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Kesä alkaa nyt

Vihtijärveläinen  – Vihtijärven kylälehti ilmestyy kerran vuodessa 
Päätoimittaja: Heli Einesalo 

Toimittajat: Sari Ahvenharju, Aku Ahlholm, Lea Viitaniemi, Kaarina Pullinen 
Kuvaaja: Juha Ahvenharju 

Kannen kuva: Veikko Törmälehto 
Piirrokset: Sari Ahvenharju 
Kuvituskuvat: Jenny Silvasti 

Ilmoitusmyynti: Kaarina Pullinen 
Painopaikka: Suomen Painotuote 

Tuoreimmat tiedot: www.vihtijarvi.fi 

Teksti: Heli Einesalo

Alkukesä on vuoden parasta aikaa. Luonnon vihreys on kauneimmillaan, syreenit 
tuoksuvat, eivätkä rikkaruohot ole vielä vallanneet pihoja ja kukkapenkkejä. Kesälomakin on edessäpäin. 

Myös Vihtijärvi on kauneimmillaan tähän aikaan vuodesta. Kesän aikana on ainakin pyöräiltävä Ylim-
mäisen ympäri, ihailtava Rokokallion laelta avautuvaa maisemaa ja käytävä soutelemassa Vihtijärvellä. 
Toivottavasti kesä on lämmin, sillä Syökerin kunnostettua uimarantaa on päästävä käyttämään! 

Kesän tapahtumissa on mukava piipahtaa. Juhannuskisojen ja kesäjuhlien lisäksi pääsemme tänä vuonna 
oman kylän kamarimusiikkijuhlille. Ne järjestetään kappelissa, joka juhlii kesäkuun alussa 50-vuotispäi-
väänsä. 

Juhlia on siis luvassa tänäkin vuonna. Viime vuonnahan saimme paistatella Vuoden kylänä maassa, joka 
valittiin maailman parhaaksi! Asumme siis maailman parhaassa 
kylässä - mutta senhän jo tiesimme. Juhlatunnelmia ja 
voiton satoa käsitellään tässä lehdessä eri tavoin.

Yksi alkaneen kesän merkki on Vihtijärveläisen ilmestyminen.
Siinä yksi juhlan aihe lisää – pitelet nimittäin käsissäsi
lehden 15-vuotisnumeroa. Pidäthän syntymäpäiväsankaria 
käden ulottuvilla – siinä on paljon tietoa kylän asioista sekä 
mielenkiintoista kesälukemista. Riippukeinussa tai laiturin 
nokassa voit vaikkapa sukeltaa kylän varhaiseen historiaan, 
tai tutustua erään kyläläisen muistelmiin vuosien takaa.

Lukuiloa toivoen,
Heli
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Kyläyhdistyksen vilkas toimintavuo-
si on päättynyt kylätalon valmistumi-
seen.  Monivuotinen rakennusprojekti 
on saatu päätökseen, ja voimme kaik-
ki ilolla todeta, että siinä on kannatta-
nut olla mukana -  kuka milläkin tavoin. 
Oli hienoa, että löytyi rohkeutta lähteä 
toteuttamaan kouluhanketta. Meillä oli 
myös hyvää tuuria: löysimme rahoitta-
jan sekä hyvät ja osaavat tekijät. Ja en-
nen kaikkea myös kunta ja muut yhteis-
työkumppanit luottivat meihin. Yhteis-
työ ja talkoohenki ovat tuottaneet mah-
tavan lopputuloksen. Olemme kaikki 
saaneet tehdä jotakin suurta niin henki-
sesti kuin ruumiillisestikin. Yhdessä te-
kemisen riemu ja meininki on ollut hy-
vin palkitsevaa ja innostavaa.  

Nyt on valmista, ja voimme kaikki 
nauttia peruskorjatusta koulusta/kyläta-
losta kukin tavallamme. Kun ilta-aurin-
gon laskiessa astuu kylätalon isoon huo-
neeseen ja katsoo Alimmaisen järvelle, 
on näky kerrassaan mykistävä. Koulu-
laiset ovat jo saaneet nauttia siitä joka 
päivä. Koulun harmoninen kokonaisuus 
tulee vaikuttamaan varmasti myöntei-
sesti koululaisten varhaisiin koulukoke-
muksiin. Uskon, että tuon näkymän saa 
kokea mahdollisimman moni, kun ky-
lätalo on saatu käyntiin kokonaan. Nyt 
ollaan vasta etsimässä toimintatapoja, 
ja tarkoitus on saada talolle mahdolli-
simman paljon toimintaa.  Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton perhekahvila 
on jo vuokralla, ja suunnitteilla on seu-
rakunnan järjestämää toimintaa. Lisäk-
si on luvassa erilaisia teemailtoja, kok-
kausta sekä hyvinvointi- ja kauneus-
palveluja. Taloa tullaan vuokraamaan 
myös yksityisiin tilaisuuksiin. Vuokra-
tulot ovat tärkeä tulolähde kylätalon yl-
läpitokustannuksiin.

Vuoden kylä
Toinen iso tapahtuma viime kaudella 
oli Vihtijärven nimeäminen valtakun-
nalliseksi vuoden kyläksi. Olimme yh-
dessä vastaanottamassa Pieksämäellä 
elokuussa tuon tunnustuksen. Juhlase-
minaarin tunnelma oli mahtava, innos-
tava ja juhlallinen. Siellä todistettiin, 
että kannattaa puhaltaa yhteen hiileen ja 

toimia yhteisten kyläasioiden puolesta. 
Miten tämä tunnustus on näkynyt 

toiminnassamme ja mitä olemme saa-
neet siitä? 
Positiivista palautetta on tullut valtavas-
ti Vihtijärven kylän toiminnasta yleen-
sä. Koulu- ja kylätaloprojektista on pyy-
detty kertomaan eri tilaisuuksissa ja se-
minaareissa. Lisäksi Vihtijärvellä on 
vieraillut erilaisia ryhmiä, joille olem-
me esitelleet Nummitupaa ja kappelia.

Näin on ollut mahdollisuus tuoda 
esille kylää, ja lisäksi olemme saaneet 
siitä jopa rahallisen korvauksenkin. 
Näin olemme tuotteistaneet kyläesitte-
lyn ja olemme valmiita esittelemään sitä 
eri tilaisuuksissa myös jatkossa. Kesä-
kuussa onkin tulossa Toksovan ja Ote-
pään ryhmä tutustumaan Vihdin ympä-
ristöasioihin ja samalla myös vuoden 
kylään. Valtakunnallinen lehdistö pai-
kallisen lehdistön kanssa antoi paljon 
tilaa sivuillaan vuoden kylä -aiheelle. 
Myös eestiläinen Maalehden toimitta-
ja vieraili kylässä ja teki ison jutun leh-
teen. Mainittakoon, että toimittaja Sil-
ja Lättemäe sai tunnustuksen hyvin 
valitusta aiheesta ja hyvin kirjoitetus-
ta artikkelista. 

Suurta mainosarvoa olemme saaneet 
myös siitä, että olemme ensimmäinen 
valtakunnallinen vuoden kylä Uudella-
maalla.  Uudenmaan liitto valitsi Vihti-
järven helmikuussa 2010 vuoden uus-
maalaiseksi kyläksi, ja tämä on johtanut 
yhteistyöhön liiton kanssa. Olemmekin 
kehittelemässä yhteistä hanketta yhdes-
sä Uudenmaan liiton, ympäristöminis-
teriön, Ely-keskuksen sekä Vihdin kun-
nan kanssa. Onnistuessaan tämä hanke 
tulee olemaan mittava ja sen vaikutuk-
set näkyvät laajemminkin.

Uudenmaan liitto työstää parhaillaan 
maakuntakaavaa, ja uskon että kylien 
asemaan tällä vuoden kylä -tunnustuk-
sella on vaikutusta. Uusmaalaisen ky-
län malli tiiviiden taajamien kupeessa 
on vielä määrittelemättä, ja tätä mallia 
etsitään myös uuteen maakuntakaavaan.

Vuoden kyläksi nimeäminen on 
mahtava tunnustus kaikille vihtijär-
veläisille. Sen vaikutus tulee olemaan 
pitkäkestoinen, ja se innostaa toimi-

maan yhdessä. Pidetään edelleen yllä 
vihtijärveläistä tekemisen meininkiä, 
sitoudutaan ja puhalletaan yhteen hii-
leen. Tulokset näkyvät ja palkitsevat 
ennen pitkää.

Tulevaisuuden näkymät
Kyläyhdistykselle olisi koko kylän toi-
minnan kannalta tärkeätä saada palkat-
tua kyläkoordinaattori. Kaarina Pulli-
sen pestihän päättyi viime vuoden lo-
pussa. Kylätalon toiminnan organisoin-
tiin ja markkinointiin tarvittaisiin pal-
kattu työntekijä. Kylän toiminnot ovat 
jo niin mittavia, että emme voi olettaa 
kenenkään tekevän niitä talkoilla oman 
työnsä ohessa.  Tähän olemme kehit-
telemässä omaa hanketta.  Myös yllä-
mainittu kylän kehittämishanke eri vi-
ranomaisten kanssa on ensiarvoisen tär-
keä koko Vihtijärven kylälle. 

Vesiosuuskunta etsii uusia ratkaisu-
ja mahdollisen oman puhdistamon saa-
miseksi kylälle. Senioritalon selvitys on 
valmistumassa.  Nämä ovat pitkän täh-
täimen suunnitelmia ja hankkeita, joita 
tulemme tarvitsemaan elinvoimaisen ja 
omavaraisen kylän kehittämisessä. Näi-
den hankkeiden tuloksena Vihtijärven 
kylä tulee säilymään elinvoimaisena ja 
sen tulevaisuus on taattu. 

Teitä kaikkia tervehtien Anu

14.04.2011
Puheenjohtajan katsaus 
Anu Kuusela, Kyläyhdistyksen pj
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Tunnelmia kyläjuhlasta 9.10.2010
Koonnut: Heli Einesalo   Kuvat: Juha Ahvenharju 

Uurastusten jälkeen on aika juhlia! Vuoden kylä 2010 –voittoa juhlittiin lokakuussa 
kyläläisten yhteisessä juhlassa Nummituvalla. Noin kaksi ja puoli sataa henkeä 
koonnut juhla oli kyläläisten näköinen: yhteisvoimin suunniteltu ja toteutettu. 
(Lisää kuvia kyläjuhlasta www.vihtijarvi.fi / kuvagalleria.) VIHTIJÄRVI
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Vieraita vastaanottamassa Harri Hampori (vas.), Harri Vihtkari, 
Jukka Vihtkari sekä Anu Kuusela.

”Jos valittaisiin Rakkauden kylä, olisi se Vihtijärvi”, totesi kansan-
edustaja Outi Mäkelä, jonka vanhemmat ovat aikoinaan tavanneet 
Nummituvalla.

Seppo Ranta-ahon ottama ja lahjoittama ilmakuva Vihtijärvestä 
löysi myöhemmin paikkansa kylätalon seinältä.

Kunnanjohtaja Kimmo Jarva onnitteli vihtijärveläisiä.

Anja Lindell oli pukenut Nummituvan upeaan, syksyiseen asuun 
lukuisine koristeineen.

Vihdin Pelimannit esiintyi.
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Vihtijärvellä osataan
Sävel ja sanat: Anna Brummer

1. Kylän tarina pantiin kansiin - Vihtijärvellä talkoillaan.
Koulu uudeks korjattihin - Vihtijärvellä talkoillaan.
Hautuumaalla haravat heiluu - Vihtijärvellä talkoillaan.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä talkoillaan.

2. Hartain mielin kappelissa - Vihtijärvellä viihdytään.
Pikkujoulut Nummituvall´ - Vihtijärvellä viihdytään.
Juhannuksen kisat UHKAn - Vihtijärvellä viihdytään.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä viihdytään.

3. Kesällä kasvaa asukasmäärä: Vihtijärvellä mökkeillään. 
Moni onkin kesäkyläläinen - Vihtijärvellä mökkeillään.
Järvet, rannat, metsät kutsuu! - Vihtijärvellä mökkeillään.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä mökkeillään.

4. UHKA kylällä kuntoa kohentaa - Vihtijärvellä urheillaan.
Lapoon ympäri lenkille haastaa - Vihtijärvellä urheillaan.
Pallopelit, kisat järjestää - Vihtijärvellä urheillaan.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä urheillaan.

5. Oma, oiva palokunta - Vihtijärvellä sammutetaan.
Lapsia, nuoria VPK:ssa - Vihtijärvellä sammutetaan.
Tarmokas on jaosto naisten - Vihtijärvellä sammutetaan.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä sammutetaan.

6. Diakonia ja Martat - Vihtijärvellä kerhoillaan.
English club sekä iltisryhmä - Vihtijärvellä kerhoillaan.
Jooga, seniori- sekä perhekerho - Vihtijärvellä kerhoillaan. 
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä kerhoillaan.

7. Viulua, huilua, kitaraakin - Vihtijärvellä soitetaan.
Yksin - yhdessä, isot - pienimmät - Vihtijärvellä soitetaan.
Rokkia, poppia, kansanmusaa - Vihtijärvellä soitetaan.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä soitetaan.

8. Pieni parahin kappelikuoro - Vihtijärvellä lauletaan.
Uusi upea kyläkuoro - Vihtijärvellä lauletaan.
Usea solisti, karismaattinen - Vihtijärvellä lauletaan.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä lauletaan.

9. Vesiosuuskunta perustettiin - Vihtijärvellä suunnitellaan.
Kevyen liikenteen turvallisuutta Vihtijärvellä suunnitellaan.
Nopeampaa laajakaistaa Vihtijärvellä suunnitellaan.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä suunnitellaan.

10. Lehteä omaa toimitamme - Vihtijärvellä osataan.
Nettisivustot mallikunnoss´ - Vihtijärvellä osataan.
Puhallamme yhteen hiileen - Vihtijärvellä osataan.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä osataan.

11. Kyläyhdistys kylää kohentaa - Vihtijärvellä vaikutetaan.
Toiveet kunnan hallintoon kiidättää - Vihtijärvellä vaikutetaan.
Kylää sisukkaasti puolustaa - Vihtijärvellä vaikutetaan.
Vihtijärvellä, Vihtijärvellä, Vihtijärvellä vaikutetaan.

Uhkan puheenjohtaja Jukka Vihtkari muistutti puheessaan, että 
Vihtijärvellä on luotettu yhteistyön voimaan jo vuosikymmeniä.

Kyläkuoron uusi nimi, Vihtijärven V-duuri, julkistettiin juhlassa.

Anna Brummer laulatti yleisöä: ”Vihtijärvellä osataan”.

Vihtijärveläistynyt Marit Peura veti suunpielet hymyyn sketsillään.
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Kyläyhdistyksen hankerupeama on 
kuluneen reilun kolmen vuoden osalta 
nyt ohi. Kolmen hankkeen läpi viemi-
nen päällekkäin on ollut erittäin työläs-
tä, mutta palkitsevaa. Paljon on myös 
opittu mahdollisia tulevia hankkeita 
silmälläpitäen. Hankkeet on toteutet-
tu Ykkösakseli ry:n osarahoituksella.

Vihtijärvi – kylän kehittä-
mishanke 2008-2010
Vihtijärvi – kylän kehittämishanke 
2008-2010 päättyi viime vuoden lopus-
sa. Hankkeen tavoitteena oli koordi-
noida koulu- ja kylätalon peruskorja-
us, saada aikaan kylälle omat kotisivut 
sekä päivittää alunperin vuonna 2004 
laadittu kyläsuunnitelma. 

Koulu- ja kylätalo on nyt remontoi-
tu. Koulutilojen peruskorjausta varten 
ei voitu hakea hankerahaa, vaan perus-
korjausta varten saatiin Hiiskulan kar-
tanon kiinteistöyhtymältä koroton lai-
na. Hankkeen tehtävänä oli koordinoi-
da työ ja tiedottaa siitä. Koulutyö aloi-
tettiin hienoissa peruskorjatuissa tilois-
sa 11.8.2009. Talon tekniikan hieno-
säätöä on tehty edelleen jatkuvasti, vii-
meisimpänä huhtikuussa 2011 vedet-
tiin tietoliikennekaapelit niin, että nyt 
luokkatiloissakin on saatavilla inter-
netyhteys.

