kaarina Pulliselta (050 363 
2967) sekä kylän kotisivuilta 
www.vihtijarvi.fi.
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Vuoden varrella verkkosivus-
to vihtijarvi.fi on uutisoinut 
monipuolisesti kylään liitty-
vistä ajankohtaisista asioista 
ja ilmiöistä. Tässä muutama 
poiminta vuoden tärkeim-
mistä uutisista.

23.2.2009 

Asiointiliikenne toimii 
Vihtijärvellä
Joskus kuulee sanottavan, ettei Vih-
tijärvellä voi asua ellei omista autoa. 
Puppua; Vihtijärvellä on toiminut 
kaikille kyläläisille tarkoitettu asioin-
tiliikenne jo hyvän aikaa. 
Kaksi kertaa viikossa pääsee erittäin 
kohtuullista korvausta vastaan hoi-
tamaan asioitaan. Tiistaisin taksi vie 
Läyliäisiin ja torstaisin Vihdin kir-
konkylään. Kauppa-, pankki-, apteek-
ki-, kirjasto- ja muita asioita varten 
on aikaa n, 1,5 tuntia. Takaisin Vih-
tijärvelle tullaan puoleen päivän tie-
noissa. Asiointiliikenteen järjestää 
Vihdin kunta, Vihtijärvellä liikennet-
tä hoitaa Riston Pirssi Oy puh. 0400 
745 982.
(KP)

1.3.2009 
Kaisa Kuuselasta VPK:n 
nuoriso-osaston johtaja
Kaisa Kuusela, 25, on valittu Vihti-
järven VPK:n nuoriso-osaston uudek-
si johtajaksi. Hän sai pestin Hannu 
”Jenkki” Silvastilta, joka veti nuori-

Uutisia
so-osastoa sen alkutaipaleelta, vuo-
desta 1992, alkaen.
Kaisan tehtäviin nuoriso-osaston 
pyörittämisessä kuuluvat muun muas-
sa uusien jäsenten rekrytointi, koulut-
tajien hankkiminen, budjetin hallinta 
sekä harjoitusohjelman laatiminen.
”Kävin tammikuussa Haimoon ja 
Vihtijärven kouluilla kertomassa 
VPK:n toiminnasta. Sieltä löytyi jo 
uusia potentiaalisia palokuntalaisia.”
Kaisa Kuusela häärää juuri pienten 
VPK:n talvileiriläisten kanssa kamii-
nan lämmössä puolijoukkueteltassa. 
Hän mainitsee tavoitteekseen kasvat-
taa nuoriso-osastoa yhä ja tehdä har-
joitusohjelmasta entistäkin mielen-
kiintoisempi. Pienillä palokuntalai-
silla on heilläkin oma näkemyksen-
sä nuoriso-osaston uudistusasiaan: 
”Kaisa, uudista nimi pikku-hälytys-
osastoksi!”
(LV)

25.2.2009 

Susi oikaisi 
ehkä kylän poikki
Vihtijärvelle ilmestyi kaksi viikkoa 
sitten suuret koiraeläimen jäljet. Riis-
ta- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 

minen maastossa viittaa suteen. Esi-
merkiksi napolinmastifilla, pyreneit-
tenkoiralla, irlanninsusikoiralla ja 
bernhardinkoiralla on yli 10-sentti-
nen etutassu, mutta ainoastaan irlan-
ninsusikoira voi liikkua jonkin mat-
kaa yhtä suoraan ja päämäärätietoi-
sesti kuin susi.
Vihtijärvellä havaittu eläin oli jälki-
en perusteella ohikulkumatkalla. Se 
oli ylittänyt Lopentien ja Koulunum-
mentien ja jatkanut matkaansa kylän 
ohi lounaaseen. Vihtijarvi.fi julkaisee 
tiedon vasta nyt, koska susihavainnot 
aiheuttavat usein aiheetonta pelkoa. 
Paikoin susi saattaa saada peräänsä 
myös kaksijalkaisia petoja, mutta nyt 
uusia jälkiä ei ole ilmaantunut eivätkä 
vanhat ole enää seurattavissa.
Tieto havainnosta on mennyt tuo-
reeltaan RKTL:n lisäksi, riistanhoi-
toyhdistysten petoyhdyshenkilöille ja 
Metsähallituksen eräpalveluihin.
Suurpetohavainnoista voi ilmoit-
taa lähiseudun petoyhdyshenkilöille. 
Vihdin ja Karkkilan riistanhoitoyh-
distyksen yhdyshenkilöitä ovat Riis-
tawebin mukaan mm. Risto Kivistö 
(Vihtijarvi), Jukka Kallela 0400 484 
020 (Vihti) tai Timo Niemi 0400 870 
843 (Ojakkala). Nurmijärven petoyh-
dyshenkilöistä lähin on Tapani Tap-
per 0400 911 064 (Röykkä).
(AA)

16.12.2008
Huomattava lahjoitus 
kyläyhdistykselle
Vihdin Rakennuskulttuurisäätiön 
edustajat Pirkko Aurell, Linnea 
Ruda sekä Rauno Pulkkinen pis-
täytyivät tiistaina iltapäivällä Vihtijär-
vellä. Kyläyhdistyksen puheenjohta-
ja Anu Kuusela ja kyläkoordinaatto-
ri Kaarina Pullinen esittelivät heille 
yläkoulurakennuksen tämän hetkisen 
tilan sekä kertoivat tulevista suunni-
telmista.
”Esittelykierroksen jälkeen tarjosim-
me vierailemme jouluglögit ja olim-
mepa ällikällä lyötyjä kun kauniin, 
rohkaisevan puheen sekä hienon jou-
lukortin lisäksi saimme rakennus-
kulttuurisäätiöltä joulupaketin, jonka 
sisällä oli 5 000 euron ”lahjakortti”!”, 
hehkuttaa Anu Kuusela. 

(RKTL) tutkijan mukaan kyseessä 
saattoi olla susi. Otuksen etutassujen 
pituus oli 11−12 senttimetriä. Taka-
tassut olivat pienemmät, kuten koira-
eläimillä yleensäkin.
On olemassa pari koirarotua, joilla on 
yhtä isot tassut, mutta eläimen liikku-
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Teksti: Lea Viitaniemi

Mistä on pienet kylät tehty? Järvistä, 
joista, linnusta, luonnosta, kodeista, 
yhteishengestä ja idyllistä. Niistä on 
ainakin Vihtijärven kylä tehty.
Kylälle on tehty myös oma logo. 
Tyylikäs logo kertoo postileiman lail-
la terveiset kylältämme.
Logon on suunnitellut Jenni Savelai-
nen. Jenni opiskelee graafista suun-
nittelua Pekka Halosen akatemiassa 
Tuusulassa.
”Logon suunnittelussa lähdin liik-
keelle vanhasta pyöreästä postilei-

VIH
TIJÄRVI

VIH
TIJÄRVI

Vihtijärvi sai oman logon

masta, josta ilmenee mistä paikasta 
terveiset tulevat. Halusin tuoda esiin 
idyllisen pienen kylän luonnonlähei-
syyden, sekä erityisesti lampien ja 
järvien läsnäolon, jotka kuvastuvat 
leiman aaltoviivoissa”, Jenni Savelai-
nen kuvailee työtään.
Kuvassa keskeisellä paikalla on kylän 
yhteishengestä kertova koulu- ja 
kylätalo, jonka kunnostamisen kylä-
läiset ovat ottaneet sydämen asiak-
seen.
Jenni suunnitteli logon osana graa-
fisen suunnittelun oppimistehtävää. 
Vihtijärven kyläyhdistys kiittää Jen-
niä upeasta työstä!

Teksti: Aku Ahlholm

Koko maailma on vajoa-
massa lamaan. Vihtijärvellä 
tilanne ei ole vakava, sanovat 
kylän kaikkien alojen asian-
tuntijat eli lapset.

Lama on sairaus. Vihtijärven koulua 
käyvä 9-vuotias taloustietäjä sanoo, 
että kevättalvella lama iski kylään, 
mutta se oli ohi kahdessa viikossa. Ei 
siis syytä huoleen, sillä koululaisista 
moni muukin selittäisi laman pelkäk-
si sairaudeksi.
Vihtijärveläisen toimitus halusi kui-
tenkin perehtyä kylän lamaan syväl-
lisesti ja pyysi tarkempia tietoja päi-
väkodin lapsilta. ”Se taitaa olla kar-

Vihtijärven lama on sairas karhu

Rakennuskulttuurisäätiö katsoi että 
työmme yläkoulurakennuksen pelas-
tamiseksi on ollut tärkeää ja arvokas-
ta. Vielä arvokkaammaksi sen tekee 
se että niin suuri joukko kyläläisiä on 
mukana yhdessä korjaamassa koulu-
amme eri tavoin.
”Arvostamme Rakennuskulttuuri-

säätiön lahjoitusta kovasti”, sanoo 
Anu Kuusela. ”On hienoa todeta että 
uurastamisemme on huomattu kylän 
ulkopuolellakin ja se näin tavattoman 
konkreettisesti huomioidaan. Toi-
votamme näin myös Rakennuskult-
tuurisäätiön tervetulleeksi yhteiseen 
hankkeeseen!”

Kiitos siis kaikille rakennusprojek-
tiin tavalla tai toisella osallistuneil-
le − varainkeräys, talkoisiin ja kylän 
tilaisuuksiin ja niiden järjestämiseen 
osallistuminen, lahjoitukset ja hen-
gessä mukana olo ovat onnistumisel-
lemme ensiarvoisen tärkeitä!
(KP)

hu”, sanoi kolmivuotias, tai siis koh-
ta nelivuotias.
”Lapsilla on omia lamasanoja”, yksi 
lapsista vastasi.
Toisen kolmivuotiaan teoreetikon 
mukaan lasten ei edes tarvitsisi miet-
tiä lamaa, sillä sellaiset ovat aikuis-
ten juttuja. Alle kolmivuotiaiden ryh-
mää asia kiinnosti niin paljon, että he 
juoksivat karkuun. Eskarilainen käski 
kysyä asiaa hänen isältään.
Jotakin kuitenkin selvisi. Lama voi 
olla myös kattila. Varsinkin sellai-
nen, jossa äiti tekee piparkakkutai-
kinaa joulun alla. Siitä syystä lama 
on parempaa taikinana kuin valmiik-
si paistettuna. Lama saattaa myös olla 
lammaseläin, joka sylkee päin kasvo-
ja. Yhden lapsen tulkinnan mukaan 
lama olisi peräti sama asia kuin lam-
mas.

Lama on pian ohi
Osa Vihtijärven lama-asiantuntijois-
ta oli saanut vaikutteita ulkomaail-
masta. Yhdeksänvuotias koululai-
nen päätteli, että lama olisi sitä, kun 
kaupan hinnat nousevat tai laske-
vat. Vähän siis kuin ulkomaailman 
inflaatio tai deflaatio.
Vihtijärvellä tätä näkemystä ei uskal-
leta ottaa vakavasti, sillä samat ulko-
kyläläiset tietäjät ovat epäonnistu-
neet laman määrittelyssä viimeiset 
kaksi vuotta.
Vihtijärveläinen luottaakin kylän 
ekspertteihin. Lama on sairaus, kar-
hu, lammas, laama tai kattila. Se 
saapuu ehkä muristen, määkien tai 
kolisten, mutta häviää joskus muuta-
massa sekunnissa, joskus parissa vii-
kossa.
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Vihtijärven kotisivuille on 
lähetetty palautetta netti-
teitse vuoden aikana yhteen-
sä 112 kertaa. Pääosin palau-
te on ollut rakentavaa. Tässä 
muutama poiminta:

Mielestäni Vihtijärven logo on oikein 
hieno. Kuvassa liitävä lintu tuo mie-
leen myös avoimen kirjan.

• • • 
Aivan mahtava, aivan loistava, ihan 
hirveän mahtava, ihan hirveän lois-
tava.

• • • 
Hyvä tuon Pekasta tehty artikkeli, 
mutta niin on hyvä mieskin  :)

• • • 
Hei! Kiitos hyväsisältöisistä sivuista. 
Yksi asia kuitenkin jäi vaivaamaan: 
kuvat kertovat mistä tahansa kuivan-
maan kylästä. MISSÄ OVAT JÄR-
VEMME, JOTKA ANTAVAT VIH-
TIJÄRVEN MAISEMALLE SIE-
LUN JA OMINAISLEIMAN? Miten 
moni meistä nauttiikaan järvistäm-
me joko uiden, veneillen, kalastaen, 
muutoin virkistyen tai vain maise-
man kauneutta ihaillen. Vesiasiat ovat 
lähellä sydäntämme. Ehdotankin, että 
etusivun tähkäkuva korvataan järviai-
heella... eihän täällä juurikaan tuoteta 
leipäviljaa tai mallasohraa.

• • • 
Kivat sivut! Keskustelufoorumi olisi 
vielä kova sana!

• • • 
VAU!! Makee kuva Kaaleppi kyystä 
ja yhtä makee juttu!

• • • 
Hei!
Haluaisin antaa palautetta aivan mah-
tavista sivuistanne!
Olemme muuttamassa Vihtijärvelle 
toukokuussa ja nettisivut ovat todella-
kin esittäneet suurta roolia päätöksen-
teossa. Sivuilta löytyy melkein kaik-
ki tarvittava tieto kylästä, sen tapah-
tumista, palveluista jne.
Sivut eivät ole yhtään liian muodol-
liset vaan mukavan rennot ja selkeät. 

Palautetta, antaa palaa!

Ja sivuista todellakin huokuu se sama 
yhteishenki ja yhteisöllisyys mikä 
Vihtijärven kyläläisiä tuntuu yhdis-
tävän!
Jatkakaa samaan malliin! Ja touko-
kuussa nähdään!

• • • 
Terveiset toimitukselle. Irmasta hie-
no artikkeli ja niin sellainen Irmamai-
nen :)

• • • 
Olen äärettömän kiitollinen kyläta-
loblogista!
Kun kuvasin pari vuotta sitten tule-
vaa rakennusprojektia varten entis-
tä kotiani kiireestä kantapäähän eli 
vintistä kellariin, huikeat ja haikeat 
muistot kumpusivat esiin.
Kunnioitan sitä mahtavaa työtä, jota 
talkooporukka on jo aikaansaanut. 
Kuntoni ei salli minun osallistua; siitä 
voin olla vain pahoillani.
Koulurakennushan oli kotini 1936-
49, joten paras lapsuus on koettu 
noilla tanhuvilla.
Aion löytää vuoden 1955 kesällä 
Agfan väridiapositiivifilmille kuvaa-
mani muutaman otoksen. Niiden jou-
kossa on mm. ”yläkoulu”. Mitä nimi-
tyksiin tulee, menin alakouluun 1942 
ja seinän taakse yläkouluun 1944. 
Nykyisessä ”alakoulussa” oli tuol-
loin veistosali ja evakkojen/opettaji-
en asuntoja.
Vaikka tiedänkin asian lähes mahdot-

tomaksi toteuttaa, toivoisin luokka-
huoneisiin ”kunnon” lankku-/lautalat-
tiat. Saahan sitä sentään toivoa, vaik-
ka realiteetit oivallankin.
Siis kiitos tekijöille!
Seppo Ranta-aho
Nurmijärvi

• • • 
Todella ajan hermolla olemista! Lois-
tavaa toimintaa! (uutinen ennakkoää-
nestyksestä)

• • • 
Tosi makee logo ja myös tuo jut-
tu ..mistä on pienet kylät tehty jne... 
Terv. yks mummu Nummelasta

• • • 
Hieno on Vihtijärven uusi logo. Itse 
en ollut Vihtijärvellä käynyt sitten 
lapsuusvuosien, kunnes jokunen päi-
vä sitten piti vanhaa ystävätärtä läh-
teä tapaamaan. Vihtijärvelle tultaes-
sa nostalgia valtasi mielen. Kaikki oli 
vielä paikallaan, käynnistä sai paljon 
voimaa taas arkeen. Itse en koskaan 
Vihtijärvellä asunut, mutta lapsena 
tuli vietettyä tosi paljon aikaa. Logo 
on oikein kuvaava. Mahtavaa! Vaali-
kaa Vihtijärven luontoa yhdessä, se 
on osa kauneinta Etelä-Suomea.

