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Onnea, Vuoden uusmaalaisen 
kylän asukkaat!
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Kuvaaja: Juha Ahvenharju 
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Tuoreimmat tiedot: www.vihtijarvi.fi

Teksti: Heli Einesalo

Kylämme aktiivisuus ja yhteishenki on palkittu Vuoden uusmaalainen kylä –tunnustuksel-
la. Siitä voi jokainen tätäkin lehteä selaileva olla ylpeä! Hankkeita on sekä takana että 
edessäpäin - kyläkoordinaattorimme Kaarina kertoo tulevista suunnitelmista toisaalla 
tässä lehdessä. Yksi suuri hanke, koulun remontti, saatiin päätökseen viime kesänä. 
Mikäli et päässyt juhlistamaan sitä elokuisiin koulun avajaisiin, vilkaise kuvakoos-
tetta tämän lehden sivuilta.

Tänä vuonna pääsette kurkistamaan myös Vihtijärveläisen kannen taakse; 
lukaiskaapa juttu Veikko Törmälehdosta. Hän on jo vuosien ajan ikuistanut 
kansikuviksi kylämme upeita maisemia. Tunnistatko paikan tämän lehden 
kannesta? Kyseisestä tiestä juttu tuonnempana lehdessä. 

Vihtijärvi.fi –sivustolla tapahtuu koko ajan. Kävijämittareiden mukaan 
eri osoitteista tulleita kävijöitä on jo lähes neljä tuhatta! Vakituisia, 
useamman kerran viikossa vierailevia kävijöitäkin on yli viisi-
kymmentä. Hienoa, että niin moni on löytänyt tiensä sivuille, ja 
huomannut että ne palvelevat kyläläisiä monin tavoin. Mikäli et 
ole vielä sivustolla vieraillut, kurkkaa ihmeessä! Ajankohtaisista 
asioista ja tapahtumista ilmoitellaan ja uutisoidaan aina, 
kun mediatiimiläiset saavat niistä vihiä. Uutuutena on 
myös Kaarinan blogi, josta voi seurata kaikkea 
sitä mitä kyläkoordinaattorin pöydällä – ja 
ajatuksissa -  milloinkin on 
työn alla. 

Aurinkoista kesää kaikille!
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Kukapa olisi uskonut, että vuoden 2010 kylä-
kokous pidetään kyläläisten omistamassa kou-
lutalossa, kun muistellaan Vihtijärven kylätoi-
mikunnan perustamista samassa rakennuksessa 
vuonna 1979. Silloin luokka oli ääriään myö-
ten täynnä kyläläisiä ja kaikilla oli suuri huoli 
koulutoiminnan loppumisesta. Nyt yli kolme-
kymmentä vuotta myöhemmin samoista asiois-
ta taistellaan, mutta rakennus on siirtynyt ky-
läyhdistykselle ja koulutoiminnan tulevaisuus 
on turvattu seuraavaksi kymmeneksi vuodek-
si. Maaliskuisessa kyläkokouksessa oli aistit-
tavissa hieno ylpeyden tunne me- hengestä ja 
tekemisen meiningistä.  Onhan koulurakennus 
saatu valmiiksi ja Vihtijärven oppilaat ja opetta-
jat ovat aloittaneet koulunsa viime vuoden elo-
kuussa hienoissa tiloissa. Arvatenkin onnelli-
sina ja iloisina pitkän evakossa olon jälkeen.  

Muun muassa tämä ponnistus oli yhtenä 
perusteena, kun Uudenmaan maakuntahalli-
tus valitsi helmikuussa Vihtijärven Vuoden 
uusmaalaiseksi kyläksi ja esitti sitä myös koko 
maan Vuoden kyläksi, jonka Suomen Kylätoi-
minta ry valitsee kesäkuussa. Tämä tunnustus 
kuuluu kaikille kyläläisille ja olemme sen esi-
merkillämme todella ansainneet. Ystävänpäi-
vän tilaisuudessa saimme ottaa vastaan  tuon 
tunnustuksen, johon kuului myös 2000 euron 
shekki. Uudenmaan liitosta oli edustava jouk-
ko tuomassa tuota tunnustusta, mikä kertoo 
asian arvostamisesta myös heidän keskuudes-
saan. Kiitokset ja saamamme lukuisat onnitte-
lut kuuluvat kaikille kyläläisille. Voimme yl-
peänä kertoa upeasta Vihdin kruunusta ja jat-
kaa eteenpäin uudella innolla.

Intoa tarvitaankin, sillä kesäkuun alussa 
alkaa yläkerran peruskorjaus, jossa talkoolai-
sia taas tarvitaan. Olemme esittäneet kunnal-
le pohdittavaksi ajatuksen, että koulu laajeni-
si 1-2 luokalla lisää ja yläkerran tilat tulisivat 
tarpeen tullen myös koulun käyttöön. Liikun-
tatiloina käytettäisiin Nummitupaa kuten ny-
kyäänkin. Katsotaan miten käy, kun kunnas-
sa on aivan päinvastainen trendi kyläkoulu-
jen suhteen. Tällä valtuustokaudella Vihdissä 
tuskin lopetetaan yhtään kyläkoulua ja hyvä 
niin, kun kaikille tiloille tuntuu olevan tarvetta.

Vihtijärven kylän ponnistelut on huomattu 
muuallakin. Vihdin Mielenterveysseura jakoi 
Vuoden Mielenterveysteko -palkinnon viime 
lokakuussa ja Vihtijärvi oli palkinnon saajana.  
Yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen 

oli perusteena palkinnon saamiselle. Pienes-
sä yhteisössä tulee paremmin huomioitua eri-
laiset ongelmat ja ennen kaikkea ihmiset voi-
vat tuntea kuuluvansa kiinteämmin asuinyh-
teisöönsä, omaan kyläänsä. 

LENTOKENTTÄ HAAVISTOON?
Kyläkokouksessa 24.3. kyläläiset yksimieli-
sesti päättivät vastustaa Malmin korvaavan 
kentän sijoittumista Haavistoon. Kyläkokous 
valtuutti hallituksen antamaan viralliset lau-
sunnot ja kannanotot asiasta.

Karkkilan kaupunginhallitus on esittä-
nyt, että liikenne- ja viestintäministeriö ottai-
si Haaviston alueen mukaan ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyyn Malmin korvaa-
van kentän sijoituspaikasta. Ympäristövaiku-
tusten arvioinnin eli YVA-selvityksen on tar-
koitus alkaa kesällä ja se jatkunee 1-2 vuotta. 
Uudenmaan liitossa tekeillä oleva maakun-
takaava valmistuu 2012 loppuun mennessä. 
Kaavaan on tarkoitus löytää paikka Malmin 
korvaavalle yleisilmailun kentälle. En jaksa 
uskoa, että hanke toteutuu. Paikka on ensiksi 
liian kaukana varsinkin meripelastushelikop-
terin käyttöön. Vuonna 2008 Malmilla tehtiin 
50 000 laskeutumista vuodessa. Näin mitta-
va lentoliikenne tuo selviä meluhaittoja. To-
dellinen lentoalue tulee ulottumaan Haavis-
tosta laajalle lähiympäristöön. Lisäksi alue 
on luonnonarvoiltaan erittäin hieno. Tamme-
lan ylänköön ja Hyvinkäälle asti ulottuvat laa-
jat metsäalueet pirstoutuisivat kokonaan tällä 
alueella. Uudenmaan maakuntavaltuusto hy-
väksyi 17.12.2008 vaihemaakuntakaavassa 
nuo alueet ja tällä hetkellä kaava on vahvis-
tettavana ympäristöministeriössä. On merkit-
tävää, että myöskään Mäntsälä ei osallistu len-
tokentän YVA-selvitykseen. Perusteluina oli, 
ettei yleisilmailukenttä tuo sellaisia taloudel-
lisia tai muita myönteisiä kerrannaisvaikutuk-
sia, joiden perusteella kannattaisi lähteä mu-
kaan hankkeeseen. Meluhaitat sekä toteuttaja-
tahon ja toteuttamisaikataulujen puuttuminen 
olivat myös Mäntsälän perusteluina.

Hankkeet
Kylän kehittämishanke eteni suunnitellusti 

ja kyläkoordinaattori Kaarina Pullinen työs-
tää tällä hetkellä kyläsuunnitelmaa ja on kesä-
elokuussa yläkerran rakennustyön koordinoin-
titehtävissä rakennustoimikunnan ja hallituk-

sen välillä. Loppuvuonna hän selvittää Vihti-
järven senioritalon toteutumista vesiosuuskun-
ta – palvelutalohankkeessa, jossa vesiosuus-
kunnan osuus on jo tehty. Vesiasioista on toi-
saalla lehdessä oma selvitys. Vanhusten pal-
velutalo oli jo 90-luvulla selvitettävänä, joten 
kaivamme silloin tehdyt piirustukset esille ja 
Kaarina alkaa selvittää asiaa.

Yläkerran peruskorjauksesta on tehty oma 
hankesuunnitelma, jonka loppusumma on 162 
000 euroa. Tähän on saatu Ykkösakselin kaut-
ta ELY-keskuksen (Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus) päätöksellä 50 % (max 80 
000 euroa) avustusta. 

Tällä hetkellä ovat meneillään nämä kol-
me hanketta ja kehittämishankeen loppuessa 
tulee harkittavaksi mahdollisesti uuden kylä-
kehityshankkeen aloittaminen. 

Muuta toimintaa
Kylänpäässä toimiva kirpputori on hoidettu 
hienosti ja se on erittäin tärkeä tulolähde yh-
distykselle.

Jos olet kiinnostunut mukavasta vapaaeh-
toistyöstä, ilmoittaudu Kaarina Pulliselle tai 
kotisivujen kautta.

Työ on hauskaa ja siellä tapaa mukavia ih-
misiä, ja ennen kaikkea olet silloin mukana aut-
tamassa tärkeää yläkerran rakennusprojektia.

Tulkaa mukaan  kylän tapahtumiin! Ovat-
pa ne sitten talkoita, kulttuuria, liikuntaa, joo-
gaa, lasten tapahtumia, myyjäisiä tms. Nii-
hin osallistumalla tuet myös yhdistyksen toi-
mintaa ja olemme siitä kyläyhdistyksessä hy-
vin kiitollisia.

Työintoa ja iloa kaikille 
yhteisten asioiden 
puolesta!

Toivottaa
Anu

28.4.2010Puheenjohtajan katsaus
Yhdessä ponnistellen tuloksiin
Anu Kuusela, Kyläyhdistyksen pj
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Uudenmaan maakuntahallitus myön-
si Vihtijärvelle helmikuussa Vuoden 
uusmaalainen kylä –palkinnon. Juhlal-
linen palkinnon luovutus tapahtui Yli-
sepän ystävänpäivän tapahtumassa 14. 
helmikuuta. 

Palkinnon luovuttivat Maakuntahal-
lituksen puheenjohtaja, kansanedusta-
ja Outi Mäkelä sekä maakuntajohta-
ja Ossi Savolainen. Mäkelä kertoi Vih-
tijärven vieneen voiton ylivoimaisesti. 

- Kyläläisten toiminnassa ja aktiivi-
suudessa näkyvät esimerkillisellä tavalla 
perinteiden vaaliminen, yhteistyön voi-

Vihtijärveläisten yhteistyön 
voima palkittiin

Teksti ja kuvat: Heli Einesalo ma sekä vireys, Mäkelä kertoi valinnan 
perusteista.

Vihtijärveläisiä kiiteltiin erityises-
ti loistavasta yhteishengestä ja tarmok-
kaasta talkootyöstä, joiden tuella on saa-
tu aikaan mm. yläkoulun remontti.

- Tämä on upea ja ehdottomasti 
ansaittu saavutus, riemuitsi kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Anu Kuusela pal-
kintotilaisuudessa. Anu totesi myös, että 
tunnustus tuli hyvään aikaan, kun kou-
lun remontti oli saatu valmiiksi mut-
ta myös uusia haasteita on vielä edes-
säpäin. 

Uudenmaan liiton verkkosivuilla Vih-
tijärveä kuvaillaan seuraavasti: 

Vihtijärvi, vuoden kylä

Sisulla ja sydämellä, käyttämällä kättä
Vihtijärvi yhteisvoimin nousi tinkimättä.
”Vuoden kylän” ansaitusti voitti hankkeillansa
työtä tehden kylän eteen, seudun rakkaimpansa.
Yhteisvoimin punnersitte läpi harmaan kiven
kuulematta epäilyjä. Sinnikkyyttä hiven
tarvitsette työssänne ja mielen palavuutta,
että hanke kylässänne johtaa kohti uutta.
Yhteiselle asialle toivon menestystä,
ongelmien ratkomiseen paljon ymmärrystä.
Huominen on kirkkahampi, sille valo loistaa.
Talkoohenki heränneenä esteet tieltä poistaa.

Erkki Koivisto
Vihtijärven koulun entinen opettaja

Vihtijärven kylä on erityisen hyvä esi-
merkki aktiivisten kyläläisten yhteisöstä, 
joka ajaa sinnikkäästi asuinalueensa etu-
ja ja innostaa asukkaat mukaan monen-
laiseen toimintaan. Kylää kuvaavat 
yhteen hiileen puhaltaminen ja vahva, 
järjestelmällinen tekemisen meininki.

Palkinnon myötä Vihtijärvi on ehdok-
kaana myös koko Suomen Vuoden kyläk-
si. Kisa ratkeaa myöhemmin kesällä 
tämän lehden tultua jo painosta, joten 
seuraa uutisointia kylän omilla netti-
sivuilla www.vihtijarvi.fi. Vihtijärvi 
oli ehdolla Vuoden kyläksi jo vuonna 
2008, mutta silloin voiton vei Mäntsä-
län Sälinkää.

Anu Kuusela (oik.) vastaanotti Vihtijärvelle myönnetyn palkinnon. Henna Keisala johti kyläkuoroa, Tero 
Pullinen lauloi.

Ylisepän ystävänpäivässä tupa oli täynnä ja tunnelma lämmin.
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Elämää uudessa koulussa
kolmasluokkalaisten mietteitä

Minun mielestä täällä on nykyään 
todella hyvä opiskella! Tilaakin 
on ihan riittävästi. Maalitkin sopii 
tänne sisälle ja muutenkin hieno 
koulu. – Sebastian

On tämä ihan kiva koulu, ainakin parempi kuin se vanha. 

Täällä on isommat luokat ja on kivaa kun ei enää tarvitse 

syödä omalta pulpetilta. Täällä uudessa koulussa on paljon 

kivempi opiskella. – Iiro

Vihtijärven koulussa on ollut TODELLA kivaa! Oli erit-

täin mukavaa kun tämä koulu kunnostettiin. Mutta toi-

voisin koulun pihalle enemmän jotain, vaikka liukumäki, 

kiipeilyteline tai vaikka pomppukeinu. –Myrsky

Täällä on ollut tosi hienoa olla 

uudessa koulussa. Täällä on isom-

mat tilat ja paremmassa kunnossa 

kuin tuo toinen. – Juhani

Täällä on paljon isommat ja paremmat 

luokkahuoneet. Mutta oli tylsää, että tämän 

uuden koulun vieressä olevat kivet eivät ole 

enää välituntialuetta. Siitä olen vihainen! 

Mutta kyllä nykyiseen välituntialueeseen 

tottuu. Koulun kentälle haluaisin enemmän 

jotain kivaa, koska on vain keinut ja kiippa-

ri. Muuten hyvä koulu. – Janika

Ihan ok koulu, mutta pienet välituntirajat 

ja liikaa kasin aamuja. – Luka

Tilat on muuttunut. Valoisampaa. Isommat 
tilat. Ei ole liian kirkkaat valot. Raikkaampi 
ilma. Täällä on kivaa. Toivon, että tänne tuli-
si uudet jalkapallomaalit. – Mitro

Vihtijärven koulun lukuvuosi 
2009-2010

Ensimmäinen lukuvuosi uusissa kou-
lutiloissa on päättymäisillään. Tilat on 
moneen kertaan todettu todella toimi-
viksi. Oppilaiden ensireaktiot koulun 
alkaessa elokuussa olivat näkemisen 
arvoiset! Oppilaiden kouluviihty-
vyys ei nyt voi olla ainakaan koulu-
tiloista kiinni.

Lukuvuosi on ollut oppilaille ja 
opettajille vielä osittain tutustumista 

uusiin tiloihin. Olemme kuitenkin oppi-
neet käyttämään tiloja mielestäni hyvin!  
Oppilaiden opiskelumotivaatio on ollut 
uusissa tiloissa oikein hyvää. Mennyt 
lukuvuosi  on muutenkin sujunut mie-
lestäni oikein mukavasti.  Ilmenneet 
ongelmat on yhteisvoimin saatu selvi-
tettyä ja ratkaistua.  

Suuri kiitos tästä kaikesta kuuluu 
yhteistyökykyisille vanhemmille, ilman 

vanhempien tukea koulua on vaikea 
pyörittää. Kiitos kuuluu myös van-
hempaintoimikunnalle, joka on omal-
la toiminnallaan ollut edesauttamassa 
koulutyötä monin tavoin. Kiitos myös 
koulun koko henkilökunnalle pyyteet-
tömästä työstä oppilaiden hyväksi!

Ville Kiuru
Vihtijärven koulun rehtori
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Uusittu, uljas koulurakennus avajaisasussaan.

Koulun avajaistunnelmia 1.8.2009
Kuvat: Juha Ahvenharju

 Kyläyhdistyksen hallitus vastaanotti yli 200 avajaisvierasta. Iloisia tunnelmia.
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Kesäinen mansikkakakku.

Juhlallinen nauhan leikkuu.

Matias ja Elias Pullinen, Jasse Vihtkari ja Lauri Jämsänen esiintyivät. 
Tiina Noro lausui Vihdin kunnan tervehdys-
sanat.

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan 
jäsen Raija Vahasalo onnitteli kyläläisiä 
upeasta saavutuksesta.Harri Vihtkari ja Harri Hampori välittivät Vihtijärven VPK:n tervehdyksen.

Yhteislaulu Arvon mekin ansaitsemme. Koulun entisiä ja nykyisiä opettajia.
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SEURAKUNNAN TOIMINTA JA KERHOT VIHTIJÄRVELLÄ:

PERHEKERHO tiistaisin kello 9.00-11.00 toimii Vihtijärven kappelissa. Kerho 
on tarkoitettu pienille lapsille vanhempineen tai hoitajineen. Aila Vaskelalta saa 
lisätietoja puh. 2760 899.

VIHTIJÄRVEN KAPPELIKUORO harjoittelee tiistaisin kello 19-20.30 koulul-
la Bernice Brummerin johdolla puh. 2760951 

ILOSANOMAPIIRI torstaisin klo 18-19.15 kappelissa 21.4.2010 ja 29.4.2010. 
Vetäjinä vuorottelevat Liisa Valtonen ja Riitta Vuolteenaho. Lapset voivat tulla 
vanhempien mukaan. Syksyn piirit ilmoitetaan lehdissä. 

VIHTIJÄRVEN DIAKONIAKERHO kokoontuu kylän kodeissa yhdeksän ker-
taa vuodessa kerran kuukaudessa eri aiheiden merkeissä. Illoista ilmoitetaan pai-
kallislehtien seurakuntailmoituksissa. 

JUMALANPALVELUKSET Vihtijärven kappelissa kesällä 2010 
27.06 klo 10, 25.7 klo 10, 15.8 klo 10
Jumalanpalvelukset Vihtijärven kappelissa ilmoitetaan aina paikallislehtien seu-
rakuntailmoituksissa.
Kappelin tapahtumista tiedotetaan myös tapahtumakalenterissa kylän internetsi-
vuilla: www.vihtijarvi.fi.

Lämpimästi tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan!

Vihtijärvi on valittu Vuoden uusmaa-
laiseksi kyläksi ja se on hieno asia! 
Onnea ja siunausta kylälle, kyläläisille 
ja kyläyhdistykselle! Tällaisen upean 
saavutuksen on aikaansaanut tosi aktii-
vinen kyläyhdistys. Koko kylän toimin-
ta on ollut tietysti siinä takana. 

Tärkeitä ovat myös edellisten suku-
polvien ponnistelut ja saavutukset kylän 
hyväksi ja kehittämiseksi aikanaan. Ne 
antavat hyvän selkärangan ja kannus-
tusta tämän ajan kyläläisille. 

Vanhoista saavutuksista esimerkki-
nä on kylälle tukipilariksi muodostu-
nut koulu, mikä on perustettu Vihdin 
kunnan ensimmäisten koulujen joukos-
sa jo vuonna 1895. Kuinka monet ihmi-
set ovatkaan tästä opinahjosta 155 vuo-
den aikana perusosaamisensa ammen-
taneet. Lisäksi koulurakennuksen käyt-
tö nykytermisenä ”monitoimitalona” on 
ollut aikaisemmin kylällä hyvin tärkeä. 
Koululla toimi äitiys- ja lastenneuvola, 
pidettiin kokouksia, äitienpäiväjuhlia, 
kinkereitä ja jumalanpalveluksia.

Jumalanpalvelusten yhteydessä kas-
tettiin myös kylälle syntyneet lapset, 
kun pappi oli paikalla. Sain itsekin run-
sas vuosi sitten tietää, että 25.9.1938 
vastaavassa tilaisuudessa koululla oli 
minut, Irma Lundell ja Matti Eloran-
ta kastettu. Kasteen oli antanut seura-
kuntaan sen vuoden alussa valittu pas-
tori W.J.P. Hiden.

Seurakunnan arkistosta on lähtöisin 
myös tieto: 

”Vihtijärven kinkereillä koululla 
8.2.1950 oli läsnä 7 miestä, 33 naista 
ja 87 koululaista. Diakonian kylätoimi-
kuntaan valittiin emäntä Silja Korpi-
niitty, neiti Aili Salo, neiti Eeva Paak-
kala ja rouva Olga Vihtijoki.”

Näin koululla perustettiin 60 vuotta 
sitten kylällä vieläkin aktiivisesti toi-
miva diakoniakerho.

Vihtijärven palokunnan talo Nummi-
tupa oli aikanaan 1950-luvulla valta-
va talkoovoiman ja kyläläisten yhteen 
hiileen puhaltamisen työnäyttö. Olisi 
mukava tietää, mikä kävijämäärä siellä 
on lähes 60 vuoden aikana ollut. Tänä 
päivänä Nummitupa on käytössä enem-
män harrastus- ja juhlien pitopaikkana, 
mutta alkuaikoina se oli Etelä-Suomen 
kuuluisimpia tanssipaikkoja.

Oman hautausmaan ja kappelin saa-
miset vuosina 1946 ja 1961 kylälle oli-

Ajatuksia kappelinmäeltä 
vuonna 2010

Teksti: Eva Oksa  Kuvat: Heli Einesalo ja Lea Viitaniemi

vat erikoisen tärkeät. Nykyajan kyläläi-
nen ei varmasti tule ajatelleeksi kuinka 
vaikeaa oli silloin esim. omaisen hau-
taaminen kirkonkylään. Autoja ei mon-
taa Vihtijärvellä ollut ja kylän sijainti 
Irjalasta oli 25 kilometriä mutkaista ja 
mäkistä tietä.