Kotisivut saatiin käyttöön 14.4.2008. 
Kotisivuja varten perustettiin ryhmä, 
mediatiimi, joka suunnitteli ja toteutti 
kylän kotisivut www.vihtijarvi.fi yhteis-
työssä Oasis Median kanssa. Kotisi-
vut ovat ahkerassa käytössä: kävijöi-
tä on päivittäin 80-120. Sivuja päivi-
tetään edelleen mediatiimin toimesta 
jatkuvasti. Aktiivisimpia sivuja ovat 
kyläuutiset, tapahtumat, ilmoitustau-
lu, kiinteistöpörssi ja kuukauden kylä-
läinen – sarja.  Koulutilojen peruskor-
jauksen aikana kyläkoordinaattori piti 
blogia korjauksen edistymisestä. Kylä-
läisiltä on saatu hienosti uutisvinkkejä 
ja kommentteja, ja niitä toivotaan tie-
tenkin aina lisää. Mediatiimi on ottanut 
hoitaakseen myös kylälehti Vihtijärve-
läisen toimittamisen. Jos haluat tulla 
mukaan mielenkiintoiseen harrastuk-
seen tiedottamisen parissa, niin tervetu-
loa! Ota yhteys mediatiimiin vaikkapa 

Kyläyhdistyksen hanketerveiset
sähköpostitse: toimitus@vihtijarvi.fi.

Kyläsuunnitelmaa on päivitetty 
vuoden 2010 aikana ja valmis suunni-
telma on jaettu kyläläisten postilaati-
koihin juuri ennen joulua 2010. Kylä-
läisten toiveita ja ideoita kerättiin toi-
vomuslaatikkoon, joka kiersi kylän 
tapahtumissa. Kotisivujen kautta saat-
toi toivomuksensa kertoa sähköises-
ti. Lisäksi järjestettiin kolme tupailtaa 
kyläasiamies Pirkko Kaskisen joh-
dolla. Illoissa keskusteltiin kylän tule-
vaisuudesta, laitettiin toivomuslaatikon 
toiveita tärkeysjärjestykseen ja mietit-
tiin kylän kehittämiseen liittyviä asioi-
ta. Kesäasukkaat, jotka eivät vielä ole 
saaneet omaa kappalettaan kyläsuunni-
telmasta, saavat sen halutessaan Syöke-
rin Tuvalta. Sähköinen versio on ladat-
tavissa kylän kotisivuilta.

Hankesuunnitelmassa oli myös aja-
tus yläkoulurakennuksen tiloista tal-
teen otetun vanhan opetusmateriaalin 
arkistoiminen ja kunnostaminen sekä 
esille järjestäminen. Tämä osoittautui 
kunnostamisen ja esille järjestämisen 
osalta mahdottomaksi hankkeen aika-
na, koska kylätalon tilat valmistuivat 
vasta tänä keväänä eikä tavaroille oli-
si ollut tilaa. Toivottavasti saamme jär-
jestettyä tämän asian mahdollisen seu-
raavan hankkeen aikana.

Hankkeen tehtävänä oli myös kyläi-
dentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvis-
taminen. Nämä asiat ovat onnistuneet 
hyvin: Vihtijärvi sai useita tunnustuksia 
hankkeen aikana – pisteenä i:n päälle 
Vihtijärvi valittiin vuoden 2010 valta-
kunnalliseksi Vuoden kyläksi.

Ykkösakselin osarahoittama kol-
me -vuotinen hanke alkoi 1.1.2008 
ja päättyi 31.12.2010. Koko hank-
keen kustannusarvio on 43.695 euroa. 
Hankkeen toteuma kokonaisuudes-
saan oli 34.920,81 euroa (Ykkösak-
seli 24.444,57 euroa / Kyläyhdistys 
10.476,24 euroa). 

Vesiosuuskunta ja 
palvelutalo Vihtijärvelle - 
esiselvityshanke 
Esiselvityshankkeen tavoitteena oli 
tehdä vesiosuuskunnan perustamiseen 
tähtäävä selvitys. Tavoitteeseen pääs-
tiin, kun Vihtijärvelle perustettiin vesi-
osuuskunta 25.9.2008. Tällä hetkel-

lä vesiosuuskunta työskentelee jatku-
vasti vesihuollon järjestämiseksi kyläl-
lä. Tietoa asiasta löytyy toisaalla täs-
sä lehdessä.

Hankkeen palvelutalo-osion tavoit-
teena oli selvittää mahdollisuudet saa-
da kylälle palvelutalo vuonna 1997 teh-
tyjen suunnitelmien pohjalta. Tehtävä-
nä oli selvittää nykyhetken kustannus-
arvio sen rakennuskustannuksista sekä 
erilaiset rahoitus-, omistus- ja toteutta-
mismahdollisuudet.

Jo hankkeen alussa tuli selväksi, että 
Vihtijärven tapauksessa emme oike-
astaan voi puhua palvelutalosta, vaan 
kysymys on ennemminkin senioritalos-
ta. Senioritalo on tavallista harkitum-
min esteettömäksi suunniteltu asuin-
talo. Vihtijärven senioritaloon on haa-
veiltu myös yhteisiä tiloja.  

Nykyhetken rakennuskustannuk-
set ovat keskimäärin noin 2.000 
euroa/m2. Asuinneliöiden kustannus 
on noin 1.800 euroa ja palveluosan 
(”hoitohuone” ja yhteiset tilat) noin 
2.200 euroa/m2 alueellamme. Edel-
liset suunnitelmat on laadittu vuonna 
1998 ja hankkeen aikana todettiin että 
jos talo rakennetaan, tarvitaan uudet 
suunnitelmat joissa voidaan huomioi-
da uusi energialainsäädäntö ja pitkin 
harppauksin eteenpäin mennyt talo-
tekniikka. Lisäksi eliniän odotukseen 
ja väestörakenteeseen perustuen oli-
si järkevää rakentaa asuntoja aiem-
paa suunnitelmaa enemmän - alkupe-
räisissä suunnitelmissa oli seitsemän 
asuntoa, nykyhetkellä 10-12 olisi ehkä 
hyvä määrä.

Kyläläisille toimitettiin tammi-hel-
mikuun vaihteessa postilaatikoihin 
kysely, jonka tarkoituksena oli selvit-
tää kyläläisten kiinostusta senioritaloa 
kohtaan ja muita senioritaloon liitty-
viä asioita. Kyselyn vastausten mukaan 
toiveiden senioritalo olisi rivitalo tai 
matala kerrostalo, jonka yksiö olisi 40 
neliön ja kaksio 62 neliön suuruinen. 
Talo sijaitsisi päiväkodin vieressä kou-
lurakennusten alapuolella hyvien lii-
kenneyhteyksien, keskeisen sijainnin ja 
kauniiden maisemien vuoksi. Asunnon 
voisi joko omistaa tai vuokrata - asu-
misoikeusasuntokin tulisi kysymyk-
seen. Talon asunnot olisivat esteettö-
miksi, ekologisiksi ja energiatehok-
kaiksi suunniteltuja. 

Teksti: Kaarina Pullinen
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Senioritalossa voisi halutessaan saa-
da kotisairaanhoidon palveluja ja ostaa 
ruoka-, asiointi- sekä siivouspalveluja. 
Talossa olisi yhteisesti järjestettyä toi-
mintaa, ja terveys- ja kauneuspalve-
luja olisi saatavilla. Yhteisinä tiloina 
olisivat sauna, harrastetila, pyykkitu-
pa sekä oleskelutila. Yhteinen keittiö/
leivintupatila sai myös vähän kanna-
tusta. Lisäksi piha olisi osittain yhtei-
nen. Suurin osa vastaajista olisi valmis 
myös pihan sekä kiinteistön hoitoon ja 
ylläpitoon voimien mukaan. Kyselyyn 
vastasi 21 senioritalosta kiinostunut-
ta henkilöä.

Ystävänpäivänä järjestetyssä tupail-
lassa suhtauduttiin senioritaloon ylei-
sesti ottaen erittäin positiivisesti. Tär-
keänä pidettiin sitä, että jos talo raken-
netaan, täytyy sen pysyä nimenomaan 
senioritalona.

Tontti jolle talo on alunperin suun-
niteltu on tällä hetkellä Vihdin kunnan 
omistuksessa. Aikoinaan saatiin lupa-
us siitä, että jos silloiselle hankkeel-
le löydetään rahoitus, luovuttaa kunta 
tontin palvelutalon käyttöön. Päätös on 
kuitenkin tehtävä kunnassa uudelleen. 
Kunnan luottamushenkilöt sekä lain-
säädäntö ovat muuttuneet siinä mää-
rin, ettei vanhoilla lupauksilla ole pai-
noarvoa. Tonttiasia on neuvotteluky-
symys. Mahdollista ovat sekä tontin 
ostaminen, vuokraaminen, luovutus 
että käyttöoikeus. 

Senioritalo olisi selvityksen mukaan 
järkevintä toteuttaa pääsääntöises-
ti yksityisellä rahoituksella siten että 
rakennuttamisen hoitaisi esimerkik-
si rakennuttajakonsultti. Rakennus-
liikkeille kohde ei ole kiinnostava 
haja-asutusalueella sijaintinsa ja pie-
nen kokonsa vuoksi. Yleishyödyllisen 
rahoittajan mukaan saaminen on vaike-
aa, ja lisäksi se voi hidastaa, rajoittaa 
ja vaikeuttaa toteutusta. Jos seniorita-
loprojektille löydetään kuitenkin pon-
teva, sitoutunut ja kekseliäs vetäjä, ei 
erilaisten avustusten ja tukien saami-
nen rakennushankkeelle ole kuiten-
kaan mahdotonta. Uusia ratkaisumalle-
ja haetaan jatkuvasti eri tahoilla - Vihti-
järvellä uuden toimintatavan luominen 
on jälleen mahdollista. Jos olet kiinnos-
tunut senioritaloprojektiin osallistumi-
sesta, niin ota yhteyttä kylä- tai palve-
lutaloyhdistyksen jäseniin (yhteystie-
dot toisaalla lehdessä).

Ykkösakselin rahoittama esisel-
vityshanke alkoi 3.3.2008 ja päät-
tyi maaliskuussa 2011. Koko hank-

keen kustannusarvio on 31.757 euroa. 
Hankkeen toteuma oli kokonaisuudes-
saan 24.656,01 euroa (Ykkösakselin 
osuus 22.191,40 euroa / Kyläyhdistys 
2.465,61 euroa).

Vihtijärven kylätalo – 
investointihanke
Kylätalon investointihankkeen tavoit-
teena oli peruskorjata Vihtijärven 
kyläyhdistyksen omistama yläkoulu-
rakennuksen yläkerta kylätaloksi kylä-
läisten käyttöön ja järjestää kylälle 
asianmukaiset ilmoitustaulut ja valais-
tu kyläopaste.
Kylätalo on nyt käyttövalmis ja tätä kir-
joitettaessa kyläopasteen kehikko odot-
taa Syökerin tuvan tuntumassa kartta-
pohjan valmistumista. 

Kyläyhdistys sai Ykkösakselilta 
hankerahoitusta kylätalon peruskor-
jausta varten puolet hankkeen kustan-
nusarviosta. Investointihankkeen kus-
tannusarvio on 162.299,70 euroa, jos-
ta omarahoitusosuus ja tuki ovat saman 
verran eli 81.149,85 euroa.  Toteutu-
neet rakennuskustannukset 31.12.2010 
ovat 110.660,90 euroa. Investointihan-
ke päättyi 15.4.2011.

Tulevat hankkeet
Siitä huolimatta että hankkeiden pyö-
rittäminen tuntuu välillä kovin työlääl-
tä, on kyläyhdistyksen hallitus koko-
uksessaan 27.2.2011 päättänyt hakea 
Ykkösakselilta taas hankerahoitusta. 
Tavoitteena on saada palkattua kylälle 
kyläkoordinaattori, joka voisi suunni-

tella ja järjestää kylätalomme käyttöä 
ja varausjärjestelmää. On tärkeää että 
hienot tilat saadaan mahdollisimman 
tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi hank-
keen tehtäviin kuuluu kyläsuunnitel-
man mukaisten toimenpiteiden teke-
minen. Toisena hankkeena on mietit-
ty vielä lyhyehköä investointihanketta, 
jonka tarkoituksena olisi saada kyläta-
loon monipuolisen toiminnan mahdol-
listava irtaimisto.

Kyläkoordinaattorin työ on viimei-
sen kolmen vuoden ajan ollut erit-
täin antoisaa ja opettavaista. Kiitokset 
kaikille kyläläisille ja muille yhteis-
työkumppaneille! Saan vielä jatkaa 
kyläyhdistyksen hallituksen sihteeri-
nä, joten kylätoimintaurani Vihtijär-
vellä jatkuu edelleen harrastuspohjal-
la. Toivon että innostus kylätoimintaan 
ja sen kehittämiseen jatkuu kyläläis-
ten keskuudessa edelleen – nyt meil-
lä on siihen poikkeuksellisen hienot 
edellytykset!

Kaarina Pullinen
puh. 050-363 2967

Vinkkejä hankkeen pyöräyttämiseen
1. Jos sinulla ja yhdistykselläsi on hyvä ja toteuttamiskelpoinen idea, joka 

vaatii ulkopuolista rahoitusta, on yksi vaihtoehto hakea sille hankerahoi-
tusta. Alueellamme paikallisia ja seudullisia maaseudun kehittämishank-
keita rahoittaa Ykkösakseli ry. 

2. Tee hankesuunnitelma huolellisesti ja varaa hankkeen toteuttamiselle 
riittävästi ajallisia ja taloudellisia resursseja. Mieti tarkasti mikä on rea-
listinen omarahoitusosuuden määrä - sen prosenttiosuus vaihtelee hanke-
tyypeittäin. Ole yhteydessä Ykkösakseliin aivan hankesuunnittelun alus-
sa.

3. Suunnittele hankeaikaiset vastuut yhdistyksessäsi mahdollisimman lop-
puun saakka.

4.  Dokumentoi huolellisesti – työpäiväkirjat, muistiot, pöytäkirjat, tiedot 
hankkeen aikana tehdyistä hintavertailuista ja kilpailutuksista, valokuvat, 
osallistujalistat sekä muut asiakirjat ja dokumentit ovat olennaisen tär-
keitä hankkeen raportointivaiheessa. 

5. Seuraa hankkeen toteutumista tarkasti – tiedotus on myös tärkeää! 

Lisätietoja: www.ykkosakseli.fi
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Vuoden kyläläiset
Koonnut: Heli Einesalo

Toukokuu 2010: 
Jenny Silvasti, 18
Jenny Silvasti muutti Vihtijärvelle ollessaan 
yhdentoista vanha. Vihtijärvi oli paikkana 
Jennylle jo entuudestaan tuttu, sillä Annik-
ki -mummon ja Teuvo -papan luona vierail-
tiin tiiviisti. Tällä hetkellä nuori nainen on 
valmistumassa Keski-Uudenmaan ammat-
tiopiston (KEUDA) Nurmijärven pistees-
tä media-assistentiksi. Opintoihin liittyvä 
työharjoittelu on vienyt Jennyn ajan vii-
meiset puolitoista kuukautta ja edessä on 
vielä työntiivis kuukausi. Harjoittelupaik-
ka löytyi kodin läheltä Tmi Juha Ahven-
harjun leivistä.
Tällä hetkellä moni asia tulevaisuuden  
suhteen on vielä avoinna. Media-alan töi-
tä on tarjolla vaihtelevasti ja pitkät työmat-
kat mietityttävät. Myöskään jatko-opintoja 
Jenny ei ole sulkenut pois suunnitelmistaan. 
Vielä toistaiseksi Jenny kuitenkin asustaa 
isänsä, äitinsä, veljensä ja koiransa Pipsan 
kanssa Vihtijärvellä. 
Jenny Silvasti on  tehnyt osan  tämän leh-
den kuvituskuvista

Vihtijärven kotisivuilla on sen syntymästään saakka esitelty joka kuukau-
si yksi kyläläinen. Palstan tarkoitus on tuoda kyläläisiä lähemmäs toisi-
aan ja esitellä yleisölle sekä uusia että vanhoja, tuttuja ja tuntemattomam-
pia kyläläisiä.
Vihtijärveläinen esittelee nyt menneen vuoden kyläläiset lyhyesti. Lue 
kotisivuilta jutut kokonaisuudessaan ja käy ehdottamassa uutta kuukau-
den kyläläistä osoitteessa www.vihtijarvi.fi!