Tällainen on kylän kotisivujen aloitusnäkymä osoitteessa www.vihtijarvi.fi.

VIH
TIJÄRVI
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Vihdin kesäteatteri
Kirkkoniementie 12
Sisko Istanmäki:

Liian paksu perhoseksi
Ohjaus: Timo Tirri
13.6.−15.8. Puhelinvaraukset ma−pe 
numerosta 09 222 4250 

Fagerkullan museoalueen 
kesäteatteri 
Karkkila
Eero Schroderus:

Kiusaajien katkismus
Ohjaus: Mika Nikander
4.7.−1.8. Lippuvaraukset arkisin: 
0400 945 823

Lähiseutujen teatterinautintoja
Kivi-juhlat, Taaborinvuori
Nurmijärvi
Aleksis Kivi: 

Nummisuutarit
Ohjaus: Kai Lehtinen
26.6.−5.7.
Liput Lippupalvelusta, p.0600 10 800 
(1,50 €/min+pvm),
Lipunmyynti Taaborinvuorella alkaa 
1,5 h ennen esityksen alkua.

Teatteri Päivölä 
Kahvelan pihanäyttämö, Hyvinkää 

Lumikki + 7
Dramatisointi: Anna Brotkin
Ohjaus: Juho Mantere
25.7.−8.8.

Aapelin Siunattu hulluus
(lastenteatteria) 
Ohjaus: Juhana Rönnkvist
24.7.−6.8. 
Liput p. 040 762 1990

Sajaniemen kesäteatteri
Loppi
25-vuotisjuhlanäytelmä:

Viulunsoittaja katolla
Ohjaus: Joel Elstelä
27.6.−1.8. 
Lippuvaraukset p. 040 754 2886

Mustion Linnan 
kesäteatteri
Gunilla Hemming:

Sofian aika
Ohjaus: Jouko Keskinen 
15.−26.7. p. 050 3091 621

Kesän lempeimpiä nautintoja 
on pakata lämmin villatakki 
mukaan ja istahtaa koivujen 
katveeseen lähiteatterin pen-
kille seuraamaan näytelmää. 
Tässä muutama vinkki:

Ueli Bürgi (viulu) ja Maria Bürgi-Brummer (sello) ovat 
tätä nykyä Sveitsissä asuva ammattimuusikkopari. 

Heillä on kolme poikaa (9, 7 ja 4 v.).Vihtijärvellä he kuuluvat 
vakio-kesävieraisiin. Maria kävi aikoinaan Vihtijärven kyläkoulua 

neljä vuotta. 

Sunnuntaina 19.7.09. klo 17 Vihtijärven kappelissa pidettävässä kah-
vikonsertissa kuullaan mm Vivaldin, Händel-Halvorsenin, 

Tsaikovskin, Saint-Saensin ja Sibeliuksen  teoksia. 
Ohjelma (sis. kahvitarjoilu): 10 € / 5 €. 

Konsertin tuotto menee Vihtijärven kyläkouluprojektiin.
Tervetuloa mukaan musiikilliselle matkalle! 

Kahvikonsertti kappelilla
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Vihtijärven kotisivuilla on sen synty-
mästään saakka esitelty joka kuukau-
si yksi kyläläinen. Palstan tarkoitus 
on tuoda kyläläisiä lähemmäs toisi-
aan ja esitellä yleisölle sekä uusia että 
vanhoja, tuttuja ja tuntemattomampia 
kyläläisiä.
Vihtijärveläinen esittelee nyt men-
neen vuoden kyläläiset lyhyesti. Lue 
kotisivuilta jutut kokonaisuudessaan 
ja käy ehdottamassa uutta kuukau-
den kyläläistä osoitteessa www.vih-
tijarvi.fi!

Vuoden kyläläiset
Koonnut: Lea Viitaniemi

Toukokuu 2008: 
Nanna Holmqvist
Onneksemme saimme kunnian esi-
tellä 91-vuotiaan Nanna Holmqvis-
tin Vihtijärven kotisivujen histori-
an ensimmäisenä kyläläisenä. Nanna 
nukkui pois syksyllä. 
Sellaista pientä ja maistuvaa hernettä, 
jollaista lapsena Vihtijärvellä syötiin, 
ei Nanna Holmqvistin mukaan enää 
ole olemassa. Ennen niitä puhdistet-
tiin erityisessä herneenpuhdistamos-
sa, jossa oli kaksi ränniä: toinen puh-
taille herneille, toinen roskille. ”Sin-
ne rännille me lapset aina menimme 
kourinemme”, Holmqvist muistelee.

Kesäkuu 2008: 
Anna Tallgren
Vaikkakaan Anna Tallgren (os. 
Kuusela) ei ole enää – eikä vielä? 

– virallisesti vihtijärveläinen, hän 
näkyy ja kuuluu vahvasti kylän ener-
gisenä musikanttina: missä musiik-
kia, siellä Anna. Vihtijärveläisil-
le Anna on tuttu näky muun muassa 
kulttuuri-iltojen muusikkona.
- Kerran vihtijärveläinen, aina vih-
tijärveläinen! Vihtijärvelle on aina 
mukava tulla, täällä on tuttua ja tur-
vallista, Anna tiivistää.

Heinäkuu 2008: 
Roope Korpiniitty
”Lomalla olen lähtenyt sotkemaan 
pyörällä mummulaan aina Serranon 
perheen jälkeen. Siellä saa aina sel-
laista perinneruokaa. Erityisen hyvä 
ja mainittava on mummun nakkisoo-
si ja perunamuusi. Sitä ei ole mikään 
soossi vielä voittanut.” Pappa pys-
tyy puolestaan tekemään Roopen 
mukaan ihan mitä tahansa, jos hänel-
le antaa pahvia, ilmastointiteippiä ja 
nippusiteitä.

Elokuu 2008:
Irma Lundell
Irma Lundellia kuukauden kyläläi-
seksi esittänyt taho perusteli ehdotus-
taan sillä, että Irma on syntyperäinen 
vihtijärveläinen, aktiivinen toimi-
ja useissa kylän eri yhdistyksissä ja 

riennoissa. Mistä kaikki tämä energia 
löytyy? ”Joustavuudessa on sen salai-
suus”, hymyilee Irma. ”Riippumatto-
mana ihmisenä näin eläkkeellä voin 
tehdä mitä huvittaa, omat hommat 
saavat jäädä elleivät ole niin tärkei-
tä – kyllähän nekin sitten ehtii.” Irma 
suosittelee muillekin kylän toimin-
taan mukaan menemistä: ”On muka-
vaa, kun tutustuu uusiin ja vanhoihin 
kyläläisiin.”

Syyskuu 2008: 
Lea Viitaniemi
Kesällä 2007 soi puhelin. Teemu 
Enbuske, 31, oli ostanut Vihtijärvel-
tä talon ja oli kuullut, että Lealta voi-
si kysellä tarkemmin kylän asiois-
ta. He sopivat tapaavansa Syökerin 
Tuvalla ”Vihtijärvi-Jazzeissa” toissa 
kesänä. ”Siitä se ajatus lähti”, muiste-
lee Teemu, joka on saanut ruohon lei-
kattua ja istunut keittiöön Lean vie-
relle. Heti samaisen viikonlopun jäl-
keen Teemu mietti, jättäisikö reppun-
sa Lealle. Siihen se on jäänyt ja siellä 
se on pysynyt.

Lokakuu 2008: 
Hannu Silvasti
”Olin päättänyt, että joulukuun 4. päi-
vä lopetan. Silloin olin töissä. Iltapäi-
vällä askissa oli enää yksi tupakka, 

VIH
TIJÄRVI
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netuista - suurista ikkunoista avautuu 
henkeäsalpaavan hieno järvimaisema. 
Jykevän talon suojissa asustaa ken-
ties kylän pullantuoksuisin joulumuo-
ri, Eva Oksa. ”Joulumieli tulee sii-
tä, että voi osallistua yhteisen hyvän 
edistämiseen”, Eva kertoo rauhalli-
seen tyyliinsä.

Maaliskuu 2009: 
Mona Setje-Eilers
Vihtijärven kylänraitilla on men-
neen talven aikana saattanut kuulla 
puhuttavan myös saksaa tai englantia. 
16-vuotias saksalaistyttö Mona Set-
je-Eilers viettää vaihto-oppilasvuot-
taan Suomessa, ja on sijoitettuna Vih-
tijärvelle Vihtkarin Saijan ja Jukan 
kotiin. Elämä Vihtkareiden perhees-
sä on sujunut erittäin hyvin, ja huo-
maa että Monasta on selvästi tullut 
perheenjäsen. ”Parasta vaihto-oppi-
lasvuodessa on olla poissa kotoa, 
hankkia uusia kokemuksia, tavata 
uusia ihmisiä ja oppia kieliä”, kuvai-
lee Mona.

viimeinen, ja lähdin tupakkapaikalle. 
Se vika rööki putosi maahan, kura-
lätäkköön, joten se oli sitten siinä”, 
Jenkki naureskelee. 
Mitään sen ihmeellisempää syytä täl-
le suurelle elämänmuutokselle ei ole, 
kaikki lähti tupakoinnin lopettamises-
ta. Nyt treenit rytmittävät lentoken-
tän rahtiterminaalihenkilönä työsken-
televän miehen viikkoja. Sunnuntai-
sin hän juoksee pitkän lenkin kylän 
muiden maratonille tähtäävien mies-
ten kanssa.

Marraskuu 2008: 
Helge Putkonen
Helge Putkonen kuuluu yhteen seit-
semästä perheestä, jotka 1940-luvulla 
sijoitettiin Karjalasta Ihantalan seura-
kunnan alueelta Vihtijärvelle. Muu-
tama perhe tuli muualta Karjalasta, 
joten merkittävä osa kyläläisistä on 
alkujaan karjalaisia. Putkoset saapui-
vat vappuaattona 1947 junalla Röy-
kän asemalle lehmineen ja hevosi-
neen. Röykästä perhe käveli Vihti-
järven Jaakolaan, joka oli osoitet-
tu uudeksi kodiksi Helge Putkosen ja 
hänen setänsä perheille. ”Se oli nii-
tä huippuhetkiä elämässä, kun saatiin 
lopulta uusi paikka, mihin asettua”, 
Putkonen muistelee.

Joulukuu 2008: 
Eva Oksa
Keraamiset enkelit vartioivat portin-
pielissä, kun ajetaan Lehtorantaan, 
Ylimmäisten rantatöyräälle. 
Alkuperäisistä - vuonna 1952 raken-

Tammikuu 2009: 
Pertti Vikgren
Pertin juuret ovat syvällä tässä kyläs-
sä. Isä on kotoisin Vihtijärven Num-
menrannasta ja isänisä puolestaan 
asui Koskelassa. Pertin tyttärenpoi-
ka Aleksi Einesalo on näin ollen 
ainakin viidennen polven kyläläinen. 
Pertti löysi Röykästä kotoisin olevan 
Senjan alun perin tansseista Sääksin 
lavalta. Nummituvalla käytiin tanssi-
massa myös − loppujen lopuksi hää-
valssikin. 

Helmikuu 2009: 
Pekka Penttilä
Talkoohenkeä tässä kylässä Pekka 
Penttilä arvostaa erityisen paljon. 
Kouluprojektissakin talkootyötunteja 
on kertynyt jo pitkälle toista tuhatta. 
”On erittäin hienoa ja arvokasta työ-
tä, jota kyläläiset yhdessä tekevät”, 
riemuitsee Pekka.
Henkilökohtaisesti koulun kunnos-
taminen on Pekalle sydämen asia. 
”Koska kunta ei pystynyt asiaa hoi-
tamaan, piti kyläläisten ottaa homma 
haltuun.”

Huhtikuu 2009: 
Anu Kuusela
Tuleva mummon titteli on saanut 
Anu Kuuselan käymään läpi omaa 
äitiyttään ja palaamaan kolmenkym-
menen vuoden takaisiin tunnelmiin. 
Anu antaa tuleville vanhemmille käy-
tännön neuvoja kysyttäessä, mutta 
muuten haluaa välttää turhaa hössö-
tystä. ”En osaa ajatella itseäni sellai-
sena hössöttävänä mummona. Enem-
män tässä on kyse elämän jatkuvuu-
desta. Se on tärkeää. Ja henkinen tuki 
tuleville vanhemmille. Ovet ovat aina 
auki.” Tuleva mummo ei aio raaha-
ta lapsenlapsilleen kassitolkulla nut-
tuja ja tuttipulloja. Se ei tunnu oikein 
omalta jutulta. ”Mutta runokirjoja he 
tulevat minulta takuulla saamaan”, 
Anu sanoo lempeän topakasti.
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Teksti ja kuvat: Heli Einesalo

Kevään tietää saapuneen, 
kun näkee Jalosen Seijan ja 
Voiton käyskentelevän mök-
kipihallaan Laihuen mai-
semissa. Vielä kun lumi 
on maassa ja hankikanta 
upeimmillaan, istahdetaan 
kevään ensimmäisille päi-
väkahveille mökin pihalle, 
paistatellaan auringossa ja 
suunnitellaan tulevaa kesää. 

Seija, 68, ja Voitto, 78, Jalosen 
kesäpaikka on todellinen ”punainen 
tupa ja perunamaa” – tosin perunoi-
den lisäksi kasvimaalta löytyy aika 
paljon muutakin. Helatorstaina vuon-
na 1994 lohjalaispariskunta kävi kat-
somassa myynnissä olevaa kesä-
mökkiä, ja kaupat tehtiin hyvin pian 
sen jälkeen. Sen jälkeen on ollut sel-
vää, mistä Seijan ja Voiton voi löy-
tää aina kesäaikaan. Kesä-vihtijärve-
läisiksi Jaloset voi kuitenkin laskea 
jo paljon pidemmän ajan takaa – Sei-
jan sisko asuu Petäyksen rannalla, ja 
hänen luonaan on tullut vietettyä pal-
jon kesiä 60-luvulta alkaen. 
Jalosten soma mökki on rakennettu 

1940-luvulla. Edellinen omistaja oli 
aikanaan remontoinut mökin siistik-
si, eikä sisätiloille ole näin ollen tar-
vinnut juuri muutoksia tehdä. Pihal-
la sen sijaan on tapahtunut paljon. 
Aikanaan koko viidentuhannen neli-
ön tontti on ollut omenatarhaa, mut-
ta Seijan ja Voiton käsissä alue on 
muuttunut monimuotoiseksi mökki-
puutarhaksi kasvimaineen, marjapen-
saineen ja kukkapenkkeineen. Aiem-
min kovin tuulisesta tontista saatiin 
suojaisampi, kun osalle siitä istutet-
tiin kuusia ja koivuja. Puut houkutte-
levat pihalle myös lintuja, mikä miel-
lyttää luonnon seuraamista rakastavaa 
pariskuntaa.

”Aiempina kesinä mökillä tuli vie-
tettyä jopa kolmekin kuukautta yhtä 
soittoa”, Seija kertoo. Voiton sairaste-
lun myötä visiitit ovat nykyään lyhy-
empiä, ja koska mökki on muka-
van matkan päässä kotoa, saatetaan 
monesti piipahtaa ihan päiväseltään-
kin. Poika perheineen viihtyy myös 
mökillä, ja piipahtaa siellä useamman 
kerran kesän mittaan.