Hautausmaa ja kappeli ovat erikoinen 
saavutus kylälle, vaikka Vihdin tai mui-
hinkin Suomen kyliin verrattuna. 

Vihtijärvellä on hienoa juuri se, ettei 
täällä kehitetä yksin uutta, mikä on tie-
tysti tärkeää, vaan jatketaan perinteisesti 
vireää harrastustoimintaa edelleen myös 
vanhoissa tärkeissä asioissa. Esimerkik-
si urheiluseura on  perustettu jo vuonna 
1913, palokunta vuonna 1932, martat ja 
kappelikuoro molemmat vuonna 1947. 
Vapaaehtoisia, innostuneita ja uudis-
tushaluisia vetäjiä harrastustoiminnassa 
olivat perustamisaikoina kylän koululla 
asuneet opettajat. Ihmeellisesti on kui-
tenkin aina vuosien saatossa toimintoi-
hin kylältä löytynyt uusia vetäjiä, vaikka 
opettajat ovat nykyisin ”ulkoistuneet.”

Kaikki vapaa-ajan harrastukset 
kokoavat uusia ja vanhoja kyläläisiä 
yhteen ja näin me-henkeä Vihtijärvel-
le luodaan edelleen, myös uusien esim. 
kulttuuriharrastusten myötä. 

Vihtijärven kappeliin on vuoden aika-

na saatu myös uusia tapahtumia ja vuo-
den kävijämäärä siellä ylitti 2500:n 
rajan.

Tammikuun 2009 kinkereillä Liisa 
ja Mauri Valtosella oli mukana seu-
rakunnan uusi pappi Timo Paattinie-
mi, joka on siirtynyt Vihtiin Ikaalisista, 
missä hän on toiminut pelimannipappi-
na. Kinkereillä syntyi ehdotus, että Vih-
tijärvelläkin voitaisiin pitää juhannuk-
sena, kesävieraiden kirkkopyhänä, kan-
sanmusiikkimessu. Se toteutui ja sai 
kovasti kannatusta. Tilaisuudessa oli 
lähes sata henkeä ja kolehti kannettiin 
Vihtijärven kyläyhdistykselle.

Heinäkuun 19. päivänä kyläyhdistyk-
sen aloitteesta järjestettiin upea kahvi-
konsertti, minkä toteuttivat Ueli Bürgi, 
viulu ja Maria Bürgi-Brummer, sello. 
Ohjelma ja vapaaehtoinen kolehti tuli 
kokonaisuudessaan Vihtijärven koulu-
talon korjaamiseen. 

Marraskuun 15. päivänä 2009 jär-
jestettiin Vihtijärven kappelissa ensim-
mäistä kertaa kyläläisten voimin tuo-
masmessu, aloitteentekijänä ja kokoa-
vana voimana oli Riitta Vuolteenaho. 
Henna Keisala oli kanttorina ja uuden 
kyläkuoron johtajana. Timo Paatti-
niemi oli seurakunnasta kitaran kans-
sa mukana.
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Maaliskuun 14. päivänä tänä vuonna 
toteutui toinen tuomasmessu kappelis-
sa jo rutiinilla. Kuoroon on saatu todella 
hyviä nuoria laulajia ja kuoro on esiin-
tynyt eri tilaisuuksissa ja eri kokoonpa-
noilla. Upea kuoro, onnea teille ja tuo-
masmessulle!

Joulukuun 5. päivänä kappelissa jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa Lasten 
kauneimmat joululaulut -tilaisuus, kylä-
läisen nuoren kotiäidin Tanja Sairan 
aloitteesta ja vetämänä. Mukana jär-
jestämässä oli perhekerhon vetäjä Aila 
Vaskela, Hanna Noro, Henna Keisala 
ja uusia kuorolaisia. 

Tilaisuudessa oli kappeli koristettu 
kauniisti jouluun ja ohjelmanumerot 
olivat aidot ja koskettavat. Yleisö oli 
vauvasta vaariin innostuneena mukana.

4.10. 2009 kappelissa oli perintei-
nen vanhustenjuhla. Juhla alkoi mes-
sulla, jossa olivat mukana seurakunnas-
ta Pekka Valkeapää ja Ulla Eho-Saa-

rio. Ohjelmaosuudessa esiintyivät Vih-
tijärven kappelikuoro johtajanaan Ber-
nice Brummer sekä lisäksi Anna-Lii-
sa Vähäkainu, Myrsky Virmavirta, 
Paju ja Eeli Vilkuna, Anu Kuusela, 
Tarja Johansson ja Osmo Vapalahti. 

Anne Hampori tarjosi seurakunnan 
juhlakahvit. 

Perinteiset joulumyyjäiset 60 vuo-
den takaa järjestettiin taas kappelissa 
adventtina, perhemessun jälkeen. Tuot-
to 907 euroa lahjoitettiin kyläkoulupro-
jektiin ja arpajaisten tuotto 461 euroa 
tilaisuudesta ohjattiin diakoniatyöhön. 
Kyläläiset ovat vuosikymmenien ajan 
ymmärtäneet hyvin lähimmäisen rak-
kaudenkäskyn ja tukeneet diakonia-
työtä. Apua on tarvittu aina niin lähel-
lä kuin kaukana ja tullaan tarvitsemaan.

Haitin vaikea tilanne ja Suomen köy-
hät lapsiperheet innostivat taas kyläläi-
siä yhteisiin talkoisiin Yhteisvastuuke-
räyksessä. Keräys suoritettiin Vihtijär-

vellä kuuden kerääjän voimin listakerä-
yksenä ovilta. Kerääjinä olivat Bernice 
Brummer, Irma Lundell, Eeva Mänty-
lä, Eva Oksa, Helge Putkonen ja Sen-
ja Vikgren. Keräystulokseksi saatiin 
ennätyksellinen 1363,15 euroa. Läm-
min kiitos lahjoittajille ja kerääjille!

Vihdin seurakunnan taloustilanne 
on hyvä ja seurakuntatalon remontti 
on aikataulussa. Seurakuntaan liittyviä 
asioita voidaan lukea paikallislehdis-
tä hyvin tarkasti. Valitustilanteet vir-
katehtävien osalta ovat seurakunnassa 
todella ikäviä. 

Olisi helppoa jos vain todistukset 
ja virkavuodet olisivat mittareita päte-
vyyksistä ja joku hallinto-organisaatio 
suoraan määräisi valinnan. Joskus tun-
tuu, että joku hakija on pätevä, mut-
tei aina sopiva virkaan ja mitä enem-
män on päättäjiä sen vaikeampaa valit-
seminen on.

Kaikki Vihtijärven kappeliin esite-
tyt uudistukset kuten sisä- ja ulkova-
laistukset, keittiöremontti, äänentoisto, 
vitriini ym. tehdään kokonaispakettina 
ensi vuonna. Urkuremonttia on koetet-
tu aikaistaa vielä samanaikaiseksi, mut-
ta se jää ehkä vuodelle 2013. 

Kirkkovaltuustokausi päättyy tämän 
vuoden loppuun ja toivon Vihtijärven 
kyläyhdistyksen laittavan oman Kap-
peli keskellä kylää -ehdokaslistan seu-
raavalle kaudelle. On tärkeää, että kyläl-
tä on valtuutettu koska meillä on oma 
kappeli ja hautausmaa ja niistä on syy-
tä pitää hyvää huolta. Samoin kappelis-
sa tulee olla jatkuvasti vireää toimintaa. 

Kiitän näistä kahdesta kaudesta, joina 
olen saanut teidän valitsemananne kylän 
valtuutettuna seurakunnassa toimia. 

Nyt en aio enää ehdokkaaksi aset-
tua, mutta toivon että olette tyytyväisiä 
näihin asioihin mitä olemme yhdessä 
aikaansaaneet. 

Siunattua kesänaikaa ja aktiivista toi-
mintaa toivottaen
Eva Oksa 

VIHTIJÄRVEN KAPPELISSA KÄVIJÖITÄ VUODESSA 2519 HENKILÖÄ
Vihtijärven kappelin käyttö vuonna 2009:
Jumalanpalveluksia 16 kertaa  osanottajia 731 (keskiarvo 45 henk.)
Kauneimmat joululaulut 1  76
Koululaisten kirkot 1 136 
Lasten kasteita 3 48
Hautauksia 7 n.399
Vihkimisiä 3 199
Ilosanomapiirit 9 53
Seurakunnan perhekerho 18 509 
Vanhusten toimintapäivä 9 109
Hartaushetki yksit.. 1 13
Lasten joululaulut 1 60 
Kesän musiikki-ilta 1 34
Hautausmaatalkoot 1 20
Perhekerhojen joulujuhla 1 24
B. Brummerin 75v-juhla 1 108
Yhteensä 73 2519 henkilöä 

Tämän lisäksi kappelikuoro harjoitteli koululla Bernice Brummerin johdolla 
säännöllisesti. Lisäksi esiintymiset
n. 30 kertaa, yhteensä 390 henkilöä

Lisäksi Vihtijärven diakoniakerho kokoontui kodeissa 9 kertaa, yhteensä 163 
henkilöä

Linkkilenkki-tapahtumaa veti lauantaisin ulkona Eeva Mäntylä.

Seurakunta järjestää monenlaista toimintaa lapsille ja lapsiperheille.
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Harrastussuunnitelmia 
syksylle 2010  

Joogaa
Kyläyhdistys jatkaa mahdollisuuksien mukaan joogatuntien 
järjestämistä myös tulevana syksynä! Keväällä joogattiin ylä-
koululla Raija Laaksosen johdolla, ja tunneista saatiin hyvää 
palautetta.  Seuraa ilmoittelua syksyn osalta www.vihtijarvi.fi! 
Lisätietoja myös Kaarina Pulliselta, puh. 050-363 2967.

Avoin ateljee
Suunnitteilla on maalauskurssi kaikille maalaamisesta kiin-
nostuneille. Eri tekniikoita voi alussa kokeilla kurssin vetäjän 
tuomilla materiaaleilla, mutta voit tuoda myös omat mate-
riaalit. Jatkossa materiaalit voi hankkia kurssin vetäjän kaut-
ta. Kurssilla kokeillaan ainakin maalaamista akvarelleilla sekä 
öljy- ja akrylimaaleilla. Muita tekniikoita pyritään kokeile-
maan kurssilaisten  mieltymysten mukaan. Lisäksi teoriaope-
tusta tarvitseville. 
Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 
10 henkilöä. 
Kurssimaksu on vielä avoin. Kurssi sopii kaikille! 
Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut puhelimitse 
050-573 9353 tai  
sähköpostilla sari.ahvenharju@gmail.com

Vihtijärven 
kyläyhdistys

Puheenjohtaja
Anu Kuusela

p. 0400 - 483 640.
Sihteeri

Kaarina Pullinen
p. 050 - 363 2967

Vihtijärven
palvelutalo-
yhdistys ry
pj Anu Kuusela
vpj Eija Jokinen

siht. Irma Lundell

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

VIHTIJÄRVEN 
MARTAT RY

Puheenjohtaja 
Tarja Kymäläinen, 
p. 040-419 2339
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Ilmoita sitova tilauksesi ennakkoon:
toimitus@vihtijarvi.fi (muista yhteystietosi!)

tai puhelimitse 050-462 0550 / Heli Einesalo 
Huom! Painos painetaan, mikäli sitovia tilauksia saadaan vähintään 100 kpl. 

Tilaa siis pian, jotta saadaan varmuus painoksesta!

TILAA 

Vihdin Kruunu 
– Vihtijärven kylähistoria

Upean 400-sivuisen historiikin toinen painos painetaan 
syksyllä 2010.

Hinta 50 €, tuotto kyläyhdistykselle.

Tilaa omaksi tai lahjaksi - kiva idea vaikkapa pukinkonttiin!
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Vihtijärven kotisivujen kaut-
ta lähetettiin palautetta kulu-
neen vuoden aikana yhteensä 
152 kertaa. Tähän on koottu 
pieni otos niistä. 
Kaikki palaute on tervetul-
lutta osoitteessa 
www.vihtijarvi.fi.

Tiedättekö muuten, että Vihtijärven 
kotisivut ovat kyläsivujen aatelia! 
Nopeasti reagoivia ja yhteen hiileen 
puhaltavia.

• • • 
Kyläkoordinaattorin bloki: Loista-
vaa tavaraa! Niin aitoa ja spontaania 
ajatuksen virtaa ja aatteita. Just sitä 
mitä kunnon bloki kuuluu olla. Jatka 
samaa rataa Kaarina. 

• • • 
nyt meni kyläkoordinaattorin blogi, 
vähän yli ymmärrykseni ;)
Hengähdä hetki ja tee vaikka hiihto-
retki ;))

• • • 
Moikka,
Teidän on syytä olla h*tin ylpeiä 
kouluprojektistanne. Onnittelen ja 
nostan teille kaikille hattua.
Terveisin,
Ilkka

• • • 
Taas kerran viivähdin kyläsivuil-
la. Tällä kertaa erityiskiitokset Juha 

Palautteen paikka

Ahvenharjulle kuva-annista. Esim. 
Ylisepän salamavalottomat kuvat. 
mikä tunnelma!
Maisemakuvat laadukkaita. Ei liikaa 
postikorttityyliä.
Kunpa pääsis käymään kylällä. Kesän 
tulo lupaa vähän parempaa...
Nummisuutarin Eskon tavoin: \”Ter-
veisiä!\” Jokaiselle.

• • • 
Luin juuri MITÄ TUOREIMMAT 
tiedot kyläsuunnitelmasta ja kylä-
koordinaattorin blogin. Tuhannet kii-
tokset.
Pieni pyyntö: kun monin paikoin vii-
tataan ottamaan yhteyttä juuri tämän 
sivun kautta/avulla, niin Haluan-pal-
lukoihin voisi lisätä vielä muutaman 

tarpeellisen vaihtoehdon. Esim. kylä-
suunnitelma, kyläkuoron nimi jne.
Tarpeen mukaan aiheita voisi lisätä/
vähentää. Tai sitten karsia rajusti, jol-
loin asioita pantaisiin paketteihin.
Tulinkohan ymmärretyksi? 
PS Enpä ole juurikaan tavannut näin 
nopeasti ja upeasti päivitettyä sivus-
toa!
Talvisia kuvia kaipaan - onko niitä?

• • • 
Toivomus: Miina Äkkijyrkän pel-
tilehmät kaipaavat sijoituspaikkaa 
(HS viikolla 3). Ne olisivat tosi hie-
not Syökerin tuvan viereisellä vanhal-
la tien pohjalla tai pellon reunassa! 
Kulttuuria kylälle! 

Ilmoittaudu talkoolaiseksi kylätalon korjaukseen!

Kylätalon peruskorjaus alkaa toden teolla koulun loputtua maanantaina 7.6.2010. 

Rakennustyömaalla tarvitaan talkooapua siivoukseen, tavaran kantamiseen ja mahdolli-
sesti muihinkin tehtäviin. Jokainen talkootyötunti lasketaan kyläyhdistyksen omarahoi-
tusosuudeksi. 
Jos tunnet, että sinulla on mahdollisuus olla peruskorjauksen aikana talkootöissä tarvit-
taessa vaikkapa vain parikin tuntia silloin tällöin, niin ilmoita siitä kyläkoordinaattori Kaa-
rina Pulliselle 050 363 2967 tai kaarinapullinen@gmail.com. Kyläyhdistys kerää näin tal-
kootyöläisreserviä, johon ollaan yhteydessä tarvittaessa.
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Mies kannen takaa:
Veikko Törmälehto

Kauniita maisemia Vihtijärveläisen 
kannessa: lehmiä, puita, muotoja. Vih-
tijärveläisen lukijat ovat tottuneet vuo-
sittain näkemään hänen kättensä jäljet, 
mutta kuka on Veikko Törmälehto?

Vuosi 1959 oli hieman erikoinen 
Vihtijärvellä. Pienestä pohjoispohja-
laisesta kylästä, Haapaveden Kytöky-
lästä tupsahti Vihtijärven pohjoisosiin 
kymmenlapsinen perhe. Matti ja Aune 
Törmälehto olivat hankkineet histo-
riallisen Keihäsjärven tilan itselleen.

Yksi lapsista oli erityisen viehtynyt 
piirtämiseen. Hänet muistetaan poika-
na, joka kynällään täytti kaikki lehden-
reunat ja vähänkin valkoisiksi jääneet 
paperinpalat.

”Olen syntynyt tällaiseksi. Piirtämi-
nen on ollut minulle kuin toinen kieli”, 
Veikko Törmälehto sanoo.

Niinpä maanviljelijäperheen poika 
opiskeli 1960-luvulla Suomen taide-
akatemiassa ja vapaassa taidekoulussa. 
Opintojen jälkeen hän palasi Keihäsjär-
ven tilalle, jota hän nykyään itse vilje-
lee seitsenhenkisen perheensä kanssa. 
Viljelyn ohella hän on jatkanut taiteen 
harjoittamista ja taideopetusta, jota hän 
on antanut vuosikymmenten ajan kan-
salaisopistoissa ja taideleireillä.

Vaikka Törmälehto tunnetaan tai-
teilijana ja vaikka hän on välillä ollut 
rakennustöissä, hänen pääasiallinen 
elinkeinonsa on maanviljely Keihäs-
järven emolehmätilallaan. Törmäleh-
to sanoo harrastavansa perinteistä lai-
duntamista, minkä takia hän on myös 

joutunut vastakkain lähinnä Metsähal-
lituksen kanssa.

”Luonnon monimuotoisuuden säi-

Veikko Törmälehto Keihäsjärven maisemissa, taustalla Törmälehdon lehmät 
laitumella.

lyttäminen arkisen elämän kautta kiin-
nostaa”, Törmälehto muotoilee aat-
teensa sanoiksi.

Taiteilijana Törmälehto on maa-
laaja: öljymaalaus ja väreillä pelaami-
nen, kuten hän itse sanoo, ovat lähel-
lä sydäntä. Lisäksi Veikko Törmäleh-
to on ennen harrastanut jossain määrin 
kuvanveistoa ja grafiikkaa.

”Vihtijärveläiseen olen hakenut 
aiheita kylänmaisemasta, Keihäsjär-
veltä tai Aleksis Kiven Jukolasta, kun 
se asia on ollut esillä.”

Aiheita onkin riittänyt, sillä Veik-
ko Törmälehto on taiteillut Vihtijär-
veläisen kannen niin pitkään kun lehti 
on ilmestynyt.

Tämän vuoden kansi kertoo ajan-
kohtaisesta Koulunummentiestä, josta 
lisää toisaalla tässä lehdessä.

Teksti ja kuvat: Aku Ahlholm
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Vihtijarvi.fi –toimitus on 
pysytellyt valppaana, ja jul-
kaissut kuluneen vuoden 
aikana noin 150 uutista. Täs-
sä poimintoja:

10.10.2009 

Vihtijärven kyläyhdis-
tykselle Vuoden 
Mielenterveysteko –
palkinto

Uutispoimintoja

Lauantaina 10.10. vietetään maailman 
mielenterveyspäivää. Vihdin mielen-
terveysseura luovutti siihen liittyvässä 
tilaisuudessaan perjantai-iltana Vihti-
järven kyläyhdistykselle Vuoden Mie-
lenterveysteko –palkinnon ennaltaeh-
käisevästä mielenterveystyöstä. 

Tilaisuus pidettiin Nummelan seu-
rakuntakeskuksessa, jonne kyläyhdis-
tys oli saanut kutsun. Vihdin mielen-
terveysseuran puheenjohtaja Marja 
Uotila luovutti palkinnon. Hän kuva-
si puheessaan Vihtijärven kyläyhdis-
tyksen vahvistavansa koulu- ja kylä-
taloprojektillaan kyläläisten yhteen-
kuuluvuutta ja korostavansa lapsuuden 
sekä turvallisen ympäristön merkitystä. 
”Projektiin osallistuneet ovat antaneet 
hankkeelle oman kykynsä ja aikansa. 
Heillä selvästi on taitoa ja rohkeutta 
ottaa vastaan uusia, suuria haasteita.”

Kyläyhdistys otti palkinnon vastaan 
ilolla ja ylpeydellä, ja puheenjohtaja 
Anu Kuusela kertoi kiitospuheenvuo-
rossaan kylätalohankkeen edistymises-
tä ja tulevista suunnitelmista. Marja 
Uotila sai ”vastalahjaksi” Vihtijärve-
läinen–lehden sekä kyläyhdistyksen 
heijastinliivin, jolle varmasti on juu-
ri nyt käyttöä.

Kyläyhdistys on iloinen hankkeen 
saamasta positiivisesta huomiosta - pal-
kinto kuuluu kaikille niille kyläläisille, 
jotka ovat monin tavoin tukeneet koulu- 
ja kylätalohankkeen toteutumista! (HE)

15.11.2009 

Kyläläiset veisasivat 
ensimmäisen Tuomas-
messunsa

Vihtijärven historian ensimmäinen 
Tuomasmessu houkutteli kappeliin 50 
kyläläistä sunnuntaina. Kappelissa lau-
loivat ja soittivat kyläläiset itse, ja mes-
sun veti pastori Timo Paattiniemi.

Tuomasmessu on kirkon vaihtoeh-
toinen jumalanpalvelus, jossa seura-
kunta saa laulaa paljon ja eri tyylillä 
kuin tavallisesti. Vihtijärven messussa 
musiikkia johti kanttori Henna Keisa-
la. Kymmenkunta kyläläistä lauloi esi-
laulajana, ja musiikkia täydensivät Jas-
se Vihtkari ja Elias Pullinen viulussa 
sekä Matias Pullinen huilussa.

”Paikalla lienee ollut sellaisiakin, jot-
ka eivät tavallisesti tulisi”, pastori Paat-
tiniemi kehaisi onnistunutta messua.

Rento iltamessu sopi selvästi kai-
kenikäisille, sillä meno oli vauhdikasta 
takaosassa tanssineita junioreita myö-
ten. Messu päättyi ehtoolliseen, kiitos-
lauluun ja kirkkokahveihin. (AA)

13.12.2009 

Vihtijärven VPK:lle 
uusi sammutusauto

Monet ovatkin jo ihmetelleet mikä 
paloauto Vihtijärvellä on ajellut ristiin-
rastiin viime torstaista lähtien. Kysees-
sä on Vihtijärven VPK:n uusi sam-
mutusyksikkö, Scania 310 94G, jon-
ka kanssa VPK:n väki kovasti testaa 
ja ajoharjoittelee. Yksikkö tulee aktii-
vikäyttöön jo tulevana keskiviikko-
na. Ennen sitä jokaisen sammutusyk-
sikköä kuljettavan täytyy käydä läpi 
pakollinen ajokoulutus, jotta Scanial-
lakin hälytysajo sujuu varmuudella ja 
turvallisesti. 