Kesäkuu 2010:  
Noora Karstila, 11
Koulun hymytytöksi äänestetyllä Noora 
Karstilalla, 11, on mielessä pitkä lista kesä-
lomasuunnitelmia: mökkeilyä, mummo-
laa, uintia, Lintsiä, Saarenmaata ja vaikka 
mitä. Mikäpä on hymyillessä! Kaiken lisäk-
si serkkutyttö on tullut kaveriksi uimaan 
ja pomppimaan Ylimmäisentien varrelle. 
Eikä kouluvuosikaan jäänyt kaivelemaan.
Noora soitti kevätjuhlassa bassoa kou-
lulaisten bändissä To Us And All, vaik-

ka hän aiemmin esiintyi toisena lau-
lajana. Näin on hänestä parempi, sil-
lä laulaminen yleisön edessä ei kuulem-
ma ole yhtä mukavaa kuin soittaminen. 
Bändille lienee luvassa jatkoakin. Bas-
son lisäksi Noora on soittanut itsekseen 
pianoa. Muutamat bändin tytöt alkoivat 
talvella harrastaa jazztanssia Klaukkalas-
sa. Nooraa se ei enää innosta ja niinpä hän 
vaihtaakin syksyllä hiphopin ja showtans-
sin sekoitukseen streetdanceen. Silloin 
on trampoliinilta haetulle notkeudelle ja 
kehonhallinnalle kysyntää.

VIHTIJÄRVI
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Heinäkuu 2010:  
Marina Selenius, 30
”Lapsuuden kesät olin tiiviisti Vihtijärvellä. 
Kaupungissa oltiin vain muutamia päiviä”, 
Marina muistelee. Pyöräretket, uimareissut 
ja teini-iän hengailut kylällä ovat lämpimi-
nä muistoina mielessä.
Nykyään Marina tulee Vihtijärvelle 
ainakin pari kertaa kesässä. Hieman on  
havaittavissa harmistusta, ettei useammin. 
Juuri tällä hetkellä elämässä ei ehdi. Mutta 
juhannukset vietetään aina täällä, eikä Num-
mituvan juhannuskisoja voi jättää väliin. 
”Kerran olin kaupungissa juhannuksen. Se 
oli tylsin juhannus ikinä!”, Marina tuumaa. 
Myös juhannusfestarit on kerran kokeiltu – 
ja todettu, että ei kiitos. Juhannuksena kyläl-
lä näkee vanhoja tuttuja ja mökkinaapureita, 
ja kisoissa on hyvä tunnelma. 

Elokuu 2010:  
Eerik Lindell, 48
Eke on tuttu kyläläisille muun muassa käte-

Syyskuu 2010:  
Pia Korpela, 40
Syyskuun ensimmäisenä päivänä tulee 
kuluneeksi vuosi siitä, kun Pia ja Tomi 
Korpela muuttivat Ilmakkaan taloon Ylim-
mäisenjärven pohjukkaan. Vuosi ei varmas-
tikaan ole ollut pariskunnalle helppo, mut-
ta sitäkin vaiherikkaampi. Runsasluminen 
paukkupakkastalvi, tyttären syntymä ja hel-
teinen kesä ovat tuoneet lisäaromeja ensim-
mäiseen vuoteen maalaistalon omistajina. 
Vanhan talon tavoille tottuminen ja kylään 
tutustuminen ovat kuitenkin lähteneet suju-
maan hyvin. 
Pia kaitsee juurikin kissankupille konttaa-
maan oppinutta puolivuotiasta Kristiina-
tyttöään. Kristiinan toinen nimi, Rauha, 
on kunnianosoitus talon entisen emännän, 
Augustinin Rauhan, muistolle. 
”Tämä ympäristö on ihana. Kissallakin on 
nyt reilusti tilaa liikkua”, toteaa Pia kullan-
keltaisen viljapellon takana aukeavan järvi-
maiseman keskellä. 

Lokakuu 2010:  
Seppo Salo, 62
Seppo Salo muistetaan kylän kauppiaana 
ja vapaapalokuntalaisena. ”Kaikkea, mitä 
isä teki, olen tehnyt perässä kuin mäyrä-
koira”, Salo vitsailee. 

vistä käsistään: Hän on ollut kirvesmiehe-
nä monessa kylän taloista. Lisäksi mies on 
juuri 10-vuotisjuhliaan viettäneen mootto-
ripyöräkerho Two Pistonsin perustajajäsen 
ja presidentti. Vihtijärvellä ja Rajamäellä 
käytyjen koulujen jälkeen Eke oli jonkin 
aikaa metallialalla, mutta päästyään kirves-
mieheksi Heikkilän Paavolle ja isälle, ei 
ammatinvalintaa ole sen kummemmin tar-
vinnut miettiä. Eke on nykyään töissä pai-
kallisessa rakennusalan yrityksessä, Vihdin 
Laatutyössä. Töitä on riittänyt, tänäkään 
kesänä ei ole juuri tarvinnut lomailla. Koh-
teita on lähialueellakin kiitettävästi: vaki-
tuiset ja kesäasukkaat työllistävät, samoin 
Hiiskula, toteaa Eke tyytyväisen oloisena.
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Marraskuu 2010:  
Johanna Stenberg, 31
Ensimmäinen joulu uudessa kodissa on 
aina iso juttu. Sitä odottaa myös tuore vih-
tijärveläinen Johanna Stenberg, ja arvelee 
että uusia koristeita on hankittava. Ainakin 
jouluvaloja pitää olla paljon, se on pime-
yden keskellä kaunista. Ensimmäistä ker-
taa joulukuusen voi napata omalta pihalta 
- ajatus lämmittää jo valmiiksi mieltä. Ja 
ensimmäistä kertaa joulua vietetään per-
heenä, esikoispojan Rudolfin ollessa alle 
vuoden ikäinen.
Pariskunnan ihastumisesta Vihtijärveen 
kertoo jotain se, että heidät vihittiin Vih-
tijärven kappelissa vuosi sitten syksyllä. 
Siis silloin, kun ei edes vielä oltu kylä-
läisiä. Hääjuhlaa vietettiin Ylisepässä, ja 
hääkuva napattiin Ylisepän pihalla ison 
tammen alla.

Joulukuu 2010:  
Pirkko Timonen, 63
Pirkko Timonen on paluumuuttaja. Timo-
sen Sirkan ja Auliksen tyttöjä. Pirkko 
syntyi Helsingissä, mutta pienenä tyttönä 
hän asui ”Timosen mäellä”, Kotikummus-
sa. Siellä missä Sillankorvan perhe nyky-
ään asuu. Takaisin Vihtijärvelle, tällä ker-
taa Hiiskulaan, Pirkko muutti tämän vuo-

Tammikuu 2011:  
Elsa Pullinen, 7
”Äiti ja muu perhe, koti, opettaja, eläi-
met” luettelee Elsa vakavana kun kysy-
tään, mikä on tärkeätä hänen elämässään. 
Muuhun perheeseen kuuluvat äiti Kaari-
nan lisäksi isä Tero sekä isoveljet Elias 
ja Matias. Elsa asuu Nybackan torpas-
sa Lopentien varrella. Talo on aika vanha 
eikä kovin suuri, mutta Elsa viihtyy siel-
lä silti. Koulun iltapäivätoiminta on Elsan 
mielestä myös tositositositositosi kivaa, 
ihan parasta suorastaan. Samoin ip-ohjaa-
ja Raija. IP:ssä tehdään kaikkea: syödään 
välipalaa, leikitään Zhu-Zhu-petseillä ja 
muuta kivaa.
Tulevaisuuden hartainta toivettaan kuu-
kauden kyläläisemme ei suostu kerto-
maan. ”Eihän se toteudu jos sen kertoo!” 
kauhistuu Elsa kysymystä. Mutta isona 
Elsasta voi tulla vaikka haitarinsoittaja 
tai ratsastaja. 

Helmikuu 2011:  
Hans Brummer, 53
Autoinnostus kulkee Brummereilla pol-
vesta polveen. Hansin isoisän Rolls Royce 
ja Mercedes-autot muistetaan vielä Vihti-
järvellä, ja poika Johankin työskentelee 
jo autonasentajana. Hans Brummer ker-
too tarinaansa ruotsiksi. Äidinkieltään hän 
käyttää aina kun mahdollista.
Autohulluus alkoi vaivata jo lapsena, mut-
ta ensimmäisen autoprojektin Hans hank-
ki 1981. Vaiva on tullut tutuksi myös per-
heelle, Tuula-vaimolle sekä lapsille Hele-
nille ja Johanille.

Kauppias hän on kolmannessa polvessa. 
Alkujaan Salon isoisä piti kauppaa Röy-
kässä ja Ylisepässä. Sittemmin J. E. Salon 
kauppa muutti Ylisepän viereen rakennet-
tuun taloon, jossa nykyisin Sepon veli Las-
se asuu perheineen. 
Vuonna 1972 kauppa muutti nykyiselle pai-
kalleen Lopentien ja Vihtijärventien riste-
ykseen, kun teiden linjauksetkin muuttui-
vat. Kauppaa ei enää ole, mutta samassa 
rakennuksessa Salot jälleen asuvat, näkö-
alapaikalla kylän ytimessä.
Maailman muuttumisen näkee suoraan 
ikkunasta: ennen autoja kulki joskus ja jou-
luna, nyt melkein yhtenä virtana. Samas-
sa tahdissa ovat vähentyneet kaupat. Aja-
telkaapa, että Vihtijärvellä oli joskus kak-
si kauppaa ja neljä myymäläautoa: Seutu, 
Ahjo, Pirkola ja Salo. 

den heinäkuussa ”Olin päättänyt, että kun 
jään eläkkeelle niin muutan maalle. Viih-
dyin kyllä oikein hyvin kodissani Vanhas-
sa Maunulassa, mutta kun jäin eläkkeelle 
ja taloon oli tulossa iso putkiremontti, niin 
päätin että nyt on aika toteuttaa päätös.”
Hiiskulassa kuukauden kyläläisemme 
viihtyy erinomaisesti. ”Naapurit, kylä, 
vuokranantaja, kaikki on hyvin! Olen tosi 
kiitollinen saamastani lämpimästä vas-
taanotosta kylällä. Olen ilmeisesti kanta-
nut Vihtijärveä sydämessäni kaikki nämä 
vuodet”, tuumaa Pirkko. 

Maaliskuu 2011:  
Arto Vihtkari, 47
Jos vähänkään on käynyt kylän tapah-
tumissa, on varmasti tavannut Vihtkarin 
Arton. Mies on tuttu ääni ja näky erityi-
sesti Vihtijärven Uhkan urheilu- ja viih-
detapahtumissa. 
Arto on ollut Uhkan toiminnassa mukana 
jo pitkään, ja hänen nimensä löytyy Uhkan 
lähes jokaisen jaoston jäsenistöstä. Lisäk-
si hän on Uhkan hallituksen jäsen. Arto 
on yksi niistä puurtajista, joiden panok-
sella Nummituvalla järjestetään joka vuo-
si mm. pikkujoulut, juhannuskisat ja Vih-
tijärvihölkkä.
Urheilu onkin Artolle kaikkein mieluisin 
harrastus. Miehen voi bongata niin lenk-
kipolulta kuin hiihtoladultakin, ja lisäksi 
hän pelaa vielä lentopalloa ja pesäpalloa. 
Onneksi näitä kaikkia lajeja voi harrastaa 
omalla kylällä! Eikä Vihtijärveltä muu-
toinkaan puutu mitään, hän pohtii. Pait-
si ehkä urheiluhalli, se olisi loistojuttu.

Huhtikuu 2011:  
Risto Laalahti, 65
Risto Laalahti on Vihtijärven toisen sika-
lan isäntä. Hän otti vanhempiensa tilan 
haltuun 1980-luvun alussa yhdessä vai-
monsa Leenan kanssa, kun kaikki kolme 
lasta olivat vielä pieniä. Siitä lähtien ovat 
työpäivät alkaneet tasaisesti seitsemän tie-
noissa omassa sikalassa, arkena ja pyhänä. 
Kesällä vuorokauden tunnit riittävät vain, 
kun on pelisilmää ja osaa sijoittua kentälle 
oikein, kuten isäntä asian laskee. 
Ihan kaksin ei kaikkea ole pitänyt tehdä, 
sillä Riston veli Timo työskentelee myös 
tilalla. Heinätöissä on apuna ollut lisäksi 
kylän nuorisoa.

Arvatkaapa, mikä olisi kaikista parasta? 
Automuseo, oma automuseo Vihtijärvel-
lä, varmaankin Hiiskulassa. Mutta ei, se 
olisi sentään taloudellisesti kannattama-
tonta, Hans miettii. Ajatus palaa autoilun 
kultavuosiin, till ”bilismens gyllene tider”, 
silloinhan sellainen olisi olemassa omas-
sa museossa.
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24.07.2010  

Uimavesi pysyy ennä-
tysalhaalla
Sääennusteet lupaavat vain vähäisiä 
sateita tai kuuroja heinäkuun loppuun. 
Ennätysalhaalle päässyt Niemenjär-
ven eli Alimmaisen uimavesi säilynee 
matalana koko loppukesän.

Vesi on laskenut Alimmaisessa niin 
alas, että Syökerin rantaan on paljas-
tunut parisenkymmentä metriä leveä 
hietikko. Tiiviissä ja tasaisessa poh-
jassa voisi vaikkapa potkiskella jalka-
palloa. Sama tilanne on luonnollisesti 
järven toisella puolella Kahviniemessä.

Ilmatieteen laitoksen sääennusteen 
mukaan Vihdin ilmatila muuttui kui-
van helteiseksi viileän lauantain (24.7.) 
jälkeen. (AA)

Uutispoimintoja vuoden varrelta 

09.08.2010   

Ukkosmyrsky kaatoi 
puita
Suomessa riehunut raju ukkosmyrsky 
aiheutti yön aikana tuhoa myös Vihti-
järvellä .

Vihtijärven VPK:n mukaan iltakym-
menestä noin kello puoli yhteen yöllä 
raivaustehtäviä kertyi useita. Myrsky 
kaatoi puita teille ja sähkölinjoille use-
assa paikassa Vihtijärvellä. Myös säh-
köt olivat poikki osassa kylää aamu-
kahdeksaan asti. 
(MN)

Uutistoimitus pitää kyläläisiä 
ajan tasalla oman kylän asi-
oista. Mediatiimi on julkaissut 
kuluneen vuoden aikana 
www.vihtijarvi.fi –sivustolla 
muun muassa seuraavat uutiset:

25.09.2010    

Syystempaus houkutti 
vieraita kaukaakin 
Parissa tunnissa 20 kiloa lihaa, laski 
palvaaja Pullinen. Pelkkä savuntuok-

suisen possun myynti osoitti, että Vih-
tijärven syystempaus oli hitti. Nummi-
tuvalla kävi lauantaina yli 200 ihmistä 
kylältä, koko Uudeltamaalta ja vähän 
Etelä-Hämeestä, arvioivat Mervi Kan-
nisto-Kallela ja Anne Hampori.

Markkinatempaukseen osallistui 41 
myyjää kylältä ja muualta. ”Omat on 
saatu takaisin ja vähän ylikin”, las-
ki Kaisu Karstila hieman yli tunnin 
myynnin jälkeen.