Viherpeukaloiden Vihtijärvi
”Parempaa maastoa ei voisi olla, 
kuin Vihtijärvellä on”, Seija kertoo. 
Maa on hyvin suotuisa kaikenlai-
sille kasveille, ja luonto on ihmeel-
lisen kaunis. Jalosten tontti on hal-

lanarkaa aluetta, mutta se ei todellista 
viherpeukaloa lannista. Seija ja Voit-
to ovat molemmat kotoisin Oulaisista 
joka sijaitsee paljon pohjoisempana, 
joten ankarampiinkin olosuhteisiin 
on totuttu. Ja kun molemmat pitävät 
puutarhanhoidosta, ei haittaa vaikka 
se olisi välillä haasteellistakin. 

Ja viherpeukaloista todellakin on kyse. 
Pelkästään erilaisia perennalajeja 
Jalosten mökkipuutarhasta löytyy noin 
sata, ja syreenilajeja Seija laskee nope-
asti olevan ainakin seitsemän. ”Kasvi-
maalta löytyy mm. perunaa, porkka-
naa, sipuleita, avomaankurkkua, her-
nettä ja kukkakaalia”, Seija luette-
lee. Lisäksi tontilla on vanhoja marja-
pensaita sekä tyrni, joka tuottaa erityi-
sen hyvin satoa. Puutarhaharrastuksel-
le vihkiytynyt voi löytää pihasta myös 
joitakin harvemmin tavattavia lajeja, 
kuten tillipionin tai ranskanrakuunan. 
Uusia taimia saadaan yleensä tuttavilta 
tai itse siemenestä kasvattamalla. Tai-
mien vaihto on kätevää: omasta pihas-
ta riittää jaettavaa muillekin, ja usein 
saa vastalahjaksi jotain mikä vielä 
itseltä puuttuu. ”Kun saa joltakin lah-
jaksi taimen, siitä ei saa kiittää mikä-
li haluaa kasvin menestyvän”, Sei-
ja hymyilee. Siemenistä kasvattami-
nen on myös jännittävää, kun voi näh-
dä kasvin koko elinkaaren alusta asti. 
Tänä vuonna ensimmäiset siemenet 

Kesällä Vihtijärvi vilkastuu
Jalosen pariskunta saapuu mökille ensi kerran jo aikaisin keväällä
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kylvettiin maaliskuun lopulla, ja kesän 
mittaan nähdään minkälaisia astereita 
ja samettiruusuja niistä kehittyy.

Erityisesti Jaloset vaalivat vanhoja 
omenapuitaan, joilla on ikää jo yli 50 
vuotta. Edellisen omistajan omenatar-
hasta on jäljellä viisi puuvanhusta, 
jotka hyvin hoidettuna tuottavat joka 
vuosi hyvän sadon. Seija korostaakin, 
että vanhoja kasveja ei pidä hävittää, 
sillä niitä hoitamalla ja jalostamalla 
niistä voi nauttia vielä pitkään.

Toiveissa marjaisa kesä
Talviaikaan nautitaan edellisen kesän 
säilötystä sadosta. Seijan talviharras-
tuksiin kuuluu myös paljon käsitöitä. 
Menneenäkin talvena syntyi lukuisa 
määrä villapaitoja, räsymattoja ja tilk-
kutäkkejä. Kesällä aika kuluu mökillä 
pääosin piha- ja puutarhatöissä, mut-
ta aina löytyy aikaa myös luonnos-
ta nauttimiselle. Seija viihtyy marja- 
ja sienimetsällä, ja Voiton saattaa löy-
tää aikaisin kesäaamuna kalaretkel-
tä Vihtijärvellä. ”Lisäksi kesäpäivään 
kuuluvat ehdottomasti päivänoko-
set, ne otetaan joka päivä”, pariskun-
ta nauraa. 

Alkavalta kesältä pariskunta toivoo 
ennen kaikkea hyviä kelejä ja hyvää 
marjasatoa. Lisäksi voidaan jännit-
tää uuden kasvin kasvua ja viihtymis-
tä tontilla – nimittäin tapana on, että 
puutarha saa joka vuosi jonkin uuden 
kasviasukkaan. Tänä vuonna uutuus 
on eräs ikikukkalajike.

Ehditäänkö Jalosten pihamaalla hen-
gähtää lainkaan kesän mittaan, kun 
hoidettavia kasveja on niin kovin pal-
jon? ”Voi, kyllä me osataan myös 
nostaa jalat pöydälle”, pariskunta 

nauraa. Keväthankien aikaan aloitet-
tu tapa jatkuu läpi kesän: pihalla juo-
daan iltapäiväkahvit ja pysähdytään 
katsomaan ja kuuntelemaan kaik-
kea kaunista ympärillä olevaa − kello 
kahden aikaan joka päivä.

Asukasmäärä 
kaksinkertaistuu
Kesäaikaan Vihtijärven asukas-
määrä jopa kaksinkertaistuu, kun 
mökkiläiset palaavat kesän viet-
toon. Koko kunnan perspektiivistä 
katsottuna Vihtijärvellä on erittäin 
paljon kesäasukkaita: vain Terva-
lammen-Nuuksion alueelta mök-
kejä löytyy enemmän – ja ero on 
hyvin pieni. Vihtijärvellä on tällä 
hetkellä arviolta noin 250 vapaa-
ajan kiinteistöä, joten kesäasukkai-
ta kertyy helposti viitisensataa.
Mökkiläisiä houkuttelevat erityi-
sesti Vihtijärven kaunis luonto 
runsaine vesistöineen sekä oival-
linen sijainti pääkaupunkiseutuun 
nähden.

1. Kirpputori, Kylänpääntie 2, 2. Syökerin tupa, Karkkilantie 8, 3. Juhlahuoneisto Yliseppä, Ylisepäntie 5
4. Päiväkoti / monitoimitalo, Kouluntie 39, 5. Koulu, Kouluntie 41, 6. Kappeli ja hautausmaa, Koulunummentie 16
7. Nummitupa, Koulunummentie 30

Vihtijärven palvelut kartalla
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Vihtijärvi on harvinainen 
eläinmetsä. Kuusi- eli täp-
läpeuroista on tullut kylän 
maskotteja, ja jolkottelipa 
viime talvena kylän laitamil-
la itse susi. 

Hautausmaan kukkavaras kulkee-
kin neljällä jalalla. Tämä selvisi vii-
me kesänä, kun täpläpeurat asettuivat 
asumaan Koulunummentietä reunus-
taville pelloille.
Ihmiset näkivät viisihenkisen peu-
raperheen vierailevan usein kappe-
lin nurkilla ja hautausmaalla, ja ikä-
vä arvoitus oli kerralla ratkennut. 
Havainto ei ole ihme, sillä Vihtijär-
velle muuttaa vuosi vuodelta uusia 
eläinlajeja, joista osa on tottunut 
ihmisiin.
Muita kylän sarvipäivä ovat hir-
vi, metsäkauris ja valkohäntäpeura, 
nykyisin valkohäntäkauris.
Ihmisten kanssa kilpaa Ylimmäisellä 
kalastaa saukko, kun taas kiusallinen 
tulokas minkki pyydystelee vedenelä-
vää pienissäkin puroissa.

Lähes kaikkia
suurpetoja
Erikoisinta lienee silti Vihtijärven 
suurpetojen lukumäärä. Yleensä ne 
lisääntyvät, kun hirvieläimiä on pal-
jon, niin nytkin. 
Varsinkin ilvekset ilmestyvät maise-
miin peurojen ja kauriiden perässä. 
Sanotaan, että Vihtijärvellä elää viisi 
ilvestä. Tupsukorvan pyöreitä ja iso-

ja kissantassuja saattoi talvella nähdä 
eri puolilla kylän metsiä.
Kevättalvella kylän läpi kuljeske-
li jopa iso koiraeläin, todennäköises-
ti susi. Asiasta uutisoi Vihtijarvi.fi. 
Otus eli elämänsä kovinta aikaa, sillä 
se oli nuori uros.
Hukka oli tullut ikään, jolloin se oli-
si pian ollut uhka lauman johtajalle, 
isälleen. Niinpä se oli ajettu pois lau-
masta. Edessä oli ankara matka jon-
nekin.
Niinpä nuori susi jolkotteli Kytäjäl-
tä Vihtijärvelle, jossa se ohitti kylän 
asutuksen rivakasti. Hetken aikaa sen 
kuultiin huutelevan kavereita, mutta 
kun heitä ei kuulunut, se jatkoi koh-
ti Lohjaa. Myöhemmin sen jäljet näh-

tiin taas Vihdin puolella, jolloin asi-
asta raportoi Vihdin uutiset.
Vakituista asukasta sudesta ei kyläl-
le saatu.
Jotta petokanta olisi lähes täydelli-
nen, pitäähän kylällä myös karhuja 
olla. Ja niin onkin: kylän rauhallisilla 
laitamilla joku otso nukkuu talviun-
taankin, eli metsän kuningas on vaki-
tuinen asukas. Ahmasta ei ole varmo-
ja havaintoja.

Näätä eksyi
Matiaksen loukkuun
Kultakurkkuinen näätä ehti jo hävi-
tyksen partaalle koko Suomessa, 
mutta viime vuosina pikkupeto on 
taas runsastunut oravien kiusaksi.

Kylän villieläimistä saisi oman kirjan
Teksti: Aku Ahlholm   Kuvat: Juha Ahvenharju

Supikoiran pentuja Metsäjänis

Kaurisperhe
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Hirvikärpänen (Lipoptena cervi) eli 
hirventäikärpänen on 5−6 mm kokoi-
nen litteä täikärpästen heimoon kuu-
luva ulkoloinen. Yleisvaikutelma hir-
vikärpäsestä on roteva, sen reidet 
ovat paksut ja jaloissa on vahvat kyn-
net. Hirvikärpäsen ruumis on litteä ja 
karvainen ja sen imukärsä on selke-
ästi nähtävissä. Hirvikärpästen väri-
tys puolestaan vaihtelee kellertävän-
ruskeasta mustanruskeaan. Siivet ovat 
takaruumiin päällä suoraan taakse-
päin suunnattuina. 
Suomessa aikuiset hirvikärpäset kuo-
riutuvat koteloistaan heinä −elo-
kuussa. Kuoriuduttuaan hirvikärpä-
nen lentää isäntäänsä. Kun hirvikär-
pänen löytää, tai luulee löytäneensä 
isännän, se pudottaa siipensä nopeas-
ti. Koska eläin pudottaa siipensä isän-
nän saavutettuaan, se elää loppuikän-
sä samassa isäntäeläimessä. Ravin-
tonaan hirvikärpänen käyttää hirvi-
eläinten, Suomessa erityisesti hirven 
verta. Sekä naaraat että koiraat ime-
vät verta. Hirvikärpäsellä ei olekaan 
purevia leukaosia vaan imukärsä, jon-
ka se työntää ihon/nahan läpi ime-
äkseen verta − samalla tavalla kuin 
vaikkapa hyttynen. Yhdessä hirvessä 

saattaa olla jopa 10 000 hirvikärpästä. 
Hirvikärpänen levisi Suomeen 
1960-luvulla kaakosta. Tällä hetkellä 
se on hyvin runsaslukuinen Etelä- ja 
Keski-Suomessa ja sen levinneisyy-
den pohjoisraja noudattelee poron-
hoitoalueen etelärajaa. Hirvikärpänen 
ei muni hirven nahan sisään. Itse asi-
assa se ei muni lainkaan, sillä munat 
kuoriutuvat naaraan sisällä ja toukka 
kehittyy siellä koteloitumisvalmiiksi. 
Hirvikärpäsen kotelo tippuu isännän 
turkista maahan.
Hirvikärpäset ovat valitettavan tuttuja 
metsissä elo−lokakuussa retkeilevil-
le ja työskenteleville ihmisille. Isän-
nänvalinnan mekanismeja ei ainakaan 
vielä tunneta. Osa hirvikärpäsistä 
harhautuu ja lentää esimerkiksi ihmi-
seen. Hirvikärpäset ovat epämiellyt-
täviä tungettelijoita, joita joutuu pois-
tamaan parhaimmillaan kymmenit-
täin hiuksista ja vaatteista. 
Osa hirvikärpästen kanssa tekemisiin 
joutuvista ihmisistä on saanut erittäin 
kiusallisesti kutiavaa ns. hirvikärpäsi-
hottumaa. Kutiseville ihoalueille nou-
see erillisiä punoittavia näppyjä, jois-
ta suurimmat voivat olla läpimitaltaan 
jopa 1 cm. Näpyt rikkoutuvat helpos-

Hirvikärpänen − viheliäs vitsaus
Teksti ja piirros: Sari Ahvenharju

ti raapimisen seurauksena. Hirvikär-
päsihottuma kestää vähintään muuta-
man päivän, mutta muutamissa tapa-
uksissa se on parantunut vasta puo-
lenkin vuoden kuluttua. Hirvikärpä-
sihottuma näyttää uusivan joka kerta 
hirvikärpäskontaktin jälkeen. Näppy-
jen kutinan lievittämiseen voi kokeil-
la apteekista reseptittä saatavaa anti-
bakteerista ainetta sisältävää hydro-
kortisonivoidetta. Myös antihista-
miinitableteista voi olla jonkin ver-
ran apua. 
Hyönteiskarkotteet eivät tehoa hir-
vikärpäseen. Hirvikärpäsiltä voi yrit-
tää suojautua pukeutumalla luonnos-
sa liikkuessaan hyttyshattuun ja vaat-
teisiin, joissa hihan- ja lahkeensuut 
ovat tiukasti kiinni. 

Lähde ja lisätietoja: Oulun yli-
opiston Hirvikärpäsprojekti; http://
cc.oulu.fi/~lcervi/lcervi.html

Suden kaukainen kettu-serkku on tie-
tysti tavallinen kulkuri. Kevättalven 
hiljaisina iltoina voi kuunnella, kuin-
ka ne kimakasti juttelevat kylän koiri-
en kanssa. Kettujen suorat jälkijotok-
set reunustavat talvisin lähes kaikkia 
kylän peltoja.
Yhtä vakituinen tallustelija muun 
muassa Nummituvan mäellä on supi-
koira, joka ei juuri ihmistä pelkää. 
Lumessa kömpelön kulkijan voi saa-
da jopa juoksemalla kiinni.

Pöllöt huhuilevat kilpaa
Kevättalveen kuuluu myös pöllökon-
sertti, joka on hyvinä myyrävuosi-
na vain tiivistynyt. Helmipöllö, huuh-
kaja ja lehtopöllö ainakin huhuilevat 
kilpaa toisilleen.
Metsälinnuista pyyt viheltelevät kaik-
kialla, missä on sopivan tiheää met-

sikköä. Lintu antautuu harvoin katsel-
tavaksi, mutta sen vihellyksiä kuulee 
päivittäin, kun vain oppii kuulemaan.
Teeret istuskelevat muun muassa 
Hiiskulan lähellä olevissa koivuissa, 
ja onpa kylällä oikeita homenokkia-
kin, metsoja.
Hanhista tavallisin on tulokasla-
ji kanadanhanhi, joka parveutuu syk-
syisin Syökerin Tuvan läheisille pel-
loille. Sieltä linnut eivät lähde, ennen 
kuin talvi tulee, jos tulee.
Ennen ajateltiin, että palokärjet elä-
vät vanhoissa metsissä. Tiedä sitten, 
miten vanhoja metsiä on Vihtijärvel-
lä, mutta paljon on palokärkiä.
Entäpä ne eläimet ja linnut, joita 
ei tässä mainittu? Kyllä, luultavas-
ti nekin elävät Vihtijärven metsässä, 
mutta kuten sanottu, koko faunasta 
saisi vaikka kirjan.