VPK luopuu ristiriitaisin tuntein 
vanhasta hyvin palvelleesta sammutus-
yksiköstä, Mercedes Unimogista. Uni-

mog palveli luotettavasti usean vuo-
den ajan, mutta ajan hammas on vää-
jäämättä jyrsinyt sitä ja sen kalustoa. 
Uuden sammutusyksikön myötä käyt-
töön tulee pelastuslaitoksen navigaa-
tiolaitteet sekä huomattavasti enemmän 
tilaa nykyaikaisille pelastusvarusteille. 
Uuden auton myötä esim. savusukelta-
jien paikkojen määrä kasvaa kolmesta 
viiteen ja käytössä on liikenneonnet-
tomuuksissa tarpeellinen hydraulinen 
pelastussarja. (MN)

06.02.2010 

Voimamies ladulla
Perjantai-iltana n. klo 18 ja 19 välillä 
voimamiehet tai -naiset kävelivät pit-
kin vastatehtyä latua pururadalla kap-
pelilta tielle. Matkalla kulkijoilta on 
tipahtanut keskelle latua n. 5 kg:n pai-
noinen jää/lumimöhkäle.

Toimitus vinkkaa, että helpompi 
reitti koululta Koulunummentielle kul-
kee näin lumikeleillä koulun pihalta 
hautausmaan aidan viertä hautausmaan 
parkkipaikalle ja siitä aurattua tietä alas 
suoraan Koulunummentielle. Hiihtola-
dulla kävely on kieltämättä trendikäs-
tä ja urheaakin, mutta aiheuttaa ladun 
ylläpitäjissä ja käyttäjissä suunnaton-
ta turhautumista. Pururataa pitkin voi 
mielellään kävellä kun lumet ovat sula-
neet eikä latuja enää ole. (KP) 

27.02.2010 

Sushi-illalle toivotaan 
jatkoa 

Nigiri vai maki? Sushin salaisuuksiin 
päästiin perehtymään Vihtijärvellä per-
jantai-iltana Anu Nilssonin opastuksel-
la. ”Sushi on mielestäni hyvää mutta 
hurjan kallista kaupassa ja ravintolas-
sa - päätin siis opetella tekemään sitä 
itse”, kertoi Anu. ”Kaveritkin halusivat 
oppia tekemään sushia - ajatus kurssis-
ta syntyi siitä”. Vasta-alkajia oli muka-
na yhdeksän. 

Riisistä, kalasta ja vihanneksis-
ta syntyi pieniä taideteoksia illan mit-
taan. Kunhan kurssilaiset olivat pääs-
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seet jyvälle tekniikasta, saattoi luovuu-
teen keskittyä kunnolla. 
Mukana olleet sushin ystävät toivovat 
jatkokurssia. ”Onhan se mahdollista”, 
lupaili opettaja. (KP)

17.03.2010

Koulun iltapäivätoi-
minta jatkuu ensi 
lukuvuonna 2010-2011
Tulevan lukuvuoden koululaisten ilta-
päivätoiminta näyttää tällä hetkellä tur-
vatulta. Minimivaatimus 7 koululaista 
ylittyy reilusti - hakijoita iltapäivätoi-
mintaan ensi lukuvuodelle on peräti 12 
oppilasta. Myönteinen päätös paikan 
saamisesta lähetetään Vihdin kunnalta 
koteihin huhtikuun loppuun mennessä.
Vihtijärven koulun vanhempainyhdis-
tys ry on järjestänyt iltapäivätoimintaa 
koulun oppilaille syksystä 2008 lähti-
en. Ohjaajana on koko ajan toiminut 
Raija Ikäheimonen. Vanhempainyh-
distys on tehnyt tänäkin vuonna ”asia-
kastyytyväisyyskyselyn”, jonka perus-
teella voidaan olla tyytyväisiä - koko-
naisarvosana arvosteluasteikolla 4-10 
on 9,3. ”Loistojuttu! Jatkakaa samaan 
malliin!”, viestitti kunnan iltapäivätoi-

minnan koordinaattori Niina Merta 
saatuaan kyselyn tulokset. (KP)

01.04.2010 

Uimarannan kunnosta-
misajatus sai kyläläisil-
tä lämpimän vastaan-
oton
Kylän kotisivuilla uutisoitiin 15.3.2010, 
että Syökerin uimarannan käyttäjäkun-
taa aiotaan kartoittaa yhteistyössä 
kyläyhdistyksen ja rannan omistajan, 
Hiiskulan kartanon toimesta. Selvitys 
mahdollisista käyttäjistä toteutettiin 
siten, että koululaisten ja päiväkotilais-
ten perheille jaettiin kyselylomake jos-
sa asiaa tiedusteltiin. Vastaus oli mah-
dollista antaa myös kylän kotisivujen 
kautta. Mainitussa uutisessa oli myös 
toive, että lapsiperheiden lisäksi muut-
kin kyläläiset kertoisivat kiinnostuk-
sestaan käyttää uimarantaa. Vastauksia 
saatiin yhteensä n. 25, joiden perusteel-
la potentiaalisia rannan käyttäjiä kyläl-
tä löytyisi lähemmäs sata henkeä.

”Kyläläisten myönteinen suhtau-
tuminen kunnostamisajatukseen roh-
kaisee meitä viemään hanketta eteen-
päin. Sen tavoitteena olisi yksinomaan 
vihtijärveläisten viihtyvyyden lisäämi-
nen, toivomme siis että toteuttamiseen 

osallistuisi riittävä määrä talkoohenki-
siä kyläläisiä”, sanoo Hiiskulan karta-
non edustaja Tom Pettersson.
Uimarantaprojektin aikataulu on vielä 
avoin. Kotisivujen toimitus pysyy kuu-
lolla asian suhteen. (KP)

12.04.2010 

Kevään merkkejä
Lumet ovat sulaneet valtavaa vauhtia 
viime viikon aikana. Tänään saapui 
kotisivujen toimitukseen viesti Hiisku-
lassa havaitusta leskenlehdestä. Ensim-
mäinen havainto Vihtijärven rannal-
la kukkineesta leskenlehdestä saatiin 
tosin jo 26.3. Päiväkodin eteisen sei-
nällä olevaan kevätseurantaan ilmes-
tyi aamulla västäräkki. (KP)

13.04.2010 

Sinivuokkoja bongattu 
myös
Kevään merkkejä ihastellut lukijamme 
kertoi krookusten jo olevan hänen pihal-
laan täydessä kukassa, ja sinivuokkojen 
auenneen viime sunnuntaina.

Sinivuokko on kevään varhaisim-
pia kukkijoita, mutta kukinnan var-
sinainen huippu osuu yleensä touko-
kuun puolelle.

Tervetuloa kesä ja kärpäset! (HE)

Lähetä uutisvinkkisi toimitukselle: toimitus@vihtijarvi.fi tai palautelomakkeella www.vihtijarvi.fi.

Kannattaa mennä naimisiin vasta vanha-
na, tuumaa Matias 12 v. Miksikö? No, 
että saisi päättää itse omista asioistaan 
mahdollisimman pitkään.

Hiusten harjaus on pään asukkaiden eli 
aivojen joogaa, miettii 6-vuotias tyttö-
nen jonka äiti on alkanut käydä joogas-
sa. Niiden asukkaiden lapset on ne pik-
kuaivot. 

Sänky on petaamatta. ”Ei kai se nyt 
ole niin kramaattinen tapaus”, tokaisee 
eskarilainen.

Miksi linnut kakkivat auton tuulila-
siin eivätkä mene vessaan linnunpönt-
töön!? Tätä pohti tuohtunut 3-vuoti-
as poika kun kesken ajomatkan näky-
vyys sameni.

2,5-vuotias ojentaa isoisälle videoka-
settia ja kaukosäädintä: ”Isoisä, minä 
haluaisin kuunnella tätä telkkarista, täs-
sä on säätiö!”

Eletään vielä markka-aikaa. 6-vuotias 
on kovin kiinnostunut rahasta. Keskus-
tellaan siis eri maiden rahayksiköistä ja 
äiti selittää että Englannissa on punta, 
Suomessa markka ja Amerikassa dol-
lari. ”Ai mikä se oli?”, kysyy poika. 
”No, dollari”. ”Ai, mä luulin että sulla 
on nuha ja että oikeesti se on nollari!”

Eletään pitkän sähkökatkoksen aikaa 
marraskuussa 2001 (muistatteko muu-
ten, lunta tuli hurjasti!). 4-vuotias poi-
kanen hytisee peiton alla aamulla: ”Äiti, 
toimiikohan aurinko vaikka on sähkö-
katko?”

Puhutaan eri maista ja niiden pääkau-
pungeista. Äiti opiskelee näihin aikoi-
hin viljelykasvien nimistöä, myös lati-
naksi. ”Latina on siansaksan pääkau-
punki”, lausuu 1-luokkalainen.

5-vuotiaan mielestä on ihan sama; 
hevoshyttynen = hirvikärpänen
Otselma = otsassa oleva mustelma.
Kannutin= se juttu jolla kannetaan vau-
vaa = kantoliina 
Täplä = koiran koristus
Energia = että saa hyvän mielen

Melkein 3-vuotias on maalannut sormi-
väreillä ja selittää: ”...ja mä maalailin 
niillä sormiväreillä ruskeeta ja sitten kel-
taista ja sitten siitä tuli ihan pieleinen...” 
Selitys jatkui ”... ja ne sormivärimaala-
ukset on kuivumassa tossa roikunteessa, 
tossa...tossa...pyykkinarulla”. 

Sisarukset ajavat hurjaa vauhtia Suomen 
halki festareille. Ajovuorossa on juuri 
ajokortin saanut vaaleaverikkö. ”Hei, 
hullu, et sä tässä kohti voi ohittaa - täs-
sähän on kaksi keltaista viivaa!!!” kau-
histelee isosisko pelkääjän paikalla. ”Ai 
mitenniin, eihän ne ole edes koholla!”, 
tuhahtaa blondi.
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Vihtijärven kotisivuilla on sen syn-
tymästään saakka esitelty joka 
kuukausi yksi kyläläinen. Pals-
tan tarkoitus on tuoda kyläläisiä 
lähemmäs toisiaan ja esitellä ylei-
sölle sekä uusia että vanhoja, tuttu-
ja ja tuntemattomampia kyläläisiä.
Vihtijärveläinen esittelee nyt men-
neen vuoden kyläläiset lyhyesti. 
Lue kotisivuilta jutut kokonaisuu-
dessaan ja käy ehdottamassa uut-
ta kuukauden kyläläistä osoitteessa 
www.vihtijarvi.fi!

Vuoden kyläläiset
Koonnut: Heli Einesalo

Toukokuu 2009: 
Elisa Vuorikkinen
Elisan ajattelumaailmaa leimaa eko-
logisuus: ”Kertakäyttökulttuuri ei 
sovi meidän perheelle”. Jo ensimmäi-
sen lapsen kohdalla oli selvää, että 
käytettäisiin kestovaippoja, ja hiljal-
leen Elisa alkoi miettiä miten kesto-
vaippaideaa voisi kehittää. Tulevan 
yrityksen valikoimista tulee löyty-
mään myös mm. kantoliinoja, liivin-
suojia ja kauratyynyjä. Omavaraisuus 
näkyy joka puolella Vuorikkisten 
arjessa. Lampaiden villasta Elisa huo-
vuttaa mm. pannunalusia ja huopik-
kaita, ja ruokapöydästä löytyy omien 
vuohien maidosta tehtyä juustoa.

Kesäkuu 2009:  
Mari Velin
”Molemmat vanhempani olivat opet-
tajia. Asuimme sen aikakauden kou-
luilla ja varmaankin siitä on synty-

nyt rakkaus koulumiljööseen”, kertoo 
Mari. Naapurikylä Haaviston tyttö on 
käynyt opettamassa kuluneen koulu-
vuoden ajan Vihtijärven koulun 4-6 
luokan oppilaita. ”Vaikka asun lähel-
lä, en tuntenut aiemmin Vihtijärveltä 
ketään”, kertoo Mari. ”Olen viihtynyt 
Vihtijärvellä oikein hyvin; jo maise-
mat täällä ovat vaikuttavat! Alimmai-
sen järven vuoden- ja vuorokauden-
ajan mukaan vaihtuvien värien seu-
raaminen on ollut viihdyttävää.”

Heinäkuu 2009: 
Kai Kilpinen
”Vuodesta 1945 olen viettänyt kesä-
ni täällä”, Kilpinen kertoo. Hänen iso-
isänsä oli nimittäin Wäinö Alanko, 
joka toimi aikanaan Hiiskulan karta-
non metsänvartijana ja asuin pitkään 
Ylisepässä.  Ylisepältä ovat myös Kil-
pisen ensimmäiset lapsuudenmuistot.
Kai ja Tuulikki Kilpisen kesäpaikka 
on todella idyllinen. Pihamaalta auke-
aa upea näkymä Lapoojärvelle. ”Kos-
ka asumme kerrostalossa keskellä Hel-
sinkiä, kesäasunto Vihtijärvellä tarjo-
aa juuri oikean kontrastin, Kilpinen 
kuvailee. Häntä kuunnellessa huomaa, 
että kiintymys kylään on hyvin suuri. 
”Juureni ovat niin syvällä täällä.”

Elokuu 2009: 
Iida Vinberg
Iidaa ehdotettiin kuukauden kyläläi-
seksi, koska hän on ”alkuperäinen 
vihtijärveläinen, menestynyt perho-

suinnissa hienosti, tämän kesän rippi-
koululainen ja mukava tyttö”.  Aktii-
vista uintiharrastusta on takana viiti-
sen vuotta, ja tyttö pakkaakin uima-
kassinsa peräti viisi kertaa viikossa ja 
suuntaa treeneihin Rajamäen uima-
hallille.  Menevästä tytöstä taitaa olla 
kysymys. ”Hän oppi kävelemään jo 
7 kuukauden ikäisenä, ja nopea tahti 
jatkuu edelleen”, äiti Helena nauraa. 
”Eteenpäin vaan”, kuvailee Iida itse 
elämänasennettaan ja luonnettaan. Ja 
vaikka temperamenttia löytyy ja Vin-
bergin talossa välillä räiskyykin, lep-
pyy mieli onneksi yhtä nopeasti.

Syyskuu 2009:  
Hannu Landen
Postinjakajan työn lisäksi on toinenkin 
merkittävä syy, miksi Hannua ehdo-
tettiin kuukauden kyläläiseksi useal-
takin taholta. Hän nimittäin on ollut 
hyvin aktiivisesti mukana Vihtijär-
ven kyläkoulun remontissa talkootyön 
tekijänä. Postinjakajan roolissa tie vie 
aika ajoin juuri remontoidulle kou-
lulle pakettia viemään. ”Kyllä on hie-
noa nähdä koululaiset nyt pulpettiensa 
ääressä”, Hannu hymyilee lämpimästi.
Hannu asuttaa Norrbäckin tilaa kol-
mannessa polvessa, ja on itse asiassa 
asunut koko ikänsä samassa talossa.

Lokakuu 2009:  
Heidi Laari
”Nyt on paljon enemmän sosiaalista 
elämää kuin asuessamme Vantaalla! 
Olemme viihtyneet Vihtijärvellä erit-
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tullut, piti hankkia parempi kame-
ra. Juha Ahvenharju on luontokuvaa-
ja, joka ei juuri järjestele kuvauspaik-
koja. Hän menee metsään ja kuvaa 
mitä näkee. 
Ahvenharjut ovat oikeastaan maal-
le hakeutuneita vantaalaisia, mut-
ta Sarin isä Seppo Silvasti oli kotoi-
sin Vihtijärveltä. Kylä oli siis entuu-
destaan hyvinkin tuttu, kun pariskun-
ta muutti Nummelan kautta Hiiskulan 
Hurranmäelle neljä vuotta sitten.

sen puutalon pääty vuokrattavana, 
eikä muuttopäätöstä tarvinnut pitkään 
miettiä. ”Tämä on ihan mahtava paik-
ka. En halua lähteä ikinä pois”, Wel-
lu sanoo. Kaksi kuukautta sitten poi-
ka Mio Morrison sitten syntyi vihti-
järveläisenä.

täin hyvin”, Heidi kertoo.  Nuori per-
he tahtoi maaseudun rauhaan ja pää-
tyi kuin sattuman kaupalla Vihtijär-
velle. ”Ideaalitilanne olisi hoitaa lap-
sia täällä kotona. Mikäli hoitolapsia 
vaan löytyy, olen kyllä edelleen val-
mis perhepäivähoitajaksi”.
Kylästä saisi löytyä Heidin mielestä 
vielä lapsiperheitä yhdistävä leikki-
puisto. Se olisi mukava lisä kylän pal-
veluihin eikä vaatisi kovasti järjestä-
mistä. ”Voisiko se toimia ehkä yhteis-
työssä päiväkodin kanssa? Siellä ovat 
puitteet valmiina”, Heidi innostuu.

Marraskuu 2009:  
Annikki ja Tuomo Hampori
Tammikuussa 1954 saapui Kurikan 
mies ensi kertaa Vihtijärvelle. Samana 
vuonna vihittiin käyttöön Nummitu-
pa, jossa Tuomo aikanaan tapasi tule-
van vaimonsa Annikin. Häitä vietettiin 
pyhäinpäivänä, tasan viisikymmentä 
vuotta sitten, ja häävalssi käytiin tans-
simassa – missäs muualla kuin Num-
mituvalla. Nummituvalla onkin ollut 
keskeinen rooli Hamporien elämässä. 
”Voi, miten monta pannua kahvia siel-
lä on tullutkaan vuosien varrella kei-
tettyä”, Annikki hymyilee.
Kultahääpäivää viettävä pari pohtii 
pitkän avioliiton piilevän ihan yksin-
kertaisissa asioissa. ”Pitää kunnioittaa 
toinen toistaan”, Tuomo kiteyttää. 
Tuomo Hampori nukkui pois maalis-
kuussa 2010.

Joulukuu 2009: 
Juha Ahvenharju
”Perhosista tämä oikeastaan alkoi”, 
Ahvenharju sanoo. Hän keräsi vuo-
sia sitten perhosia, mutta yritti vangi-
ta niitä myös filmille vaimonsa Sarin 
pokkarikameralla. Eihän siitä mitään 

Tammikuu 2010:  
Eija Jokinen
Yhden vihtijärveläisen omakotita-
lon olohuoneessa kiiltelee harvinai-
suus – aito kultalevy. Se on ansait-
tu 30 900 myydyllä levyllä vuonna 
1977. Kyseessä on Jokisen olohuo-
ne, Rantamökissä –levy ja artistina 
Eija Sinikka. ”Kun muut Mikkelin 
kauppakoulusta lähtivät hiihtolomal-
le, minä menin äänittämään levyä 
studioon”, Eija muistelee uransa 
alkuaikoja.
Hiihdon puolestapuhujana Eija 
kehuu kylän luonnonläheisyyttä ja 
uljaita latumaisemia. ”Jos ei pääse 
Vihtijärvelle ja Rokokalliolle hiihtä-
mään, niin hätätapauksessa Lappikin 
käy!” laululintu veistelee.

Helmikuu 2010:  
Wellu Mastosalo
Wellu on lavalla Rowaltz ja kotona 
Mastosalo: niin pysyvät koti ja työ 
erillään. Kahdeksan kuukautta sit-
ten Wellu ja tyttöystävä Janette löy-
sivät helmen. Hiiskulassa oli punai-

Huhtikuu 2010: 

Paavo Heikkilä
Ensin hankittiin suomenhevostam-
ma nimeltä Kitte. Elettiin 70-luvun 
loppua. Kitte sai varsan, ja siitä se 
kai sitten lähti. Raviharrastus muut-
tui vuosien varrella ammattimaisem-
maksi, ja hevosia tuli lisää. Heikki-
län Paavo on hevoskärryineen kaikil-
le tuttu näky pellon pientareella kes-
kellä kylää. 
Paavon mukaan hevosella pitää olla 
yhteistyöhalua ja voitontahtoa, ja 
lisäksi sen pitää olla lahjakas. 
On hevosia joilla olisi taitoa, mutta 
halu puuttuu. 
”Väkisin treenaamalla sellaisesta ei 
saa juoksijaa”, Paavo sanoo.

Maaliskuu 2010: 
Minna Suuronen
Haastavaa on työn ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen tässäkin amma-
tissa. Harjoitusajan lopussa työtä teh-
dään aamusta iltaan, näytökset ovat 
aina iltaisin. Melkoisia järjestelyjä 
joudutaan soveltamaan, jos näyttelijä-
mies Antilla on samaan aikaan esitys. 
Näinkin on välillä. ”Ilman naapurin 
Riittaa ja Marja-Leenaa ei tästä oli-
si tullut mitään”, toteaa kolmen lap-
sen äiti Minna vakavana. Lauantaiaa-
mut ja sunnuntait ovat tässä perhees-
sä arvossaan, ne haluaa Minna viet-
tää rauhassa Antin ja tyttärien kanssa.
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Oli todella upeaa saada olla mukana 
elokuussa 2009 peruskorjattujen koulu-
tilojen avajaisissa. Vielä kerran suurkii-
tos kaikille koulutilojen rakennustöissä 
mukana olleille talkoolaisille, rakenta-
jille, tukijoille ja yhteistyökumppaneil-
le! Ensimmäinen kouluvuosi uudiste-
tuissa tiloissa on lopuillaan ja opet-
tajilta, oppilailta sekä muilta tilojen 
käyttäjiltä on tullut paljon myönteis-
tä palautetta. 

Toki paljon säätöä ja korjausta on tal-
ven aikana jouduttu tekemään; ilmas-
tointi, lämmitys ja muukin tekniikka on 
tuottanut rakennustoimikunnalle jon-
kin verran päänvaivaa. Onneksi asiaan 
vihkiytyneet rakennustoimikuntalai-
set apujoukkoineen ovat paneutuneet 
ja sitoutuneet asioihin perusteellises-
ti. Laitteiden säätö ja tarkkailu jatkuu 
edelleen, vasta ehkä talven 2011-2012 
aikana talotekniset seikat asettuvat 
lopullisille kohdilleen. Tämän jälkeen 
rakennuksen hoito- sekä ylläpitokus-
tannukset ovat paremmin ennakoitavis-
sa ja tehtävät selkeämmin jaettavissa. 

Koulutilojen korjaus on tehty laina-
rahoituksen, lahjoitusten, sponsoreiden 
sekä talkoiden turvin. Koulutoimin-
taan käytettävien tilojen osalta emme 
ole voineet saada rahoitusta yleishyö-
dyllisiltä tahoilta, koska tiloissa tapah-
tuva toiminta on ”kunnan hommaa”. 
Sen sijaan tulevana kesänä jatkettavaan 
yläkerran kylätalotilojen peruskorjaus-
ta varten on kyläyhdistys voinut hakea 
Ykkösakseli ry:ltä investointitukea. 
Tämä edellyttää, että valmistumisensa 
jälkeen kylätalotilat ovat viiden vuoden 
ajan kyläläisten ja kylän yleishyödyl-
listen yhdistysten käytössä, eikä tilois-
sa voi olla kaupallista yritystoimintaa.

Kyläyhdistyksen hallitus päätti huo-
lellisen harkinnan jälkeen kokouk-

Kyläkoordinaattorin hanketerveiset 
sessaan 4.11.2009, että kylätalon tilat 
rakennuksen yläkerrassa tullaan perus-
korjaamaan yhtä huolellisesti kuin ala-
kerran koulutilat. Vaihtoehtona oli myös 
huomattavasti edullisempi pintaremont-
ti. Rakennuksen toimivuuden, turvalli-
suuden ja monipuolisen käytön kannalta 
sekä tämän hetkinen kustannustaso huo-
mioon ottaen katsottiin, että koska olem-
me jotain tekemässä, tehdään se kerral-
la kunnolla. Ilman Ykkösakselin merkit-
tävää panosta hankkeelle kyläyhdistyk-
sellä tuskin olisi ollut siihen taloudellis-
ta mahdollisuutta.