Syystempauksen tunnelmaa lisäsi 
kyläkuoro ja Nummituvan ulkopuo-
lella Samir Abdelmeguid hanurilla 
ja Elias Pullinen viululla. Myös osa 
myyntipöydistä oli ohjelmallisia, esi-
merkiksi Lea Viitaniemen intialai-
nen päähieronta -piste ja Anu Nilsso-
nin manikyyri.

Suuri osa vieraista hamstrasi mukaan-
sa vaatteita, pientä tavaraa ja lähiruo-
kaa. Niin, eipä sitä lähtiessä tiennyt 
itsekään, että auto olisi ollut itsellä-
kin tarpeen.
(AA)

04.10.2010    

Vauhtivarpaita viiletti 
Nummituvan metsässä 
Nuori Suomi järjestää syys-lokakuussa 
päivähoidon Varpaat Vauhtiin! -liikun-
takampanjan alle kouluikäisille lapsil-
le. Viikolla 40 tapahtumaan voi osal-
listua myös Vihtijärvellä, jossa vauhti-
varpaiden startti tapahtui maanantaina.
Jännittynyt joukko pieniä - ja vähän 
isompiakin - vauhtivarpaita kokoontui 
Nummituvan kentälle aamulla. Tanja 
Saira johdatti iloisen joukon pienel-
le metsäretkelle, jossa etsittiin vauh-
tivarvas-otukselle evästä metsän anti-
mista. Vihjeiden avulla mukaan kerät-
tiin käpyjä, keppejä ja värikkäitä syk-
syn lehtiä. Retken päätteeksi maistui-
vat omatekoiset eväät.
(HE)

03.11.2010     

Kylän lahjaksi saamat 
puut on istutettu pai-
koilleen 
Kyläjuhlassa 9.10.2010 kyläämme 
muistettiin monin eri tavoin. Herra-
kuntalaisilta saimme lahjaksi hopea-
kuusen. Kuusi on istutettu keskeisel-
le paikalle Kytäjäntien risteykseen 
alikulkutien tuntumaan, jossa se toi-
vottavasti ilahduttaa ohikulkevia joka 
vuosi vähän enemmän. Suotuisalla 
kasvupaikalla rauhassa kasvaessaan 
kuusi voi yltää jopa kymmenen met-
rin korkeuteen.

Haimoosta lahjaksi saatu omena-
puu, hillittykasvuinen ’Pirja’ on istu-
tettu ainakin toistaiseksi koulu- ja 
kylätalon takapihalle aurinkoiseen 
rinteeseen. Lopullinen paikka ome-
napuulle löytyy, kun koulu- ja kyläta-
lon pihasuunnitelmaa ruvetaan yhdes-
sä miettimään.
(KP)

31.12.2010     

Kaarina Pullisen peli-
numero jäädytettiin 
Vihtijärven kehittämishanke päättyi 
rakettien paukkuessa. Samalla kylän 
nuoriso kiitti kyläkoordinaattori Kaa-
rina Pullisen työtä jäädyttämällä peli-
numeron 67 Vihtijärven tulevassa kau-
kalossa Nummituvalla. 

Tavallisesti jäädytetty pelinume-
ro nostetaan hallin kattoon merkik-
si siitä, ettei samalla numerolla enää 
kukaan toinen pelaa. Vihtijärven ken-
tän katto on kuitenkin siksi korkealla, 
että Janne Silvasti tyytyi ojentamaan 
kunniakkaan pelipaidan suoraan omis-
tajan haltuun. 

Kaarina Pullinen on työskennellyt 
päättyneessä Vihtijärven kehittämis-
hankkeessa kyläkoordinaattorina, ja 
hankkeen aikana moni kylän asia on 
harpannut roimasti eteenpäin. Muu-
tama aktiiviluistelija päätti muistaa 
Kaarinaa erikseen, jos Nummituvan 
jäälle ilmestyvät vielä kaukalonlaidat. 
Nyt laidat ovat pinossa kentän laidalla. 

Kaarinalle kiitokseksi suunnitellun 
paidan logo muistuttaa savonlinnalai-
sen SaPKon pelipaitaa, mikä puoles-
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Lähetä uutisvinkkisi toimitukselle: toimitus@vihtijarvi.fi tai palautelomakkeella www.vihtijarvi.fi.

taan muistuttaa savolaista puuhanais-
ta tämän juurista. 

Arto Vihtkarin mukaan laidoista 
voidaan pystyttää tänä talvena kentälle 
ainakin yksi pääty pysäyttämään kylän 
kiekkoilijoiden hirmulämäreitä. Pienen 
kunnostelun jälkeen koko kaukalo saa-
taneen kasaan ensi talveksi. 
(AA)

30.01.2011     

Kylätalon loppusii-
voustalkoissa oli tun-
nelma korkealla 
Vihtijärven kylätalon loppusiivouk-
seen osallistui lauantaina 29.1.2011 
parisenkymmentä talkoolaista. Työlis-
ta oli pitkä alkaen kylmien komeroi-
den siivoamisesta ja päättyen kalus-
teiden kantamiseen, puhdistamiseen 
ja sijoitteluun.

Talkooväki viipyi paikalla 2-5 tun-
tia ja aikaansaannokset olivat mykis-
tyttäviä. Rakennuspöly sai kyytiä ja 
rakennustarvikkeita jäi enää yhteen 
huoneeseen odottelemaan viimeiste-
lytöitä. Kahvitauolla ja talkoiden jäl-
keen ”loppuistunnossa” mietittiin vie-
lä sisustusvaihtoehtoja ja tulevaa toi-
mintaa.

Meillä on todella hieno kylätalo! 
Kiitokset kaikille talkoolaisille! Kylä-
talon avajaisjuhlat pidetään kesän 
alussa - kevään aikana kalustetaan, 
sisustetaan ja suunnitellaan toimintaa 
ja aikatauluja.
(KP) 

14.02.2011      

Mökkivarkaita 
liikkeellä 
Tammikuun aikana on Rauhanie-
mentiellä sijaitsevan mökin pihas-
ta anastettu uudenkarhea öljypoltin, 
uusi käyttämätön savustuspönttö sekä 
sähköroikka. Pihassa sijaitseva liike-
tunnistimella varustettu pihavalo oli 
ammuttu ilmakiväärillä rikki. Var-
kaat eivät tällä kertaa menneet sisäl-
le mökkiin.

Kannattaa siis pitää silmät ja kor-
vat auki sekä vilkaista myös naapu-
rin tontille, mikäli epäilyttävää lii-
kettä näkyy.
(KP) 

02.03.2011   

Speltti-illassa palattiin 
alkujuurille  
”Teidän elämänne tulee muuttumaan 
tämän illan jälkeen”, lupaili spelttiasi-
antuntija Kari Kaipainen tiistai-ilta-
na kylätalolla. Kaipaisen vaatimatto-
mat lupaukset eivät rajoittuneet vain 
vehnänsukuisen viljan, speltin, erityis-
ominaisuuksiin. Kari tuntui luennoi-
van enemmänkin kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin ja tasapainoon tähtäävän 
elämäntavan puolesta, jonka yhtenä 
osa-alueena oli tämän ravinteikkaan 
viljan käyttö ruokavaliossa. 

Illan aikana opimme muun muassa, 
että spelttiä voi verrata vehnään, mut-
ta sen ravintoarvot ja maku ovat täyte-
läisempiä. Speltti on maukasta ja hel-
posti suolistossa sulavaa. 

Jalostamattomana emäksinen vilja 
vetää pitkillä juurillaan jyviinsä todel-
lista luonnon alkuvoimaa. Spelttiä 
viljelevät Vihtijärvellä ainakin Joki-
set. Eija Jokisen kokemukset vilje-
lystä olivatkin oiva lisä illan aiheen 
käsittelyssä. Eija muun muassa kertoi, 

ettei speltti oikeastaan lakoa satees-
sa, kuten muut viljat, juurikin pitki-
en juuriensa vuoksi. Viljelyssä haas-
tetta tuovat kuitenkin sadon niukkuus 
ja viljan paksut kuoret.

Kaipaisen mukaan kotimaiset, 
luonnonmukaiset spelttijyvät voisivat 
lisäkkeenä korvata esimerkiksi toi-
selta puolen maapalloa tuodun riisin. 
Suomalaiset, luonnonmukaiset mar-
jat, kuten mustikka ja tyrni täydentä-
vät kehittelijän mukaan lisäaineetto-
mien tuotteiden terveysvaikutuksia.
Spelttireseptejä ja lisätietoa: 
www.sunspelt.fi  (LV)

09.04.2011 

Kylätalolle keittiön 
aloituspakkaus Aallon 
kaupasta 
Aallon kauppa Läyliäisistä on lahjoit-
tanut Vihtijärven kylätaloon keittiön 
”aloituspakkauksen”. Pakkaus sisäl-
tää mm. kahvia, teetä, sokeria, jauhoja, 
mausteita, pesuaineita ja paljon muu-
ta keittiössä tarvittavaa perustavaraa.
”Onnea uuteen kylätaloon!”, toivot-
telivat kauppiaspariskunta Päivi Aal-
to-Rantanen ja Hannu Rantanen. 
Kauppias Rantanen kertoi arvosta-
vansa vihtijärveläisten ponnistuksia ja 
haluavansa kannustaa kyläläisiä edel-
leen. ”Asioiden hoitaminen kunnol-
la ja napakasti on hieno juttu”, tote-
si Rantanen. 

Kauppiaalla on tästä tuoretta koke-
musta: toimiston seinällä komeilee hie-
no diplomi, jossa kerrotaan että Aallon 
kauppa on asiakaspalautteiden perus-
teella vuoden 2010 valtakunnallinen 
ykkönen K-extra-sarjassa. Onnea siis 
myös Aallon kaupalle naapurikylään 
ja lämpimät kiitokset lahjoituksesta!
(KP)

VIHTIJÄRVI

V
U

O D E N  K Y L Ä  2 0 1 0
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Vihtijärven kyläyhdistyksen Kappe-
li keskellä kylää – äänestyslista oli 
menestyksekäs Vihdin seurakuntavaa-
leissa 2010. Saimme uuteen kirkkoval-
tuustoon vuosiksi 2011 – 2014 kaksi 
edustajaa, allekirjoittaneen sekä Sen-
ja Vikgrenin, lämpimät kiitokset luot-
tamuksesta!

Uusi kirkkovaltuusto on jo aloitta-
nut toimintansa. Loppiaisena 6.1.2011 
oli Vihdin kirkossa kirkkovaltuutettujen 
siunaus tehtäväänsä sekä tämän jälkeen 
seurakuntatalolla kirkkokahvit, jossa 
ensimmäisen kerran tutustuimme mui-
hin kirkkovaltuutettuihin. 

Uusi kirkkovaltuusto piti ensim-
mäisen kokouksensa 27.1.2011. Tämä 
oli perinteisesti luottamushenkilöiden 
valintakokous, sillä valtuusto valitsi 
jäsenet kirkkoneuvostoon seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi ja johtokuntiin nel-
jäksi vuodeksi. Valtuuston enemmis-
tölle kokemus oli laatuaan ensimmäi-
nen: 33 valtuutetusta 17 on uusia. Sen-
ja Vikgren valittiin diakonia- ja yhteis-
kuntatyön johtokuntaan ja minut nuo-
risotyön johtokuntaan. Lisäksi kah-
den vuoden päästä pitäisi minulle aue-
ta paikka neuvostossa.

Myös Risto Peltola listalta valit-
tiin lapsi- ja perhetyön johtokuntaan 
jäseneksi.

Innokkaina olemme tarttuneet uuteen 
luottamustoimeemme. Tavoitteenamme 
on muun muassa
1. seurakunnan nuorisotyön aktivointi 

kylillä 
2. seurakuntatyön hengellisen ja talou-

dellisen toiminnan jatkuvuuden tur-
vaaminen Vihtijärvellä

3. seurakunnan käytännön apu arkeen 
myös kylille

4. seurakunnan toiminnan avaaminen 
lähellä seurakuntalaisia tiedottamal-
la niistä omilla kylillä
Olemme saaneet myös koulutus-

ta luottamustehtävän hoitamiseen. 
5.3.2011 meitä koulutti koko päivän 
emerituskirkkoherra Juha Kauppi-
nen Tampereelta. Saimme paljon hyö-
dyllistä tietoa kirkon nykytilasta, tule-
vaisuuden haasteista sekä ihan käytän-
nön neuvoja luottamushenkilön tehtä-
vän hoitamiseen. 

Seurakunnalla on jo kylällä paljon 
toimintaa, mutta kehitettävääkin on. 

Tervehdys uusilta 
kirkkovaltuutetuilta

Teksti: Pia Hägglund-Viljanen   Kuvat: Asko Ojanne ja Heli Einesalo

Jumalanpalvelusten ja muiden kirkol-
listen toimitusten lisäksi kylällä toimii 
perhekerho, kappelikuoro, ilosanoma-
piiri ja diakoniakerho. Toimintaan on 
kuulunut myös lauluiltoja, konsertte-
ja, vanhusten toimintapäiviä, koulu-
laisten kirkkoja, myyjäisiä, tuomas-
messu, yhteisvastuukeräyksiä, kesäret-
kiä, hautausmaan siivoustalkoita, adres-
sien myyntiä, kinkereitä, kesävieraiden 
kirkkopyhiä ja niin edelleen. 

Kappelin tapahtumista tiedotetaan 
kylän internetsivulla: www.vihtijarvi.fi 
sekä jumalanpalveluksista aina paikal-
lislehtien seurakuntailmoituksissa.

Tervetuloa mukaan seurakunnan toi-
mintaan!

Katsahdus tulevaan
Ensimmäinen tavoitteemme on jo lähel-
lä toteutumista. Olen nuorisotyön johto-
kunnassa keskustellut teini-ikäisten ker-
hon perustamisesta kylälle. Kerho olisi 
hyvin vapaamuotoinen ja kokoontuisi 
kylätalon yläkerrassa esimerkiksi per-
jantai-iltaisin. Suunnittelussa ja kiin-
nostuksen kartoituksessa menee luul-
tavasti tämä kevät, mutta syksystä ker-
ho toteutunee, jos nuoret ovat haluk-
kaita kokoontumaan yhteen. Kerhosta 

on tarkoitus tehdä juuri nuorten näköi-
nen eli tärkeintä on, mitä he itse halua-
vat yhdessä tehdä.  Hyviä ideoita vas-
taanotetaan! ☺

Kappelille on tulossa syksyllä suu-
ri remontti, joka kestää muutamia kuu-
kausia. Kappelilla uusitaan sisä- ja ulko-
valaistus, sähkö- ja lämmitysjärjestel-
mää sekä keittiö ja äänentoisto. Lisäksi 
saamme vitriinin ja uuden maton. Tuo-
na aikana kappeli on suljettu ja esimer-
kiksi perhekerholla on lupa kokoontua 
kylätalolla koulun yläkerrassa. 

Kappeli viettää 
50-vuotisjuhlaa
Helluntaina 12.6.2011 juhlitaan kappe-
lin 50-vuotispäivää. Tämä on suuri päi-
vä Vihtijärvenkin historiassa. Vihtijär-
ven kappelinhan vihki 4.6.1961 piispa 
Martti Simojoki, mistä lähtien raken-
nus on palvellut seurakuntalaisia kai-
kissa kirkollisissa toimituksissa. Kap-
pelin syntyvaiheisiin liittyy traaginen 
onnettomuus, joka järkytti kyläläisiä 
13.12.1946. Tuolloin Hiiskulan karta-
non autonkuljettajan lapset menehtyi-
vät Alimmaisen järveen, kun syysjää 
murtui heidän kelkkansa alta. Kartano 
lahjoitti Vihdin seurakunnalle tuolloin 

Pia Hägglund-Viljanen (vas.) ja Senja Vikgren jatkavat Eva Oksan jalanjäljillä 
kirkkovaltuustossa.