Hieman Vihtijärven oravien hätää 
helpotti Silvastin Matias, innokas ala-
koulun metsämies, joka nappasi nuo-
ren näädän loukkuunsa talvella.

Valkohäntäkauris, jota peuraksikin 
kutsutaan



Edellisessä Vihtijärveläisessä puutar-
hurin palstalla kerrottiin rikkakasvien 
torjunnasta ja luvattiin käsitellä tässä 
numerossa kasvien selviytymistä eri-
laisilta tuhoeläimiltä kasvimaalla ja 
puutarhassa.

Peuroja liikkuu seudullamme taa-
jaan. Oikeastaan ainoa tiedossani ole-
va tehokas keino suojata hyötykasvit 
peuratuhoilta on tarpeeksi tiheä, kor-
kea ja vahva aita. Meikäläiset peurat 
ovat niin tottuneet ihmisiin, että nau-
ravat vain hennoille naruvirityksille ja 
kurkottelevat niiden ali tai yli. Kasvi-
maan voi myös tietenkin suojata har-
solla, jotkut puhuvat pippurisumutti-
mista ja verijauhosta mutta niistä olen 
itse kuullut vain kaukaisia huhuja.

Jänikset herkuttelevat pihoillamme 
pääasiallisesti pienten hedelmäpuiden 
taimilla sekä marja- ja koristepen-
sailla. Puut ja pensaat on hyvä suo-
jata jo syksystä alkaen verkoilla tai 
esim. pajusta punotulla tiheällä aidal-
la. Älä jätä aukkoja – jos oksat ovat 
tarpeeksi herkullisia ja nälkä on kova, 
tulee arasta vemmelsäärestä kekseliäs 
ja röyhkeä. Kerrotaan myös ihmisen 
hajun karkoittavan villieläimiä, mut-
ta itse luottaisin varmemmin mekaa-
niseen suojaukseen varsinkin kevät-
talvella.

Etanat pitävät erityisesti lehtivihan-
neksista kuten salaatista. Joillakin 
seuduilla etanoita on todella vaivak-
si asti, Vihtijärvellä en ole valtavis-
ta populaatioista kuullut. Etanat kan-
nattaa kuitenkin noukkia pois, jos nii-
tä tulee kasvimaalla vastaan. Puutar-
ha- tai leväkalkista etanat eivät pidä, 
oluen tuoksusta sitäkin enemmän. Jos 
etanoita on paljon, niitä voi yrittää 
hukuttaa olutansaan eli pieneen oluel-
la täytettyyn astiaan, joka kaivetaan 
reunoja myöten maahan. Tämä puu-
tarhuri joisi oluen mielummin itse ja 
yrittäisi saada lintuja, siilejä ja käär-
meitä apuun etanantuhoamistalkoi-
siin.

Myyrät ovat ehkä tavallisimpia ja 
kiusallisimpia pihan ja puutarho-
jen hyötykasvien tuholaisia. Vinkke-
jä myyrien torjuntaan annettiin vuo-
den 2003 Vihtijärveläisessä. Keinot 
eivät tästä ole parantuneet: valkosi-
puli, kananlantarakeet, ruohon lyhy-
enä pitäminen jne. ovat tavallisim-
pia ehkä-toimivia keinoja. Myyrän 
luontaisten vihollisten suosiminen 
voi hyvinkin auttaa: kotieläimistä kis-
sa ja mäyräkoira voivat auttaa, pöl-
lö ja tuulihaukkakin voivat olla hou-
kuteltavissa tontille. Rakennusohjeet 
oikeaoppisille petolintupöntöille löy-
tyvät netistä birdlife-sivuilta. Myös 

käärme, niin iljettävä kuin monen 
mielestä onkin, on hyödyllinen puu-
tarhassa – jos käärmeet häviävät, 
lisääntyvät myyrät. Kumman valitsi-
sit - käärme pihapiirissä vai järsityt 
porkkanat?

Rastaat ilmaantuvat usein riesak-
semme parhaaseen marja-aikaan sekä 
mansikoiden, kirsikoiden että vii-
nimarjojen houkuttelemina. Verkot 
pensaiden päällä karkottavat räksiä 
tehokkaammin kuin pensaisiin ripus-
tetut hiuspussit tai kimaltavat cd-
levyt, haukan malliset kuvat tai pelät-
timet. Jos marjamaasi sijaitsee auke-
alla paikalla voit koittaa saada tuu-
lihaukan pesimään sen välittömään 
läheisyyteen – tämä pelloilla viihty-
vä petolintu on tehokas karkotin sekä 
rastaita että myyriä ajatellen. Koulu-
tuksesta ja luonteesta riippuen myös 
kotieläimet (kissa ja koira tai metsäs-
tysvaistoinen jälkikasvu) voivat olla 
hyödyllisenä apuna räksien karkoi-
tuksessa.

Tuhohyönteiset ovat luku sinänsä. 
Porkkanakemppiä torjuttiin Vihtijär-
veläisessä puutarhurin palstalla vuon-
na 2006 harson avulla. Harso sopii 
monen muunkin hyönteisen torjun-
taan kasvimaalla. Ellet halua tai voi 
käyttää harsoja joka paikassa, kan-
nattaa pikkulintujen pönttöjä asentaa 
pihapiiriin puutarhan reuna-alueille: 
lintuperhe ahmii kilokaupalla hyön-
teisiä kesän kuluessa. Tosin tietävät-
kö linnut että hämähäkit, muurahai-
set, kukkakärpäset ja leppäkertut on 
syytä jättää rauhaan? Petohyönteisi-
nä ne auttavat myös tuholaisten tor-
junnassa. Ja onko mahdollista opettaa 
kissa tai petolintu pyydystämään vain 
myyriä ja hiiriä, ei pikkulintuja lain-
kaan ? Pystyisikö käärme keskitty-
mään kokonaan myyrien torjuntaan ja 
mieluiten poissa näkyviltä? No, luon-
to on luonto ja toimii kuten parhaak-
si näkee.

Karkottajakasveja on käytetty jo 
entisaikoina: Lipstikka eli rohtoli-
peri talon seinustalla karkotti rotat 
ja täit, koiruoho eli mali piti koit ja 
syöpäläiset loitolla. Nykyään karkot-
taja-, houkutus- ja kumppanuuskas-
veja tutkitaan tieteellisestikin.Samet-
tikukka karkottaa tuoksullaan kaali-
perhosia ja suojaa ankeroisilta, kehä-
kukka hämää kaaliperhosia, krassi 

Puutarhurin palsta

Tuhoeläimiltä suojaan 
Teksti: Kaarina Pullinen   Kuva: Juha Ahvenharju
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pitää kirvat loitolla. Keisarinpikari-
lijan tuoksu karkottaa myyriä. Kaa-
limaan ympärille istutettu houkutus-
kaista kiinankaalia vetää puoleensa 
kaalin tuholaisia. Kuinkahan toimisi 
tiheä nokkosaidanne puutarha ympä-
rillä – erään lähdeteoksen mukaan 
tavalliset nokkoset ovat epämiellyt-
täviä muidenkin kuin ihmisten mie-
lestä...

Näinä aikoina, jos on vähän aikaa, 
edes rahtunen mielenkiintoa ja jon-
kinlaiset mahdollisuudet siihen, voi-
si hyötykasvien kasvattaminen olla 
suositeltava harrastus. Oman kasvi-
maan sato onnistuessaan tuottaa iloa 
ja hyvää oloa, puhumattakaan ter-
veellisestä vaihtelusta ruokapöytään 
– eikä kukkarokaan rasitu. Mahdol-
liset epäonnistumiset kuuluvat elä-

Teksti: Aku Ahlholm

Jos haluat tietää, millaista olisi olla 
rippipappi, lue tämä juttu. Istun penk-
kiin ja kerron sinulle karun tarinani. 
Oletko valmis?
Kaikki alkoi siitä kun synnyin. Niin, 
olet oikeassa, mistäpä muusta se oli-
sikaan voinut alkaa. Kerron tämän 
siksi, että olen ollut siitä saakka syn-
tinen mies.
Ilmasto lämpenee puoli astetta vuosi-
kymmenessä, ja se on tyystin minun 
vikani. Kasvoin aina kaukana kau-
pungista: Suomussalmen Raattees-
sa, Hyrynsalmella, Kuusamossa ja 
Haminan maaseudulla. En koskaan 
nähnyt katuvaloja.
Minä pelkään niiden kirkkautta, auto-
jonoja ja huutavia ihmisiä. Kun muu-
timme etelään, halusin taas kauas 
niistä kaikista. Niinpä kuulimme pie-
nestä gallialaiskylästä, Vihtijärvestä, 
jossa oli ehkä taikajuomaakin, mutta 
siitä minä en tunnusta tietäväni pal-

Pakina:
Syntinen mies rippituolissa

jonkaan. Siitä saat kysyä lisää kylän 
tietäjiltä.

Käyn töissä autolla. Anteeksi, että 
murrun, mutta harrastan sitä joka päi-
vä. Viikonloppuisin saatan ajaa halki 
Suomen lapsuusmaisemiin Pohjois-
Suomeen ja takaisin. Joskus joudun 
lentämään niillä härveleillä, joista jää 
kerosiinipilviä taivaalle.
Eduskuntatalossa on jo puhuttu, että 
minulla on sellainen hiilijalanjäl-
ki, että minut pitäisi kyydittää pakol-
la kaupunkiin ja vahtia, että pysyn 
siellä. Itse asiassa kaikki pienet kylät 
pitäisi kuulemma tyhjentää ja siirtää 
kerrostaloihin, he sanovat ja luulevat 
sitä omaksi ideakseen. Sehän oli Isä 
Aurinkoinen siellä Neuvostotasaval-
tojen liitossa, joka sen keksi.

Jäätiköt sulavat, jääkarhut kuolevat, 
norppa tarttuu verkkoihin ja mammu-
tit heräävät haudoissaan. Kaikki on 
minun syytäni, kun en muuta pois.
Sitä paitsi ne ovat sanoneet, ettei riit-

täisi vaikka muuttaisin. Pitäisi alkaa 
syödä kikherneitä eikä enää lihaa 
ollenkaan. Minä rakastan lihaa: hir-
veä, poroa, nautaa, possua, lintua, 
kanaa, kalkkunaa, jänistä.
Ja sitten ne lamput vielä. Muistan 
kun koko Raatteen kylä iloitsi ja hur-
rasi 1970-luvulla, kun sähköyhti-
ön mies oli vetänyt ensimmäiset joh-
dot kylälle ja ruuvannut hehkulam-
pun koulusalin kattoon. Kylälle saa-
pui kirkkaus. Nyt hehkulamput pitäi-
si vaihtaa energialamppuihin, jotka 
syttyvät yhtä hitaasti kuin minun aja-
tukseni.
Auta minua pappi! En voi mitään 
itselleni. Kaupungissa vain kuihtui-
sin pois, enkä enää voisi mitään sille 
raakkuvalle varikselle, joka pilkkaisi 
minua parvekkeella.
Sano, että voin jäädä tänne. Ja kiitos 
kun kuuntelit ja luit minua tänne lop-
puun saakka.

mään. Niistä ei pidä lannistua vaan 
todeta, että kokemus tuo mukanaan 
tietoa ja taitoa.

Aurinkoista, sateista ja sopivan tuu-
lista kesää Vihtijärveläisen kaikille 
lukijoille toivottaa Kaarina
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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.-31.10. 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 kalastamisen 
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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Osta nyt Vihtijärven omalla logolla 
varusteltu heijastinliivi.
Heijastinliivin hinta on vain 
10 € / kpl. Heijastinliivin voit 
ostaa Syökerin Tuvalta tai 
kertomalla ostohalukkuudesta 
kotisivuilta löytyvällä 
yhteydenottolomakkeella. 
Ostamalla Vihtijärvi-heijastinliivin 
tuet myös kyläyhdistyksen 
toimintaa.

Halpa henkivakuutus 
pimeille teille!

Teksti: Tero Pullinen

Ensin oli suo, kuokka ja Jussi. Tuli-
pa koneet ja laitteet. Radio ja televi-
sio. Vielä kaivettiin ojaa ja kasvatet-
tiin elämää – kuka karjaa, kuka vil-
jaa. Syötiin makoisten vesien annit 
ja lämpimät maidot. Oman kylän lei-
pää ja suurusta päälle. Lopulta tulee 
viemäriputki ja tuo valokaapelin tul-
lessaan. 

Monta on vuodenkiertoa kulunut sii-
tä, kun sivistys saapui Vihtijärvel-
le. Tokko uuden vastustamisella oli-
si tämäkään korpimaa saavuttanut 
sitä loistoaan, mistä nyt voimme vain 
iloita ja jatkaa elämää sen kainalos-
sa. Kyllä mökin Maija tiesi mitä teki, 
kun pisti ylijäävän energian luon-
non kiertoon tulevaisuuden varalle. 
Omaan hyvinvointiin, lasten ja las-
tenlasten onneksi.

Kauan ei ole siitä kun Vihtijärvellä-
kin ”ojast´ oltta juotiin”. Vaikea on 
kuvitella isää tai äitiä, saati sitten iso-
vanhempaa, joka jälkikasvuaan kan-

nustaa janoonsa ojasta vettä hörppää-
mään. Kauas on sivistys meidät tuo-
nut siitä, millaiseksi maat ja man-
nut, vedet ja ilman on vuosituhan-
net rakentanut meidän käytettäviks-
emme. 

Ajat muuttuivat ennen ja muuttu-
vat nykyäänkin. Ennen määräsi kor-
pimaista kruunu, nyt suitsissa hää-
rää valtioneuvosto. Onpahan omaa 
kansaa – korpimailta kotoisin. Sil-
ti on toistaiseksi kiinnostus vähäistä 
kunnan viskaaleilla osallistua yhtei-
seen jätevesitulevaisuuteemme. Mut-
ta antaa olla, tehdään itse. Vaan kyl-
lä kohta ovat kiinnostuneita ostamaan 
puhdasta vettä kunnan suurimmista 
puhtaanveden säiliöistä, Vihtijärveltä. 
Nähdään sekin sivistyksen aika, jol-
loin velat muuttuvat saataviksi. Vih-
tijärvelläkin. Ja nettiyhteydet katkea-
mattomiksi, kiitos valokaapelin.

Eiköhän laiteta nämä jätevesiasi-
at kerralla kuntoon yksissä tuumin. 
Niin se on tarkoitettu. Hyvää meinaa-
vat asetusten antajatkin. Eivät tuo-

Sivistystä syrjäkylille

minneet Matti ja Liisakaan rautahe-
vosen tuloa pitäjäänsä kun sivistystä 
toi mukanaan. Vaikkei se juna Vihti-
järvelle asti ole vieläkään päässyt. Ja 
hyvä niin. Rajansa sivistykselläkin.

Tietoa Vihtijärven vesiosuuskunnasta 
ja sen toiminnasta kylän kotisivuilta
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Hautausmaan talkoot pidettiin 2.5.2008 
ja osallistujia oli kiitettävästi 20 hen-
kilöä.
Anne Hampori valmisti runsaat voi-
leivät, kahvit ja mehut talkooväelle. 
Hän oli myös tehnyt paljon siivoustyö-
tä etukäteen hautausmaalla.
Talkoissa on aina hyvä tunnelma, saa-
daan hautausmaa ja koko kappelin 
seutu edustavaan kevätkuntoon ennen 
äitienpäivää.

Seurakunnan perhekerho, jota Aila 
Vaskela vetää tiistaisin, on saanut 
kovasti suosiota ja myönteistä palau-
tetta nuorilta perheiltä.