Investointihanke
Jotta hankerahoitusta on voitu hakea, on 
Ykkösakselille laadittu hankehakemus 
melko monine liitteineen; on rakennus-
tapaselostusta, siihen pohjautuvaa kus-
tannusarviota tietyn kaavan mukaan, 
indikaattorilomaketta, talkootyöosuu-
den arviointilomaketta, lausuntoa ja tie-
tenkin suunnittelijoiden rakenne-, LVIS- 
ja muita suunnitelmia. Hanke on kir-
jattu alkaneeksi 15.4.2008 ja se jatkuu 
14.4.2011 asti. Näissä aikarajoissa syn-
tyneet kustannukset ovat tukikelpoisia. 
Hankehakemuksen laatiminen oli pon-
nistus sinänsä  mutta työ ei mennyt huk-
kaan: Ely-keskuksesta tuli 26.4.2010 
myönteinen hanketukipäätös. 

Laadittu kustannusarvio tuntuu muh-
kealta: loppusumma on n. 160.000 €, 
jonka toteutuneista kuluista puolet 
maksaa Ykkösakseli ry. Ykkösakseli 
puolestaan saa rahoituksestaan 80 % 
EU:lta ja valtiolta sekä 20 % kunnil-
ta. Kustannusarvio on laadittu pitkäl-
ti neliö- ja indeksihinnoin, joten hyvi-
en työmiehien, yhteistyökumppanei-
den ja sponsorien avulla on loppu-
summaa mahdollista hilata runsaasti-
kin alaspäin. Myös talkootyön osuus 
on tärkeä. Näyttää siltä, että suurem-
pia joukkotalkoita ei kovin monia jär-
jestetä, mutta avustava toiminta (siivo-
us, järjestely, tavaroiden kantaminen 

jne.) on aina tervetullutta!
Kylätalossa on tehty jo paljon. Tilat 

on kertaalleen tyhjennetty ja vanha säi-
lytettävä tavara on kerätty talteen, ikku-
nat sekä ulkovuori ovat paikoillaan ja 
putkityöt tuleville vesipisteille on alus-
tavasti tehty. Jäljellä on kuitenkin paljon 
työtä. Ehkä suurin yksittäinen fyysinen 
urakka on aluksi lattian uusiminen. Van-
hat lattiat puretaan kauttaaltaan ja tur-
ve-eristeet imuroidaan pois. Vanha eris-
te on painunut vuosien mittaan ja esim. 
VTT:n suosituksen mukaan turve-eris-
te ei ole turvallisin mahdollinen ilmas-
toidussa rakennuksessa. Riskejä emme 
tässä vaiheessa halua ottaa. 

Varsinaiset purkutyöt voidaan toden 
teolla aloittaa vasta koulun loputtua eli 
maanantaina 7. kesäkuuta 2010, ettei 
koulutyö häiriinny melusta tai pölys-
tä. Rakennustoimikunta on kuitenkin 
jo tätä kirjoittaessa aloittanut aktiivi-
sen suunnittelutyönsä, jotta kesän työt 
saadaan valmisteltua mahdollisimman 
hyvin. Kylätalon peruskorjausta tullaan 
seuraamaan taas blogissa kylän koti-
sivuilla ww.vihtijarvi.fi. 

Yksi osa investointihanketta on vie-
lä tähän mennessä toteutumattomat 
kyläopaste ja ilmoitustaulut. Aikatau-
lu niiden kohdalla on hieman viivästy-
nyt suunnitellusta hanketeknisistä syis-
tä. Mielessä kuitenkin ovat, ja tulossa 
jopa jo alkukesästä – katsotaan, kuin-
ka loksahtaa.

Kehittämishanke
Kehittämishanke jatkuu edelleen kylä-
suunnitelman päivittämisen merkeissä: 
ensimmäinen tupailta asian tiimoilta 
pidettiin 4. maaliskuuta ja toinen 16. 
huhtikuuta 2010. Aluksi käytiin lyhy-
esti läpi nykyinen, vuonna 2004 laa-
dittu suunnitelma ja sen jo toteutuneet 
kohdat. Sen jälkeen mietittiin kylän 
ulkopuolella näkyviä signaaleja tule-
vaisuudesta, mahdollisia huolen aihei-
takin. Erityisesti ajatuksia ja keskuste-

Teksti: Kaarina Pullinen
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lua syntyi pääkaupunkiseudun lähei-
syydestä, kuntatalouden arveluttavas-
ta tilanteesta, ravinnosta, kylien yhteis-
työstä sekä arvomaailmamuutokses-
ta. Toisen tupaillan aiheena oli miettiä 
kylän yhteisiä tavoitteita ja käytännön 
toimenpiteitä tavoitteiden saavuttami-
seksi. Myös kunnan keskeisiin virka-
miehiin on oltu yhteydessä ja heidän 
näkemyksiään Vihtijärven tulevaisuu-
desta on kysytty. Kommentteja siel-
tä on kuitenkin saatu ymmärrettävästi 
varsin vähän. Kyläsuunnitelman päivit-
täminen jatkuu edelleen tätä kirjoitetta-
essa, viimeistään syksyllä jaetaan kaik-
kiin kylän talouksiin päivitetty versio.
Ykkösakseli ry:n rahoittaman kehittä-
mishankkeen tehtävinä on ollut koulu-
talon korjaamisen koordinointi, kou-
lu- ja kylätalon tekninen ja toiminnal-
linen ”käyttöohje”, kylän kotisivut, 
kyläopaste sekä kyläsuunnitelman päi-
vittäminen. Kaikki tehtävät ovat joko 
tekeillä tai jo tehtynä. Voisi sanoa siis 
hyvällä omatunnolla, että voiton puo-
lella ollaan näin tätä kirjoittaessa huh-
tikuussa 2010. Jäljellä oleva hankeaika 
tullaan kuitenkin käyttämään tarkkaan. 

Esiselvityshanke
Vesiosuuskunta ja palvelutalo Vihti-
järvelle –esiselvityshankkeen ensim-
mäinen osio on tehty Unira Oy:n toi-

mesta. Vesiosuuskunta on perustet-
tu Vihtijärvelle 25.9.2008 esiselvityk-
sen tuloksena.

Palvelutaloesiselvitys alkaa aktiivi-
sesti heinäkuussa kuluvaa vuotta 2010. 
Sen tarkoituksena on selvittää mahdol-
lisuudet saada kylälle palvelutalo sekä 
selvittää jo 90-luvulla tehtyjen suun-
nitelmien nykyhetken kustannusar-
vio sekä erilaiset rahoitus-, omistus- 
ja toteuttamismahdollisuudet. Sinänsä 
sana ”palvelutalo” ei ehkä nykyään ole 
enää oikea termi vaan ennemminkin on 
kysymys senioriasumisesta. Hankkeen 
tähän osioon uppoudutaan loppuvuo-
desta, joulukuussa 2010 olemme jo pal-
jon viisaampia. 
Kaikkia hankkeita seurataan ja niistä 

Vihdin kesäteatteri
Kirkkoniementie 12
Jussi Kylätasku, sovitus Milko Lehto:

Mies joka ei osannut 
sanoa ei
Ohjaus: Timo Tirri
12.6.−14.8. Lippuvaraukset ma−pe 
numerosta 09 222 4250 tai sähköpos-
tilla toimisto@vihdinteatteri.fi

Lähiseutujen teatterinautintoja kesällä 2010

Kivi-juhlat, Taaborinvuori
Nurmijärvi
Aleksis Kivi – Ilpo Tuomarila: 

Selman juonet
Ohjaus: Hannu Huuska, säv. Panu 
Aaltio
2.−5.7. ja 8.-11.7
Liput Lippupalvelusta, p.0600 10 800 
(1,50 €/min+pvm),
Liput Lippupalvelusta, p.0600 10 800 
(1,83 €/min+pvm) tai netistä www.
lippupalvelu.fi

Teatteri Päivölä 
Päivöläntie 52, Hyvinkää,  

Kolme Muskettisoturia
Dramatisointi: Virve Ojanne
Ohjaus: Teemu Ojanne
30.7.−22.8.
Lippuvaraukset: 040-762 1990 tai 
liput@teatteripaivola.com

Sajaniemen kesäteatteri
Loppi
Leena Härmä:

Viekää tuhkatkin pesästä
Ohjaus: Joel Elstelä
3.-31.7. 
Lippuvaraukset p. 040 754 2886

Mustion Linnan 
kesäteatteri
Ray Cooney:

Kuumat linjat
Ohjaus: Jouko Keskinen 
22.6.-18.7. 
Lippuvaraukset ja tiedustelut p. 050 
3091 621

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

”Tervehdys! Haastan 
sinut 5 €:n kuukausittaisella panoksella Vihtijärven 
kylätalon puolesta, tilinro on 529714-224233 
ja saaja Vihtijärven kyläyhdistys ry. 
Kirjoita viestiksi 
VIHTIJÄRVEN KYLÄTALO. Laitathan haasteen eteen-
päin, yhdessä olemme enemmän! 
Terveisin naapurisi”

tiedotetaan kylän kotisivuilla ja ilmoi-
tustauluilla, kylän yhteisissä tilaisuuk-
sissa sekä tarvittaessa talouksiin jaet-
tavilla tiedotteilla. Jos haluat keskus-
tella hankkeista tai jostakin niihin liit-
tyvästä, niin ota yhteyttä allekirjoitta-
neeseen!

Kaarina Pullinen, kyläkoordinaattori, 
puh. 050 363 2967, 
kaarinapullinen@gmail.com. 
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Koulunummentien varren asukkaat sai-
vat talvella huokaista syvään. Liiken-
neministeriö päätti säilyttää niin sano-
tun Vihtijärven bulevardin maantie-
nä, vaikka Tiehallinto esitti tien lak-
kautusta.

”Me asukkaat emme ikinä olisi pys-
tyneet hoitamaan tätä näin, jos kyläyh-
distys ei olisi ottanut asiaa hoitaak-
seen”, tien varrella asuva Helge Put-
konen kiittelee.

Putkonen oli puolustamassa kotitie-
tään voimakkaasti, kun Tiehallinto esit-
teli lakkautussuunnitelmiaan Nummi-
tuvalla huhtikuussa 2008. Tien lakkau-
tusta vastusti lopulta niin suuri joukko 
ihmisiä, yhdistyksiä ja organisaatiota, 
ettei Tiehallinnon suunnitelmalle löy-
tynyt puolustajaa. Viime marraskuus-
sa liikenneministeriö sitten ratkaisi asi-
an kyläläisten eduksi. Päätöksen oli 
allekirjoittanut liikenneministeri Anu 
Vehviläinen.

”Suunnitelma kuulostikin typerältä. 
Meidän olisi pitänyt perustaa hoito-
kunnat ja alkaa kerätä tiemaksuja. Iso 
byrokratia tämän asian takia. Valtiolla 
on jo kalusto olemassa tienhoitoa var-
ten”, Helge Putkonen sanoo.

Jos Koulunummentie olisi lakkau-
tettu maantienä, tien ylläpito olisi siir-
tynyt Tiehallinnolta kyläläisille. Pin-

noitetun tien kunnossapito olisi tuo-
nut lisäloven kyläläisten lompakkoon. 
Aluksi kyse olisi ollut lähinnä tien 
aurauksesta talvisin.

Kun päätös tien puolesta tuli, kyläyh-
distyksen puheenjohtaja Anu Kuuse-
la kiitteli Vihtijarvi.fi-sivuilla kaikkia 
vaivannäöstä.

Koulunummentie ei säilynytkään 
maantienä ihan itsestään. Kyläyhdis-
tys keräsi tien puolesta muistutuksen, 
jonka allekirjoitti 200 ihmistä. Lisäksi 
Vihtijärven VPK, Hiiskula, Suntiontien 
osakkaat ja seurakunta jättivät muistu-
tuksen tien puolesta.

Koulunummentie eli maantie nume-

Kylä voitti taistelun
Koulunummentiestä

– Tämä on suuri helpotus, sanoo Helge Putkonen.
Teksti: Aku Ahlholm      Kuva: Jenny Silvasti

ro 11298 on noin kilometrin mittainen 
tie Lopentieltä Vihtijärventielle. Tie 
on merkittävä kauttakulkutie työmat-
kalaisille Vihtijärveltä ja myös naa-
purikyliltä.

Tien asemaa maantienä puolustavat 
myös muut tekijät. Koulunummen-
tiellä sijaitsee Vihtijärven hautausmaa 
ja kappeli, joka on ahkerasti käytössä. 
Kappelissa on pidetty jumalanpalve-
luksia, messuja ja muun muassa las-
tenkerhoja.

Koulunummentie nopeuttaa Vihti-
järven VPK:n pääsyä hälytyksiin. Tien 
lakkautus olisi aiheuttanut lisäkustan-
nuksia myös VPK:lle.

Vesiosuuskunta on talven aikana selvit-
tänyt eri rahoitusmahdollisuuksia pro-
jektin aloittamiseksi. Huhtikuun lop-
puun mennessä ELY-keskukselta on 
tulossa päätös yhteiskunnan rahoitus-
osuuden suuruudesta. Kun tämä on tie-
dossa, on vesiosuuskunnalla mahdolli-
suus viimeistellä projektin rahoituslas-
kelmat ja hakea Vihdin kunnan takausta 
lainarahoitusosuudelle. Vihdin kunnan 
omaehtoinen lainantakaus Vihtijärven 
vesiosuuskunnalle on välttämättömyys 

projektin toteutumiselle. Vesiosuuskun-
ta on myös neuvotellut eri rahoituslaitos-
ten kanssa erilaisista lainavaihtoehdois-
ta, joilla itse projektia sekä kiinteistö-
jen omia muutostöitä voidaan rahoittaa.  

Kun rahoitus on kunnossa, päästään-
kin vihdoin ja viimein itse toteutusvai-
heeseen joka alkaa rakennesuunnittelul-
la. Se tullaan kilpailuttamaan kuten kaik-
ki muutkin projektin vaiheet.

Odottavan aika on pitkä. Mutta niin on 
pitkä myös putkisto, joka rakennetaan 

Vihtijärvelle viemään likavedet puhdis-
tamoon ja tuomaan puhdasta tilalle. Ja 
valokaapelilla katkeamattomat nettiyh-
teydet asioiden hoitoa varten.

Vesiosuuskunnan sivuilta  www.vih-
tijarvi.fi/vesiosuuskunta voi seurata asi-
oiden etenemistä.

Vihtijärven vesiosuuskunnan hallitus

Vihtijärven vesiosuuskunta
Teksti: Tero Pullinen
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Teksti: Heli Einesalo

Malmin lentokenttä on ollut lakkau-
tusuhan alla jo jonkin aikaa, ja Lii-
kenne- ja viestintäministeriö etsii 
uudelle kentälle korvaavaa paikkaa 
Etelä-Suomen alueelta. Aiemmin on 
väläytelty kentän perustamista mm. 
Porvooseen ja Mäntsälään, mutta nyt 
yhdeksi vaihtoehdoksi on otettu myös 
Karkkila. Lentokenttää suunnitellaan 
Haavistoon, Vihtijärventien pohjois-
puolelle Ruduksen ja Lemminkäisen 
omistamille soranottoalueille. 
Kentän sijaintivaihtoehdoista tehdään 
ympäristövaikutusten arviointi (ns. 
YVA-selvitys), mikä kestänee pari-
kin vuotta. Haavistolaiset vastustavat 
vahvasti kentän perustamista alueel-
leen, ja myös Vihtijärven kyläyhdis-
tys vastustaa hanketta.

Moni haluaa säilyttää 
Malmin lentoaseman
Malmin historiallinen lentoasema on 
lentosuoritteiltaan Suomen toiseksi 
vilkkain lentokenttä ja yksi maailman 
parhaiten säilyneistä varhaisaikojen 
siviililentokentistä. Sitä uhkaavat pyr-
kimykset muuttaa kenttä asuinalu-
eeksi. 
Kansalaisadressin Malmin lentoase-
man säilyttämiseksi on allekirjoitta-
nut jo yli 51 000 henkilöä Suomessa. 
Malmin kannattajat ovat sitä miel-
tä, että Suomi tarvitsee yleisilmailu- 
ja nuorisoharrastekentän pääkaupun-
kiseudulla. Kenttää pidetään myös 
osana Helsingin perusidentiteettiä. 
Lisäksi Malmin lentokentän aluetta 
voisi luonnehtia huonoksi rakennus-
maaksi asuinaluetta ajatellen. 
Kentällä on keskeinen rooli ilmailun 
koulutustoiminnassa ja tulevien len-
täjäpolvien kasvattamisessa. Toiminta 
kentällä on koulutuspainotteista, kou-
lutuslentoja on 75-80 % kaikesta lii-
kenteestä. Harrastajia eri kerhoissa 
lentoasemalla on lähes 3000. Vuonna 
2008 Malmin lentoasemalla tehtiin 
yli 55 000 laskeutumista.
Kyseessä on siis hyvin aktiivinen ja 
vilkas lentoasema.

Lentokenttäkö Vihtijärven naapuriin?

Lentäjänkään näkökulmasta 
Haavisto ei olisi paras sijain-
tipaikka
”Kulkuyhteyksien mahdollisel-
le uudelle kentälle tulisi olla erittäin 
hyvät”, arvioi liikennelentäjänä työs-
kentelevä Vesa Kaartinen. 
”Nyt esille tulleista vaihtoehdoista 
pitäisin Porvoota parhaana, sillä sinne 
pääsee Helsingistä suoraan moottori-
tietä pitkin, ja lisäksi välille on suun-
niteltu toimivaa junayhteyttä.” 
Lisäksi Kaartinen toteaa, että itäisem-
pi sijainti olisi myös ilmatilan kannal-
ta paras, sillä lännempänä, mm. Vih-
din ja Karkkilan seudulla väylätiheys 
on suurempi ja ilmatila ruuhkaisem-
pi. Helsinki-Vantaan tuloreitit lännes-
tä koukkaavat juuri noiden alueiden 
yli. Lisäksi Nummelan ja Räyskälän 
kentät ovat hyvin lähellä. 
Tällä hetkellä Finnairilla liikenne-
lentäjänä toimiva Kaartinen on myös 
yleis- ja liikeilmailun lennonopettaja 
sekä tarkastuslentäjä. Hän toimii Pat-
rian lennonopettajana Malmin lento-
asemalla. Aiemmin hän on työsken-
nellyt myös mm. Air Finlandilla kou-
lutuspäällikkönä.
Kaartinen sanoo periaatteessa puolus-
tavansa Malmin lentokentän säilyttä-
mistä, mutta haluaa silti olla realisti. 
”Malmin kenttä on hieno, nostalgi-
nen ja hyvien kulkuyhteyksien var-
rella, mutta koulutuskeskuksena se ei 
missään tapauksessa ole sijainniltaan 
optimaalinen”, hän toteaa. 
Kaartinen kertoo Helsingissä olevan 
paljon lentorajoituksia, eli käytän-
nössä Malmin kentältä pitää aina len-
tää kauas harjoittelemaan.  Malmin 
kentän toimintoja pitäisi joko kehit-
tää toimivampaan suuntaan, kuten 
esimerkiksi siirtää liikelentämistä-

kin sinne – tai sitten siirtää toiminnot 
kokonaan toisaalle.
Mikäli kenttä päätettäisiin lopulta 
sijoittaa Haavistoon, arvioi Kaartinen 
että sillä olisi sekä hyviä että huonoja 
vaikutuksia alueella. Kentän tulo toisi 
työpaikkoja ja rahaa – ja tietysti len-
tomelua. Tosin kevytilmailun koneet 
ovat melko hiljaisia, ja meteli keskit-
tyisi lähinnä virka-aikaan. Kaartinen 
kuitenkin arvioi, että uusi kenttä – 
olisi sen sijainti mikä tahansa – tulisi 
ehkä sisältämään muutakin kuin kou-
lutus- ja harrastustoimintaa. 
”Saattaa olla, että kentälle kaavail-
laan myös tilauslentoliikennettä”, hän 
pohtii.

Vihtijärveläinen-leh-
teä sekä vihtijarvi.fi 
-kotisivuja tekee Vih-
tijärven mediatiimi. 
Oletko huumorinta-
julla ja ideoilla varus-
tettu henkilö, ja osaat 
kirjoittaa? Oletko 
kiinnostunut tiedotta-
misesta ja kylän asi-
oista? Haluaisitko liit-
tyä mukaan media-
tiimiin? Ota yhteyt-
tä kyläkoordinaatto-
riin: Kaarina Pullinen, 
puh. 050-363 2967 
tai kaarinapullinen@
gmail.com.
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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY  Rahankeräys: Lupa no 11003/10/
 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos,   
 Vihdin poliisiasema

Hyvät vihtijärveläiset, kesäasukkaat ja muut 
Vihtijärven kylätalon kannattajat
Vihtijärven kyläyhdistys tulee peruskorjaamaan omistamansa yläkoulurakennuksen yläkerran 
kylätalokäyttöön.  
Peruskorjauksen toteuttamiseen yhdistys kerää rahoitusta. Omarahoitusosuus projektissa on 
huomattava, joten rahallinen tukesi on erittäin tärkeä!
Toivomme teidän osallistuvan tähän keräykseen summalla, jolla koette auttavanne meidän 
yhteisen kylätalohankkeemme toteuttamista.

Kiitos etukäteen!
 
Terveisin Vihtijärven kyläyhdistys ry
Tiedustelut: Paula Eerola 0400-705 920
Länsi-Uudenmaan Op tilille 529714-224233
Saaja: Vihtijärven kyläyhdistys ry
Viesti: VIHTIJÄRVEN KYLÄTALOKERÄYS no 11003/10

Maksaja: ______________________________ Summa _________ €

Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2
- kiireellinen ajanvaraus (09) 4258 2100
- kiireetön ajanvaraus (09) 4258 2400

Vihdin kirkonkylän terveysasema, Jokikunnantie 74
- kiireellinen ajanvaraus (09) 4258 2100
- kiireetön ajanvaraus (09) 4258 2400

Hyvinkään sairaalan yöpäivystys vihtijärveläisille
ma−pe klo 16−08 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä 
p. (019) 4587 2261
Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää

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

Kouluterveydenhoitaja
Vihtijärven koulun kouluterveydenhoitaja on 
tavattavissa koululla sopimuksen mukaan. 
Puh. (09) 4258 2232.

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

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, vaihde (09) 4258 2000
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Kylälle koottiin oma kuoro

Viime vuoden marraskuussa alkoi itää 
muuan idea. Muutama innokas laula-
ja sekä säestäjä Henna-Riina Kei-
sala esiintyivät Vihtijärven historian 
ensimmäisessä Tuomasmessussa kap-
pelissa, ja siitä se ajatus sitten lähti. 
”Siitä tuli idea, että voisi laulaa muu-
takin kuin uskonnollista musaa, kun 
lauluinto oli niin huikea”, muistelee 
Henna, kyläkuoron vetäjä. ”Kyllähän 
joka kylässä täytyy kuoro olla.”