13

Tapahtumia kappelissa vuonna 2010

Jumalanpalveluksia   16 kertaa,  731 henkeä,  keskiarvo 40/kerta
Tuomasmessuja  2 57
Koululaisten
jumalanpalvelus 2  38
Perhekerho  34  771 ka 22/krt
Vanhusten toimintapv 9 135 ka 13/krt
Ilosanomapiirit  9 58 ka  5/krt
Musiikki-ilta 1 48
Hannu Kiisken konsertti 1 39   
W. Rowaltzin konsertti 1 50   
Kauneimmat joululaulut 1 56
Lasten joulutapahtuma 1 46
Hautauksia 6 290
Uurnanlaskuja 2       
Vihkimisiä 3 50  
Kasteita 4 139   
Vierailevat 
rippikoululaiset 1 15  
TYKY 1 55
Vihdin seniorit 1 52  
Hautausmaan talkoot 1 24
Musiikkiharjoituksia 2 39
Kirkkolinkkikokous 2 12    
Vaalit 2 53  (Varsinaisen vaalipäivän kävijät 
        puuttuvat)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä  n. 2850  kävijää 

Vuoden 2011 tiedossa olevat kappelin messut

5.6  klo 10  MESSU JA KAPPELIN 50-VUOTISJUHLA
26.6 klo 10  Kesävieraiden kirkkopyhä
17.7 klo 10  Messu
21.8 klo 10  Messu

maa-alueen, jonne nuoret haudattiin. 
Lopulta paikalle saatiin myös arkkiteh-
tien Tarja ja Esko Toiviaisen suunnit-
telema kappeli.

Seurakunta tekee läheisesti työtä 
myös Vihtijärven kyläyhdistyksen kans-
sa. Tästä esimerkkeinä ovat mm. kirk-
kokahvit kylätalossa kappelin 50-vuo-
tispäivänä sekä kyläyhdistyksen järjes-
tämä Vihtijärven kamarimusiikkipäi-
vät heinäkuussa kappelilla. Upeaa, että 
voimme näin vastavuoroisesti käyttää 
kylämme hienoja tiloja eri tapahtumiin.  
Työmme on vasta aluillaan ja opette-
luakin vielä paljon, mutta toivomme 
yhteydenottojanne ja mielipiteitänne, 
mitä voisimme teidän seurakuntalais-
ten hyväksi tehdä. 

Yhteistyöterveisin

Pia Hägglund-Viljanen
piahavi@nic.fi
puh. 050-531 1470

Senja Vikgren
lehti.maki@luukku.com
puh. 040-708 7327

Kappelissa järjestetään jumalanpalveluksia noin kerran kuussa. 
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Kuvaterveiset koululaisilta
Vihtijärven koulun yläluokkalaiset lähettivät lehden lukijoiden iloksi 

kuvaamataidon tuntien satoa.

Ada 5. lk

Jasse 6. lk

Matti 5. lk

Myrsky 4. lk Misa 6. lk
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Tiedoksi kyläläisille ja 
kesäasukkaille
Tilava jätepaperin keräyspiste sijaitsee yläkou-
lua vastapäätä olevassa punaisessa rakennuk-
sessa, sisäänkäynti päädystä.

Alakoulusta alkavat opasteet ohjaavat perille 
keräyspisteeseen. Niputa lehdet sisal- tai paperi-
narulla, näin helpotat paperin jälkikäsittelyä. 
Kiitos!

Tuomalla jätepaperisi koululle, jää niistä tuleva 
tuotto omalle kylälle!

Keräysterveisin 
Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys ry

Tervehdys Vihtijärven päiväkodista!

Meille kuuluu hyvää…. 
Päiväkodin lapsimäärä on kasvanut 
tasaisesti ja tällä hetkellä talossamme 
toimii ja touhuaa 31 lasta ja 7 aikuis-
ta. Lapsia on tasaisesti 1-vuotiaasta 
6-vuotiaaseen esikoululaiseen.

Vuoden kohokohta on ollut vanhem-
paintoimikunnan rakentama uusi, 
upea leikkimökki, joka kohosi syksyn 

pimeinä iltoina päiväkodin pihaan. 
Lapset ja aikuiset seurasivat innol-
la rakennusprojektia. Leikkimökin 
avajaisia päästiin viettämään marras-
kuussa.
Mökki on todella upea taidonnäyte 
aktiivisilta vanhemmilta! Sinne mah-
tuu leikkimään useampikin lapsi ker-
rallaan ja se toimii kesällä jopa yhte-
nä pienryhmätilana. Nyt toivomme 
lämmintä ja aurinkoista kesää, että 
pääsisimme avaamaan leikkimökin 
kioskinluukun….

Teksti: Päivi Peltomäki Lasten mielestä leikkimökissä on 
kivaa, koska:

”Kun mulla on leikkikavereita ja siel-
lä voi leikkiä kotia ja kauppaa.” 
”Siellä on paljon leikkikavereita.” 
”Siellä voi piirtää liiduilla.”

Lue lisää Vihtijärven päiväkodin 
leikkimökkiprojektista nettisivuilta: 
http://leikkimokki.nettisivu.org/

Rautaromun keräys 
Syökerin tuvan pihalla 
jatkuu. 

Tuotto 
lyhentämättömänä 
kyläyhdistykselle.



16

Englannin keskustelupiiri – English Club
 
Vihtijärvellä on yli viisitoista vuotta toiminut englanninkerho. Aluksi sillä oli suomenkieli-
nen opettaja. Viimeiset 10 vuotta piirissä on ollut englanninkielinen opettaja ja piiri on saanut 
nimekseen English Club. Piiriläiset toivovat, että ”klubiin” tulisi uusia opiskelijoita, jolloin sai-
simme edelleen pitää tämän ainoan Hiiden Opiston piirin Vihtijärvellä.

Kurssi kokoontuu monitoimitalolla. Tarkemmat kurssiajat syksyllä Hiiden Opistosta tai netistä: 
vihtijarvi.fi. Ohjaaja Elisabeth Roberts-Rossi, p. 040 8411 827

We are looking forward seeing new members in English Club!

Best wishes,
English Club

Zumba villitsi vihtijärveläiset

Mitä yhteistä on eteläamerikkalaisella 
miehellä ja vihtijärveläisellä naisella? 
Kyllä, molemmissa asuu suuri sisäinen 
salsaaja. Kolumbialaisen Beto Perezin 
kehittämä tanssiliikuntamuoto zumba 
on saanut Vihtijärvelläkin lantiot kei-
numaan, vartalot hytkymään ja hymyn 
kiipimään kävijöiden kasvoille. 

Karkkilalaisen Mira Nummilan 
ohjaama zumbatunti jaksaa vetää Num-
mituvan salin täyteen naisia viikosta toi-
seen. Keskimäärin tunnilla käy kerral-
laan yli 30 hikiliikkujaa. Mielenkiintois-
ta on ollut nähdä, kuinka laajalla ikäja-
kaumalla tanssi vetää ihmisiä lattial-
le. Nuorimmat zumbaajat lienevät niu-
kin naukin kouluiässä. Toisaalta - seit-
semänkymppinen ei ole harvinainen 
näky tällä parketilla. Joka tunnille saam-

Teksti ja kuva: Lea Viitaniemi

me myös uusia kävijöitä, mikä on mah-
tavaa. Nummituvan zumbaajien listas-
sa oli kauden puolivälissä jo yli 70 eri 

nimeä! Zumba taisi tulla Vihtijärvelle 
jäädäkseen, ja pääsemme liikuttamaan 
lanteitamme myös syksyllä.

Harrasta Vihtijärvellä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvila avasi ovensa Vihtijärvellä marraskuus-
sa 2010. Perhekahvila on lapsiperheiden yhteinen kokoontumispaikka, jossa aikuiset 
voivat vaihtaa kuulumisia ja lapset leikkiä ikäistensä kanssa. 

Toiminta jatkuu jälleen syksyllä 2011 – seuraa ilmoittelua 
www.vihtijarvi.fi tai http://vihti.mll.fi/toiminta/perhekahvilat/.
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Joogaa

Vihtijärvellä on harrastet-
tu joogaa Raija Laaksosen 
johdolla.
Seuraa ilmoittelua syksyn 
osalta ja tutustu aihee-
seen sivuilla 
www.pranava.fi

Taidekerho 
Oletko kiinnostunut maa-
laamisesta tai piirtämises-
tä? Suunnitteilla on aloit-
taa taideryhmä syksyl-
lä. Eri tekniikoita voi alus-
sa kokeilla kurssin vetä-
jän tuomilla materiaaleil-
la, mutta voit tuoda myös 
omat materiaalit muka-
nasi. Kurssilla kokeil-
laan ainakin maalaamis-
ta akvarelleilla sekä öljy- ja akryylimaaleilla. Muita tekniikoi-
ta kokeillaan kurssilaisten mieltymysten ja mielenkiinnon 
mukaan.

Kurssimaksu on vielä avoin ja riippuu osallistujien määrästä. 
Kerho sopii kaikille ja kaiken ikäisille. Ennakkoilmoittautumi-
set ja tiedustelut puhelimitse 050-573 9353 tai sähköpostil-
la sari.ahvenharju@vihtijarvi.fi.

Muista myös Vih-
tijärven Uhkan ja 
VPK:n harraste-

tarjonta!

VIHTIJÄRVEN 
MARTAT RY

Eija S Jokinen, puheenjohtaja
0400-471877, 

esj.musiikki@kolumbus.fi 

Tarja Kymäläinen, sihteeri 
040-4192339, 

tarja.kymalainen@suomi24.fi

Tervehdys Vihtijärven Martoilta
Teksti: Eija S Jokinen

Uusi vuosi toi tullessaan henkilövaih-
doksia Vihtijärven Marttojen hallituk-
seen ja uusia jäseniä yhdistykseen. Pit-
kään puheenjohtajana ja sihteerinä toi-
mintaamme luotsannut Tarja Kymä-
läinen jättäytyi puheenjohtajan tehtä-
västä, mutta jatkaa sihteerinä. Läm-
min kiitos Tarjalle pitkästä työsaras-
ta puheenjohtajana. Allekirjoittaneelle 
puheenjohtajan tehtävä toi paljon uusia 
haasteita, jotka otan vastaan nöyrästi.

Lukiessani marttajärjestön upeita 
arvoja sain vastauksia moniin kysy-
myksiini. Arvot on Marttaliitossa päi-
vitetty vuonna 1999.

Suomalaisuus / kansainvälisyys - 
mikä ilmenee kotimaan ja perintei-
den kunnioittamisena, kotimaisuuden 
arvostamisena, ihmisten erilaisuuden 
hyväksymisenä ja globaalisena vas-
tuuntuntona.

Kotien hyvinvointi – mikä ilme-
nee taitona selvitä rajallisin resurssein 
arjesta, kädentaitojen, säästäväisyyden 
ja kestävän kehityksen arvostamisena, 

sosiaalisen vastuun kantamisena, hyvi-
en tapojen arvostamisena ja edistämi-
senä sekä kulttuurin ja hyvien ihmis-
suhteiden vaalimisena. 

Yksilöllisyys, avoimuus - mikä ilme-
nee ystävällisyytenä, uskona ihmisen 
voimavaroihin ja haluun kehittyä tie-
dollisesti ja taidollisesti, yhdessä teke-
misen ja oppimisen arvostamisena, 
tukea tarvitsevien auttamisena, avoi-
mena järjestötoimintana ja yhteiskun-
nallisena vaikuttamisena.

Luotettavuus - mikä ilmenee rehel-
lisyytenä, vastuuntuntona ja ammat-
titaitona sekä luotettavien palvelujen 
tarjoamisena.

Nostaisin tässä yhden kohdan, joka 
tällä hetkellä näkyy ja kuuluu kaikkial-
la: kotien hyvinvointi. Arjesta selviyty-
minen on haaste monelle lapsiperheel-
le ja ”arjen taitojen” oppiminen on jää-
nyt kiireisen elämän jalkoihin. Tässä 
martoille on tehtävää erilaisten teema-
iltojen ja kurssien muodossa -  tukea ja 
opettaa nuoria perheitä selviytymään 
rajallisin resurssein arjesta. Olemme 
ottaneet haasteen vastaan ja Vihtijär-
ven Marttojen syksyn suunnitelmiin 
kuuluu mm. sieniretki, ruisleivänte-

on peruskurssi ja himmelintekokurssi.
Nämä arvot mieleen painaneena on 
hyvä aloittaa toiminta uutena puheen-
johtajana ja toivottaa kaikki kiinnos-
tuneet mukaanVihtijärven Marttojen 
toimintaan.

Aurinkoista ja hyvää kuluvaa vuot-
ta kaikille Vihtijärveläisen lukijoille!

Eija S Jokinen
pj Vihtijärven Martat ry
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Vihtijärveläinen-lehteä sekä vihtijarvi.fi 
-kotisivuja tekee Vihtijärven mediatiimi. 
Oletko huumorintajulla ja ideoilla varus-
tettu henkilö, ja osaat kirjoittaa? Oletko 
kiinnostunut tiedottamisesta ja kylän asi-
oista? Haluaisitko liittyä mukaan media-
tiimiin? 
Ota yhteyttä Kaarina Pulliseen, 
puh. 050-363 2967 tai 
kaarinapullinen@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

siht. Irma Lundell

Vihdin kesäteatteri
Heikki Lund: 

Harmaat pantterit
Ohjaus ja sovitus: Markku Hyvönen
11.6.−13.8. 
Liput Vihdin teatterin toimistos-
ta (Tuusantie 1, Nummela),  K-City-
market Nummelan infopisteestä tai 
www.netticket.fi. 
Lisätiedot: www.vihdinteatteri.fi

Taaborinvuori, Nurmijärvi
Kivi-juhlat, 
Seitsemän veljestä
Ohjaus: Kai Lehtinen
1.7.-21.8.
Liput: www.lippupalvelu.fi

Kaikkien aikojen 
Robin Hood
Koko perheen näytelmä
22.7.-4.8.
Liput: www.lippu.fi, 
liput@taaborinrobin.fi 
tai puh. 044-346 8000
Lisätiedot: www.taabor.fi

Lähiseutujen teatterinautintoja kesällä 2011

Karkkilan 
Työväen Näyttämö 
Fagerkullan museoalueen pihanäyt-
tämö

Juhani Aho:  

Juha
Ohjaus: Mika Nikander
6.7.-3.8.
www.nayttamo.net

Teatteri Päivölä, Hyvinkää
Arto Paasilinna: :

Suloinen 
myrkynkeittäjä
Ohjaus: Juho Mantere
29.7.−20.8. 

Oiva Paloheimo:  

Tirlittan
Ohjaus: Kaisa Malinen
30.7.-20.8. 
Liput: 040-762 1990 tai 
liput@teatteripaivola.com
Lisätiedot: www.teatteripaivola.com

Sajaniemen kesäteatteri, 
Loppi
Juhani Peltonen: 

Elmo
Ohjaus: Timo Tirri
30.6.-30.7. 
Liput:  p. 040 754 2886
Lisätiedot: www.lopenteatteri.net

Mustion Linnan 
kesäteatteri, Mustio
Ray Cooney:  

Riemurahat
20.6.-19.7. 
Liput: p. 050 3091 621 tai www.part-
nershouse.fi 
Lisätiedot: www.mustionlinna.fi

Lämpimän kesäpäivän kruunaa käynti kesäteatterissa!  
Tässä muutama vinkki:
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Kolumni: Oman kylän omegaa 

Himoitsen oman kylän omegaa! Janoan 
rasvahappojen aatelia suoniini suoraan 
Vihtijärven välkehtivistä kalavesistä. 
Lähijärvien antimista tahtoisin apet-
tain ammentaa. Syvän aallon appuroi-
ta, kuhan kunnollisia lihaksia. Vaan ei 
itse houkuta virittää verkkoa, laiskuu-
teni tunnustan. Kun ei ahne atrainkaan 
kourassain pysy. 