Parannuksia kappelissa:
Kappelin ristin valo, seinien ja ulko-
katon puhdistus/korjaukset, ikkunoi-
den, lipputangon ja kellotapulin puh-
distukset.
Odottamassa ovat seuraavat asiat:
Ulko-ja sisävalaistukset, vitriini, 
äänentoistolaite, urkujen huolto ja 
keittiöremontti.
Suuri asia on myös Koulunummentien 
muuttamisesitys yksityistieksi.

Ilmalämpöpumpun antamasta sääs-
töstä kappelin sähkölaskuun seuraa-
vaa tietoa:

Vuonna 2007 sähköön meni 3 142,70 e 

(ilmalämpöpumppu jo osassa vuotta)
Vuonna 2008 1 427,75 e
Vuonna 2008 sähköön meni 1 000−1 
500 euroa vähemmän kuin vuosina 
2005 ja 2006. Tietenkin kulutukseen 
vaikuttaa, millainen talvi on, mutta seu-
rakunnasta on todettu ilmalämpöpum-
pun hankinnan kappeliin olleen talo-
udellisesti hyvin kannattavan. Ehkä 
me kappelin käyttäjätkin olemme nyt 
paremmin tottuneet laitteen haittoihin 
ja myös käyttöön on tullut kokemuk-
sen tuomaa oppia.

Vihtijärven diakoniakerho on tukenut 
koulun rakennusprojektia useampana 
vuonna myyjäistuotolla, viime vuoden 
tuki oli 965 euroa. 
Vihtijärven diakoniatoimikunta perus-
tettiin v. 1950. Jo silloin löydettiin käy-
täntö, mikä on käytössä kerholla vie-
lä nykyään: kokoonnutaan kodeissa 9 
kertaa vuodessa. Kodit tarjoavat ilto-
jen kahvit ja arpavoitot, tuotto tulee 
kerholle. Illoissa oli aikaisemmin pai-
no käsitöiden tekemisissä, nykyään 
käsityöt ovat jääneet kotitehtäväksi ja 
tilalle iltoihin on tullut jonkin teeman 
käsittely.
Erillisiä myyjäis- ja arpajaistapahtumia 
on pidetty alkuvuosista lähtien.
Käsityöt, leivonnaiset, ruoat ym. myy-
jäistuotteet ja arpajaisvoitot kyläläiset 
lahjoittavat kerholle.
Budjettia on kerhossa tehty jo vuodes-

ta 1960 lähtien.
Kohteet ja painopisteet muuttuvat, ja 
ovat muuttuneet vuosien myötä, tilan-
teiden mukaan. Pääsääntöisesti vuoden 
tuloista on jaettu kyläläisille 50−60 %, 
Kirkon ulkomaanavulle ja lähetystyöl-
le n. 25 % Rautavaaraan kummikunnan 
huono-osaisille runsas10 %. Kylän 65 
vuotta täyttäneille järjestetään vuosit-
tain virkistysretki, merkkipäiviä ja van-
huksia muistetaan.
Uudet kylään muuttavat toivotetaan 
tervetulleiksi.
Seurakunnan yhteisvastuukeräyksen 
toteuttavat kylällä diakoniatoimikun-
nan jäsenet.
Vuoden 2009 YV-tuotto oli 1 058 
euroa. Tänä vuonna oli Vihdin kylien 
yhteinen saavutus 25.3. mennessä 6 
816,62 e, joten Vihtijärven osuus siitä 
on mahtava. Lämmin kiitos!
Kerääjinä ovilla olivat: Anne Ham-
pori, Irma Lundell, Eeva Mäntylä 
ja Eva Oksa.

Vihtijärven diakoniakerhon vuoden 
2008 tulot ja menot jakaantuivat seu-
raavasti:

Tulot
diakoniailloista  909,40 e
kesäarpajaisista 303,00 e
joulumyyjäisistä 925,00 e 
 + 40,00 e lisätilitys
myyjäisten arpajaisista 503,90 e

Menot
onnitteluihin ja muistamisiin
 332,00 e
vanhusten joulu- ym. lehtiin
 356,50 e
yhteisvastuulle 99,60 e
Rautavaaran perheille 350,00 e
ulkomaanapu 200,00 e
lähetystyölle 300,00 e
Vihtijärven kyläkouluremonttiin
 925,00 e 
 + 40,00 e lisätilitys

Kiitos teille, aktiiviset kerholaiset ja 
kyläläiset! Olette olleet mukana mah-
dollistamassa koko diakoniatoimin-
nan ja tuoton, mistä osan olemme nyt 
voineet käyttää oman kyläkoulumme 
hyväksi.

Kappelissa käy kuhina
Vihtijärven kappelissa kävijöitä vuodessa noin 2 000

Teksi: Eva Oksa     Kuva: Asko Ojanne

Vihtijärven kappelin käyttö vuonna 2008:

Jumalanpalveluksia 14 kertaa osanottajia 569 
  (keskiarvo 41 henk.)
Kauneimmat joululaulut 1  74
Koululaisten kirkot 4 199
Lasten kasteita 4 135
Hautauksia 7 258
Vihkimisiä 2 36
Ilosanomapiirejä 8 50
Seurakunnan perhekerho 28 n. 400
Vanhusten toimintapäivä 12 130
Kappeliin tutustumassa 3 47
M. Kilpeläisen päätöslauluk 1 36
Äidit ja tyttäret runoilta 2 n. 50
Hautausmaantalkoot 1 20

Tämän lisäksi kappelikuoro (n.12 henkilöä) harjoittelee koululla 25 kertaa vuo-
dessa.
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Seurakunnan toiminta 
ja kerhot Vihtijärvellä:

PERHEKERHO tiistaisin kello
 9.00−11.15 toimii Vihtijärven kap-
pelissa. Kerho on tarkoitettu pienil-
le lapsille vanhempineen tai hoitaji-
neen. Aila Vaskelalta saa lisätietoja, 
puh. 2760 899.

VIHTIJÄRVEN KAPPELIKUO-
RO tiistaisin kello 19−20.30 harjoitte-
lee koululla Bernice Brummerin joh-
dolla, puh. 2760 951.

PYHÄKOULU kerran kuukaudessa 
Vihtijärven päiväkodin lapsille.

VIHTIJÄRVEN 
DIAKONIAKERHO illoista ilmoi-
tetaan paikallislehtien seurakuntail-
moituksissa.

ILOSANOMAPIIRI Vihtijärven 
kappelissa jatkuu syksyllä, vetäjinä 
Liisa Valtonen ja Riitta Vuolteen-
aho. Ilmoitukset lehdissä ja kappe-
lin ilmoitustaululla sekä netissä www.
vihtijarvi.fi.

LINKKILENKKI lauantaisin klo 15: 
lähtö kappelin parkkipaikalta, vetäjä-
nä Eeva Mäntylä. Ilmoitus syksyllä 
alkamisesta kappelin ilmoitustaululla.

Vuoden 2009 tiedossa 
olevat jumalanpalvelukset
Vihtijärven kappelissa:

21.6. klo 10 Kesävieraiden kirkkopyhä 
19.7. klo 10  
16.8. klo 10   
20. 9. klo 10 
4.10. klo 10  
1.11. klo 10  
29.11. klo 10 Hoosianna-kirkko ja dia-
koniamyyjäiset 
24.12 klo 15 Aattohartaus 
25.12. klo 8 Jouluaamunhartaus
Jumalanpalvelukset ilmoitetaan aina 
paikallislehtien seurakuntailmoituk-
sissa.

Musiikkia kappelissa:
19.7. kello 17 KAHVIKONSERTTI, 
esiintyjät Maria Brummer ja Ueli Bür-
gi-Brummer, sello ja viulu. Tuotto tulee 
kyläyhdistykselle.
5.8. kello 19 MUSIIKKI-ILTA, kant-
tori Sanna Kuoppala

Lämpimästi tervetuloa mukaan seura-
kunnan toimintaan!

Hyvää kevättä ja yhteistyötä!
Eva Oksa 
puh. 2760 860

Vihtijärveläiset järkyttyivät kevättal-
vella. Kappelin urut eivät enää soineet 
kunnolla, koska hiiret olivat kakkineet 
koskettimien väliin. Vihdin uutiset ker-
toi myös, että kirkkoneuvosto lupasi 
kunnostaa epävireisen soittimen 2015 
tai 2016.
Vihtijärveläinen hämmästyi uutisesta 
ja tiedusteli, josko urut voisi puhdistaa 
edes pikkuisen aikaisemmin?
”Hiirenpipanat aiheuttivat ongelmia, 
mutta me putsasimme koskettimien 
välit jo. Saimme ongelman hoidettua 
ihan omin käsin”, kanttori Ulla Eho-
Saario naurahtaa. Hänen mukaan-

Kappelin urut soivat sittenkin
Teksti: Aku Ahlholm

sa urut soivat jo pienen puhdistuksen 
ansiosta kauniimmin ja paremmassa 
vireessä. Tämä ei silti poista perusteel-
lisemman huollon tarvetta.
Suntio Anne Hampori kertoo, että 
koskettimet on nyt myös suojattu. 
”Papanat eivät enää pääse putoamaan 
väleihin”, Hampori sanoo.

Korjauslistalla kolmet
urut ennen kappelia
Lehtiuutisen kertoma kunnostus tar-
koitti urkujen täyshuoltoa, mikä on jo 
isompi urakka. Seurakunnan muilla-
kin uruilla on ajettu yli määräaikais-

huollon suositusten, eivätkä Vihtijär-
ven 34-vuotiaat urut ole ensimmäise-
nä listalla.
Kirkkoneuvosto otti asiaan kantaa 
11. helmikuuta, kun kirkkovaltuutettu 
Eva Oksa oli kysynyt kappelin urku-
jen kunnostuksesta. Ennen Vihtijär-
ven urkuja seurakunta aikoo kunnos-
taa Vihdin kirkon molemmat urut ja 
siunauskappelin urut.
Siihen saakka Vihtijärven kappelil-
la pidetään ainakin jyrsijöitä silmällä. 
Kanttori Ulla Eho-Saario sanoo, että 
hiirisota ainakin jatkuu. Tällä hetkellä 
tilanne on kuitenkin hallinnassa.

Kappelin myyjäisissä lokakuun lopussa on perinteisesti ruuhkaa.
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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

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

Sanottua-palsta
Vihtijärveläinen kerää mojovia 
sutkautuksia ja sattuvia sanon-
toja kylän raitilta. Lähetä kuu-
lemasi lausahdus selitteineen 
vaikkapa sähköpostilla osoit-
teeseen toimitus@vihtijarvi.fi! 

”Tämähän on oikein mukiin mene-
vää!” tokaisi anoppi punaviiniä mais-
tettuaan.

”Lumipyry tarkoittaa sitä että lunta 
tulee rynnäköllä.”
 (Elsa, 5v. 28.2.2009)

”Innostuin kuin sika perunasta”, sanoi 
vihtijärveläinen maanviljelijä, kun oli 
puhe lehtipuhaltimesta.

”Mannapuuron keitto on kuin olki-
kattoa kulottaisi”, sanoi tyrnäväläinen 
perunanviljelijä kun iltapuuron keit-
toa mietti.

”Vetää kuin verkkokassissa”, sanoi 
rakennustoimikunnan puheenjohtaja 
yläkoulun vanhasta välipohjasta.

”Ja nyt jos voitetaan lotossa, niin ele-
tään kuin Elvis Presley!” 
(Matias 14.3.2009)

”Äiti, mä luin tän ihan kirjaimia pit-
kin!”, intoili juuri lukemaan oppinut 
tyttönen. 

”Oon taas oppinut kauheesti uutta: 
Hankotietä pitkin pääsee Porvooseen!” 
kotiäiti ihmettelee maantieteellisiä 
ihmeellisyyksiä kahvipöydässä.

”Sehän on kuin telekänpönttö”, mur-
teili mies nähtyään pilkkilaukun, joka 
toimii myös jakkarana.
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Vihtijärven Martat ry
Puheenjohtaja Tarja Kymäläinen, p.  040 5948 205

TOIMINTAA vuonna 2009
• Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa.
 
• Osallistumme Vihdin Marttojen ja Uudenmaan Marttojen 
 toimintaan mm. erilaisiin retkiin, teatterimatkoihin.

• Heinäkuussa vietämme Martanpäivää

• Joulukuussa pikkujoulut.

Ym. ym.

Tarkemmat tiedot tapahtumista paikallislehtien järjestöpalstoilta.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen 
perustaminen Vihdin kunnan, Kark-
kilan kaupungin ja Nummi-Pusulan 
kunnan toimesta on vuosina 2008-
2011 toteutettavan kunta- ja palvelu-
rakenneuudistuksen (Paras) mukai-
nen hanke. Keskeinen tavoite on sosi-
aali- ja terveyspalvelujen turvaami-
nen tulevaisuudessa vahvistamalla 
sosiaali- ja terveydenhuollon väestö-
pohjaa yhteistoiminta-alueilla.
 
Toiminta organisoitu elämänkaari-
malliin perustuen palvelulinjoiksi:

Lasten ja nuorten palveluiden pal-
velulinja
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden pal-
velut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja    
vanhemmuusvaiheen.  Palvelujen pii-
riin kuuluvat perheet, joissa on alle 
18-vuotiaita lapsia.  Toiminnallinen 
kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten 
kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat 
ja korjaavat palvelut toimivat tiiviis-
ti yhteen.  Yhteistyö tiivistä erilais-
ten lasten ja nuorten perheiden paris-
sa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja
Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täy-
si-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole 
alle 18- vuotiaita lapsia.  Aikuisten 
palveluissa korostuu työssä käymisen 
mahdollistaminen palvelujen tulema-
na.  Yhteistyö esimerkiksi työhallin-
non ja ammatillisten koulutuspalvelu-
jen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja
Palvelujen piiriin kuuluvat yli 
65-vuotiaat silloin, kun he tarvitse-
vat erityisiä vanhusten hoito, hoi-
va- ja kuntoutus sekä tukipalvelu-
ja.  Keskeinen tavoite on täysipainoi-
sen elämän mahdollistaminen kor-
keaan ikään asti tukemalla eritavoin 
kotona asumista, mutta varmistamal-
la tarpeen mukainen hoito- ja hoiva 
esimerkiksi palveluasumisen avulla.  
Oleellista on myös edistää esteetöntä 
liikkumista yhdyskuntarakentamisen 
toimijoiden kanssa.

Karviainen aloitti toimintansa 
01.01.2009. Karviaiseen henkilöstö 
siirtyi jäsenkuntien perusturvasta.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Teksti: Eija S Jokinen

Henkilöstön määrä on reilu 500.  Vai-
keinta on ollut lääkäreiden ja sosiaali-
työn tekijöiden rekrytointi.

Karviaisen hallitus miettii eritystoi-
menpiteitä lääkäreiden saatavuuden 
parantamiseksi.

Palvelut toimivat joka kunnassa 
samoissa paikoissa kuin ennenkin, 
niihin ei ole tullut muutoksia. Labo-
ratorio ja röntgen palvelut,  Karvi-
aisen terveysaseman lähetteellä voi 
käydä missä tahansa HUS Laborato-
rio tai HUS Röntgenin toimipistees-
sä esim. Lohjalla, Espoossa, Helsin-
gissä jne. 

Uskomme, että alkuvaikeuksien jäl-
keen saamme kaikki palvelut toimi-
maan kuntalaisia tyydyttävällä taval-
la. 

Hyvää, aurinkoista ja liikunnallista 
kesää kaikille.