Yksi soittaa kontrabassoa, toinen 
kitaraa. Joku laulaa stemmoja, löytyy-
pä joukosta rohkeita solistejakin. Kai-
kille kyvyille on käyttöä, eikä koelau-
luja harrasteta.

Ensimmäinen  esiintyminen oli 
adventtina puurojuhlassa. Lämmin 
vastaanotto yllätti Hennan. 

”Tähän mennessä hienointa on 
mielestäni ollut eka keikka Ylisepän 
puurojuhlassa ja siitä saamamme hui-
kea palaute.”

Sitten asteltiinkin jo suuremmal-
le areenalle, vaatimattomasti moni-
satapäisen yleisön eteen perinteises-
sä Nummituvan pikkujoulussa.

” Ehdoton vahvuus kuorossam-
me on laulun voima ja ilo. Ja poruk-
ka on huikeata. Kuorossa laulaminen 
tuo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja 
jos ja kun tekemisen meininki säilyy 
ja rentous pysyy, niin kuoro on mitä 
mainioin harrastus.”

Haastetta kuoron toimintaan tuo 
se, ettei ryhmällä vielä ole säännölli-
siä harjoituksia. Kuoron vetäjä ei itse 
asu Vihtijärvellä, joten aikataulujen 
sovittelu on välillä hankalaa. 

”Tavoitteena on saada kokoontu-
miset säännöllisemmiksi, unohtamatta 
kuitenkaan rentoa meininkiä. Kyse ei 
ole missään tapauksessa kurinalaises-
ta tavoitteellisesta toiminnasta, vaan 
yhdessä olemisen ja laulamisen ilosta. 
Saan motiivia kerrakseen juuri tyyp-
pien lauluinnosta”, kiittelee Henna. 

Eräs musiikin ammattilainen piti 
näkemästään esiintymisestä ja kom-
mentoi  kuoroa seuraavasti:  ”Ystä-
vänpäivän-konsertin nähneenä voin 
vain todeta, että ryhmällä oli hyvä ja 
kepeä meininki. Pilke kuorolaisten sil-
mäkulmissa lisäsi esityksen voimaa. ”

Vihtijärven kyläkuorossa on ilmei-
sen rento ote. ” Kuorotoimintamme 
on siitä mukavaa, ettei se ole ammat-
timaista, vaikka meillä onkin  ammat-
tilainen opettajana”, kertoo yksi kuo-
ron jäsenistä. 

”Kuorossa on kiva olla mukana, sil-
lä vaikka joukossa on musiikillisesti 
hurjan eritasoisia ihmisiä, ei nokki-
misjärjestystä esiinny”, tiivistää toi-
nen kuorolainen.  

Kuorossa on tällä hetkellä mukana 
viitisentoista kyläläistä. Uudet, innok-
kaat laulajat ja soittajat ovat yhä terve-
tulleita mukaan rentoon musisointiin. 

Vihtijärven kyläkuoro esiintyy 
useissa kylän tapahtumissa, seu-
raa tapahtumakalenteria nettisivuilta 

www.vihtijarvi.fi sekä paikallislehdis-
tä. Henna-Riina Keisalaan saat yhtey-
den puhelimitse 041 707 5561.

Mikä kuorolle nimeksi?
Hennan luotsaama kyläkuoro on vielä vailla 
nimeä.
Lähetä oma ehdotuksesi toimitukselle: 
toimitus@vihtijarvi.fi tai palautelomakkeen kautta 
www.vihtijarvi.fi.

Kyläkuoro esiintyi Ylisepässä ystävänpäivänä.

Teksti: Lea Viitaniemi  Kuva: Juha Ahvenharju
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Numerokilvet 
kuntoon!

Pelastuslaitoksen palautteesta inspiroituneena Vihtijärven 
kyläyhdistys on neuvotellut kyläläisille edullisen kimppatilauksen 

kiinteistöiden numerokilvistä. Kun tilaamme yhdellä tilauksella 
isomman erän kilpiä, saamme kilvet erittäin edullisesti.

Tarjolla olevat kilvet

Tilaus maanantaihin 14.6. mennessä:    
Sähköpostilla toimitus@vihtijarvi.fi tai soittamalla 050 3632967 /Kaarina. 
Mainitse tilauksen yhteydessä nimesi, puhelinnumerosi, sekä kylttiin tuleva 
kiinteistön numero. Maksu kyläyhdistyksen tilille LUOP 529731-41863. 
Tilisiirtoon maininta: ”kyltti” sekä tilaajan nimi. 

Kylttien toimitus: 
• Nouto Syökerin Tuvalta 21.6. alkaen. 
• Nouto 26.6. juhannuskisoista
• Nouto 24.7 Nummituvan kesäjuhlilta

Numerokilvet kuntoon! 
Pelastuslaitoksen palautteesta inspiroituneena Vihtijärven 

kyläyhdistys on neuvotellut kyläläisille edullisen kimppatilauksen 
kiinteistöiden numerokilvistä. Kun tilaamme yhdellä tilauksella 

isomman erän kilpiä, saamme kilvet erittäin edullisesti. 

Tarjolla olevat kilvet 

 

 

Tilaus maanantaihin 7.6. mennessä:    
Sähköpostilla toimitus@vihtijarvi.fi tai 
soittamalla 050 3632967 /Kaarina.  

Mainitse tilauksen yhteydessä nimesi, 
puhelinnumerosi, sekä kylttiin tuleva 
kiinteistön numero. Maksu kyläyhdistyksen 
tilille LUOP 529731-41863. Tilisiirtoon 
maininta: ”kyltti” sekä tilaajan nimi.  

 

 

1,5 mm alumiinilevy. Pohja valkoinen. 
Laminoitu säänkestävä numerotarra. 4 
kiinnitysreikää ruuveja varten (ruuvit eivät 
sisälly toimitukseen) koko 17,5 x 25 cm.  

 

 

1,5 mm alumiinilevy. Pohja valkoinen. 
Laminoitu säänkestävä numerotarra. 4 
kiinnitysreikää ruuveja varten (ruuvit eivät 
sisälly toimitukseen) koko 17,5 x 30 cm.  

 

 

1,5 mm alumiinilevy. Pohja valkoinen. 
Laminoitu säänkestävä numerotarra. 4 
kiinnitysreikää ruuveja varten (ruuvit eivät 
sisälly toimitukseen) koko 17,5 x 35 cm.  

 

                    Kylttien toimitus:  

 Nouto Syökerin Tuvalta 21.6. alkaen.  

 Nouto 26.6. juhannuskisoista 

 Nouto 24.7 Nummituvan kesäjuhlilta 

1,5 mm alumiinilevy. Pohja valkoinen. Lami-
noitu säänkestävä numerotarra. 4 kiinnitys-
reikää ruuveja varten (ruuvit eivät sisälly toi-
mitukseen) koko 17,5 x 25 cm. 

1,5 mm alumiinilevy. Pohja valkoinen. Lami-
noitu säänkestävä numerotarra. 4 kiinnitys-
reikää ruuveja varten (ruuvit eivät sisälly toi-
mitukseen) koko 17,5 x 30 cm. 

1,5 mm alumiinilevy. Pohja valkoinen. Lami-
noitu säänkestävä numerotarra. 4 kiinnitys-
reikää ruuveja varten (ruuvit eivät sisälly toi-
mitukseen) koko 17,5 x 35 cm. 
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Kun kesäkuussa vuonna 1997 perus-
timme Vihtijärven palvelutaloyhdis-
tyksen ajamaan vanhusten palveluta-
lohanketta  monitoimitalon viereen,  
päätimme silloin aloittaa vanhusten 
toimintapäivien pitämisen päiväko-
dilla. Kahdesti kuukaudessa päiväko-
din lapset siirtyivät koulun tiloihin  klo 
10:00-14:00 väliseksi ajaksi. Myöhem-
min toimintapäivät siirtyivät kappelin 

tiloihin, kun koululla todettiin kosteus-
vaurio. Toimintapäiville on osallistunut  
7-18 henkeä kerallaan, joten osallistu-
minen on ollut erittäin runsasta. 

Hallinnollisesti toimintapäiviä on 
hoitanut palvelutaloyhdistyksen hal-
litus, mutta toiminnallista ja kaikkein 
tärkeintä osaa on vetänyt Eija Sinik-
ka Jokinen erittäin ansiokkaasti. Kun 
pyysin Eijaa ottamaan vetovastuun toi-
mintapäivistä, tiesin, että hän vastuul-
lisena ja hyvänä organisoijana selviy-
tyisi tehtävästä. Voimme vain kuvitel-
la, kuinka paljon aikaa vie soitella vie-
railijoille ja vetäjille sekä sopia aikatau-
luista ja muista järjestelyistä. Vetäjien 
kanssa alkusyksystä pidetty palaveri 
on myös osoittautunut hyväksi tavaksi; 
Eija on kutsunut vetäjät koolle kartoit-
tamaan tulevia toimintapäiviä.  Unoh-
taa ei myöskään sovi Eijan omia hen-
kilökohtaisia suhteita etsittäessä vie-
railijoita, jotka ovat tuoneet mukavaa 
vaihtelua tavalliseen päiväohjelmaan. 

Toimintapäivien lisäksi lukuisat ja 
monipuoliset virkistysretket teatterei-
hin, museoihin, eduskuntaan jne. ovat 
olleet hyvin suosittuja. Näin monet 
ovat päässeet mukaan, nekin joilla ei 
ole kyytiä – ja onhan se toki mukavaa-
kin mennä yhdessä. Myös näiden jär-
jestelyt ja ilmoittautumisten vastaan-
otot ovat olleet aikaa vieviä.

Eija Sinikka 13 vuotta vapaaehtoistyössä
Teksti: Anu Kuusela   Kuvat: Niko Einesalo ja Eija Jokinen

Aikansa kutakin, sanotaan, ja niin-
pä Eija ilmoitti, että hän jättää vetäjän 
työt työkiireittensä vuoksi.

Onhan tuo 13 vuotta pitkä aika toi-
mia vetäjänä tunnollisesti ja huomioida 
se  aina omissa aikatauluissaan. Hienoa 
ja arvokasta on, että Eija lupautui jat-
kossa tulemaan vierailijaksi toiminta-
päiville, jotka kuitenkin pyrimme jär-
jestämään myös ensi syksynä. Tätä 
arvokasta työtä ei tule lopettaa kyläl-
lämme. Se on juuri sitä välittämistä 
ja sosiaalista yhteydenpitoa, josta niin 
monessa paikassa on pulaa. Jos jollakin 
nyt heräsi halu tulla vetäjien joukkoon, 
niin tervetuloa. Toimintapäivien vapaa-
ehtoistyö on arvokasta ja hauskaa. Se 
ei suinkaan ole sinulta pois vaan antaa 
sinulle paljon. 

Eijalle lämmin kiitos palvelutalo-
yhdistyksen, kyläyhdistyksen  ja kaik-
kien kyläläisten puolesta pitkästä ja 
arvokkaasta vapaaehtoistyöstä.  Var-
masti kaikkein kaunein kiitos on tul-
lut vuosien varrella iloisilta toiminta-
päiviin osallistuvilta vanhuksilta.  Kii-
tos vielä heidänkin puolestaan.

Kiittäen

Anu Kuusela 
Palvelutaloyhdistyksen pj

Palvelutaloyhdistyksen hallitus kukit-
ti Eijan kiitokseksi toimintapäivi-
en vetäjän työstä. Hallitukseen kuu-
luvat Eijan lisäksi Hans Brummer , 
Niko Einesalo, Irma Lundell ja Anu 
Kuusela.

Vanhusten toimintapäivillä käytiin maaliskuussa tutustumassa Nummelan Kaarenkierrokseen.
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 Asiointiliikenne Vihtijärvellä 
 

Vihtijärveltä pääsee tarvittaessa asioimaan taksikyydillä Läyliäisiin 
tai Vihdin kirkonkylään. Liikennettä hoitaa Taksi Vihtijärvi Keijo 

Penttinen, puh. autoon 0400-471 811. 
Taksa on 3 € / suunta. Alle 12-vuotiailta ei peritä maksua. 

Lähtö Vihtijärveltä: 
9.15 Tupakkiaron-Vihtijärventien 
        risteys 
9.30 Koulunummentie 

Paluu Vihtijärvelle:  
lähtö Läyliäisistä n. klo 10.15 tai 
tarpeen mukaan 
 

Tiistaisin 
Vihtijärvi-Läyliäinen 

Torstaisin 
Vihtijärvi-Mölkki-Herrakunta-Vihti kk 

Lähtö Vihtijärveltä: 
9.15 Kärrintien-Ylimmäistentien  
       risteys 
9.30 Koulunummentie 
9.45 Moksi 

Paluu Vihtijärvelle:  
lähtö Vihdin kirkonkylältä n. klo 
11.30, perillä ollaan n. klo 12. 
 

Aikataulut:

Rautaromun 
keräys 
Syökerin tuvan 
pihalla jatkuu. 

Tuotot menevät 
lyhentämättömi-
nä kyläyhdistykselle 
koulun 
yläkerran remontti-
projektiin.

Romu-Ollin 
keräyspiste 

kesäkuun ajan 
Syökerin tuvalla. 

Tuo keräykseen vanhat 
kylmäkonelaitteet, 
tiskikoneet,
hellat yms.

Tiedoksi 
kyläläisille ja 
kesäasukkaille
Tilava jätepaperin keräys-
piste sijaitsee yläkoulua vas-
tapäätä olevassa punaisessa 
rakennuksessa, siäänkäynti 
päädystä.

Alakoulusta alkavat opasteet 
ohjaavat perille keräyspistee-
seen. Niputa lehdet sisal- tai 
paperinarulla, näin helpotat 
paperin jälkikäsittelyä. 
Kiitos!

Tuomalla jätepaperisi kou-
lulle, jää niistä tuleva tuotto 
omalle kylälle!

Keräysterveisin 
Vihtijärven koulun 
vanhempainyhdistys ry
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Teksti: Aku Ahlholm

Ilmastonmuutos on kenties maa-
pallon vakavimpia ongelmia. Vih-
tijärveläisellä on tapana kääntyä 
kaikkein vaikeimpien kysymysten 
äärellä kaikkien alojen asiantunti-
joiden eli lasten puoleen.

Mitä siis on ilmastonmuutos ja 
miten se meihin vaikuttaa, Vihti-
järven päiväkodin lapset?

– Hä, miksi sä tollasta kysyt, neli-
vuotias Touko hämmästelee. Vas-
taus lienee siis päivänselvä?
– Auto, hän vakuuttaa.
Vastaus on hyvin käytännöllinen. 
Kotona Touko paljastaa, että oli-
si saattanut vastata kysymykseen 
myös toisin.
– Mitäpä jos olisinkin sanonut, että 
se on apina, Touko hihittää.

Tämähän alkaa hyvin. Toistaiseksi 
asiantuntijavastaukset ovat olleet täy-
sin ymmärrettäviä, mutta haetaanpa 
vielä lisävalaistusta hieman vanhem-
milta lapsilta eli Vihtijärven eskari-
laisilta.

Mary tietää, että ilmastonmuutos on 
sitä, kun joku muuttaa jotakin ilmai-
seksi. Ilmasto on yhtä kuin ilmainen.

Elsan mielestä ilmastonmuutos tar-
koittaa sitä, että ilma vaihtelee. Ilmas-
to tarkoittaa, että ilma vaihtuu sisällä.

Ami on samoilla linjoilla, sillä ilmas-
tonmuutoksessa ilma muuttuu eri-
laiseksi. Ilmasto on sen sijaan hänen 
näkemyksensä mukaan pikemminkin 
putki, jossa on paljon ilmaa.

Määritelmä lienee valmis. Ilmas-
tonmuutoksessa ilma vaihtuu eri-
laiseksi, mikä tapahtuu ilmaisek-
si. Ilmastoa, joka on ilmaa täynnä 
oleva putki, muuttavat autot tai 
sitten apinat.
Onko tällaisesta ilmastonmuu-
toksesta sitten näkynyt merkkejä 
Vihtijärvellä? Kannattaa pitää sil-
mät auki ja varoakin hiukan.

Ilmastonmuutos on ilmainen, 
sanovat lapset

Tervehdys Vihtijärven päiväkodista
Vihtijärven päiväkodin toimintavuo-
si 2009-2010 on ollut täynnä värien 
taikaa. Värit ovat vaihtuneet vuoden-
aikojen mukaan ja näkyneet päiväko-
timme toiminnassa.

Päiväkodin pienten puolella Peuka-
loisissa on ollut 8 lasta ja kaksi las-
tenhoitajaa.

Esikoululaisten runoja:
Kirppu nurmikolla hyppi
olan takaa nyppi.
Kesän väri keltainen,
vihreä ja punainen.

Koivu mustavalkoinen
lehdet kasvaa keväällä.
Aurinko keltainen ja
keväällä olen onnellinen.

Isojen puolella esikoululaisia on ollut 
6, Menninkäisiä (4-5v) 7 ja Tiitiäi-
siä (3-4v) 7. Ryhmässä on ollut kaksi 
lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja 
yhdistelmätyöntekijä.
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Helmikuun alun luminen maisema on 
pilvisen harmaa. Jossain pilvien takana 
aurinkokin paistaa, mutta tällä hetkellä 
sitä ei näy. Pakkasta ei kuitenkaan ole 
muutamaa astetta enempää ja tuulikin 
tuntuu maltilliselta. Olen kutsunut itse-
ni kokemaan talviverkkoja Ylimmäisen 
järvelle Tero Pullisen ja Antti Virma-
virran kanssa. Miehillä on mukanaan 
melkoinen arsenaali verkkojen koke-
miseen tarvittavia tavaroita mukanaan 
kuten tuura, kaira, lapio, jääsaha, uit-
tokoukku ja uittonaru.

Yksi perhe saa lunastaa Ylimmäisiin 
neljä verkkomerkkiä. Antti ja Tero ovat 
jo kokeneet ensimmäisen verkon laske-
mastaan kahdeksasta verkosta. Ensim-
mäisessä verkossa ei ollut kalaa, mutta 
se ei latista tunnelmaa. ”Täällä ei olla 
pelkästään saaliin takia”, Tero Pulli-
nen sanoo. Kalastajilla on mukana run-
saat eväät ja rannassa rätisee nuotio.  
”Meillä ei ole tänään mitään kiirettä. 
Täällä menee vähintään neljä tuntia”, 
Tero lisää. 

Uittolautta on tärkeä apuväline, kun 
verkkoja lasketaan ensimmäisen kerran 
jään alle. Uittolautta voi olla vaikkapa 
vanerinen pitkä lauta, jossa on jousite-
räksestä valmistettu kaaripiikki. Ensin 
sahataan sopivan kokoinen avanto, jos-
ta uittolautta uitetaan jään alle. Uitta-
minen onnistuu parhaiten, kun toinen 
vetää uittolauttaa ja toinen kuuntelee 
missä kohdassa jään alla lautta sukel-
taa kaaripiikin nakuttaessa jään poh-
jaa. Kun lautta on sopivan matkan pääs-
sä ensimmäisestä avannosta, kairataan 
lautan kohdalle reikä, ja ongitaan kou-
kulla naru ja lautta takaisin jään pääl-
le. Sen jälkeen verkko sidotaan avan-
nosta nostettuun naruun ja toinen vetää 
narusta verkon jään alle toisen löysä-
tessä sitä.

Ylimmäisten kalastusyhdistyk-
sen puheenjohtaja Antti Virmavirta 
on kokenut verkoilla kalastaja. ”Oli-
si hauskaa kokeilla joskus pitkäsiimaa 
tai iskukoukkuja, mutta vielä en ole 
kerinnyt”, Virmavirta kertoo. Hänen 
mukaansa Ylimmäisten kalakanta on 

terveellä pohjalla. Petokalakanta on 
runsas, eikä roskakalaongelmaa ole. 
Järvi on muutenkin hyvässä kunnos-
sa. Näkyvyys järvessä on noin puolen-
toista metrin luokkaa eikä Ylimmäi-
sissä ole nykykesien yleistä ongelmaa 
sinilevääkään.

Miehet nostavat toista verkkoa ylös 

avannosta. Tästä verkosta tulee yksi 
hauki. Se on pyristellessään saanut ver-
kot aikamoiseen sotkuun, mutta Tero 
selvittää verkon nopeasti koleassa pak-
kassäässä. Kolmannesta verkosta nou-
see pieni kuha, joka on vielä hengissä. 
Antti ja Tero päästävät alamittaisek-
si luokittelemansa kuhan takaisin jär-

Talviverkoilla 
Antin ja Teron kanssa

Teksti: Sari Ahvenharju  
Kuvat: Juha Ahvenharju

Kalastajien kalansaalista

Tero Pullinen ja Antti Virmavirta kokemassa verkkoa.
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veen kasvamaan. Kala uikin sukkelasti 
takaisin jäänalaiseen suojapaikkaansa. 
”Verkoilla kalastettaessa on tärkeää 
käydä kokemassa verkot säännöllises-
ti”, Tero Pullinen toteaa. Kesäisin ver-
kot tulee tarkistaa päivittäin ja kovien 
helteiden aikaan ne olisi hyvä tarkis-
taa jopa kaksi kertaa päivässä. Kalat 
pilaantuvat lämpimässä vedessä yllät-
tävän nopeasti. Talvisaikaan kalat säi-
lyvät verkossa kauemmin ja verkojen 
kokemiseen riittää yksi kerta viikossa. 

Kuha verkossa

Teksti: Aku Ahlholm
Kuva: Liisa Takala

Se heräsi talviuniltaan, murahti, tappoi 
ja otti vielä parin viikon nokoset. Ehkä 
elämä on sittenkin ihanaa, se ajatteli.

Minäkin haluaisin olla kuin tuo 
otso mesikämmen, metsän omena 
ja kuningas. Minäkin olen tappanut.

Muistatko Vihtijärveläisen lukija, 
kun ripitin sinulle syntini vuosi sit-
ten tämän saman lehden edellisessä 
numerossa? Syntini oli asua maalla, 
sillä tutkijat olivat sanoneet, kuinka 
ilmasto oli alkanut lämmetä minun ja 
muiden maalaisten takia.

Nyt on jälleen ripittäytymisen aika, 
olen jälleen langennut. Käteni ovat 
veriset.

Voi kuinka tahtoisin nyt herätä kar-
huna, vötkälehtiä haaskalla ja loikkia 
lopulta kesäksi Impivaaraan! Siellä 
panisin olutta kuin seitsemän veljes-
tä ja jättäisin pahan maailman ja kaik-
ki murheet taakseni. Talven lymyisin 
esi-isien sysimiilussa itsekseni.

Tutkijat ne ovat jälleen kimpussani. 
Lihan syönti on epäekologista, siitä 

Pakina:
Syntisen miehen paluu

pitäisi luopua. Jos jatkat syntisesti asu-
mistasi maalla, siirry edes ympäristöys-
tävälliseen kasvisravintoon. Lihakilon 
kasvatukseen kuluu paljon enemmän 
energiaa kuin kasviskilon kasvatukseen.