Ahti hyvä, soisit kauniin kalan 
Ylimmäisten kimalteiden kyljittämä-
nä uida luoksein. Soisit suomuevän 
tulla lautasellein, vaikka vain paikal-

Teksti: Lea Viitaniemi

Juuri jutun kirjoittamisen aikaan huh-
tikuussa oli vireillä presidentin vah-
vistusta odottava lakimuutos, joka 
helpottaisi pienten elintarvikeyri-
tysten byrokratiaa. Maa- ja metsä-
talousministeriön tiedotteessa sano-
taan näin: ”Kaikkein pienimmät toi-
mijat, kuten yksityishenkilöiden tai 
harrastekerhojen vähäinen elintarvik-

voisivat myydä lähijärvistä saamansa 
saaliit suoraan esimerkiksi savustajal-
le, joka myy jalostetun kalan kulutta-
jalle. Toteutuessaan lakimuutos astuu 
voimaan tämän vuoden syyskuussa. 
Lähijärvien kalat saattavat siis olla-
kin lähempänä tavallista kyläläistä ja 
kuluttajaa. 

lisen, aromikkaan piensavustamon 
kautta. Vaan ei sovi tiukkojen elintar-
vikemääräysten vuoksi lähisavusta-
mon ostaa lähikalaa, ei. Ankarat ase-
tukset ovat tehneet siitä miltei miele-
töntä. Tukkuun vainen on savustajan 
sulomielisen turvauduttava. 

Ah, Ahtisein, karsi turhat kuljetuski-
lometrit ja byrokratian koukerot kalan-
himoni tieltä! Emmehän liiku vesil-
lä vaarallisilla. Norjan tai chilen ran-
nikolla lihavoitetut, kalat antibiootin-
katkuiset eivät houkuta nystyröitäin, 
makuhermojain hienoja. Vaikka noita 
pulleroita edullisesti jättimarkettiimme 

lennätetäänkin. 
Kuulehan, Ahti, se on trendikäs-

tä nyt - lähiruoka nimittäin. Voisihan 
tuosta jonkun setelin vedellä venhoon-
sa paikallinen eemelikin: verkon vie-
non venyttäjä, aina ongella oleva. 

Onhan toki vaihtoehtona huoke-
an harmaa kalatalous, tuo tutunkaup-
pa turhien koukeroiden ohittamiseen. 
Vaan tahtoisinpa tässä kalanhimossain 
toistuvassa olla lainkuuliainen kansa-
lainen. Siksi ma pyyntöni sulle, armas 
Ahtisein, laulan: Suo luoksein tuoreen, 
oman kylän kalan tulla! 

Lakimuutos vireillä lähiruuan tueksi
keiden myynti tai tarjoilu, vapautetaan 
ilmoitusvelvollisuudesta. Alkutuotan-
non tuotteiden vähäisen suoramyynnin 
tilalla tai paikallisessa vähittäismyyn-
nissä katsotaan kuuluvan alkutuotan-
toon, eikä siitä enää tarvitse tehdä eril-
listä elintarvikehuoneistoilmoitusta.” 

Tämän perusteella voitaisiin ajatella, 
että esimerkiksi kylän omat kalastajat 

Tiesitkö?
Meitä vihtijärveläisiä on yhteensä 514, josta pieni enemmistö miehiä (262). Vihtijärveläinen 
on keskimäärin 40-vuotias. Kappalemääräisesti eniten on 45-vuotiaita (14 henkilöä).

Ikäjakauma:

0-10 vuotta 71 henkilöä (joista 0-3 –vuotiaita 28)
10-19  65
20-29  37
30-39   65
40-49  82
50-59  79
60-69  62
70-79  39
80-100  14

(Tilanne 31.12.2010, lähde Vihdin kunta)

VIHTIJÄRVI

V
U

O D E N  K Y L Ä  2 0 1 0



20

Ratsaille nouse! 

Vihtijärven keskustan tuntumassa 
asuu Miettisten perhe, joka muutti vii-
tisen vuotta sitten kylälle Röykästä. 
Muuttoon oli varmasti montakin syy-
tä, mutta hevoset ja muut eläimet eivät 
suinkaan olleet päätöksessä vähäisim-
pänä tekijänä. Perheen äiti Kati Miet-
tinen kertoo olleensa hevosten kanssa 
tekemisissä lähes koko ikänsä. Välil-
lä on toki ollut hetkiä, jolloin hevos-
harrastus on joutunut taka-alalle. Vii-
silapsisessa perheessä, jossa on nel-
jä omaa hevosta, kolme koiraa, kaksi 
vuohta, kanoja ja kissoja riittää vils-
kettä aamusta iltaan. 

”Joskus työkaverit ihmettelevät, 
miten oikein kerkeän hoitamaan hevo-
set ja kaiken muun”,  hoitoalalla työs-
kentelevä Kati kertoo. ”Tosiasiassa 
aikaa ei kuitenkaan mene juurikaan 
sen enempää kuin jos kerrostalossa 
asuva ihminen veisi koiransa aamu-
lenkille. Hevoset siirretään aamusel-
la ulos, ruokitaan ja annetaan juotavaa 
ja koirat saavat olla sillä aikaa piha-
maalla. Eläinten ruokintaan ja muihin 
rutiineihin menee aikaa noin puoles-
ta tunnista tuntiin. Sen lisäksi ratsas-
tukseen menee toki vielä oma aikan-
sa”,  Kati jatkaa. ”Enkä minä sentään 
ihan supernainen ole, vaan kyllä tämä 
on koko perheen harrastus”, hän lisää.

Moni varmasti tuntee Kati Miet-
tisen suomenhevosen Inton, joka on 
ollut ilostuttamassa hevosintoilijoi-
ta VPK:n eri tilaisuuksissa ja koulun 
myyjäisissä. Into on 25 vuotta vanha 
ruunattu eläkeläisherra, jolla on miel-
lyttävä ja rauhallinen luonne. Metsään 
suuntautuvilla retkillä Into kuitenkin 
jaksaa vielä intoutua. ”Kun Into pää-
see metsään, sen pään asento ja ryh-
tikin muuttuvat erilaisiksi”, Kati tote-
aa. ”Silloin mennään eikä meinata”. 

Kati on hankkinut itselleen uuden-
kin ratsun. Eestin raskas vetohevo-
nen Irma on jyhkeä ilmestys koko 
800 kilonsa edestä. Hevosen koon 
ymmärtää vasta, kun seisoo sen rin-
nalla. Irman säkäkorkeus (joka mita-
taan maasta tasajaloin seisovan eläi-
men lapaluihin, kaulan ja selän yhty-
mäkohtaan) on lähes 165 senttimetriä. 

Kati Miettinen tarjoaa kuivattua leipää Irmalle. Irman jyhkeä ulkomuoto on tyy-
pillinen Eestin raskaalle vetohevoselle.

Miten liikenteessä tulisi sitten suh-
tautua tällaiseen isokokoiseen eläi-
meen? ”Tuskin kukaan lähtee liiken-
teen sekaan sellaisen hevosen kans-
sa, johon ei luottaisi”, Kati Mietti-
nen sanoo. ”Pyrimme kuitenkin liik-
kumaan liikenteen seassa mahdolli-
simman vähän. Hevonen on kuitenkin 
eläin, jonka ajatuksia ei voi aina tie-
tää”, hän jatkaa. Jos liikenteessä näkee 
ratsastajia tai hevosrattaat, kannattaa 
vauhtia hidastaa tuntuvasti. Lisäk-
si olisi myös hyvä ottaa hieman etäi-
syyttä ratsukkoon, mikäli muu liiken-
ne sen vain mahdollistaa.

Missä sitten saa hevosen kanssa 
liikkua? Ympäristöministeriön yli-
tarkastaja Pekka Tuunanen on sel-
vittänyt asiaa ympäristöministeriön 
nettisivuilla (www.ymparisto.fi) seu-
raavasti: Hevosella ratsastaminen on 
jokamiehenoikeutta muun muassa 
metsissä ja teillä. Ratsastusoikeus kos-
kee myös yksityisiä teitä. Ratsastaja ei 
saa kuluttaa tietä niin, että se nostaa 
tienpidon kustannuksia. Ratsastami-
nen on järjestyslain nojalla kielletty 
kuntopolulla, yleiseen käyttöön kun-
nostetulla ladulla ja urheilukentällä.

”Hyvään tapaan kuuluu mielestäni 
kysyä lupa maanomistajalta, jos rat-
sastaa pellon laidoilla tai metsäteil-
lä”, Kati Miettinen toteaa. ”Lisäksi 

Teksti ja kuva: Sari Ahvenharju

pyrimme aina välttämään ratsastusta 
hiekkateillä kelirikkoaikaan, jolloin 
hevosen kaviot aiheuttavat enemmän 
vahinkoa tielle.”

Hevosharrastus ja hevosurhei-
lu kasvattavat jatkuvasti suosiotaan. 
Suomessa on ratsastuksen harrastajia 
jopa yli 160 000 ja luku kasvaa jat-
kuvasti. Vielä toistaiseksi harrastus 
on pääsääntöisesti naisten ja tyttöjen 
harrastus, vaikka aikoinaan hevoste-
lu oli hyvinkin miehistä. Hevonen on 
palvellut ihmistä vuosituhansien ajan 
muun muassa maataloudessa, matkus-
tamisessa ja kuljetuksissa sekä armei-
jan käytössä. Moottoriajoneuvot ovat 
kuitenkin ottaneet hevosille perintei-
sesti kuuluneet tehtävät ja hevoses-
ta onkin tullut ihmiselle vapaa-ajan 
kumppani harrastukseen ja kilpaur-
heiluun.

Lisää tietoa ratsastamisesta ja 
hevosista löytyy Suomen ratsastajain-
liiton nettisivuilta (www.ratsastus.fi).

Lähteet: www.ymparisto.fi ja  
www.ratsastus.fi
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Vesiosuuskunnan tavoite liittyä Nur-
mijärven viemäriverkkoon kariu-
tui pitkien neuvotteluiden päätteek-
si kustannuskysymyksiin. Vihtijär-
ven vesiosuuskunta on päättänyt teh-
dä tarkat tutkimukset ja laskelmat 
oman jätevesipuhdistamon ja raaka-
vedenottamon rakentamiseksi. Täl-
löin vesiosuuskunta olisi itsenäinen 
toimija sekä puhtaan veden että jäte-
veden suhteen. 

Hankkeessa edetään 
seuraavasti:
1. Vesiosuuskunta vaikuttaa aktii-

visesti toiminnallaan siihen, että 
Vihdin kunnan vesihuollon kehit-
tämissuunnitelma päivitetään Vih-
tijärven osalta ajankohtaiseksi 

mahdollisimman pikaisesti. Tämä 
on olennaista yhteiskunnan avus-
tusten sekä lainan takausten osal-
ta. 

2. Vesiosuuskunta selvittää Uuden-
maan Ely-keskuksen myöntämi-
en avustusten osalta tarvittavat 
muutokset muuttuneessa tilantees-
sa sekä päivittää avustushakemuk-
sensa.

3. Vesiosuuskunta selvittää ympäris-
tölupamenettelyt oman puhdista-
mon ja raakavedenottamon suh-
teen.

4. Kun yllämainitut prosessit ovat 
käynnissä, vesiosuuskunta vai-
heistaa rakennusaikataulun päivi-
tetyssä tilanteessa. 

Olettaen, että hankkeeseen ei kohdis-
tu enää ulkopuolisia hidasteita, aika-
taulu ensimmäisen vaiheen valmistu-
miselle on kevät 2013.  

Jos olet nyt rakentamassa, ja kiinnos-
tunut vesiosuuskuntaan liittymisestä, 
vesiosuuskunta suosittelee umpisäili-
ötä väliaikaiseksi jätevesiratkaisuksi. 
Kun liittymisesi vesiosuuskunnan put-
kistoon tulee mahdolliseksi, niin väli-
aikainen umpisäiliö on sinulle paras 
sekä rakenteellisesti että taloudellisesti.

Lisätietoa vesiosuuskunta-asias-
ta:  www.vihtijarvi.fi/vesiosuuskunta 
sekä hallituksen jäseniltä.

Vihtijärven vesiosuuskunta

Vihtijärven vesiosuuskunnan 
tilanne huhtikuussa 2011
Teksti: Tero Pullinen

Teksti: Heli Einesalo

Vihtijärveläinen uutisoi viime vuon-
na, että Karkkilan Haavistoa on esi-
tetty yhdeksi sijoituspaikaksi uudelle 
lentokentälle. Kyseessä olisi korvaa-
va kenttä Malmin lentokentälle, jonka 
toiminta on ollut lopettamisuhan alla 
jo pidemmän aikaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on 
etsinyt uudelle kentälle sopivaa paik-
kaa Etelä-Suomen alueelta, ja Haa-
viston lisäksi keskusteluissa mukana 
ovat olleet lisäksi ainakin Porvoo ja 
Mäntsälä. Vielä viime vuonna suunni-
telmissa oli tehdä eri sijaintivaihtoeh-
doista ympäristövaikutusten arviointi 
(YVA-selvitys).

”Tällä haavaa liikenne- ja viestintä-
ministeriö on luopunut YVA-selvityk-
sen tekemisestä”, kertoo aluesuunnit-
telun johtaja Riitta Murto-Laitinen 
Uudenmaan Liitosta. 

Haaviston lentokenttähanke – missä mennään?

”Vireillä olevassa maakuntakaavoi-
tuksessa asia voi vielä tulla esille”, hän 
jatkaa. Uusi maakuntakaava on kuiten-
kin jo luonnosvaiheessa, eikä luonnok-
sessa ole esitetty lentokenttää Karkki-
laan. Maakuntakaavan luonnos on näh-
tävillä kesäkuun puoliväliin asti, ja sen 
jälkeen muun muassa kunnat voivat 
esittää siihen omat lausuntonsa. Täl-
löin myös Karkkilan kaupunki voi vie-
lä pyytää kenttähankkeen huomioimis-
ta kaavassa.

”Tällä hetkellä asia kyllä vaikuttaa 

unohdetulta”, Murto-Laitinen toteaa.

Uuden maakuntakaavan luonnos on 
nähtävillä 16.5.-17.6.2011 muun 
muassa Uudenmaan liiton kotisivuilla  
www.uudenmaanliitto.fi, ja lisäksi se 
on lähetetty tiedoksi myös kunnille. 
Ehdotus uudesta maakuntakaavasta lie-
nee valmis noin vuoden päästä, ja pää-
tettynä sen tulee olla vuoden 2012 lop-
puun mennessä. Viimeistään silloin on 
myös Haaviston lentokenttähankkeen 
kohtalo selvillä.
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Vihtijärven kamarimusiikki 

Vihtijärvellä saadaan heinäkuussa naut-
tia kolmena iltana peräkkäin korkea-
tasoisesta musisoinnista. Vihtijärveltä 
kotoisin oleva, nykyään Sveitsissä asu-
va Maria Bürgi-Brummer on järjes-
tämässä miehensä Ueli Bürgin kanssa 
kamarimusiikkitapahtumaa kotikylään-
sä yhteistyössä kyläyhdistyksen kans-
sa. Konserttisalina toimii tänä vuonna 
50 vuotta täyttävä Vihtijärven kappeli.

Idea kamarimusiikkitapahtumasta 
on kytenyt Marian ja Uelin mielessä jo 
joitakin vuosia. Kesällä 2009 he pitivät 
hyväntekeväisyyskonsertin Vihtijär-
ven kappelissa koulun peruskorjauksen 
hyväksi. Konsertti saavutti suuren suo-
sion. Pienen mietinnän ja kyläyhdistyk-
sen kanssa käytyjen keskustelujen jäl-
keen sellisti-viulisti -pariskunta päätti 
toteuttaa haaveilemansa kamarimusiik-
kitapahtuman Vihtijärvellä yhteistyös-
sä kyläyhdistyksen kanssa.