Kirjoittaja on Karviaisen hallituk-
sen jäsen  

”Tervehdys! 
Haastan sinut 5 €:n 
kuukausittaisella
panoksella 
Vihtijärven kyläkoulun 
puolesta, tilinro on 
529714-224233 
ja saaja Vihtijärven 
kyläyhdistys ry. 
Kirjoita viestiksi 
VIHTIJÄRVEN KOULU. 
Laitathan haasteen 
eteenpäin, yhdessä 
olemme enemmän! 
Terveisin naapurisi”
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Teksti ja kuva: Heli Einesalo

Kun Vihtijärveläinen Vil-
jo Kasanen 14 vuotta sitten 
huomasi, että hänellä on eri-
tyinen kyky välittää energi-
aa käsillään, alkoi samalla 
oman yrityksen alkutaival. 

Viljo Kasanen ja puolisonsa Tuula 
Ruissalmi olivat olleet jo aiemmin-
kin kiinnostuneita energiahoidois-
ta, ja käyneet energiahoitaja Mar-
ja-Leena Ahon luennolla kuulemas-
sa aiheesta lisää. Kun pariskunta sit-
ten myöhemmin huomasi, että Vil-
jon käden pitely Tuulan kipeän vat-
san yläpuolella aiheutti voimakkaan 
tuntemuksen, oli selvää että kädes-
tä välittyi jotakin. Asiaa oli tutkittava 
lisää, ja ajan myötä selvisi että kyse 
oli valoenergiasta.

Mitä energiahoidolla 
tarkoitetaan?
Energiahoidot perustuvat siihen perus-
seikkaan, että maailmankaikkeus on 
koostunut elämänvoimaenergiasta, 
joka ilmenee kaikkialla ja jonka ilme-
nemismuodot voivat olla rajattomat. 
Energiahoidossa hoidettavaan välite-
tään tätä energiaa esimerkiksi hoitajan 
käsien kautta. Tarkoituksena on ava-
ta kehon energiatukkeumia ja -virto-
ja ja paikata energiavajetta. Kasanen 
kertoo, että hänen välittämänsä ener-
gia on peräisin valosta. Energia siir-
tyy käsien kautta hoidettavaan, mut-
ta joskus myös pelkkä läsnäolo samas-
sa tilassa saattaa tuoda halutun vai-
kutuksen jolloin käsiäkään ei tarvita. 
Vaikutus on yksilöllinen; siinä missä 
yksi tuntee voimakasta poltetta ihol-
laan, toista saattaa nipistellä ja kolmas 
tuntea vaikkapa sivelyä – ja ihan ilman 
kosketusta. Käsiä vain pidetään hoi-
dettavan alueen yläpuolella, ja olen-
naista on olla hyvin rentoutunut.

Kasanen kertoo ihmisen koostu-
van enemmästä kuin siitä mitä sil-

Esittelyssä yritys omalta kylältä: T:mi VK-Hoidot

Valon voimasta terveyttä ja 
hyvää oloa

min on havaittavissa - ympärilläm-
me on energiakehä. Tuula Ruissalmi 
toteaa, että tämän ns. näkymättömän 
kehon olemassaolon voi huomata esi-
merkiksi tietoisuutena siitä että joku 
tuli juuri samaan huoneeseen, vaikka 
tämä liikkuisi ääneti ja olisi pimeää.

Hoitomuotojen 
kirjo on laaja
Erilaisia täydentäviä hoitomuotoja on 
tänä päivänä tarjolla hyvin useita, ja 
Kasasen mukaan niistä on jopa ylitar-
jontaa. ”On erilaisia käsillä paranta-
jia, reikihoitoa ja joogaa”, hän luette-
lee. Kasanen on käynyt reikikurssit 1 
ja 2, ja lisäksi hän on opiskellut Pra-

nic Healingia. Molemmat ovat hyvin 
monipuolisia hoitomenetelmiä, ja nii-
tä voidaan käyttää sekä fyysisten että 
psyykkisten vaivojen hoitoon. Perus-
ajatus molemmissa on, että ihmiske-
hossa on useita energiakeskuksia eli 
chakroja. Suuntaamalla hoidon näi-
hin chakroihin voidaan vaikuttaa eri-
laisiin fyysisiin tai psyykkisiin kehon 
toimintoihin. 

Energiahoitojen yhteydessä puhutaan 
usein myös enkelihoidoista. Kasanen 
kertoo, että usein sairauden hoidossa 
hän luottaa parantavan tehtävän enke-
lien hoidettavaksi. Hän puhuu leik-
kisästi ”siivekkäistä ystävistä”, jois-
ta on apua erityisesti kaukohoito-

Energiahoitajan työvälineet kulkevat aina mukana.
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muodossa. Kaukohoidossa hoidetta-
va asettuu sovittuna aikana rentoutta-
vaan asentoon vastaanottamaan ener-
giaa samaan aikaan kun hoitaja sitä 
lähettää. Kaukohoidon lisäksi VK-
Hoidot antaa hoitoa paikan päällä, 
joko yksilö- tai ryhmähoitona. Yksi 
hoitokerta kestää 40 minuutista puo-
leentoista tuntiin, ja maksaa yleensä 
0−50 euroa. ”Maksukyvyn mukaan”, 
Kasanen kertoo.

Hoitokokemukset puhuvat puolestaan
Tehoaako hoito todella? Kasanen 
toteaa, että sitä ei voi aina ennal-
ta tietää tai luvata. Hyviä kokemuk-
sia hänellä on mm. murtuneen nilkan 
hoidosta: energiahoidon tuloksena 
hoidettava pystyi luopumaan koko-
naan särkylääkkeistä. Lisäksi vuosi-
en varrella on tullut vastaan esimer-
kiksi vatsatautia, flunssaa, poskionte-
lontulehdusta ja nivelreumaa, joihin 
kaikkiin on saatu apua hänen käsien-
sä kautta. Mitään tiettyä sairautta tai 
vaivaa johon energiahoitoa voisi eri-
tyisesti suositella, ei Kasanen lähde 

nimeämään − hoidosta voi olla apua 
mihin tahansa, ja teho selviää vain 
kokeilemalla. Hoidettavana on ollut 
myös kotieläimiä. Kasanen kertoo ker-
ran hoitaneensa vanhaa kissaa, joka oli 
jo saanut eläinlääkäriltä kuolemantuo-
mion. Mirri sai energiahoitoa, parani, 
ja sai jatkoaikaa elämälleen. 

Yleensä parhaita tuloksia saavutetaan 
antamalla energiahoitoa täydennys-
hoitona − kirurgin veistä tai katken-
neeseen jalkaan laitettavaa kipsiä ei 
energialla voida korvata. 

Kun puhutaan näkymättömästä ener-
giasta, enkeleistä, ja hoidosta joka ei 
vaadi edes hoidettavan läsnäoloa, on 
pakko kysyä törmääkö energiahoi-
tajan työssä usein ihmisten ennak-
koluuloihin. ”Ennakkoluuloja saat-
taa kohdata, jos menee oma-aloit-
teisesti tarjoamaan hoitoaan jollekin 
− yleensä ihmiset kuitenkin hakeu-
tuvat itse hoitoon”, Kasanen ker-
too.  ”Jos ihminen ylipäätään uskoo, 
että jonkinlaista henkimaailmaa on 

olemassa, ei ennakkoluuloja yleen-
sä ole.” 

Yrittäjänä Vihtijärvellä
Savonlinnasta kotoisin oleva Kasanen 
on lisäksi tehnyt pitkän päivätyön lin-
ja-autonkuljettajana, ja tällä hetkel-
lä energiahoitajan työ onkin sivutoi-
mista. Hän on luopunut lähes kaikes-
ta yritystään koskevasta mainonnasta, 
sillä puskaradio on tällä alalla tehok-
kain mainonnan keino. VK-Hoidoilla 
on myös paljon vakituisia asiakkaita. 
Hoidettavia on jonkin verran omalla 
kylällä, mutta paljon myös eri puolil-
ta Suomea.

Pääkaupunkiseudullakin asunut 
Savonlinnalainen on aikanaan pääty-
nyt Vihtijärvelle puolisonsa Tuulan 
jäljessä. Nyt pariskunta asuttaa Rön-
ninkulmalla viehättävää puutaloa, joka 
on Tuulan vanha kotipaikka. Omaa 
yritystä on hyvä pyörittää kotoa käsin, 
kun suuria tiloja tai työvälineitä ei tar-
vita. Viljo Kasasen rauhallisesta ole-
muksesta välittyy tyytyväisyys.

 

Kiireellinen ensiapu
ma−pe 8−18 Nummelan terveysasemalla, ei ajan-
varausta.
Öisin 18−08 Lohjalle p. (019) 369 2900
tai
Hyvinkään sairaalan yöpäivystys vihtijärveläisille
ma−pe klo 18−08 sekä viikonloppuisin  
p. (019) 4587 2261

Lääkäreiden vastaanotto
Puhelinnumero kiireettömään ajanvaraukseen on 
(09) 4258 2400.
Hätätilanteessa voi tulla ilman ajanvarausta tai 
puhelinsoittoa suoraan Nummelan terveysaseman 
päivystykseen ma−pe 8−18.

Kiireellisen ajavarauksen numero on 
(09) 4258 2100. Mikäli lankanumerot eivät toimi, 
soittakaa varapäivystysnumeroon 050 575 4821.

Kiireettömissä asioissa, kuten terveyspalveluiden 
käytöstä, vastaanottoaikojen varauksista sekä lau-
suntoasioissa, voitte ottaa yhteyttä Perusturvakun-
tayhtymä Karviaisen puhelinvaihteeseen, numero 
on (09) 4258 2000.

Lääkäri tai sairaanhoitaja kirkonkylässä
Vastaanottohoitaja puh. (09) 4258 2163 tai 
(09) 4258 2162

Pohjois-Vihdin kotihoito
Osastonhoitaja Maarit Joensuu
klo 8−10 puh. (09) 4258 2227

Geriatriakeskuspäällikkö
Raija Salmi puh (09) 4258 2017

Vihtijärven lasten- ja äitiysneuvolat
Vihtijärveläiset käyvät Otalammella sekä äiti-
ys- että lastenneuvolassa
Terveydenhoitaja Kristiina Koivula
Puhelinaika ma−pe klo 12−13
puh. (09) 4258 2267  044 0421215
Osoite Torpparintie 9, 03300 Otalampi 
(käynti Simssikujalta)

Kouluterveydenhoitaja
Vihtijärven koulun kouluterveydenhoitaja 
Anne Haajanen on tavattavissa koululla sopi-
muksen mukaan. Anne Haajasen puhelinnu-
mero on (09) 4258 2232 tai 
gsm 050 462 5793.

T e r v e y d e n h u o l t o :
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Teksti: Mika Nilsson, 
Hannu Silvasti, Harri Hampori

Vuosi 2008 sujui hienosti uuden sopi-
muksen puitteissa. VPK:n osastot 
täyttivät uudessa palokuntasopimuk-
sessa vaaditut kriteerit, ja toiminta oli 
aktiivista. Harjoituksien ja
valistustehtävien pitäminen vaati-
vat osastoilta, ja etenkin kouluttajil-
ta entistä enemmän aikaa, kun sekä 
nuoriso-osaston että hälytysosaston 
vahvuudet ovat kasvaneet. Nuoriso-
osastossa on
parhaimmillaan parikymmentä 
7−15-vuotiasta nuorta harjoituksissa, 
joten vilske on melkoinen.

Hälytys-osasto sai juuri kaksi uut-
ta sammutushenkilöä hälytysrinkiin, 
kun yksi nuoriso-osaston kasvatti täy-
si-ikäistyi ja toinen jo aiemmin har-
joitusrinkiin liittynyt kävivät sammu-
tustyönkurssin, nyt he voivat osallis-
tua myös hälytystehtäviin.
Samanaikaisesti pyörä pyörähti myös 
niin, että yksi hälytysosastolainen 
siirtyi veteraaniosaston puolelle, pois 
hälytystehtävistä. Vihtijärven VPK 

kiittää Taito Pietilää pitkästä rupea-
masta VPK:n hyväksi. Taitohan jat-
kaa vielä veteraani-osaston vetäjänä. 
Veteraani-osasto on tarkoitettu yli 50
ikäisille VPK:n toiminnassa olleille 
/ oleville henkilöille. Näitä henkilöi-
tä on Vihtijärvellä varsin runsaasti, eli 
ko. henkilöt: ottakaa Taitoon yhteys, 
niin pääsette mukaan. Osaston toi-
minta on ollut aktiivista.

Nummituvan korjauksia on tänäkin 
kesänä luvassa runsaasti, talon kun-
nossapitohan on jatkuva projekti. Tie-
dossa on ainakin lämmitysjärjestel-
män uusinnan suorittaminen loppuun. 
Myös paloasematilojen ulko-ovet 
kaipaavat pikaista uusimista. Häly-
tysosasto laajentaa omana talkootyö-
nään pihasaunaa kunnollisen sauna-
kammarin verran, jotta saunan käyt-
tökautta voidaan jatkaa. Näin sau-
na tulee myös jatkossa palvelemaan 
paremmin palokunnan virkistyskäy-
tössä ympäri vuoden. Tämän lisäk-
si Nummituvalla tulee olemaan totut-
tuun tapaan erinäisiä talkoita maalaus 
yms. peruskunnossapidon tiimoil-
ta. Kaikki ovat tervetulleita talkoisiin, 

joista poistutaan aina saunanraikkaa-
na ja vatsa täynnä VPK:n naisosaston 
tarjoamaa ruokaa. Talkoista tiedote-
taan paikallislehdissä ja netissä osoit-
teessa www.vihtijarvi.fi.

Kehotamme kaikkia toiminnasta kiin-
nostuneita ottamaan rohkeasti yhteyt-
tä osastojen vetäjiin. Iloiseen jouk-
koomme mahtuu vielä hyvin mukaan.
hälytysos.  040-5917948
naisos.     0400-998712
nuoriso-os.  040-7700208
veteraanios. 041-4538684

Nummituvan tulevia 
tapahtumia:

20.6 Vihtijärven juhannus 
 (Uhka, kyläyhdistys, vpk)
25.7. Vihtijärven kesäjuhlat
31.10. Pyhäinpäivän tanssit
12.12. Pikkujoulut
25.12. Joulupäivän tanssit

HYVÄÄ KESÄÄ JA 
TERVETULOA NUMMITUVAN 
TAPAHTUMIIN!

Nummituvan mäellä touhutaan...

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 
Osaston johtaja Kaisa Kuusela, p. 040 376 9990 
Harjoitukset Nummituvalla joka torstai klo 18 

Nummitupa 
Talonmies 09 2760 615 Riitta Stenbacka
Talon ja astiaston vuokraus
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Teksti: Kaisa Kuusela

Tässä lyhyt katsaus lähimenneeseen ja 
tulevaan vuoteen:
Nuoriso-osaston perustaja (vuodes-
ta 1992) ja pitkäaikainen ansiokas joh-
taja Hannu ”Jenkki” Silvasti lopetti 
nuoriso-osaston johtajan tehtävät vii-
me vuoden lopulla ja jätti suuret saap-
paat täytettäväksi minulle. Niitä saap-
paita olen nyt sitten pikkuhiljaa läh-
tenyt täyttämään tämän vuoden alus-
ta. Tulevaisuus näyttäköön millä taval-
la saappaat muotoutuvat uuden vetä-
jän johdolla. Tiedotettakoon kuiten-
kin Jenkki-faneille, että Jenkki jatkaa 
edelleen palokuntaharrastustaan nuo-
riso-osastossa kouluttajana sekä häly-
tysosaston parissa!

Nuoriso-osasto voi hyvin ja sille kuu-
luu oikein hyvää! Alkuvuoden rekry-
tointi Vihtijärven ja Haimoon ala-asteil-
le sai tulta alleen ja tällä hetkellä osas-
ton vahvuus on noin 20 nuorta. Palo-

miestaitoja harjoitellaan säännöllisen 
epäsäännöllisesti torstaisin ja harjoi-
tukset pidetään Nummituvalla. Ikähai-
tari nuoriso-osastossa on 7–17 vuotta.