Entäpä sitten, kysyy syntinen mies. 
Minusta näyttää, että sitä ruohoa, 
pusikkoa ja vesakkoa kasvaa joka aaril-
la liikaa, eikä sitä vastaan ehdi kukaan 
taistella. Löytyisipä sellainen eläin, 
jonka lihan hyötysuhde olisi vielä epä-
ekologisempi, ja joka vain söisi ja söisi 
tuota vihreyttä vähemmäksi.

Sitten on niitä otuksia, jotka eivät 
syö vesakkoa, vaan sen seassa kasva-
vaa ainoaa puuta, jonka haluaisin kas-
vavan. Vain jokaisen männyntaimen 
lalva on popsittu.

Mitäpä sitä asiaa kaunistelemaan, 
kun on kerran tarkoitus taas ripittäy-
tyä. Olen tappanut metsässäni mylvi-
viä hirviä, minä ja kaverini. Kymme-
nittäin joka syksy.

Sitten minä syön niiden lihaa vuo-
den ympäri. Lapsenikin syövät sitä ja 
minä opetan heille, kuinka hirviä tape-
taan. Toivon, että vanhana, kun voima-
ni eivät enää riitä, he ampuvat Kainuus-
sa vähemmäksi otuksia, jotka syövät 

meidän mäntyjämme.
En tiedä, kestätkö hyvä lukija vie-

lä tämänkin tunnustuksen: nyt olen 
ottanut mukaani metsälle myös naa-
pureita Vihtijärveltä.

Jos tutkijat kysyvät minua, sano, 
ettet ole kuullut minusta mitään. 
Sano, että se kilstousi sinne, missä 
ekologinen pippuri kasvaa. Käske 
vaikka tutkia, mitä ’kilstouvaa’ tar-
koittaa! Sano, että siellä se nyt karhun 
kanssa painii lyö ja palaa taas vuoden 
päästä rippituoliinsa. Jos uskaltaa.

Toimittajan jo pakatessa kamppei-
taan kalastajat päättävät pitää tau-
koa nuotiopaikalla eväiden merkeis-
sä. Vielä neljä verkkoa on kokematta, 
joten lopullinen kalansaalis jää arvoi-
tukseksi. Vaatimattomat kalamiehet 
kertovat kuitenkin kalansaaliiden tuo-
neen kivan lisän ja vaihtelun molem-
pien perheiden ruokapöytiin. ”Näin 
tuoretta kalaa ei markettien kalatis-
keiltä saa!”

Ilmoita alueen suurpetohavainnot:
Risto Kivistö puh. 0400 190 895, toimii suurpetoasiamiehenä 
Vihtijärvellä ja ilmoittaa havainnot eteenpäin riistanhoitopiiriin.
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Huhtikuisena aamuna Koi-
vumäen tilalla Rönnintien 
varressa koettiin ilon het-
kiä, kun lehmä oli juuri poi-
kinut. Uusi tulokas oli leh-
mävasikka, mikä lämmitti 
isäntäparin mieltä erityises-
ti – sonneja kun tahtoo syn-
tyä selvästi enemmän. Muu-
taman tunnin ikäinen vasik-
ka seisoi jo terhakkaasti 
omassa karsinassaan lämpö-
lampun alla, ja se saisi pian 
h-kirjaimella alkavan nimen 
kuten tämän vuoden käytän-
tö on. 

Raimo ja Anja Laine pitävät Koivu-
mäen tilaa kolmannessa sukupolvessa. 
Kyseessä on Raimon lapsuudenkoti, 
jonne Anja muutti vuonna 1980. Täl-
lä hetkellä navetassa on 20 lypsävää, 
ja lisäksi jonkin verran nuorta karjaa. 
Kun ennen vanhaan Vihtijärvelläkin 
oli joka talossa vähintään yksi lypsävä 
lehmä, ovat Koivumäen lehmät tiettä-
västi tänä päivänä kylän ainoat. 

Maitotilojen määrä niinikään on ollut 
laskussa jo jonkin aikaa. Trendi on se, 
että tilojen määrä vähenee, mutta jäl-
jelle jäävät ovat yhä suurempia yksi-
köitä. 

EU on tuonut mukanaan valtavas-
ti byrokratiaa maitotilallisen työhön, 
Raimo Laine toteaa. ”Siitä voisi kertoa 
monta esimerkkiä, mutta tuohon byro-
kratia-sanaan ne tiivistyvät hyvin”,  
pariskunta toteaa yhteen ääneen. 
Lisäksi halvan ruotsalaismaidon tuon-
ti polkee Valion hintoja Suomessa, ja 
maitolitrasta saatava korvaus laski vii-
mekin vuonna. 

Kuitenkin Koivumäessä työtä tehdään 
ilmeisen tyytyväisinä. ”Onhan tässä 
ammatissa kuitenkin oma vapauten-
sa”, Raimo kuvailee. Eikä tarvitse läh-

Vihtijärven viimeinen maitotila?

teä työn perässä joka päivä matkojen 
päähän, vaan kaikki on siinä ympä-
rillä. Tyytyväisiltä vaikuttavat myös 
navetan asukit, jotka edustavat Suo-
men yleisimpiä nautarotuja, ay:tä ja 
holsteinia. Jokaisella lehmällä on kut-
sumanimensä, jonka se myös tuntee. 
”Kyllä lehmätkin oppivat monenlaisia 
asioita siinä missä muutkin eläimet”, 
Anja Laine kertoo. 

Maidon tie
Laineet kertovat, että ihanteellisinta 
on jos lehmä poikii ensimmäisen ker-
ran kaksivuotiaana. Siitä alkaa lypsy-

lehmän toimi. Hämmästyttävintä on, 
että yksi lehmä voi tuottaa jopa 50 lit-
raa maitoa päivässä! Navetan maito-
huoneessa on suuri säiliö, johon maito 
ohjataan, ja jonka maitoauto käy tyh-
jentämässä joka toinen päivä. Puhtau-
desta ja hygieniasta täytyy pitää hyvää 
huolta, eikä navettaan päästetä liikaa 
vierailijoita. Tällä hetkellä Koivumä-
en maito viedään Riihimäkeen Valion 
meijeriin. Aikanaan maitoa on toimi-
tettu Vihtijärven alueelta ainakin kah-
teen eri meijeriin.

Energiahoitajan työvälineet kulkevat aina mukana.

Teksti: Heli Einesalo      Kuvat: Laineiden oma albumi ja Heli Einesalo

Isäntä navetassaan.
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Mitä maitoa mahtaa löytyä Koivumä-
en omasta jääkaapista? ”Kolesteroli-
arvojen vuoksi täytyy ostaa kaupasta 
purkkimaitoa”, Raimo kertoo. Vaikka 
tuore, käsittelemätön lehmänmaito oli-
si tietysti parempaa.

Elämää eläinten tahtiin
Koivumäessä aamulypsylle mennään 
puoli kuuden aikaan. Jos pariskun-
ta tekee aamun navettatyöt ruokintoi-
neen ja siivouksineen yhdessä, sisäl-
le päästään joskus kahdeksan aikoihin. 
Päivän mittaankin navetassa käydään, 
ja viiden aikoihin on taas lypsyn aika. 
Vielä yhdeksän aikaan illalla on vii-
meisen navettakäynnin aika. Kohtuul-
lisen sitovan kuuloinen päiväjärjestys? 
Eikä tässä työssä tunneta pyhäpäiviä 
tai hiihtolomia – lehmien kanssa päivä 
on aina samanlainen. ”Kesällä pääsee 
vähän vähemmällä, kun lehmät ovat 
laitumella”, Anja sanoo.

Onneksi lomittaja järjestyy, jos jota-

kin hyvin tärkeää menoa tulee. ”Mut-
ta kyllä sitä aina miettii poissa olles-
sa, että miten siellä pärjäillään”, Anja 
kertoo. Raimo sanoo pystyvänsä irrot-
tamaan ajatukset navetan askareis-
ta, jos lähdetään esimerkiksi lomal-
le – jos nyt sitten lomaa pystyy pitä-
mään. Pariskunta muistelee hymyil-
len vuoden takaista Rukan matkaa. 
”Ehdimme olla perillä yön yli, kun 
sitten aikaisin aamulla puhelin soi ja 
kuulimme että navetan lantakone oli 
hajonnut.” Siitä sitten auto alle ja nok-
ka kohti kotia. ”Mutta emme me ole 
sen tyyppisiä, että kaipaisimme mitään 
etelänmatkoja”, pariskunta kertoo. Ja 
taitaahan tämäntyyppinen työ ollakin 
enemmän elämäntapa. 

Haaveissa hyvä kesä 
Kesäaikaan Raimoa työllistävät myös 
peltotyöt, sillä Koivumäessä viljel-
lään mm. kauraa ja ohraa sekä tehdään 
AIV-rehua. Lisäksi Raimo pitää huolta 
monien yksityisteiden kunnosta teke-

mällä lanaustöitä. Silloin Anja kan-
taa suuremman vastuun navetan töis-
tä. Tulevalta kesältä pariskunta toi-
voo ennen kaikkea hyviä kelejä. Tässä 
tapauksessa se varmastikin tarkoittaa 
enemmän sitä että säät suosisivat leh-
mien laiduntamista ja viljelyksiä, kuin 
auringonottokelejä.

Eläkeikään on vielä kymmenisen 
vuotta matkaa. ”Sitten varmaan toteu-
tetaan se Rukan reissu!”, pariskun-
ta pohtii. Mutta sen kummallisempia 
suunnitelmia ei eläkevuosien varal-
le ole. ”Raimo on kyllä suunnitellut 
aivan ensiksi nukkuvansa pari viik-
koa vuosien aikana kertyneitä univel-
koja pois”, Anja nauraa. Tyttäret Mir-
ka (s. 1980) ja Marjo (s. 1983) ovat 
jo omillaan, mutta palaavat mielellään 
aina lomillaan kotimaisemiin.  Emän-
nän haaveissa taitavat siintää myös 
lapsenlapset. 

Mutta palataanpas vielä lehmiin. Taa-
jamassa kasvaneelle kaikki sarvipäät 
(tai sarvettomatkin) ovat lehmiä. Entä-
päs sitten hieho tai härkä? Tai sellai-
nenkin outous kuin kyyttö? Tässä fak-
taa kaupunkilaiselle: 

Sänki ja Tetra kesälaitumella.

Vasikat ovat tottuneet emännän rapsutteluun.

Nauta (Bos taurus) on märehtiviin 
sorkkaeläimiin kuuluva nisäkäs. 
Lajin naarasta kutsutaan lehmäk-
si, uros on sonni, ja kuohittu uros 
on härkä. Poikaset ovat vasikoi-
ta. Nuoresta, ensi kertaa poikivas-
ta naaraasta käytetään nimitystä 
hieho tai juuri poikinutta lehmää 
kutsutaan nimellä hieholehmä tai 
ensikko. Kyyttö tarkoittaa raidallis-
ta tai juovikasta. Sanaa käytetään 
kuvaamaan nautojen väritystä, jos-
sa eläimen kyljet ovat tummat ja 
selkäpii, joskus myös vatsanalus, 
on valkoinen. Suomessa sana kyyt-
tö on vakiintunut väriltään kyytöksi 
vakiintuneen itäsuomenkarjan toi-
seksi nimeksi. Nupo tarkoittaa sar-
vetonta nautaa, joskus vuohta ja 
lammastakin. 
(Lähde: Wikipedia)
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Oma kasvimaa voi kokemattomas-
ta puutarhurista tuntua ylivoimai-
selta tehtävältä. Pienestä voi kui-
tenkin aloittaa jos mielenkiintoa 
riittää: jo parin neliön kasvimaal-
le mahtuu mukavasti salaattia, 
herneitä ja vaikka vähän retiisiä. 
Kokemuksien karttuessa voi kasvi-
maata laajentaa pikku hiljaa. 

Kasvimaan paikka
Kasvimaa kannattaa perustaa mahdol-
lisimman lämpimälle ja valoisalle pai-
kalle, mieluiten loivaan etelärinteeseen. 
Jos mahdollista, hallanarkoja paikkoja 
olisi hyvä välttää, koska monet vihan-
nekset (kurkku, kurpitsa, maissi) ovat 
kylmänarkoja. Parhaita kasvimaan 
pohjia ovat multavat hieta- ja savi-
maat – tällaisia löytyykin Vihtijärvel-
tä. Muunkin laatuiseen maahan saa kyl-
lä perustettua aivan kelvollisen kasvi-
maan. Myös suurien puiden läheisyyttä 
kannattaa välttää: ne varjostavat ja ime-
vät maasta kosteuden sekä ravinteet. 

Kasvimaan pohjatyöt
Eri kokoisen kasvimaan perustami-
nen vaatii tietenkin aika erilaisia toi-
menpiteitä. Pientä kasvimaata varten 
voi rakentaa 30-50 cm korkean lauta- 
tai kivikehikon, jonka pohjalle laite-
taan juurimatto monivuotisten rikka-
ruohojen leviämisen estämiseksi kas-

vimaalle. Se täytetään puutarhamul-
lalla (myydään säkeittäin tai kuormit-
tain). Ostomullassa on harvoin moni-
vuotisten rikkaruohojen juuria, joten 
kitkeminen rajoittuu lähinnä siemen-
rikkakasvien haraamiseen. Ostomul-
ta on myös yleensä peruslannoitettua 
ja kalkittua, joten siihen voi suoraan 
kylvää tai istuttaa haluamansa kasvit.

Jos haluat perustaa kasvimaan pel-
lolle tai nurmelle, kannattaa aloittaa 
perustamistoimenpiteet maan kääntä-
misellä jo syksyllä. Tämän voi tehdä 
lapiolla, jyrsimellä jossa on kääntöte-
rä tai traktorin auroilla. Keväällä alue 
pehmennetään ja tasoitetaan kuokki-
malla, jyrsimällä tai äestämällä.  Moni-
vuotisten rikkaruohojen juuret poiste-
taan mahdollisimman tarkasti. Liian 
märkää maata ei kuitenkaan kannata 
mennä muokkaamaan; mururakenne 
kärsii, maa tiivistyy ja aiheuttaa ongel-
mia jatkossa.

Suomessa maa on yleensä sellai-
senaan hapanta. Kovin happamassa 
maassa ravinteet liukenevat huonosti 
käsvien käyttöön.  Kalkitsemalla nos-
tetaan maan pH-tasoa eli vähennetään 
happamuutta. Useimmille puutarha-
kasveille sopiva pH on 6-6,5. Hapan 
maa sopii esim. pensasmustikoille, 
alppiruusuille ja havukasveille, joten 
niiden kasvualustaa ei kannata kalki-
ta. Kalkita voi dolomiittikalkilla (kau-
pasta ostettavissa säkkitavarana), mut-

ta myös tuhka (erityisesti lehtipuun) 
vähentää maan happamuutta. Jos halu-
at olla oikein perusteellinen, voit teet-
tää maa-analyysin, josta selviää maa-
laji, multavuus, happamuus ja joiden-
kin ravinteiden määrät. Voit myös pyy-
tää maa-analyysin tekemästä paikasta 
lannoitussuositusta.

Lannoittaa voit hyvin palaneella 
karjanlannalla tai kompostilla tai tie-
tenkin kaupasta saatavalla puutarha-
lannoitteella. Muista kuitenkin, että 
itämisvaiheessa kasvit eivät juurikaan 
tarvitse lannoitetta (joidenkin kasvien 
itäminen jopa estyy liian voimakkaas-
sa maassa – siksi esim. kannattaa kyl-
vää esikasvatettavat taimet erityiseen 
miedosti lannoitettuun kylvömultaan). 
Kasvien lisälannoittamisen voi aloit-
taa, kun kasvulehtiä alkaa ilmaantua 
enemmän.

Kylvö tai istutus
Ennen kylvöjä ja istutusta kannattaa 
tämän puutarhurin mielestä odottaa 
rauhassa maan lämpenemistä. Kaikki 
riippuu tietenkin säistä, mutta vanhana 
nyrkkisääntönä on että tositoimiin kan-
nattaa ryhtyä vasta kesäkuun puolella 
(kesäkuun 10. päivä oli joku vanha päi-
vämäärä, jonka jälkeen ei halloja enää 
ole odotettavissa). Hyötykasvit eivät 
oikein tahdo itää kylmässä, rikkaruohot 
ovat rohkeampia. Kasvuharsoa voi tie-
tenkin käyttää aikaisissa kokeiluissa, se 
auttaa vähän kylmää vastaan. Erityisen 
hallanarkoja kasveja ovat papu, maissi, 
kesäkurpitsa ja  kurkku - niiden kanssa 
ei ainakaan kannata hätäillä. 

Jotkut kasvimaan kasvit kylvetään 
siemenestä. Tällaisia ovat esimerkik-
si porkkana, punajuuri, salaatit, tilli, 
papu, härkäpapu, fenkoli, ja herne. Toi-
sille kasvukautemme on liian lyhyt ja ne 
kannattaa esikasvattaa itse tai ostaa tai-
met puutarhalta (kts. puutarhan ilmoi-
tus toisaalla tässä lehdessä). Esimerkik-
si purjo, selleri ja yrtit vaativat yleensä 
pitkän taimikasvatuksen. Erilaiset kaa-
lit ja salaatit esikasvatetaan myös hyvis-
sä ajoin, maalis-huhtikuussa. Maissi ja 
kesäkurpitsa tyytyvät lyhyempään tai-
mikasvatusaikaan. Siemenpussien kyl-
jestä löytyvät yleensä hyvät ohjeet kun-
kin kasvin kylvöajasta, -syvyydestä, ja 
–etäisyyksistä sekä sadonkorjuuajasta.  

Ennen kylvöjä ja istutuksia kannat-
taa suoda hetki suunnittelulle ja piirtää 
suunnitelma kasvimaasta vaikka ruu-
tupaperille. Siinä on hyvä huomioida 
monivuotisten kasvien sijoittelu niin, 

Kasvimaan perustamis-
ohjeita aloittelijoille 

Teksti: Kaarina Pullinen
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etteivät ne häiritse myöhempää kasvi-
maan hoitoa (viljelykiertoa, muokka-
usta jne.). Tällaisia kasveja ovat esim. 
raparperi, ruohosipuli,  piparjuuri, mus-
tajuuri, parsa ja yrtit.

Itse suosin kasvimaallani kohopenk-
kejä: kohopenkki lämpenee nopeam-
min kuin tasamaa. Jos kesä on satei-
nen, eivät taimet pääse hukkumaan.

Kylväessäsi tee maahan kulloinkin 
halutun syvyinen kylvövako (esim. 
laudanpätkällä) ja kastele se märäksi. 
Ripottele tai painele siemenet maahan 
sopivin välimatkoin. Peitä kylvös ja 
tiivistä kevyesti. Lopuksi kastele lem-
peästi, etteivät siemenet valu veden 
mukana pois. Pidä kylvös kosteana, 
kunnes taimet ovat kunnolla itäneet. 
Jos siemenet pääsevät kuivumaan, voi 
itäminen estyä kokonaan. 

Hoito
Kunhan kasvimaan kasvit on saatu 
kylvettyä ja istutettua, on aika paneu-
tua hoitotöihin. Jos käytettävissäsi on 
keräävä ruohonleikkuri, kannattaa tuo-
re ruohosilppu levittää viljelykasvi-
en väliin katteeksi kasvimaalle. Näin 
maan kosteus säilyy paremmin eivätkä 
rikkaruohon siemenet saa valoa itääk-
seen. Lisäksi tuore ruohosilppu käy 
myös lannoitteesta.

Kasvimaata kitketään tarvittaessa. 
Rikkaruohot kilpailevat viljelykasvien 
kanssa valosta ja ravinteista, siksi nii-
den kitkeminen varsinkin alkukesäs-
tä on tärkeää. Jos mahdollista, kan-
nattaa kasvimaalla harata kun rikka-
kasvit eivät vielä ole edes näkyvissä 
– silloin torjuminen on kaikista hel-
pointa: siemenrikkaruohojen hennot 
alkujuuret vioittuvat kun maa niiden 
ympärillä liikahtaa, eivätkä ne pää-
se ylös ollenkaan. Haraaminen kan-
nattaa toistaa kiivaimpana kasvukau-
tena parikin kertaa viikossa. Rikka-
ruohojen torjuntaan perehdyttiin vuo-
den 2008 Vihtijärveläisessä Puutarhu-
rin palstalla.

Reilun kuukauden päästä kylvöis-
tä voit jo päästä maistelemaan ensim-
mäisiä retiisejä. Satoa kannattaa kerä-
tä hyvissä ajoin, ennen kuin kasvik-
set menevät ”yli”. Retiisi, pinaatti ja 
salaatti ennen kukintaa, kesäkurpitsa 
ja avomaankurkku pienenä, sokeri-
maissi silloin kun se vielä on makeaa.  

Puutarhakirjoista ja -lehdistä saa 
hyviä kasvimaavinkkejä. Jos kaipaat 
konsultointia kädestä pitäen, on kyläl-
lä myös puutarhuri, johon voi olla 
yhteydessä.

Viljelykierto eli 
kasvivuorottelu
Eri kasvit kuluttavat maan ravinteita 
eri tavoin. Myös taudit ja tuholaiset 
lisääntyvät jos samoja kasveja viljel-
lään pitkään samassa paikassa. Sadon 
parantamiseksi ja tuholaisten vähentä-
miseksi voit jakaa kasvimaan vaikka-
pa neljään lohkoon ja vaihtaa viljelyk-
siä lohkolta toiselle vuosittain.

A-lohko: Typpeä tuovat palkokasvit 
tai viherlannoitus, esim. pavut, her-
ne, apila, auringonkukka (seuraavana 
vuonna D-lohkolle)

B-lohko: Voimakkaan lannoituksen 
tarvitsevat kasvit kuten kaali, purjo, 
selleri, kurpitsa, maissi (seuraavana 
vuonna A-lohkolle).

C-lohko: Juurikasvit kuten peruna, 
porkkana, punajuuri, nauris, retii-
si, palsternakka (seuraavana vuonna 
B-lohkolle)

D-lohko: Maustekasvit ja lehtivihan-
nekset kuten salaatti, tilli, persilja sekä 
sipuli (seuraavana vuonna C-lohkolle)

Kasvimaan perustamis- ja viljely-
ohjeita on tarjolla runsaasti alan 
kirjallisuudessa, lehdissä ja netti-
sivustoilla. Myös puutarhurilta voi 
kysyä neuvoja. Tässä kirjoitukses-
sa on käytetty kokemuksen lisäk-
si lähteinä Kotipuutarha-lehden 
julkaisua Kasvata herkkuja pals-
talla, pihalla ja parvekkeella sekä 
WSOY:n kirjaa Hyvä hyötytarha.

Malli viljelykierrosta eli kasvivuorottelusta
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Kompostoinnissa jätteitä hajottaville 
pieneliöille järjestetään otolliset toi-
mintaolosuhteet. Jätteitä hajottavat 
pääasiassa bakteerit, sienet, sädesie-
net ja lierot. Veijareiden apuna häärii 
runsas joukko mitä erilaisimpia pien-
eliöitä. Pienten ja vähän isompienkin 
mönkijöiden työn tuloksena vapautuu 
jätteistä vettä, vesihöyryä, hiilidioksi-
dia, ravinteita ja lämpöenergiaa. Kom-
postin pieneliöt käyttävät ravintonaan 
niin kompostoitavia jätteitä kuin toisi-
aankin. Elintoiminnoillaan ne tuotta-
vat kompostiin lämpöä. Tämän ansi-
osta komposti voi kuumeta jopa 70 – 
80 asteeseen, mikä onkin eduksi laa-
dukkaan kompostimullan muodostu-
miselle.