Maria ja Ueli ovat saaneet mukaansa 
sveitsiläisen pianistin, Martin Klop-
fensteinin. Konserttisarjan ensimmäi-
sessä osassa perjantaina 22.7. kello 
19.00 Ueli Bürgi ja Martin Klopfen-
stein esiintyvät teemalla ”viulua valoi-
sasti”, kuultavana Bachin, Mozartin ja 
Debussyn viulusonaatit sekä muuta-
ma viuluvirtuoosikappale.  Lauantai-
na 23.7. kello 19.00 vietetään ”venä-
läistä iltaa” kun  Maria Bürgi-Brum-
mer, sello ja Martin Klopfenstein, pia-
no esiintyvät. Luvassa on muun muas-
sa Rachmaninovin preludeja soolopia-
nolle sekä sellosonaatti. Kamarimu-
siikkitapahtuma huipentuu sunnuntai-
iltana 24.7. kello 17.00, kun kolmikko 
esiintyy yhdessä teemalla ”Wieniläis-

Teksti: Kaarina Pullinen   Kuvat: Frédéric Giger

klassinen ilta”. Tuolloin saamme kuul-
la Beethovenin C-molli- ja Schubertin 
B-duuri -pianotrion. 

Kaikki tapahtuman esiintyjät ovat 
ammattimuusikoita.

”On tosi jännittävää nähdä, löytääkö 
yleisö meidät. Vuoden 2009 kahvikon-
sertti onnistui yli odotusten, kun kap-
peli oli ääriään myöten täynnä ja huo-
masimme että ehkä Vihtijärvelle kai-
vataan tämän tyyppistä tapahtumaa”, 
sanoo Maria Bürgi-Brummer. 

”Tämä on sydänasia. Järjestämällä 
kamarimusiikkitapahtuman Vihtijär-
vellä haluamme tuoda elävää klassista 
musiikkia kylällemme. Luonnollises-
ti haluamme myös juhlistaa kappelin 
50-vuotista juhlaa. Kappeli on ollut ja 
on tärkeä osa elämääni”.   

”Yhteistyö kyläyhdistyksen kanssa 
on luontevaa”, kertoo Maria. 

”Me harjoittelemme ohjelman ja 
tuomme sen Suomeen, tapahtuman 
käytännön järjestelyistä kuten markki-
noinnista, lipunmyynnistä ja konsert-
tikahvien keittämisestä vastaa kyläyh-
distys. Molemmat osapuolet ovat tär-
keitä.” 

Kyläyhdistys saa osan tapahtuman 
tuotoista koulu- ja kylätaloa varten, 
osalla taas katetaan muun muassa mai-
nontakuluja.

Maria, Ueli ja kyläyhdistys toivot-
tavat musiikin ystävät tervetulleiksi 
konsertteihin.

Konserttien liput tulevat myyn-
tiin juhannuksena. Seuraa ilmoittelua 
kylän kotisivuilla www.vihtijarvi.fi.

Maria Bürgi-Brummer

Ueli Bürgi

Martin Klopfenstein



Konsertit kesällä 2011 
Vihtijärven kappelissa

Viulua valoisasti (mm. Bach, Mozart ja Debussy) • Pe 22.7.2011 klo 19.00 
Martin Klopfenstein, piano • Ueli Bürgi, viulu

Venäläinen ilta (Tsaikovski ja Rachmaninov) • La 23.7.2011 klo 19.00 
Martin Klopfenstein, piano • Maria Bürgi-Brummer, sello

Wieniläisklassinen ilta (Beethoven ja Schubert) • Su 24.7.2011 klo 17 
Martin Klopfenstein, piano • Ueli Bürgi, viulu • Maria Bürgi-Brummer, sello

VIHTIJÄRVEN KAMARIMUSIIKKI

Vihtijärven kamarimusiikki - Vihtijärvi Chamber Music – Vihtijärvi Kammermusik - Vihtijärvi kammarmusik

                                                                                
   

Konserttien kesto n. 60 minuuttia, lopuksi tarjotaan konserttikahvit. Liput yksittäiseen konserttiin: 15 € / kpl sisältäen 
tarjoilun, alle 12-vuotiaat veloituksetta. Konserttisarjan lippuhinnat: 1 konsertti 15 €, 2 konserttia 25 €, 3 konserttia 35 €.
Liput myynnissä juhannuksesta alkaen. Tiedustelut ja varaukset arkipäivisin klo 16-18 numerossa 040 593 5923/Päivi. 
Lippujen myynti kylätalolla 15.-19.7.2011. Lisätietoja www.vihtijarvi.fi  

VIHTIJÄRVI

Ueli Bürgi



24

Tiedustelut: 050-462 0550 tai heli.einesalo@vihtijarvi.fi 

Tilaa Vihdin Kruunu 
– Vihtijärven kylähistoria

Upean 400-sivuisen historiikin toinen painos myynnissä. 
Hinta 50 €, tuotto kyläyhdistykselle. 

Tilaa omaksi tai lahjaksi – kiva idea vaikkapa pukinkonttiin!

VIHTIJÄRVI

V
U

O D E N  K Y L Ä  2 0 1 0

Tilaa oma Vihtijärvi-paita!

Värit valkoinen ja musta.

Lasten paidat  10 €
Koot: 98, 116, 128, 140, 152, 164 cm

Naisten lady fit 15 €
Koot: XS, S, M, L, XL

Miesten paidat 15 €
Koot: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Tilauksia kerätään elokuun alkuun asti. 

Tiedustelut yhteydenottolomakkeella 
www.vihtijarvi.fi  
tai puhelimitse 050 363 2967 / Kaarina Pullinen.
Tilauslomakkeita saatavilla myös kylän tapahtumien yhteydessä.
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Hyttyset, inisevät verenimijät
Teksti: Sari Ahvenharju

Hyttysten suku on laaja, ja pelkäs-
tään Suomessa on tavattu noin 40 eri 
hyttyslajia, joista vain kymmenkunta 
lajia imee verta. Näistäkin vain kaksi 
lajia, metsähyttynen (Aedes commu-
nis) ja rämehyttynen (korpihyttynen) 
(A. punctor), muodostavat suurimman 
osan Etelä-Suomen kiusalaisista. Vain 
hyttysnaaraat imevät verta, sillä ne tar-
vitsevat munien tuottoon veren sisältä-
miä ravinteita. Koiraat imevät kukkien 
mettä ja kastetta.

Ihmiset ovat yksilöllisiä ilmeises-
ti myös hyttysten silmissä, sillä toiset 
houkuttelevat hyttysiä luokseen parem-
min kuin toiset. Ehkäpä kemiamme 
(eritehaju) poikkeavat toisistaan niin, 
että hyttyset tunnistavat yksilöllisiä 
erojamme. Hyttysten tuntosarvet toimi-
vat erittämämme hiilidioksidi- ja hiki-
hajun tunnistimina. Hyttynen tunnistaa 
hajumme ainakin 100 metrin päästä. 
Noin kolmen metrin päästä se tunnis-
taa ilman lämpötilaa korkeamman ruu-
miinlämpömme ja tuntosarvien päässä 
olevat lämpöanturit ohjaavat hyttysen 
lopulta verisuonen päälle.

Naarashyttynen saattaa imeä verta 
kerralla yli kaksi kertaa oman painonsa 
verran. Hyttysen imukärsä muodostuu 
kahdesta eri putkesta. Toinen putkista 
imee verta, kun toinen valuttaa sylkeä 
pistopaikkaan. Hyttysen sylki estää 
verta hyytymästä ja puuduttaa pistos-
paikan. Usein pistopaikkaan muodos-
tuu kutiseva paukama. Tämä allergi-
nen reaktio heikkenee vähitellen, sitä 
mukaa mitä useampi hyttynen pistää 
kesän aikana. Sietokyky pistoille hävi-
ää kuitenkin talven aikana.

Naaras munii seisovaan veteen, ojiin 
ja metsälammikoihin 150-200 munaa. 
Munat talvehtivat ja kuoriutuvat vas-
ta seuraavana kesänä. Alkukesän läm-
pö ja kosteus lisäävät hyttysten mää-
rää. Keväällä lumien sulettua munasta 
kehittyvä toukka on vesipeto, joka nou-
see usein veden pintakalvoon ottamaan 
happea ilmasta. Reilussa kolmessa vii-
kossa toukasta kehittyy kotelo, josta 
kuoriutuu muutaman päivän kuluttua 
ilmaan nouseva hyttysaikuinen. Koko 
tämän ajan kehitys tapahtuu seisovas-
sa vedessä, ja niinpä kuivana alkukesä-

nä suuri osa hyttystoukista kuoleekin 
kesken kehityksensä allikoiden kuivu-
essa. Sen sijaan hyttysten munat saat-
tavat säilyä lepotilassa jopa vuosikau-
sia ja kuoriutua vasta, kun lammikos-
sa on riittävästi vettä.

Täysikasvuiset hyttyset elävät pisim-
millään 3–4 viikkoa, mutta monet syyt 
saattavat tappaa ne aikaisemminkin. 
Kuivuus tai pakkanen hävittää nope-
asti kaikki hyttyset. Kaikilla lajeilla 
on todettu vain yksi sukupolvi kesäs-
sä, mutta kun eri lajien esiintymisjaksot 
seuraavat toinen toisiaan, tuntuu kuin 
uusi sukupolvi seuraisi toinen toistaan 
pitkin kesää. 

Lähde: http://www.oulu.fi/northna-
ture/finnish/Suomi/elaimethy.html#hyt

Kesän tapahtumia
Vihtijärven kappeli 50 vuotta 5.6.

Vihtijärven Uhkan perinteiset 
JUHANNUSKILPAILUT 
Nummituvalla juhannuspäivänä 25.6.
Järjestää Vihtijärven Uhka ry

JUHANNUSPÄIVÄN TANSSIT 25.6. 
Nummituvalla. Olutteltassa karaoke ja tanssittajana 
Jutta Skog & Kari Nyqvistin yhtye. 
Järjestää Vihtijärven VPK.
 
KESÄVIERAIDEN KIRKKOPYHÄ  
kappelissa sunnuntaina 26.6. 
 
KESÄJUHLA 
Nummituvalla 30.7. Järjestää Vihtijärven VPK.
 
KYLÄTALON AVOIMET OVET 15.-19.7. 

KAMARIMUSIIKKITAPAHTUMA 
22.-24.7. kappelissa 

SEURAA ILMOITTELUA!
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Vihtijärven kylä on jäänyt sivuun kunnan 
alueella vuosien mittaan suoritetuista arke-
ologisista tutkimuksista. Tutkimusten pää-
paino on ollut maankäyttöpaineisiin, kuten 
kaavoitukseen, liittyvissä arkeologisissa 
kenttätöissä, eikä tämäntyyppistä tutkimus-
tarvetta ole ilmennyt. Lähialueiden löytöjen 
perusteella alueen potentiaali arkeologisille 
tutkimuksille on kuitenkin erittäin lupaava. 
Esittelen tässä artikkelissa lyhyesti Vihtijär-
veltä ja lähiseudulta nykyisin tunnetut mui-
naisjäännökset sekä hahmottelen muutamia 
tulevia tutkimusmahdollisuuksia.

Vihtijärveltä tunnetut 
arkeologiset kohteet
Nykyisin Vihtijärveltä tunnetaan vain muu-
tama arkeologinen kohde: kaksi kivikautis-
ta irtolöytöpaikkaa (kuva 1:1-2), yksi kivi- 
tai varhaismetallikautinen asuinpaikka (kuva 
1:3) ja Vihtijärven Mäntysaaren mahdollinen 
historiallinen hautapaikka (kuva 1:4). Lisäk-
si Hiiskulan kartanon mailta on järven kui-
vatustöiden yhteydessä löydetty yksipuisen 
ruuhen jäänteet (kuva 1:5). Kohteiden vähäi-
nen määrä on tyypillistä alueille, joilla ei ole 
suoritettu arkeologisia inventointeja, eli uusi-
en muinaisjäännösten paikannustutkimuk-
sia. Sen sijaan naapurikuntien puolella on 
tehty suhteellisen runsaasti arkeologisia tut-
kimuksia, ja niistä tunnetaan huomattavasti 
enemmän kohteita (kuva 1).

Vihtijärven varhaisinta historiaa: 
menneisyyden nykykuva ja tutkimusmahdollisuuksia

Teksti: Oula Seitsonen

Oula Seitsonen on Helsingin yliopistos-
sa työskentelevä arkeologi ja maantieteili-
jä, joka on tehnyt arkeologisia tutkimuksia 
muun muassa Hyvinkäällä ja Riihimäellä. 
Suomen lisäksi kirjoittaja on ollut kenttä-
töissä esimerkiksi Karjalan kannaksella, 
Siperiassa, Mongoliassa ja Itä-Afrikassa. 
Vihtijärveen ja sen mielenkiintoiseen men-
neisyyteen hän on tutustunut vanhempien-
sa mökinrakennusprojektin ohessa.

Esihistorialliset kohteet
Suomen esihistoria jaetaan kivikauteen, 
varhaismetallikauteen joka pitää sisämaas-
sa sisällään pronssikauden ja varhaisen rau-
takauden, sekä rautakauteen (kuva 2). Kivi-
kausi jaetaan edelleen kahteen pääjaksoon, 
mesoliittiseen eli esikeraamiseen kivikau-
teen (n. 8600-5100 eKr.) ja saviastioiden 
valmistustaidon omaksumisen jälkeiseen 
neoliittiseen eli keraamiseen kivikauteen 
(n. 5100-1900 eKr.). Kuvan 1 kronologias-
sa esitetty neoliittisen kauden sisäinen jako 
perustuu keramiikka-astioiden koristelu- ja 
muotoilutyyleihin. 

Ihmisasutus mahdollistui Vihtijärvellä 
mannerjäätikön vetäydyttyä alueelta noin 
12 000 vuotta sitten, ja mannerjäiden alla 
painuneen maanpinnan alkaessa hitaasti 
kohota merestä. Suomessa meren ja järvien 
pinnankorkeudet ovat vaihdelleet maanko-
hoamisen vaikutuksesta suuresti, pääasias-
sa niin, että varhaisempina aikoina veden-
pinta on ollut korkeammalla kuin nykyisin. 
Vihtijärven seutu on ilmeisesti ollut nykyi-
sen kaltaista järvimaisemaa jo varhaisim-
man ihmisasutuksen ilmaantuessa alueelle 
arviolta viimeistään noin 8000 vuotta sitten. 
Merenranta ei kuitenkaan ole ollut kauka-
na, vaan Nurmijärvellä Perttulan tietämil-
lä. Tämän jälkeen meri on vetäytynyt alu-
eelta nopeasti, jättäen jälkeensä useita sit-
temmin soistuneita muinaisjärviä, joita on 

tutkittu muun muassa Hyvinkäällä Kurki-
suolla (kuva 1).

Kivikautiset irtolöydöt ovat tavallises-
ti maallikoiden peltotöiden tai hiekanoton 
yhteydessä löytämiä kiviesineitä tai savi-
astianpalasia. Molemmat Vihtijärveltä tun-
netut irtolöydöt ovat kiviesinemuotoja, jot-
ka ovat kouluttautumattomankin henkilön 
helposti tunnistettavissa. Ylimmäisenjärven 
lasku-uoman suulta löytyi vuonna 1968 niin 
sanottu veneenmuotoinen vasarakirves, ja 
Nokkalasta, Vihtijärven kaakkoiskulmasta 
löytyi kourutaltta vuonna 1934. Molem-
mat ovat löytyneet aivan rantaviivan tun-
tumasta. Tämä on tavallista järvialueille, 
joilla ei ole tapahtunut suuria vedenkorke-
uden muutoksia, sillä esihistorialliset asuin- 
ja leiripaikat sijaitsivat yleensä aivan ranta-
viivan tuntumassa.