Harjoitusten lisäksi olemme ehtineet 
tänä vuonna jo leireilemäänkin. Hel-
mi-maaliskuun vaihteessa otimme 
osaa Uudenmaan pelastusliiton jär-
jestämälle talvileirille, joka pidettiin 
Vihtijärvellä Nummituvan maisemis-
sa. Leirille osallistui 150 palokunta-
laista Uudenmaan vapaapalokunnista 
ja me kannoimme kortemme kekoon 
13 hengen voimin. Majoittuminen 
tapahtui puolijoukkueteltoissa, mikä 
oli monelle uusi kokemus. Talvinen 
ja riehakas viikonloppuleiri sisälsi 
leirielämään tutustumista talviolosuh-
teissa, leikkimielisiä kilpailuja, tehtä-
väpolun Vihtijärven ostosparatiisiin, 
saunomista, elokuvaillan ja mukavaa 
yhdessäoloa.

Tällä hetkellä odottelemme maltta-
mattomina Padasjoen palokuntanuor-
ten leiriä, joka kestää viikon ja joka 
sijoittuu heinäkuulle. Leiri tulee ole-
maan osastossamme varsin monel-
le ensimmäinen, kun konkareille lei-
ri on jo järjestysnumerossaan 16. 
Syksyllä jatkamme harjoituksia, joi-
den lisäksi suunnitelmissa on syksyn 
alueleiri, yöpäivystys ja uintireissu.

Jos mielenkiinnon jyvänen heräsi, 
niin tervetuloa tutustumaan muka-
vaan, aktiiviseen ja sosiaaliseen har-
rastukseen! Harjoitukset jatkuvat syk-
syllä torstaina 20.8.09 kello 18–19.

Kaisa Kuusela
Nuoriso-osaston johtaja
p. 040 376 9990
nuoriso.vpk@nummitupa.fi

Savunhajuinen tuulahdus Vihtijärven 
VPK:n nuoriso-osastosta!
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HALLITUS 2009
puheenjohtaja  Jukka Vihtkari p. 0400-802369, 09-2760720
varapuheenjohtaja Eija-Sinikka Jokinen p. 0400-471877, 09-2760722
sihteeri Tarja Kymäläinen p. 040-5948205, 09-2760805
rahastonhoitaja Anu Kuusela, 0400-483640, 09-2760880
muut jäsenet Mika Korpiniitty, Hanna Oksa, Mikko Suominen, 
 Arto Vihtkari ja Marko Viljanen
 
 
HIIHTO Arto Vihtkari  p. 040-5272559, 09-2760773
YLEISURHEILU Juha Hietala  p. 0400-973818, 09-2234028
KUNTOILU Eija Jokinen  p. 0400-471877, 09-2760722
PALLOILU Matti Salminen  p. 040-7505571, 09-2760606
TENNIS Jorma Hänninen  p. 0400-816545
KUNTOSALI Jukka Vihtkari  p. 0400-802369, 09-2760720
    Avaimet Hanna Oksa  p. 040-5411155

JAOSTOT
HIIHTO: Pj. Arto Vihtkari p. 040-5272559, 09-2760773
Jäsenet Juha Hietala, Mika Korpiniitty, Esko Kuusela, Hanna Oksa, 
 Ilkka Ruhanen, Matti Salminen, Lasse Salo, Antti Silvasti ja Kaija Silvasti
 
YLEISURHEILU: Pj. Juha Hietala p. 0400-973818, 09-2234028
Jäsenet Mika Korpiniitty, Hanna Oksa, Ilkka Ruhanen, Antti Silvasti,
 Kaija Silvasti, Arto Vihtkari, Jukka Vihtkari ja Marko Viljanen
 
KUNTOILU: Pj. Eija Jokinen p. 0400-471877, 09-2760722
Jäsenet Jorma Hänninen, Anu Kuusela, Hanna Oksa ja Aune Salo
 
VOIMAILU: Pj. Jukka Vihtkari p. 0400-802369, 09-2760720
 
PALLOILU: Pj. Matti Salminen p. 040-7505571, 09-2760606
Jäsenet Heikki Hepoluhti, Juha Hietala, Jorma Hänninen, Mika Korpiniitty, Pasi 
Oksa,
 Terhi Ruhanen, Taina Salo, Kaija Silvasti, Arto Vihtkari, Harri Vihtkari ja  
 Jukka Vihtkari
 
HUVITOIMIKUNTA: Pj. Arto Vihtkari p. 040-5272559, 09-2760773
Jäsenet Harri Hampori, Heikki Hepoluhti, Eija Jokinen, Maarit Kajosaari, 
 Anu Kuusela,
 Kaisa Kuusela, Tarja Kymäläinen, Irma Lundell, Tiia Molander, 
 Hanna Oksa, Risto Peltola, Pekka Penttilä, Jukka Vihtkari
 
TENNISKENTTÄTOIMIKUNTA:  Pj. Jorma Hänninen p. 0400-816545
Jäsenet Mika Korpiniitty, Pasi Oksa, Matti Salminen, Arto Vihtkari ja 
 Jukka Vihtkari
 
MOOTTORIKELKKA-AJAJAT 
(latujen hoito): Lasse Salo p. 040-7648053, 09-2235282, Arto Vihtkari
 
KUNTOSALIN JA TENNISKENTAN AVAINTENHOITAJA: Hanna Oksa p. 040-5411155

VIHTIJÄRVEN UHKA RY



35

Viime vuonna saimme juhlistaa Vih-
tijärven Uhkan 75-vuotista taival-
ta. On mukava todeta, että toimin-
ta jatkuu edelleen yhtä aktiivisena, 
kuten viime vuodet olemme saaneet 
huomata. Uutta toimintaa on viimei-
sen vuoden aikana tullut niin nuoril-
le kuin varttuneemmillekin. Vuoden 
Uhkalaiseksi valittiin pikkujoulujuh-
lassa Mikko Suominen, jonka ansi-
osta kylän naiset ovat saaneet kuntoi-
luun kunnon piristysruiskeen ja ovat 
kuntosalin aktiivisimpia käyttäjiä 
nykyisin. Kuntosalilla maanantai-ilto-
jen kuntopiirissä saadaan laadukasta 
ohjattua harjoitusta, jossa hikipisarat 
lentelevät. Kuulopuheiden mukaan 
naisilla harjoituksen alussa vielä juttu 
lentää, mutta harjoituksen loppupuo-
lella alkavat vitsit olla vähissä. Mikon 
kuntopiirissä kun ei turhaa löysäilyä 
sallita. Kuntosalin käyttöaste onkin 
hyvällä mallilla − jatkukoon niin tule-
vaisuudessakin. 

Sählykerho on myös toiminut nyt 
hieman yli vuoden ja tämä tuntuu 
keräävän ala-asteikäisiä lapsia kovas-
ti mukaansa. Kiinnostuksen runsau-
teen ei sovi unohtaa kerhon innok-
kaan vetäjän, Pekka Katajan ansioita. 
Sählykerhon pojat ottivat huhtikuun 
lopulla mittaa taidoistaan naisten säh-
lyporukan kanssa. Leikkimielises-
sä pelissä ottelun näytti aluksi vievän 

selvästi naisten joukkue, mutta pojat 
kokosivat itsensä ja loppujen lopuksi 
peli taisi päätyä tasalukemiin. Ulko-
puolisena peliä seuranneena täytyy 
todeta, että kyllä pelaamista on näy-
tetty harjoittelevan, kun taidokkaita 
suorituksia riitti puolin ja toisin. 

Lasten liikuntakerho on myös säilyt-
tänyt suosionsa. Siellä lapsia liikut-
tavat Risto Rytkönen ja Marko Vilja-
nen. Liikkarissa pääsee kokeilemaan 
montaa lajia ja se onkin parhain-
ta, sillä koskaan ei tiedä mikä laji on 
se ”oma juttu” ennen kuin kokeilee. 
Hauskinta on nähdä, kun lapset tule-
vat kerhosta naamat punaisina innok-
kuudesta. Myös lentopalloillat kerää-
vät porukkaa mukavasti. Välillä saa-
daan pelata hieman vajaajoukkueina, 
mutta joskus taas väkeä riittää aina 
vaihtomiehiksi asti.

Pesiskoulua on luvassa tänä kesänä 
Vihdin Pallon järjestämänä kesäkuun 
ensimmäisen kolmen viikon aikana 
aina joka toinen arkipäivä. Onkin tär-
keää, että kouluun ilmoittaudutaan 
nyt hyvissä ajoin, sillä koulut järjes-
tetään loppujen lopuksi niillä paik-
kakunnilla, joihin väkeä on tulossa. 
Ilmoittautuminen käy parhaiten Vih-
din Pallon nettisivujen kautta www.
vihdinpallo.net. 

Pesäpallon suhteen kunnassamme on 
myös isompi tapahtuma odotettavis-

sa, sillä pesäpalloilun suurleiri järjes-
tetään heinäkuussa. Myös Vihtijärven 
kenttä on varattu tämän leirin käyt-
töön, joten ei parane ihmetellä, jos 
mailanheiluttajia liikkuu ensi kesä-
nä kylillä isompikin joukko. Eiköhän 
kylän omakin seura harjoituksia tule 
pesäpalossa pitämään, joten kannat-
taa seurata nettisivuja www.vihtijar-
venuhka.fi ja paikallislehtiä.

Juhannuksena kokoonnutaan taas 
isolla joukolla kisailemaan monis-
sa lajeissa. Muistaakseni joka vuo-
si juhannuspäivänä on sää suosi-
nut, joten täytyy koputtaa puuta, jotta 
tänäkin vuonna saadaan aurinkoiset 
kilpailut pidettyä. Kuten hyvin pai-
kalla olleet tietävät, voi urheilullisten 
lajien lisäksi kisailla myös kenttäpe-
leissä, jossa onnellakin voi olla osuu-
tensa.

Syksymmällä Vihtijärvi-hölkkä kerää 
suuren joukon juoksijoita lähialueilta 
ja kauempaakin Suomesta. Sinne voi 
lähteä kokeilemaan kuntoa tosikisa-
mielessä tai kuntosarjassa. Tänä vuon-
na pääsee juoksemaan myös puolima-
ratonin. Tämä vuosi on siis ainutker-
tainen tilaisuus olla ensimmäinen Vih-
tijärvi-hölkän puolimaratonin voit-
taja. Hölkkä juostaan nyt 41. kerran. 
Kovin montaa yhtä pitkään järjestettyä 
juoksutapahtumaa ei Suomesta löydy, 
joten pidetään tänäkin vuonna Vihti-
järven lippu korkealla. 

Urheiluseuran kuulumisia
Teksti ja kuva: Jukka Vihtkari

Vihtijärvi-hölkkään on tulossa 
uusi sarja: puolimaraton
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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY                           Rahankeräys: Lupa no 2/2008

Hyvät vihtijärveläiset, kesäasukkaat 
ja muut Vihtijärven koulun kannattajat
V���������� ������������ ����� ��������������� ����������� ������������������������ ������������ ����� ��������������� ����������� ��������������
������ �� ������� ����� ��������� 10 �������� V����� �������� ����������öö�. 
T���������� �� ������ ���������� �� ����������� ���� ��������� �������� ����� 
��������� �����öö�.

P�������������� �������������� �� ��ö� ���������������� �������������� ������
��� ����� ����������.

M���������� ������ ��������������� ����� ����������� ����������� ���������� 
�������������� �������������� ���� ������������� ��������.  

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

K����� ���������!!!
 
T�������� V���������� K����������� ��

T����������: P���� E�����  0400�705 920

L�����U�������� O�   T������ 529714 – 224233   

S����: V���������� K����������� �� 

V�����: VIHTIJÄRVEN KOULU ������ �� 2/08

M������: ________________________  S���� ______ €
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Teksti: Anu Kuusela

Vuodesta 2001 lähtien on verotuk-
sessa saatu tehdä kotitalousvähennys, 
joka on löytänyt paikkansa suomalai-
sessa verojärjestelmässä. Alkuajois-
ta sen käyttöalue on laajentunut kuin 
myös tehtävän vähennyksen määrä. 
Kirjoitin jo vuonna 2007 Vihtijärve-
läiseen tästä vähennyksestä ja nyt on 
tarkoitus päivittää ja kertoa vähen-
nyksestä pääpiirteittäin.

Työn tekemispaikka 
Omassa käytössä oleva asunto tai 
vapaa-ajanasunto myös puolison tai 
omien vanhempien tai näiden
suoraan ylenevässä polvessa olevi-
en sukulaisten käyttämä asunto tai 
vapaa-ajan asunto. Asuntoa ei tarvitse 
omistaa vaan sen käyttäminen esim. 
vuokraoikeuden perusteella oikeuttaa 
vähentämiseen.

Vähennettävät 
kustannukset
Tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai 
hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan 
asunnon kunnossapito- 
tai perusparannustyö. Myös vuokra-
lainen saa vähentää vuokraamansa 
asunnon kunnossapito- tai peruspa-
rannustyön kustannukset, jos hän on 
ne itse maksanut. Ei koske sijoitus-
asuntoa, jota verovelvollinen ei käy-

tä omana asuntonaan. Asunnon kun-
nossapitotyönä ei pidetä kodin konei-
den ja laitteiden korjaus- ja asennus-
työtä. Jos kodin koneiden asennus 
esim. keittiöremontin yhteydessä on 
osa suurta korjausurakkaa, se voidaan 
katsoa osaksi korjaustyötä. Vuoden 
2009 alusta alkaen voi kuitenkin 
vähentää tieto- ja viestintätekniik-
kaan liittyvien laitteiden asennus-, 
kunnossapito- ja opastustyöstä 
aiheutuneet kustannukset, kuten 
TV:n, tietokoneen, digilaitteen ja 
niiden oheislaitteiden asennus- ja 
kunnossapitotyöt.

Vähentää saa
•  60 % arvonlisäverollisesta työ-

korvauksesta, jos työ on ostettu 
ennakkoperintärekisteriin merkityl-
tä verollista toimintaa harjoittavalta 
yrittäjältä tai yritykseltä

•  60 % yleishyödylliselle yhteisöl-
le. esim. urheilu- ja nuorisoseural-
le tavanomaisesta kotitaloustyöstä 
tai hoiva- ja hoitotyöstä maksetusta 
työkorvauksesta

•  työsuhteeseen palkatun henkilön 
palkkakustannuksista 30 % ja 
palkkaan liittyvät sivukulut

Vähennyksen määrä
Vähennyksen enimmäismäärä on 
vuodesta 2009 alkaen 3 000 euroa 
/ v  henkeä kohti ja omavastuu 100 

Elvytetään taloutta 
kotitalousvähennyksin

euroa.
Täyteen vähennykseen oikeuttavat 
noin 5 166 euron suuruiset kustan-
nukset, jos työn tekee ennakkoperin-
tärekisteriin merkitty yritys tai yrittä-
jä. (5 166 x 60 % - 100 on noin 3 000 
euroa)
Jos työ tekee pakattu henkilö ja pal-
kan sivukulut ovat n. 22%, täyden 
vähennyksen saa noin 5 962 euron 
suuruisille kustannuksilla (30 % x 5 
962 + 22 % x 5 962-100) on noin 3 
000 euroa. Aikaisempi rajoitus perus-
parannustyön enimmäismäärä 1 150 
on poistettu.

Vähennyshän tehdään ensisijaises-
ti valtionverosta ja jos valtion veroa 
ei makseta tai se ei riitä, tullaan se 
vähentämään muista veroista.