Miksi kompostoida? 
Kotitalouksilta kertyvä jäte kompostoi-
daan osaksi luonnon kiertokulkua - tai 
sitten ei. Kompostoiva ihminen edes-
auttaa luontoa ja omaa hyvinvointiaan. 
Mikäli voit käyttää syntyvän mullan 
omassa pihassasi, kannattaa ehdotto-
masti kompostoida. Tällöin jätettä ei 
tarvitse kuljettaa tontilta pois ja saat 
käyttöösi ilmaista, puhdasta maanpa-
rannusainetta, rehevää kasvualustaa 
sekä lannoitetta. Olettaen tietenkin, 
että sinulla on aikaa, pitkäjänteisyyt-
tä ja motivaatiota oppia uusia asioita. 
Sitä paitsi nykyisen jätelainsäädännön 
hengen mukaisesti kaikki kierrätyskel-
poinen jäte tulisi hyödyntää. Biojät-
teen paikka ei ole kaatopaikka. Mutta 
tämänhän me olemme tienneet jo vuo-
sisatoja, eikö vain?

Vähän teoriaa
Kompostoituminen jakautuu kolmeen 
vaiheeseen: lämpenemisvaiheeseen, 
kuumaan vaiheeseen ja jäähtymisvai-
heeseen. 
Lämpenemisvaiheessa kompostin val-
taavat bakteerit ja sädesienet. Ne käyt-
tävät ravintonaan kompostin makoisia 

Haisevasta läjästä 
tuoksuvaan 
kasaan
Teksti: Tero Pullinen

paloja kuten sokereita ja valkuaisai-
neita. Lämpenemisvaiheessa kompos-
ti muuttuu happamaksi, eli sen pH-arvo 
laskee. Jatkossa happamuus tasaantuu 
niin, että valmiin kompostin pH on 
lähellä neutraalia (pH 7). Hyvin toi-
miva komposti lämpenee muutamas-
sa päivässä 30-50 -asteiseksi. Tällöin 
ensimmäisen vaiheen hajottajat väis-
tyvät.

Kuumassa vaiheessa kuumiin oloihin 
erikoistuneet bakteerit ja sädesienet 
käyttävät ravinnokseen kompostin hel-
posti hajoavia ravintoaineita. Halvan 
energian ansiosta kompostin lämpöti-
la voi nousta jopa 85 asteeseen. Myös 
kuuma vaihe on lyhyt; enintään muu-
tamia viikkoja. 

Jäähtymisvaiheessa helpoimmin hajo-
tettavan ravinnon loppuessa kompos-
ti on energiakriisissä. Sen lämpötila 
alkaa laskea. Uudet hajottajat valtaavat 
areenan. Vaikeasti hajotettavia aineksia 
kuten puuainesta ryhtyvät lahottamaan 
mm. sienet ja sädesienet. 

Jäähtymisvaiheessa kompostissa voi 
paljain silmin havaita muutakin elä-
mää: matoja, kovakuoriaisia ja sen sel-
laisia. Jäähtymisvaihe kestää kauan, 
jopa kuukausia. Toki pikakomposto-
rista puhuttaessa myös jäähtymisvaihe 
on melko nopea. Vasta sen aikana kom-
postissa alkaa muodostua humusta. 
Parhaimmillaan pikakompostori tuot-
taa kompostimultaa jopa 10 viikossa. 
Tästä ei minulla tosin ole kokemusta.
Kompostoitumisen eri vaiheet erottuvat 
selvimmin, jos komposti täytetään ker-
ralla. Jatkuvasti täytettävässä talousjä-
tekompostorissakin kaikki vaiheet ovat 
näkyvillä eri ikäisissä kerroksissa. Täs-

tä johtuen pikakompostori kannattaa 
kääntää, jos jäähtymisvaihe alkaa kes-
tää useita viikkoja. Näin saadaan enem-
män kelvollista lopputuotetta kerralla.

Talousjätteitä 
kompostoimaan
Kompostit jaetaan yleisesti kolmeen 
pääryhmään: kasakomposti, puutar-
hakomposti ja pikakompostori. Rajaan 
tarkasteluni tässä pikakompostoriin, 
joka on siis tarkoitettu talous- ja puu-
tarhajätteille. Toki muutkin kompos-
tit soveltuvat talousjätteille, mutta kun 
käytät pikakompostoria, vältyt odotta-
mattomilta koti- ja puutarhaeläimiltä.

Ja sitten kääritään hihat
Markkinoilla on tarjolla useita pika-
kompostorimalleja. Kun kompostoit 
talousjätteitä, hanki lämpöeristetty, 
ympärivuotiseen talousjätteiden kom-
postointiin tarkoitettu pikakompostori. 
Valinnassa kiinnitä huomiota lämpö-
eristykseen ja tuulettumiseen. Kompos-
torin koko tulee olla tarpeellesi sopiva. 
5-henkisen perheen tarpeiden täyttäjä 
on noin 200-litrainen. Liian iso on han-
kala pitää käynnissä.

Hoito-ohjeet selviävät kompostorin 
käyttöohjeesta. Tässä muutamia vink-
kejä: 
Sijoita kompostori tuulensuojaiseen 
paikkaan siten, että sinne on helppo 
viedä jätteitä myös talvella. Laita kom-
postorin pohjalle noin 10 cm:n kerros 
kuohkeaa seosainetta (kts. seuraava 
kappale). Täytä kompostoria säännöl-
lisesti. Vältä yli kolmen vuorokauden 
täyttövälejä. Käytä seosaineita. Peitä 
jokainen tuomasi erä ohuella seosai-
nekerroksella. Näin jätteet pintaker-
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roksessa eivät houkuttele kärpäsiä, eikä 
kompostista tule liian tiivis. 
Pikakompostorissa palamisen tulisi 
olla nopeaa ja näin ollen hapen mää-
rän suuri. Sekoita kompostia ohjeiden 
mukaisesti. Pääsääntö on, että kesäl-
lä enemmän ja talvella aniharvoin. 
Varsinkin, jos lämpötila laskee lähel-
le nollaa. Seosaineen määrä on yleen-
sä suhteessa pöyhimistarpeeseen: mitä 
vähemmän seosainetta, sitä enemmän 
komposti tiivistyy ja vaatii sekoitta-
mista.

Kompostin perustarpeet – 
miten se pelaa?
Hyvään kompostiin tarvitaan happea, 
kosteutta, ravinteita ja energiaa, läm-
pöä ja seosaineita. Se ei siis synny 
vahingossa. 
Happi erottaa kompostin tunkiosta. 
Tunkio on läjä, joka mätänee ja hai-
see. Komposti taas on ilmava kasa, joka 
palaa. Sitä hajottavat pieneliöt tarvitse-
vat happea hengittääkseen. Hapensaan-
nin varmistamiseksi kompostin pitää 
pysyä kuohkeana. Varmistat kuohkeu-
den käyttämällä tiiviiden jätteiden seas-
sa karkeampaa ainesta, ns. seosaines-
ta, sekä sekoittamalla kompostia tar-
peen mukaan. 
Happi voi loppua myös jos komposti 
kastuu liian märäksi. Tarkkaile myös 
tuuletusaukkojen suuruutta. Yllättä-
en suurempi aukko yleensä takaa kuu-
memmin käyvän kompostin. 

Kompostin pieneliöt ovat pääasiassa 
uimareita, jotka pystyvät elämään vain 
vedessä. Huonosti toimiva komposti 
voi olla liian kuiva. Se saattaa johtua 
liian kuivasta jätteestä tai liian harvas-
ta jäterakenteesta. Esimerkiksi koko-
naiset oksat ja kukkien varret jättävät 
kompostin liian harvaksi ja se kuivuu. 
Tai komposti voi olla tarpeellesi liian 
iso. Siis kuohkea, ei harva. Ja tarpeek-
si talousjätettä. 

Kompostin ravinteet ja energia ovat 
pääasiassa hiiliyhdisteitä ja typpeä. 
Pieneliöt käyttävät eloperäisten jät-
teiden hiiltä omien elintoimintojen-
sa ylläpitämiseen ja energian tuotta-
miseen. Typpeä ne käyttävät solujen-
sa rakennusaineeksi. Toki ne käyttävät 
muitakin ravintoaineita, mutta hiilen ja 
typen suhde on elintärkeä onnistuneel-
le kompostoinnille. Hiiltä on runsaasti 
kaikessa eloperäisessä aineessa. Esim. 

puu- ja oksahake, olki, turve ja heinä 
ovat hiilipitoisia, köyhiä jätteitä. Typpi 
taas on voimaa. Typpeä on paljon vih-
reissä kasvinosissa, ruohonleikkuu- ja 
kitkentäjätteissä sekä talousjätteissä. 

Lämmön kehitys varmistetaan pitä-
mällä kompostin kansi kiinni. Useissa 
kompostoreissa on lämpömittari ulko-
kuoressaan, jolloin lämpötilan säätely 
käy kätevästi.

Hyvin toimiakseen komposti siis tar-
vitsee vielä sopivan seosaineen. Hajut 
ja mahdollinen ylimääräinen kosteus 
pysyvät kurissa ja komposti kuohke-
ana. Yleisimmin käytettyjä ovat oksa-
hake, pihakarike, turve, kuorike ja van-
ha käännetty komposti. Pääasia, että 
haju pysyy tuoksuna ja lämpötila vaih-
telee sopivasti. Ja että ymmärrät mitä 
kompostisi milloinkin tarvitsee keh-
rätäkseen.

Vianetsintä
Oire: Ei lämpene ja haisee mädänneel-
le. Syy: Liian kostea. Korjaus: Sekoi-
ta hyvin ja lisää karkeaa seosainetta.
Oire: Ei lämpene, mutta ei haise-
kaan. Jos komposti on sopivan kos-
tea, niin syy: Valmis komposti. Korja-
us: Käännä komposti, lisää tai tyhjen-
nä. Tai kompostissa on liian vähän typ-
peä. Korjaus: Lisää vihreää eloperäistä 
jätettä tai pissiä.
Oire: Kompostissa on kärpäsiä. Jos 
komposti haisee niin syy: Liian vähän 
typpeä. Korjaus: Sekoita ja lisää seosai-
netta ja typpeä. Kärpäsen toukat kuo-
levat 45 asteessa. Eli saata komposti 
pikaisesti kuumaan vaiheeseen. 
Oire: Kompostissa on muurahaisia. 
Syy: Liian kuiva. Korjaus: Lisää kos-
teutta ja jätettä. Sekoita kosteus kom-
postiin.
Oire: Kompostissa on hometta ja sie-
niä. Niin kuuluukin olla kylmenemis-
vaiheessa.

Ja vielä yksi juttu
Hajoaminen jatkuu kylmässäkin, mut-
ta hitaammin kuin lämpimässä. Talvel-
la talousjätekompostorin lämpötila las-
kee, mikäli jätettä kertyy vähän. Las-
keehan se pakkasen ansiostakin, joten 
kompostin täytön tulee olla jatkuvaa 
ja raaka-ainetasapainoon tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Vasta jääty-
neessä massassa kaikki hajotustoimin-
ta lakkaa. Jäätyminenkään ei vahin-

goita kompostoria eikä kompostimas-
saa. Kompostori vaan täyttyy tavallista 
nopeammin. Sitä voi talvella herätellä 
lisäämällä päällimmäiseen jätteeseen 
pienen määrän kuuma vettä johon on 
sekoitettu kompostiherätettä. Tämän 
kaupallisen ratkaisun voi siis hyvin 
korvata vastapissityllä pissillä. Sisäl-
tää paljon typpeä ja toimii tehokkaasti. 

Pikakompostorin ilmanvaihto kannat-
taa talvella säätää melko pienelle. Tal-
vella hajoaminen hidastuu, joten myös 
happea kuluu kompostorissa vähem-
män. 

Pikakompostoria voi ja kannattaa tyh-
jentää myös talvella. Tyhjennettyä 
kompostia voi laittaa vaikka kasalle 
puutarhakompostiin. Ja sitten kevääl-
lä kääntämään voimat takaisin maahan. 

Jos tämän jutun luettuaan päätyy aloit-
tamaan kompostoinnin, olisi syytä olla 
muutama resurssi olemassa: aikaa, 
oppimishalua ja ymmärrystä sekä pit-
käjänteisyyttä. Vähän niin kuin lasten 
kasvatuksessa. Niin se on. Itse olen 
harjoitellut molempia lajeja kohta 15 
vuotta. Joskus onnistuu, joskus taas ei. 
Mutta lannistua ei kannata. Googletta-
mallakin saa lisää tietoa ja ymmärrystä, 
vaikka ihan kaikkea ei kannata uskoa, 
mitä verkkoon on tekstiksi tarttunut.

Tuoksukasta harrastamista!

Kotikompostoritohtori
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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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Pihamauriainen eli sokerimuurahainen
Teksti: Sari Ahvenharju

Sokerimuurahainen eli pihamauriainen 
on sisätiloissa yleisesti esiintyvä muu-
rahaislaji. Pihamauriaiset ovat noin 4 
millimetrin pituisia mustia muurahai-
sia. Asuintiloihin pihamauriaiset eksy-
vät yleensä keväisin ja kesäisin ruuan-
hakumatkoillaan. Yleensä niiden pesä 
on kuitenkin ulkona: kukkapenkis-
sä, ruohomättäissä, laattojen, kivien 
ja laudankappaleiden alla sekä talon 
sokkelissa. Jos muurahaiset pesivät 
talon rakenteissa ja näyttäytyvät sisäl-
lä ympäri vuoden, voi se indikoida kos-
teusvauriota.

Syksyisin pihamauriaiset saattavat 
ilmaantua sisätiloihin uudelleen len-
tomuurahaisen muodossa. Kun aikui-
siksi kehittyneet uudet kuningatarmuu-
rahaiset saavat siivet, on niiden aika 
lentää puutarhan pihakivien tai raken-
nusten kivijalkojen kätköissä olevasta 
pesästä. Myös nuoret koiraat eli kuhnu-
rit saavat siivet selkäänsä, sillä niiden 
pitää yrittää paritella mahdollisimman 
monen neitsytkuningattaren kanssa. 
Tämä lentävien muurahaisten joukko-

vaellus saattaa muuttua hyökkäyksek-
si sisätiloihin, jos muurahaisilla on kul-
kureitti talon kivijalasta asuintiloihin.

Sokerimuurahaiset käyttävät pää-
sääntöisesti ravinnokseen kirvojen 
erittämää sokeripitoista nestettä, mut-
ta varsinkin keväisin keittiön ruuan-
muruset tuovat kaivattua lisää vielä 
niukkaan ruokavalioon. Ruokapaikan 
löydettyään muurahaiset merkitsevät 
polun ruokalähteelle ja pian paikalla 
onkin jo useita muurahaisia.

Internetin hakukoneeseen laitettuna 
sokerimuurahainen tuottaa tulokseksi 
ensimmäisenä tuholaistorjuntapalve-
luiden sivuja. Pihamauriainen on kui-
tenkin vaaraton tuttavuus. Jos muura-
haisia on sisätiloissa häiriöksi asti, on 
tärkeää muistaa varsinkin keittiössä 
siisteys, jotta ravinnonlähteitä ei oli-
si tarjolla. Muurahaisten torjuntaan on 
kehitetty erilaisia tehokkaita torjun-
ta-aineita, kuten sumutteita, sirottei-
ta, rakeita, syöttirasioita ja nesteisiin 
lisättäviä myrkkyjä. Nämä myrkyt ovat 
kuitenkin usein haitallisia myös muille 
eliöille, eritoten vesieliöille. Tärkeintä 
onkin pyrkiä löytämään muurahaisten 

Pihamauriainen eli 
sokerimuurahainen

Tieteellinen nimi: Lasius niger
Koko: 3,5 mm – 5 mm
Väri: musta/ruskea
Ravinto: kirvojen erittämä sokeripi-
toinen neste, keittiön ruuanmuruset
Esiintyminen: kukkapenkissä, ruo-
homättäissä, laattojen, kivien ja lau-
dankappaleiden alla sekä talon sok-
kelissa

www.hyonteismaailma.fi
www.malmi.fi

pesä ja tuhota se. Usein jo pelkkä kie-
huva vesi suoraan pesään riittää sen 
tuhoamiseen. 

Kesän tapahtumia Vihtijärvellä
Vihtijärven Uhkan perinteiset JUHANNUSKILPAILUT 
Nummituvalla juhannuspäivänä 26.6.2010 klo 12.30. Ilmoittautuminen kilpailuihin klo 11.30. 
Tervetuloa! Vihtijärven Uhka ry

JUHANNUSPÄIVÄN TANSSIT 26.6. 
Nummituvalla klo 20.00 Jutta Skog & Kari Nyqvistin yhtye Tervetuloa! Vihtijärven VPK
 
KESÄVIERAIDEN KIRKKOPYHÄ/KANSANLAULUMESSU 
Vihtijärven kappelissa 27.06.2010 klo 10.00 Timo Paattiniemi ja Hanna Noro Lämpimästi tervetuloa!
 
VIHTIJÄRVEN KESÄJUHLAT 
Nummituvalla 24.7.  klo 17.00  Tervetuloa! Vihtijärven VPK
 
KESÄISTÄ MUSIIKKIA ja runoja 
Vihtijärven kappelissa keskiviikkona 18.08.2010 klo 19.00.
Ulla Eho-Saario ja Vihtijärven omat osaajat. Tervetuloa!

KAHVIKONSERTTI 
Vihtijärven kappelissa sunnuntaina 22.8.2010 klo 18. Diplomisellisti Hannu Kiiski esittää Bachin, Mascagnin ja 
Skrjabin teoksia. Liput 10 €/5 €  (sis. kahvin) kylätalon hyväksi. Tervetuloa!
 
KULTTUURI-ILTA YLISEPÄSSÄ 
– päivämäärä avoinna.
Loppukesän musiikkipainotteisessa tuokiossa esiintyy kyläkuoro sekä muita kylän muusikoita ja taiteilijoita. 
Seuraa ilmoittelua www.vihtijarvi.fi sekä ilmoitustauluilla. 

VIHTIJÄRVIHÖLKKÄ juostaan 17.10.2010 klo 12 (puolimaraton lähtö klo 11.30)
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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 12-17

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
Kaisu Karstila 040-725 1181

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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Vuosikirjanumero KHO:2009:104

Korkein hallinto-oikeus antoi vuo-
den vaihteessa päätöksen kaikille, jot-
ka haluavat vaikuttaa omaisuutensa 
kohtaloon kuolemansa jälkeen. KHO 
hyväksyi antamallaan päätöksel-
lä testamentti- mallin, jonka käytön 
perintöverotus on tähän saakka estä-
nyt.  Päätöksen perusteella on selvää, 
että osittaisluopumista ei voida pitää 
veronkiertona, jos testamentti sen sal-
lii. Vakiintuneen perintöverotuskäy-
tännön mukaan luopuminen osittain 
perinnöstä tarkoittaa tuplaverotusta. 
Vaihtoehdot ovat joko/tai - joko otat 
koko omaisuuden omistusoikeudella 
tai sitten et mitään. 

Tämä asiantila on nyt muuttunut, jos 
vain asia on otettu huomioon testa-
mentissa. KHO:n päätöksessä puitiin 
testamenttia, jossa oli annettu peril-
lisille (omille lapsille) laajalti vaih-
toehtoja. Testamentin mukaan saa-
jat voivat valita, ottavatko saamaan-

sa omaisuuteen omistusoikeuden vai 
käyttöoikeuden. Lisäksi oli mainittu, 
että saaja voi vastaanottaa omistus-
oikeuden tai käyttöoikeuden osittain. 
Perilliset olivat käyttäneet vaihtoeh-
toja vaihtelevasti siten, että yksi otti 
vastaan murto-osan perinnöstä omis-
tusoikeudella ja loput käyttöoikeudel-
la ja toinen vastaan pelkän käyttöoi-
keuden. Tällöin omistusoikeus meni 
suoraan lapsenlapsille käyttöoikeu-
den pysyessä välisukupolvella. Lap-
senlapset pääsivät pienemmillä perin-
töveroilla, kun käyttöoikeuden arvo 
otettiin huomioon perintöveroa mää-
rättäessä.

Kokonaisuutena ajatellen veroista täl-
lä kertaa säästettiin, koska hypättiin 
yhden sukupolven yli, eivätkä lapsen-
lapset enää omien vanhempiensa jäl-
keen joudu maksamaan perintöve-
roa tästä jo perimästään omaisuudes-
ta. Lisäksi käyttöoikeus vielä pienen-
si maksettavaa veroa. Normaalitapa-
uksessa, ilman testamenttia, jokainen 
sukupolvi maksaa veron koko koko-
naisuudesta. 

Lisätilaa testamentille

Teksti: Anu Kuusela

Nyt kun KHO kumosi veronkierto-
ajatuksen, testamentti voidaan jatkos-
sa  kirjoittaa huomattavasti vapaam-
min. Jos testamentti on jo olemas-
sa, nyt kannattaa pohtia olisiko syy-
tä muuttaa sitä enemmän valinnanva-
pautta jättävään suuntaan. Vapaam-
pi vaihtoehto saattaa olla mahdolli-
nen ilmankin, mutta varminta on kir-
joittaa asian nimenomaisesti hyväk-
syvä lauseke suoraan itse testament-
tiin. Jos testamenttia ei ole vielä tullut 
tehtyä, nyt on ainakin yksi hyvä syy 
lisää laatia se jo tänään.

Veroterveisin Anu  

Lyhennelmä veroasiantuntija Sari-
anne Mäkelän kirjoituksesta: Lisä-
tilaa testamentille Yrittäjä Sanomat 
2/2010.

Kahvikonsertti Vihtijärven kappelissa 
kylätalon hyväksi

Hannu Kiiski on tunnettu ja pidetty vihtiläinen sellisti. Hän asuu per-
heineen Nummelassa ja opettaa sellonsoittoa Sibelius-Akatemiassa, 
jonka lehtorikuntaan hän on kuulunut jo 15 vuotta.  
Hannu Kiiski konsertoi Vihtijärven kappelissa sunnuntaina, elokuun 
22. päivä 2010 klo 18. Konsertissa kuullaan mm. Bachin , Mascagnin 
ja Skrjabin teoksia.
 

Ohjelmamaksu (sis. konserttikahvit) 10 € / 5 €.

Tervetuloa!
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Vuosi 2009 oli VPK:n osalta varsin 
vilkas toimintavuosi. Mäellä järjes-
tettiin noin 60 talkoopäivää vuoden 
aikana. Vakiorutiineihin kuuluvien 
kiinteistön huoltotoimenpiteiden ja 
yleisötapahtumien lisäksi talkootyö-
tä vaativat paloautotallin ovien uusin-
ta, uusi lämmitysjärjestelmä sekä 
pihasaunan laajennus. Hyvin pal-
vellut sammutusauto Mercedes Uni-
mog siirtyi muihin tehtäviin ja tilal-
le saimme Scanian vuosimallia -97. 
Uuden sammutusauton kalustaminen 
ja käyttökoulutus työllistivät hälytys-
osastolaisia. Hälytystehtäviä VPK:lla 
oli vuonna 2009 20 kappaletta. Myös 
koulutusrintamalla on ollut kiireis-
tä, hälytysosastoon on liittynyt kak-
si uutta sammutusmiestä ja nuoriso-
osasto on jälleen varsin aktiivinen 15 
jäsenen voimin. 

Itse Nummituvan kiinteistön suhteen 
vuosi 2010 on päätetty pyhittää aloi-
tettujen perusparannusprojektien lop-
puun saattamiselle, esimerkiksi läm-

mitysjärjestelmän ja pihasaunan vii-
meistelylle. Pidämme sormet ristis-
sä, ettei suunniteltujen rutiinihuolto-
töiden lisäksi tule kiinteistöjen osal-
ta yllätyksiä. Kaikki ovat tervetullei-
ta Nummituvan talkoisiin, joista pois-
tutaan aina saunanraikkaana ja vat-
sa täynnä VPK:n naisosaston tarjo-
amaa ruokaa. Talkoista tiedotetaan 
paikallislehdissä ja netissä osoitteessa 
www.vihtijarvi.fi.
  
Sammutussopimus Länsi-Uuden-
maan pelastuslaitoksen kanssa on 
katkolla vuoden 2010-2011 vaihtees-
sa, joten neuvottelut uudesta sopi-
muksesta työllistävät VPK:n johtoa 
lähes koko kuluvan vuoden. 

Lopuksi Vihtijärven VPK muistut-
taa kunnollisten kiinteistön numero-
kylttien tärkeydestä. Hädän hetkel-
lä pelastajien paikalle löytämistä hel-
pottaa selkeä ja hyvin näkyvillä oleva 
kyltti. Kyltti on valkeapohjainen tau-
lu, jonka korkeus on vähintään 17,5 
cm ja numeroiden korkeus on 15 cm.
Numerokyltti sijoitetaan kiinteistön 
seinään, mistä sen tulee näkyä sille 

tielle, jonka mukaan osoite muodos-
tuu. Jos rakennus on yli 50 m:n pääs-
sä tiestä, kyltti sijoitetaan liittymään, 
josta kiinteistölle kuljetaan.

Kehotamme kaikkia toiminnasta kiin-
nostuneita ottamaan rohkeasti yhteyt-
tä osastojen vetäjiin. Iloiseen jouk-
koomme mahtuu vielä hyvin mukaan.
Hälytysosasto 
Harri Hampori, 040-5917948
Naisosasto 
Mervi Kannisto-Kallela, 0400-998712
Nuoriso-osasto 
Kaisa Kuusela, 040-3769990
Veteraaniosasto 
Taito Pietilä, 041-4538684

Nummituvan tulevia 
tapahtumia:
26.6. Vihtijärven Juhannus (Uhka ja 
VPK)
24.7. Koko perheen kesäjuhlat
6.11. Pyhäinpäivän tanssit
11.12. Pikkujoulut (Uhka ja VPK)

HYVÄÄ KESÄÄ JA TERVETULOA 
NUMMITUVAN TAPAHTUMIIN!
VIHTIJÄRVEN VPK

Kuulumisia Nummituvanmäeltä 

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

Teksti: Mika Nilsson
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Kevään myötä jännitys osastossa kas-
vaa, kun kesän suurleiri Palotarus 2010 
lähestyy hurjaa vauhtia! Joka neljäs 
vuosi järjestettävä valtakunnallinen ja 
kansainvälinen suurleiri kerää palokun-
tanuoria Suomen rajojen sisä- ja ulko-
puolelta. Padasjoella järjestettävälle 
suurleirille odotetaan palokuntanuoria, 
kouluttajia ja toimihenkilöitä noin nel-
jätuhatta. Vihtijärven Vpk:n nuoriso-
osasto kantaa leirille kortensa kekoon 
noin 20 hengen voimin. 

Alkuvuoden tapahtumiin kuului helmi-
kuussa Talven taite -tapahtuma ja lumi-
veistoskilpailu sekä maaliskuussa talvi-
leiri. Vantaalla Sotungin Vpk:n ympä-
ristössä järjestetyssä lumiveistoskil-
pailussa osastomme keräsi mainetta ja 
kunniaa voittamalla kilpailun! Lumi-
veistos Kameli vakuutti kilpailun tuo-
marit samoin kuin joukkueessa vallin-
nut toimeliaisuus, yhteishenki, asenne 
sekä veistoksen tarina. 

Maaliskuun alussa Uudenmaan Pelas-
tusliitto järjesti jo perinteeksi muodos-
tuneen talvileirin Vihtijärven Num-
mituvalla. Leiri kokosi yhteen nuori-
so-osastoja Uudeltamaalta, jolloin lei-
rin vahvuudeksi muodostui 150 hen-
keä. Talvinen viikonloppu meni kisail-
lessa leikkimielisiä kilpailuja, tutustu-
misella Vihtijärven ostoskeskukseen 
(!), elokuvaillan merkeissä sekä opet-
telemalla leirielämää talviolosuhteis-
sa. Majoittuminen tapahtui puolijouk-
kueteltoissa, minkä johdosta moni lei-
riläinen sai tuntumaa kipinävuorois-
ta jo paljon ennen sotaväkeen astumis-
ta! Leirin herkullisesta muonituksesta 
vastasi Vihtijärven Vpk:n naisosasto. 

Jottei elämä olisi pelkästään leireillä ja 
kilpailuissa käyntiä, kuuluvat nuoriso-
osaston toimintaan olennaisesti viik-
koharjoitukset. Nummituvalla harjoi-
tellaan kerran viikossa palomiestaitoja, 
ensiapua, kodin paloturvallisuutta sekä 

välillä vähän urheillaankin. Nuoriso-
osastossa on tällä hetkellä 15 aktiivista 
jäsentä ja heidän piiskureinaan toimii 
8 armotonta kouluttajaa. 

Kuluva vuosi tuo mukanaan viikko-
harjoitusten ja kesäleirin lisäksi vielä 
syksyn alueleirin sekä loppuvuodesta 
yöpäivystyksen. Alueleiri on viikon-
lopun pituinen leiri, joka kerää yhteen 
Länsi-Uudenmaan palokuntanuoria. 
Yöpäivystys on nuoriso-osaston oma 
tapahtuma, joka järjestetään Nummi-
tuvalla. Nimensä mukaisesti nuoret 
päivystävät hälytys- ja pelastustehtä-
viä yhden vuorokauden ajan. Koulut-
tajat suunnittelevat ja rakentavat eri-
näiset kuvitteelliset, mutta todentun-
tuiset pelastustehtävät, joten tiedossa 
on siis hurjaa keikan ajoa! 

Iloista ja aurinkoista kesää toivottavat 
nuoriso-osastolaiset!!! :)

Keväinen tervehdys Vihtijärven 
VPK:n nuoriso-osastosta! 

Teksti: Kaisa Kuusela  Kuva: Heli Einesalo

Kaisa Kuusela esittelee paloautoa pienille palomiehenaluille.
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HALLITUS 2010
puheenjohtaja  Jukka Vihtkari p. 0400-802369, 09-2760720
varapuheenjohtaja Eija-Sinikka Jokinen p. 0400-471877, 09-2760722
sihteeri Tarja Kymäläinen p. 040-419 2339, 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. Mikko Suominen
 
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
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Kylämme nuoret ovat erittäin aktiivi-
sia urheiluharrastusten suhteen. Väki-
määrä ei kuitenkaan riitä siihen, että 
voisimme olla mukana sarjaluontei-
sissa joukkuelajeissa, kuten jalkapallo 
tai salibandy. Näissä lajeissa harraste-
mahdollisuudet pitää siis hakea isom-
mista taajamista. Melko nuoresta iäs-
tä alkaen harjoituksia on jo muutaman 
kerran viikossa, joten ohjelmaa piisaa 
monelle aivan riittävästi. Kylällä jär-
jestettävissä harrastemahdollisuuksis-
sa tämä on näkynyt hieman vähenty-
neenä osallistumisena eri aktiviteettei-
hin. Kaikkein pienimmillä riittää kui-
tenkin intoa ja mahdollisuuksia olla 
mukana ”liikkarissa” sankoin joukoin. 
Se onkin palkitsevaa, että näille viikot-
taisille liikuntamahdollisuuksille on 
kysyntää ja monelle lapselle se tuntuu 
olevan viikon kohokohta. Huolestutta-
vaa on sen sijaan se, että kerhon vetä-
jistä on pulaa. Tällä hetkellä kerhon 
vetäminen on ollut lähes kokonaan 
Sundströmin Jarin harteilla. Tähän rin-
kiin kaivattaisiin lisää ihmisiä, joilla 
on halu ja mahdollisuus antaa aikaan-
sa tälle tärkeälle työlle.

Naisten kuntopiiri eli Uhkan fitness-
osasto on jatkanut suosiotaan, eikä 
kävijämäärä ainakaan ole vähenty-
nyt. Tämä kertoo tarpeesta tehdä asioi-
ta yhdessä, jolloin ryhmä antaa voimia 
nostella puntteja entistä rivakammin. 

Tulevana kesänä pesäpallon suhteen 
on odotettavissa pitkästä aikaa toi-
mintaa kuntasarjatasolla. Nyt suunni-
tellun mukaan tarkoituksena on pela-
ta lyhyt sarja turnausluotoisena, jois-
ta yksi turnaus järjestettäneen Vihtijär-
ven kentällä. Tämähän tarkoittaa sitä, 
että meillä Vihtijärvellä pitää aloit-
taa harjoittelut kevään aikana ja kiin-
nostuneita toivotaan tähänkin runsaas-
ti mukaan. 

Tämän vuoden tärkeimpiin lukeutuva 
tapahtuma ajoittuu tietysti juhannuk-
seen ja juhannuskisoihin. Viime vuon-
na sää ei suosinut parhaalla mahdolli-
sella tavalla, mutta se ei tuntunut hait-
taavan yleisöä, jota oli paikalla run-
saasti. Kaikesta huolimatta itse kilpai-
lut saatiin käydä läpi lähestulkoon kui-
vissa olosuhteissa ja olihan lämpötila 
kuitenkin sellainen suomalaisen kesä-
sään keskiarvo. Tänä vuonna tava-
taan taas Nummituvan kentällä samal-
la hauskalla meiningillä.

Vihtijärven Uhkan satoa 
eli urheiluseurakuulumiset

Teksti: Jukka Vihtkari
Kuvat: Niko Einesalo Toinen tärkeä tapahtuma tulee ole-

maan 42. vihtijärvihölkkä, jossa juos-
taan jo toisen kerran myös puoli-
maraton. Ensimmäinen kerta toi täl-
le matkalle pienehkön osallistujajou-
kon, mutta näin perinteikäs juoksu-
tapahtuma saa varmasti jatkossa tun-
nettuutta myös puolimaratonin osalta. 
Joten, hyvät kyläläiset, teillä on vie-
lä loistavasti aikaa harjoitella tähän. 
Hyvällä huumorilla tässäkin pärjää 
erittäin hyvin eli ei muuta kuin haas-
tamaan ystävät sekä tutut. Mainitta-
vaa on lisäksi, että vihtijärvihölkkä 
on myös Vihdin Hölkkäkunkku -sar-
jan yksi osakilpailu. Hölkkakunkku 
ja -kuningatar -kilpasarjoissa kamp-
paillaan Vihdissä järjestettävien kuu-
den eri juoksutapahtuman yhteispiste-
potin voittajasta. Lisätietoja tästä kil-
pasarjasta löytyy Vihdin Viestin koti-
sivuilta.

Kaikenlainen kuntoilu on saanut 
uuden nousun, joten pitäkäämme tämä 
tahti jatkossakin. Ei pelkästään kesäla-
jeissa vaan myös ensi talven lumilla ja 
jäillä. Viime talvena sai ainakin huo-
mata luistinradan olleen erittäin suu-
rella käytöllä, joten suuret kiitokset 
kaikille asian eteen töitä tehneille. 
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Vihtijärveläisiä yrityksiä
Alen Oy
Hannele Haaranen
Kirjanpidot, tilinpäätökset, verotus
Pyyniementie 12
03790 Vihtijärvi
p. (09) 2760 750, 040 524 0492

Arvo ja Kirsti Petrell
Suoramyynti, sahatavaraa, sahausta, mök-
kimajoitusta, 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

FinnEpos
Magentum Oy
Laadukasta lukemista - kaunokirjallisuut-
ta sekä asiaa
www. finnepos.com
www. magentum.fi

Harvitek Ky
Ilmanvaihtotyöt ja –tarvikkeet sekä lai-
temyynti, rakennuspeltityöt, sadevesijär-
jestelmät, kattoturvatuotteet, minikaivuri-
vuokraus, äänentoistolaitteiden vuokraus
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 ja neuvonta.
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 hiekoitustyöt
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

Mika Laurila
Autoilija
Pohjoinen Vihtijoentie 77 
03790 Vihtijärvi 
puh. 0400-934336 

Pasi Nyman
Puutavaranosturi puunkorjuuseen
Suopellontie 589
05720 Hyvinkää
p. 040 767 7783

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, veikkaus, 
asiamiesposti ja matkahuolto
Karkkilantie 8
03790 Vihtijärvi
p. (09) 2760 601

Taksi Vihtijärvi
Suvipirtintie 58
03790 Vihtijärvi
p. 0400-471811

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

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

Tmi Tero Pullinen
Yritysjohdon ja myynnin koulutuspal-
velut
Lopentie 1775
03790 Vihtijärvi
p. 050 3728 399

Tmi VK-hoidot Viljo Kasanen
Energiahoitoja kaukohoitona
Rönnintie 183
03790 Vihtijärvi
(09) 2760 839, 050 563 8571

TN-yrityslahjat / Tuula Nyman
Tilauskalenterit ja muut yrityslahjat
Hämeenkatu 13-17
05800 Hyvinkää
p. 0400 819 784
e-mail: tuula.nyman@tn-yrityslahjat.fi
www.tn-yrityslahjat.fi

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 säh-
köpostilla, mika.nilsson@vihtijarvi.fi
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HARVITEK KY
Ylimmäistentie 1052

03790 Vihtijärvi
Harri Vihtkari puh. 0400-472 345

- ilmanvaihtotyöt ja –tarvikkeet sekä laitemyynti
- rakennuspeltityöt
- seinä- ja kattotikkaat sekä muut kattoturvatuotteet
- minikaivurivuokraus (1,7 tn)
- äänentoistolaitteiden vuokraus
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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

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

KULJETUS & MAANRAKENNUSLIIKE
J. VIHTKARI KY

WWW.VIHTKARI.COM

- Kaikki maanrakennusalan työt - Lavettikuljetukset max 21 tn
- Vaihtolavakuljetukset
- Kiviainestoimitukset
- Roskalavat  
- Kaivuutyöt  Puh. 0400-481 973
- Jätevesijärjestelmät  Jorma Vihtkari
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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

 
Apuantero Ky 

Rakentaminen ja remontointi 
 

Kari Ranta 
040 5322 409 

 
Suvipirtintie 6 

0003790 Vihtijärvi 
 

MARKET LÄYLIÄINEN
kauppias Markku Kontturi
Läyliäistenraitti 83 , p.019-443131 www . m-ketju . fi

Palvelemme arkena ja pyhänä !  TERVETULOA !

Ma-Pe klo 9-20
La klo 8-16

Sunnuntaisin klo 10-14

Paikallisesti parempaa palvelua
yksityistä,itsenäistä yrittämistä vuodesta 1989 alkaen

suosimme paikallisia tuottajia,sekä yrityksiä - tee sinäkin niin
panostamme palveluun ja tuoretuotteisiin

MARKET LÄYLIÄINEN
kauppias Markku Kontturi
Läyliäistenraitti 83 , p.019-443131 www . m-ketju . fi

Palvelemme arkena ja pyhänä !  TERVETULOA !

Ma-Pe klo 9-20
La klo 8-16

Sunnuntaisin klo 10-14

Paikallisesti parempaa palvelua
yksityistä,itsenäistä yrittämistä vuodesta 1989 alkaen

suosimme paikallisia tuottajia,sekä yrityksiä - tee sinäkin niin
panostamme palveluun ja tuoretuotteisiin
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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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Maakunnan reiluin rauta- ja 
maatalouskauppa Läyliäisillä ja Karkkilassa 

 

 • Karkkilassa uusittu piha ja  • Uskomattomat löydöt Leinon 
  puutarhamyymälä  Löytöliiteristä Läyliäisistä

 • Edulliset kuljetuspalvelut • Mukavimmat myyjät

 

Jo yli 100 vuotta ostajan asialla
KARKKILA PUH. 020 755 2 500 LÄYLIÄINEN PUH. 020 755 2 550

KYTÄJÄN KIOSKI 
 

Tee retki ja tule tutustumaan Kytäjän Kioskiin! 
 

* Lounas ma-pe 11-15   * Grilliruokaa 
* Kahvia    * Juomia 
* Keskiolutoikeudet   * Elintarvikkeita ym. 
* HyvinPesu Oy:n palvelupiste  * Leffariihen DVD:t myynnissä 
* Musiikki CD-levyjä   * Öljypuun tuotteita 
 

Avoinna ma-pe 9-21, la 10-21, su 11-21. 
Sijainti n. 13 km Vihtijärveltä Kytäjäntietä, Kytäjäntie 1071, puh. 040 824 1962 

www.kytajakioski.com 
 

 
 

Nähdään kioskilla! 
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Hannele Haaranen

Rakennusalan työt luotettavasti ja 
ammattitaidolla

Suvipirtintie 58
03790 Vihtijärvi
gsm 0400-777829, fax 09-2227640
ph.saneeraajat@gmail.com
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Huhdintie 5   
03600 Karkkila 
KLT Saija Vihtkari 
P. 040 7662171 
www.clerica.fi    

Tilitoimisto ja 
taloushallinnon 

palvelukumppanisi 

 

 

KAARINAN 
PIHA JA

PUUTARHA
- piha- ja puutarhasuunnitelmat 

sekä niiden toteutukset
- puutarhan hoitotyöt ja neuvonta

Kaarina Pullinen 050-363 2967

Vihtijärvi
kaarinapullinen@gmail.com

Lepsämäntie 1, 11 krs.
Puh. (09) 878 8222

-  Uusimmat 
hiustrendit

-  Hiusten-
pidennykset

-  Hää- ja 
juhlameikit

-  Meikkaus 
opastukset

-  Rakennekynnet 
geeli- ja 
akryylitekniikalla

- Lahjakortit
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AALLON KAUPPA 
 

- PALVELEVA LIHA- JA KALATISKI NAAPURIKYLÄSSÄ 
- VALIKOIMISSA MYÖS LÄHIRUOKAA  

 
Avoinna 

  
ma-to 8.30 - 19 
pe  8.30 - 20 
la   8 - 16 
su          10 - 14 

 
Asiointiliikenne Vihtijärveltä Läyliäisiin kulkee tiistaisin. Puh. 0400-471 811 

 
TERVETULOA! 

 
019-443 135, Läyliäistenraitti 346, 12600 Läyliäinen 

Ystävällisen palvelun Neste-asema!

Loppi Tutuksi -esite
koko: 1/4 A5:sta (123 x 45 mm), 4-väri

�

Neste Läyliäinen
Huoltoasema Uotila Oy, Läyliäistenraitti 116
Puh. (019) 443 249. Ark. 6-20, la 7-20, su 9-20

Käynti meillä voi 
muuttaa elämäsi!

··· Kirkasta päiväsi tehokkaassa, mutta 
    hellävaraisessa pikapesussamme
··· Uusitut tankkausautomaatit
··· Myymälä ja kahvila 

Pesuetu-
kortilla

joka 6. pesu
veloituksetta!

Jaanan TAKSI٭
LÄYLIÄINEN

Puh. 040 738 7521

TAKSI
Leena Suosilta
LÄYLIÄINEN

Puh. 0500 203 205
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MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS ! 
 
Läyliäisten Sähkö Oy  
Karkkilantie 7 Kimmo Joutsi 040-591 5056 www.layliaistensahko.fi  
12600 LÄYLIÄINEN Erkki Voivala 0400-483 230 etunimi.sukunimi@layliaistensahko.fi 

 
• Sähköalantyöt  
 
• Suunnittelu 
 
• Ylijännite- 
  suojaukset 
 
• Sähköalan 
   kuntotutkimus 

 
 • Murtohälytys- 
   järjestelmät 
 
 • Etäohjaus- 
   järjestelmät 
 
 • Valvonta- 
   järjestelmät 

 
• Tarvikemyynti 
 
• Antenni- 
  asennukset 
 
• Ilmalämpö- 
  pumput 
 
• Ilmavesi- 
  lämpöpumput 

Kuljetus
M.H. Laurila

Kappaletavara-
kuljetukset

Mika Laurila
0400 934336

Pohjoinen Vihtiojantie 77
03790 Vihtijärvi

LOPEN JÄTEHUOLTO
Timo Ranta

- loka-, jäte- ja siirtolavakuljetukset

- viemärien avaukset

- vessojen vuokraukset

p. 019 443 488

auto 0500 486 788
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 Lattioita kattavasti
Valmisparketit
Asuntomatot
Julkisen tilan päällysteet
Märkätilan päällysteet
Laminaatit
Keraamiset laatat

•
•
•
•
•
•

Upofloor Oy, Puh. 0207 409 600    www.upofloor.fi

KAIKKEEN
RAKENTAMISEEN
• kerrostalot
• rivitalot
• omakotitalot
• loma-asunnot
• saneerauskohteet

MYYNTIKONTTORI
Järvihaantie 16
01800 KLAUKKALA
puh. / faksi 0207 940 665
ari-pekka.mustonen@kuhmonikkuna.com

www.kuhmonikkuna.com

PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT
LAATUA MITTOJEN MUKAAN

Koulu- ja kylätalon peruskorjauksen 
yhteistyökumppaneita
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Mikkolan Suoramyynti  
 
- Suoraan maatilalta perunat, juurekset, vihannekset, tuoreet pullat ja leivät, mehut, jauhot, 

hillot, kananmunat 
- Pitopalvelu ja tilauskonditoria 
- Opastettuja mökijäajeluita 
- Polttopuita 
- Puintiurakointia 
 
 
MIKKOLAN SUORAMYYNTI 
Läyliäistenraiti 984 
12600 Läyliäinen 
Antti: 0400-851 742 
Anne: 040-746 2968 
antti.mikkola@pp1.inet.fi 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIKKOLAN SUORAMYYNTI 

 
 
- Suoraan maatilalta perunat, juurekset, vihannekset, tuoreet pullat ja leivät, 

mehut, jauhot, hillot, kananmunat 
- Pitopalvelu ja tilauskonditoria 
- Opastettuja mö kijäajeluita    
- Polttopuita 
- Puintiurakointia     

Mikkolan Suoramyynti 
Läyliäistenraitti 984 
12600 Läyliäinen 
Antti: 0400-851 742 
Anne: 040-746 2968 
antti.mikkola@pp1.inet.fi 

n



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

VEIKKAUKSEN 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