Yhteenvetona totean, että kotitalou-
dessa yli 10 000 euron työkorvauk-
set joko pelkästään peruskorjaukseen 
tai yhdessä kotitalous- ja hoivatyöhön 
voivat puolisot nyt sisällyttää koti-
talousvähennykseen. Valtio on tässä 
tullut hyvin vastaan veroporkkanal-
la. Valtionvarainministeri jopa kehot-
taa käyttämään tämän tyylisiä palve-
luita omassa kodissaan ja myös pitä-
mään hyvänä lahjavihjeenä vanhem-
mille. Näin me kaikki elvytämme 
osaltamme kansantaloutta tänä vai-
keana aikana.

Tule myymään ja ostamaan lastenvaatteita! 
Kirppis pidetään Kylänpään vehreässä idyllissä Vihtijärven 
kirpputorin pihamaalla sunnuntaina 14.6.2009 klo 10−15. 

Varaa myyntipöytäsi pian! Myyntipöydän hinta on vain 10 euroa.
Lisätietoja ja pöytävarauksia:

Kaija Silvasti, puh. 050 468 8590
Lea Viitaniemi, puh. 050 309 3298

LASTENVAATEKIRPPIS
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Teksti: Kaarina Pullinen

Tammikuussa 2008 alkoi paikallisen 
toimintaryhmän Ykkösakselin suurel-
ta osin rahoittama Vihtijärvi – kylän 
kehittämishanke 2008–2010. Hank-
keen tärkeimmät tehtävät on aikatau-
lutettu seuraavasti:

Olkaamme oman onnemme seppiä
Vihtijärven kylän kehittämishanke 2008–2010

Hanke alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010 
Koulutalon korjaamisen koordinointi 2008-2010 tekeillä 
Koulu/kylätalon ”käyttöohje” 2008-2010 tekeillä
www-sivut 2008 alkupuolella Valmis
Kyläopaste + lähestymismerkit 2009 Aloitetaan pian
Kyläsuunnitelman päivittäminen 2010 2010 alussa

kohtaisuus on sivuille leimaa-anta-
vaa: kyläuutiset päivitetään mottona 
”Maailman matalin uutiskynnys” ja 
tapahtumakalenterissa pyritään ker-
tomaan tapahtumista mahdollisim-
man kattavasti. Koulu- ja kylätalob-

logissa kerrotaan rakennuksen perus-
korjauksesta ajantasaisesti. Myös hil-
jattain perustetulla vesiosuuskun-
nalla on oma paikkansa kotisivuil-
la, samoin kyläyhdistyksellä. Palaute 
kotisivuista on ollut hyvin positiivis-
ta ja niitä varten perustettu ”media-
tiimi” on saanut monenmoista oppia 
ja iloa. Myös kylän oma logo teetet-
tiin ikään kuin hankkeen sivutuot-
teena. Käy kylän kotisivuilla ja käy-
tä niitä mahdollisuuksien mukaan: 
kerro tapahtumasta, anna uutisvink-
ki, ehdota kuukauden kyläläistä, ota 
esiin mieltäsi askarruttava ajankohtai-
nen tai muu aihe!  

kylään tulevia varten. Lisäksi, koska 
hankkeen tavoitteena on tiedotuksen 
parantaminen, voisi samaan kokonai-
suuteen mahduttaa kylän virallisen 
ilmoitustaulun. Toinenkin ilmoitus-
taulu voisi olla paikallaan. Tällä het-
kellä ilmoituksia voi kiinnittää päivä-
kodin edessä sijaitsevan hyötyjätepis-
teen aitaan tai Syökerin Tuvan etei-
sessä olevaan ilmoitustauluun.

Koska Vihtijärvi on laajalle levinnyt-
tä haja-asutusaluetta, on luonnollis-
ta että kylä ikäänkuin häviää maise-
maan. Tämän vuoksi voisi olla hyvä 
saada ainakin päätien (132) varteen 
kylästä kertovat lähestymismerkit 
(”Tervetuloa Vihtijärvelle”). 

Koulu- ja kylätalon korjaami-
nen on hyvässä vauhdissa ja etenee 
suunnitellussa aikataulussaan. Kou-
lun alkuun mennessä saadaan alaker-
ran koulutilat kuntoon, ehkä yläker-
takin on jo silloin hyvällä mallilla. 
Käyttöohje eli rakennuksen tekninen 
hoito-ohje sekä käytännön toiminnan 
järjestely (käyttäjät, vastuuhenkilöt 
ym.) ovat parhaillaan muotoutumas-
sa. Kyläläisten toiveet ja ideat ehtivät 
vielä hyvin mukaan.

Vihtijärven kylän omat kotisivut 
www.vihtijarvi.fi valmistuivat huh-
tikuussa 2008 ja ovat hyvin aktiivi-
sessa käytössä. Sivuilta saa perustie-
toa Vihtijärvestä, sen sijainnista, his-
toriasta ja palveluista, mutta ajan-

Kyläopaste
Vihtijärvi sijaitsee neljän kunnan kai-
nalossa risteysalueella – kyläyhdis-
tyksen hallitus aprikoi kylän kehittä-
mishankesuunnitelmaa laatiessaan, 
että olisi aiheellista saada kylän kes-
kustaan näkyvälle, helposti lähestyt-
tävälle paikalle valaistu kyläopas-
te karttoineen läpikulkijoita sekä 

Kyläopasteen ja lähestymismerkkien 
hankkimiseen on budjetoitu 2.500 €.  
Tästä 70 % maksaa Ykkösakseli 
(1.950 €) ja loput 550 € kyläyhdistys.

Auta asian eteenpäin viemisessä ja 
kerro perusteltu mielipiteesi tulevan 
opasteen paikasta tai muusta siihen 
liittyvästä elokuun 2009 alkuun men-
nessä – kaikki ideat kerätään yhteen 
ja sommitellaan niistä mahdollisim-
man toimiva ja käyttäjiä palveleva 
kokonaisuus. 

Toiveilla on taipumus toteutua - 
kyläsuunnitelman 
päivittäminen
Vihtijärvelle tehtiin oma kyläsuunni-
telma Luke ry:n toteuttamana vuonna 
2004. Kyläsuunnitelmaa oli laatimas-
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sa hyvä joukko kyläläisiä ja meneil-
lään olevat hankkeet (Vesiosuus-
kunta- ja palvelutaloesiselvitys sekä 
Kylän kehittämishanke 2008-2010) 
pohjautuvat vahvasti yhdessä teh-
tyyn kyläsuunnitelmaan. Yksi perus-
te rahoituksen myöntämiselle meneil-
lään oleviin hankkeisiin on se, että 
toimimme suunnitelmallisesti. Nyt 
kun tuolloin kirjattuja unelmia on 
toteutumassa, voimme jatkaa ’toive-
listaamme’ – siksi päivitämme kylä-
suunnitelman.

Ensi vuoden 2010 alkupuolella 
kokoonnumme joukolla miettimään 
ja haaveilemaan Vihtijärven tulevai-
suutta. Kokoontumisesta tullaan tie-
dottamaan postilaatikoihin jaettavalla 
ilmoituksella, ilmoitustauluilla, koti-
sivuilla ja paikallislehtien seurapals-
talla. Tule kertomaan ajatuksistasi ja 
ideoistasi, ihan hulluistakin. Avain-
sanoja ovat ennakkoluulottomuus, 
kekseliäisyys ja joustavuus. Tavoit-
teena on saada aikaan kyläsuunnitel-
ma, jota määrätietoisesti toteuttamal-
la voimme edelleen kehittää kyläää 
haluamaamme suuntaan ja näin vai-
kuttaa merkittävästi elämäämme.  

Tulevaisuuteen suuntaavin terveisin,
Kaarina Pullinen
kyläkoordinaattori

Nyt siis, hyvä lukija, sinulla on 
kaksi kotitehtävää:

1.  Kerro mielipiteesi tulevan 
opasteen ja ”kakkosilmoitus-
taulun” paikasta.

2.  Mieti etukäteen ideoita ja 
toiveitasi  kyläsuunnitel-
maa varten kylän entistäkin 
mukavammaksi tekemises-
sä – aloitamme työstämisen 
alkuvuonna 2010. 

Ajatukset, mielipiteet, toiveet, 
ideat ja kritiikin voi osoittaa 
kyläkoordinaattorille:
Kaarina Pullinen, puhelin-
numero 050 363 2967, osoite 
Lopentie 1775, 03790 Vihtijär-
vi tai sähköposti kaarina.pulli-
nen@vihtijarvi.fi
tai kotisivujen kautta yhtey-
denottolomakkeella tai kenelle 
tahansa kyläyhdistyksen halli-
tuksen jäsenelle. 

Englannin keskustelupiiri – English Club
  

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

Kurssi kokoontuu monitoimitalolla. Tarkemmat kurssiajat syksyllä Hiiden Opis-
tosta 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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Koulunummentien lakkau-
tus etenee, vaikka kaikki 
tuntuvat vastustan Tiehal-
linnon suunnitelmaa. Vii-
meksi Vihdin kunnanhalli-
tus ja Uudenmaan liitto aset-
tuivat tukemaan tietä ja vih-
tijärveläisiä.

”Koulunummentiellä on yleisen lii-
kenteen palvelutehtävä”, totesi 
Uudenmaan liitto helmikuussa.

”Kyläläiset ovat osoittaneet poik-
keuksellista omatoimisuutta oman 
kylänsä kehittämiseen muun muassa 
käynnistämällä vesihuoltohankkeen 
Nurmijärven suunnasta”, kehui kun-
nanhallitus maaliskuussa tietä puo-
lustaessaan.

Pian nähdään, onko lausunnoilla mer-
kitystä. Tiehallinto on esittänyt, että 
liikenneministeriö lakkauttaisi Koulu-
nummentien yleisenä tienä syyskuus-
sa 2009. Mikäli ministeriö uskoo Tie-
hallintoa, päätös tulee voimaan loka-
kuussa 2010.

Ministeriö joutuu vakavasti pohti-
maan, voiko tien lakkauttaa Tiehal-
linnon esityksen mukaisesti. Kou-
lunummentien säilyttämistä kannat-
tavat nimittäin paitsi kunta ja maa-
kuntaliitto myös Vihdin seurakun-
ta, Vihtijärven VPK, Kiinteistöyh-
tymä Hiiskulan Kartano, Suntion-
tien osakkaat ja Vihtijärven kyläyh-
distys. Kaikki nämä ovat jättäneet 
oman muistutuksensa tien puolesta. 
Lisäksi Tiehallinnon esitystä vastaan 
on jätetty 198 tienkäyttäjän adres-
si sekä Herrakunnan kyläyhdistyk-
sen lausunto.

Seurakunta muistuttaa, että tien kaut-
ta kuljetaan seurakunnan kiinteistölle, 
jossa sijaitsevat hautausmaa ja kap-
peli. VPK:lle muutos toisi lisäkus-
tannuksia, ja pääsy hälytyskohteisiin 
voisi hidastua.

Tiehallinto vetoaa
hiljaiseen liikenteeseen
Vihdin kunta puolustaa tietä, koska 
Vihtijärven kylän keskus ja kehittä-
misen kannalta oleellisin alue sijoit-
tuu pääosin kolmen yleisen tien rajaa-
malle alueelle. Yksi näistä teistä on 
kunnan mukaan Koulunummentie, 
joka on Vihtijärven osayleiskaavassa 
merkitty yhdystieksi. ”Tien merkitys 
on huomattavasti suurempi kuin asu-

Tiehallinto jäi yksin tiekiistassa
Teksti: Aku Ahlholm   Kuvat: Juha Ahvenharju ja  Lea Viitaniemi

tuksen pääsytie ja rinnakkainen yhte-
ys Lopentielle”, kunta toteaa ministe-
riölle jättämässään lausunnossa.

Tiehallinto esittää Koulunummentien 
lakkautusta, koska tiellä ei sen mie-
lestä ole tarpeeksi liikennettä. Lisäksi 
kyse on Uudenmaan tienpiirin edus-
tajan Heikki Kanervan mielestä 
tasapuolisuudesta: kaikki yleiset tiet 
tulee määritellä samoin perustein.
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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
Huhdintie 5,
03600 Karkkila
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, rakennuspellitykset, 
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 585 
05720 Hyvinkää
p. (019) 447 696

Kaarinan piha ja puutarha
Piha- ja puutarhasuunnitelmat ja toteutuk-
set, huolto, neuvonta sekä koti- ja asioin-
tipalvelu
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, autotar-
vikkeet
Katinhännäntie 25 A
03250 Ojakkala
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, asiamies-
posti ja matkahuolto
Karkkilantie 8
03790 Vihtijärvi
p. (09) 2760 601

VIH
TIJÄRVI

Taksi Vihtijärvi
Suvipirtintie 58
03790 Vihtijärvi
p. 0400-471811

Tmi Anne Hampori
Pitopalvelua
Suntiontie 43
03790 Vihtijärvi
p. 040 5692 554

Tmi Arttu Weckman / Badabike
Harrasteajoneuvojen vaativia autopeltitöi-
tä ja korikorjausta
Koivistontie 125
12600 Läyliäinen
p. 0400 884747

Tmi Juha Ahvenharju
Valokuvauspalvelua ja kuvamyyntiä
Haaviskoppelintie 8 as 2
03790 Vihtijärvi
p. 050 466 9381
juha(at)ahvenharju.com

Tmi Tero Pullinen
Yritysjohdon ja myynnin koulutuspal-
velut
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

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 -erikoisvoiteluainei-
den maahantuonti ja myynti
Vihtijärventie 751
03790 Vihtijärvi
p. 040 527 2559 / Arto, 040 581 2577 / 
Mika

Yritykset, huomio!
Kaikista muutoksista, lisäyksistä ja 
poistoista on ilmoitettava Mika Nils-
sonille puhelimitse, 040-7325341 tai 
sähköpostilla, mika.nilsson@vihtijar-
vi.fi
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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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                                   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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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
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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

JUHANI PACKALEN
Polttopuuta ja erilaisia aitatolppia

Suopellontie 585
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
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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
www.elinaairaksinen.fi
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KAARINAN PIHA JA PUUTARHA
- piha- ja puutarhasuunnitelmat 

sekä niiden toteutukset
- puutarhan hoitotyöt ja neuvonta

Kaarina Pullinen 050-363 2967

Vihtijärvi
kaarinapullinen@gmail.com
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UUSI LIIKE KARKKILASSA, VALTATIE 10
MEILTÄ EDULLISESTI: 
 -  LELUT, LAHJATAVARAT, KORUT, SISUSTUSTUOTTEET, 

ERIKOISSUKLAAT 
 - LASTENVAATTEET, POSTIKORTIT…

MILLOIN MITÄKIN, KAIKKEA HAUSKAA MÖKILLE JA KOTIIN ☺ ☺ ☺

liike auki ti-ke 10:30-17:00, to 10:30-18:00, pe-la 10.30-14:00

katso myös www.scuderianaftalin.com

TA
KSI

TIMO SUNDSTRÖM

 1 + 8 hengen tila-auto
	 •			vip-varustetaso
	 •			täysin	ilmastoitu
	 •			invavarustus
	 •				tarvittaessa	mukana	pyörätuoli 

mainitse tilatessasi jos tarvitset

 Aivan naapurissasi Perttulassa
 Soita ja tilaa puh. 0400 – 936 149



50

Hannele Haaranen

PH-Saneeraajat Oy
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Huhdintie 5   
03600 Karkkila 
KLT Saija Vihtkari 
P. 040 7662171 
www.clerica.fi    

Tilitoimisto ja 
taloushallinnon 

palvelukumppanisi 
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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   08:00 – 21:00  La   08:00 – 18:30
 Su   09:00 – 21:00  Su   09:00 – 18:30

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