Vesistöt tarjosivat kivikaudella kalastuk-
sen, metsästyksen ja keräilyn varassa elä-
neelle ihmiselle tärkeän toimeentulolähteen 
ja kulkureittien verkoston. Tähän kuvaan 
sopii myös Vihtijärven kaakkoiskulmas-
sa Kylmänojalla nykyisen rannan tuntu-
massa sijaitseva kivi- tai varhaismetalli-
kautinen asuinpaikka. Kylmänojan kohde 
löytyi Nurmijärven puolella vuonna 2006 
suoritetussa arkeologisessa inventoinnis-
sa, ja kohteen löydöt edustavat tyypillistä 
arkeologin havaitsemaa löytömateriaalia. 
Paikalta poimittiin yksi pieni kvartsikiven 
sirpale, eli niin sanottu kvartsi-iskos, joita 
syntyy tuhansittain kvartsikiveä iskemällä 
työstettäessä, sekä yksi palanut luunmuru, 
eli muinainen ateriajäänne (kuva 3). Nämä 
asiaan vihkiytymättömille vaikeasti havait-

Kuva 1. Vihtijärveltä ja lähialueilta tunnetut arkeologiset kohteet: kolmio= kivikautinen 
irtolöytö, ylösalainen kolmio= historiallinen kohde, musta ympyrä= kivi-varhaismetalli-
kautinen asuinpaikka, avoin ympyrä= ruuhilöytö; Kurkisuon alueen katkoviivoitus= arvio 
muinaisjärven laajuudesta.
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tavat ja ehkä mitättömänkin kuuloiset esi-
netyypit ovat arkeologille parhaita vihjeitä 
esihistoriallisesta asuinpaikasta. 

Ylimmäisen vasarakirveslöytö on ajoitet-
tavissa muotoilunsa perusteella neoliittisen 
kivikauden lopulle, nuorakeraamisen kult-
tuurin aikaan (n. 3200-2300 eKr.). Tätä kult-
tuurivaihetta on joskus nimitetty myös sota- 
tai vasarakirveskulttuuriksi sille ominaisen 
kivikirvestyypin perusteella (Kuva 3). Ylim-
mäisen löydön lisäksi alueen esihistorialli-
sia löytöjä ei ole mahdollista ajoittaa kivi- tai 
varhaismetallikautta tarkemmin. 

Materiaalinen kulttuuri säilyi varhaisme-
tallikaudella (n. 1900 eKr.-300 jKr.) pää-
piirteissään kivikautisen oloisena, satun-
naisia metalliesineitä lukuun ottamatta. 
Henkisen kulttuurin puolella tapahtui suu-
rempia muutoksia. Esimerkiksi kivikauti-
nen kalliomaalausperinne hiipui noin 2000 
eKr. alkaen. Vihdin Salmijärveltä tunnetaan 
yksi Etelä-Suomen harvoista kalliomaala-
uksista – valtaosa Suomen noin sadasta 
tunnetusta kivikautisesta kalliomaalauk-
sesta sijaitsee Itä-Suomessa.  Lisäksi hau-
taustavaksi vakiintui etelärannikolle levit-
täytyneen skandinaavisen pronssikulttuu-
rin vaikutuksesta varhaismetallikaudel-
la polttohautaus röykkiöihin, kivikaudel-
la vallalla olleen ruumishautauksen sijaan. 
Myös kaskiviljelyä, jonka juuret ovat nyky-
tiedon perusteella neoliittisella kivikaudel-

la, alettiin harjoittaa yhä enenevässä mää-
rin. Pyynti säilyi Suomessa kuitenkin tär-
keänä toimeentulonlähteenä pitkälle histo-
rialliselle ajalle asti – Vihti-nimen alkupe-
rän on joskus esitetty liittyvän varhaiseen 
eränkäyntiin (”vihi”).

Historialliset kohteet
Kivikautisten kohteiden lisäksi ainoa alu-
eelta virallisesti määritelty muinaisjäännös 
on Vihtijärven Mäntysaaren historiallisen 
ajan hautapaikka. Saarta on nimitetty myös 
Pyhäsaareksi, ja perimätiedon mukaan saa-
ren eteläkärkeen on haudattu kaksi ”lauk-
kuryssää”: ”Mirri ja Matti”. Kalle Haaff 
Nokkalan torpasta on aikoinaan kertonut 
näiden kuolleen spitaaliin noin vuonna 
1750, minkä jälkeen hänen isoisänsä olisi 
haudannut vainajat saareen, koska hänellä 
ei ollut varaa Vihdin kirkkomaahan hau-
taamiseen. Toisaalta vastaavia kohteita 
tiedetään käytetyn Sisä-Suomessa ylei-
sesti hautasaarina keskiajalta 1700-luvulle 
asti. Arkeologi Juha Ruohosen tutkimus-
ten mukaan nämä saaret ovat mahdollises-
ti olleet keskiajalla kylien tai talojen omia 
pikku kalmistoja, jotka ovat muuttuneet 
väliaikaisiksi hautapaikoiksi seurakuntien 
vakiintuessa 1700-luvun kuluessa. 

Hiiskulan kartanon mailta löydetyn yksi-
puisen ruuhen ajoituksesta on mahdoton-
ta sanoa mitään varmaa: se voi olla yhtä 

hyvin muutaman sadan vuoden ikäinen 
kuin esihistoriallinenkin, sillä samantyyp-
pisiä vesikulkuneuvoja käytettiin maas-
samme tuhansia vuosia. Jos ruuhi on tallel-
la, se olisi mahdollista ajoittaa puun vuo-
silustojen perusteella tai radiohiiliajoituk-
sen avulla. Sama koskee myös muita van-
hoja ruuhilöytöjä.

Muita kiinnostavia historiallisia kohteita 
ovat esimerkiksi vanhat tilat ja torpan rauni-
ot, kuten Vihtijärven kotisivuillakin esitelty 
”Maijan mökki”. Tämän kaltaisia kohteita 
on tutkittu arkeologien toimesta rajallises-
ti koko maassa, vaikka ne tarjoavat mielen-
kiintoisia näkökulmia esimerkiksi maaseu-
dun asuinolojen selvittelemiseen materiaa-
listen jäänteiden avulla. 

Vihtijärven arkeologinen 
tutkimuspotentiaali
Lähialueilta eli Haimoon kylästä, Nurmi-
järveltä, Hyvinkäältä, Lopelta ja Karkkilas-
ta tunnetaan runsaasti arkeologisia kohteita, 
jotka kattavat koko historian aina varhaisesta 
kivikaudesta 1900-luvulle asti (kuva 1). Esi-
merkiksi alle kymmenen kilometrin päästä 
Kytäjältä tunnetaan useita varhaisia mesoliit-
tisia asuinpaikkoja. Tämä antaa uskoa siihen, 
että Vihtijärven muinaisjäännöstilanne voi-
si muuttua merkittävästi arkeologisten tut-
kimusten myötä. Vihtijärvellä on varmasti 
Kylmänojan kohteen lisäksi muitakin kivi- 
ja varhaismetallikautisia asuinpaikkoja. Näi-
tä olisi mahdollista paikantaa inventointitut-
kimuksilla. Periaatteessa on mahdollista, että 
alueelta löytyisi myös varhaisimpaan pio-
neeriasutukseen liittyviä kohteita tai Salmi-
järven tapaan kalliomaalauksia.

Historialliset kohteet olisi myös syy-
tä tarkastaa, jolloin saataisiin uutta tietoa 
alueen varhaisesta maanviljelysasutukses-
ta. Vihti mainitaan historiallisissa lähteis-
sä ensimmäisen kerran jo 1400-luvulla, jol-
loin Vihtijärvelläkin on ollut vakiintunutta 
asutusta. Historiallisten asuinpaikkojen on 
havaittu usein sijoittuvan samoille paikoil-
le kuin keskiaikaisen ja rautakautisen väes-
tön, ja onkin mahdollista, että Vihtijärven 
asutuksen juuret olisivat rautakaudella asti. 
Mäntysaari on myös mielenkiintoinen koh-
de, sillä haudoissa mahdollisesti säilyneistä 
luujäänteistä voisi olla selvittävissä DNA-
analyysien avulla vainajien alkuperä ja suh-
de nykyiseen väestöön.

Kirjoittajalla on tarkoituksena suorittaa 
kesän 2011 kuluessa Vihtijärvellä joitakin 
alustavia arkeologisia tiedustelukäyntejä 
alueen inventointipotentiaalin selvittelemi-
seksi. Jos alueen asukkailla on tietoja mah-
dollisista muinaisjäännöksistä tai kohteista, 
jotka he haluaisivat tarkastettavan, allekir-
joittaneeseen saa mielellään ottaa yhteyttä.

Kuva 2. Suomen arkeologinen kronologia.

Kuva 3. Vasemmalla kvartsi-iskoksia ja keskellä palaneita luunmuruja (molemmat 
Kytäjältä); oikealla luonnosmainen piirros veneenmuotoisesta vasarakirveestä (kuvat 
ja piirros O. Seitsonen).

Oula Seitsonen
Helsingin yliopisto / Arkteekki ky
puh. 040 502 5892
sposti oula.seitsonen@helsinki.fi
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Vaikka kotimaista kurkkua ja tomaattia 
kasvukauden aikana saakin suhteelli-
sen edullisesti kaupasta, voi niiden vil-
jely omassa kasvihuoneessa olla mie-
lenkiintoista ja palkitsevaa. Vielä aurin-
gosta lämmin kypsä tomaatti poimittu-
na suoraan omasta kasvihuoneesta on 
maultaan jotain aivan muuta kuin mitä 
markettien vihanneshyllystä löytyy. 
Molempia kasveja, erityisesti tomaat-
tia, on montaa sorttia. Pensastomaatit 
eivät yleensä kaipaa leikkausta, mutta 
tässä kirjoituksessa käsitellään tavan-
omaisinta runkotomaattia ja –kurkkua.

Molemmat kasvit vaativat 
taimikasvatuksen
Tomaatin pienet siemenet kylvetään 
maaliskuulla (mieleeni on jostain jää-
nyt tomaatinkylvöpäiväksi Riston päivä 
15.3.). Itäminen edellyttää melko kor-
keaa lämpötilaa (23-25), kasvuvaihees-
sa taimi on tyytyväinen noin 20 astee-
seen. Taimikasvatus kestää 6-8 viikkoa. 
Siemenet kylvetään pieneen laatikkoon 
hajakylvönä. Kun pienissä taimissa on 
toiset kasvulehdet, ne koulitaan eli siir-
retään yksittäin kasvamaan omiin purk-
keihin. Tämä tehdään venymisen estä-
miseksi, sillä tomaatin taimista tulee 
helposti honteloita ja pitkiä valon ja tilan 
puutteen vuoksi. 

Kurkun siemenet puolestaan kylve-
tään yksitellen halkaisijaltaan esimer-
kiksi 12 senttimetrin ruukkuihin noin 
kuukautta ennen kasvihuoneeseen siir-
tämistä. Kurkun juuret ovat kasvin her-
kin kohta. Vanhassa puutarhakirjassa 
vinkataan, että siemenet kannattaa kyl-
vää multaa puolillaan olevaan ruukkuun 
ja kun sirkkalehdet avautuvat ruukun 
reunan yläpuolella, voi ruukun täyttää 
kokonaan mullalla. Tällöin muodostuu 
uusia juuria ylemmäksi multaan. Kurk-
ku tarvitsee alusta alkaen enemmän 
lämpöä, kosteutta ja tilaa kuin tomaatti. 

Taimikasvatus on hauskaa ja mielen-
kiintoista puuhaa, mutta vaatii jonkin 
verran tilaa ja paljon valoa. Ellei niitä 
löydy tarpeeksi kotoa, voi valmiit tai-
met ostaa myös puutarhalta tai torilta, 
kun istutusaika lähestyy.

Istuttaminen 
kasvihuoneeseen
Tomaatin taimet istutetaan kasvihuo-
neeseen, kun kasvualustan lämpötila on 
vähintään 16 astetta ja taimien ensim-
mäiset kukkanuput ovat aukeamassa. 
Kukkaterttu hillitsee muuten istutuksen 
jälkeen helposti rehevöityvää kasvua. 
Neliömetrille voi istuttaa kahdesta kol-
meen tainta. Taimet voi istuttaa syvään, 
riippuen niiden honteluudesta ja tieten-
kin kasvualustan syvyydestä. Mullan 
alle jäävästä osasta poistetaan lehdet.  

Runkomaisen kasvutapansa vuoksi 
tomaatti tarvitsee tuen. Tämä voi olla 
taimikasvatusaikana pieni keppi, johon 
kasvin runko sidotaan. Istutusvaihees-
sa taimi tuetaan ehkä helpoiten seuraa-
vasti: kasvihuoneen kattoon tai tukira-
kenteeseen taimen yläpuolelle kiinnite-
tään tukeva naru, joka kierretään löysäs-
ti kasvin rungon ympärille ja jonka ala-
pää upotetaan istuttaessa juuripaakun 
alle. Satoaikana kasveista tulee paina-
via, joten kiinnitä huomiota narun kiin-
nityskohtaan erityisesti muovihuonees-
sa, ettei koko rakennelma romahda alas 
tomaattien painosta. 

Kurkun istutuskelpoinen taimi on 
noin 25-30 senttimetriä pitkä ja kasvu-
lehtiä täytyy olla 4-5 kappaletta ja hyvin 
kehittyneitä. Kasvualustan lämpötilan 

on oltava noin 18 astetta. Kurkun taimi 
istutetaan varovasti juuripaakkua rikko-
matta samaan syvyyteen kuin se on tai-
mikasvatuspurkissakin ollut. Tämä sik-
si, että kurkun runko on arka kasvitau-
deille, joiden pöpöjä leviää helposti kas-
vualustasta runkoon.

Myös kurkku tarvitsee kasvutuen. 
Tomaatin kanssa samanlainen narutu-
enta lienee yksinkertaisin ja helpoin. 

Lannoitus, kastelu ja 
lämpötila 
Tomaatille annetaan varovasti vettä ja 
typpeä, kunnes ensimmäiset raakileet 
ilmaantuvat. Sen jälkeen kastelua voi 
lisätä, mutta varo kuitenkin menemästä 
liiallisuuksiin. Lannoite on helppo antaa 
kastelulannoitteena, eli sekoittaa kaste-
luveteen. Lannoituksen määrä riippuu 
siitä, kasvatatko tomaatit maapohjassa, 
astiassa vai säkissä (rajatussa kasvualus-
tassa lannoitusta enemmän). Runsas lan-
noitus aiheuttaa rehevöitymistä, kasvin 
latva rullautuu ja lehdet muuttuvat tum-
manvihreiksi. Tämä ei kuitenkaan ole 
huolenaihe - taimi käyttää liiat ravin-
teet kasvun myötä. Lannoituksesta on 
vaikea antaa yksiselitteistä ohjetta, kos-
ka kasvuolosuhteet vaihtelevat tapaus-
kohtaisesti.  Yleisohjeena sanoisin että 
lannoitus kerran-pari viikossa on riittä-

Kurkun ja 
tomaatin viljely 
kotikasvihuoneessa 
Teksti ja piirrokset: Kaarina Pullinen



29

vä, kastelua sen sijaan tarvitaan lämpi-
mimpänä aikana joka päivä.

Ihanteellinen yölämpötila tomaatil-
le on noin 18 astetta ja päivälämpötila 
noin 23-25 astetta. Lämpötila on suh-
teutettava kasvihuoneen valo-oloihin: 
mitä enemmän valoa, sen korkeam-
pi lämpötila. Kavihuoneen lämpötilan 
noustessa yli 28 asteeseen on syytä vii-
lentää ilmaa tuulettamalla. Myös var-
jostus joko varjostusmaalilla tai kaihti-
milla auttaa kesän kuumimpana aikana.

Kurkun painosta jopa 97 prosenttia 
on vettä, joten kurkun verson kastelu 
kasvatusvaiheessa on tärkeää. Se tarvit-
see suurten lehtien ja pintajuurien ansi-
osta säännöllistä kastelua ja lannoitus-

ta alusta asti. Kylmää vettä se ei siedä, 
eikä myöskään väkevää lannoiteliuosta.  
Ravinteita se saa satoaikana yleensä riit-
tävästi jos kastelun yhteydessä lannoi-
tetaan joka toinen kerta. Puhdasta vettä 
se tarvitsee useammin. Kurkkua on kas-
teltava kuitenkin lämpimimpänä aikana 
päivittäin, helleilmoilla kiivaimmillaan 
kurkku voi kuluttaa vettä päivässä jopa 
10 litraa per neliö.

Kurkun ihanteellinen kasvatusläm-
pötila on myös 23-25 astetta. Se sietää 
korkeampiakin lämpötiloja paremmin 
kuin tomaatti. 

Viljelytekniikka kehittyy koko ajan. 
Myös harrastelijaviljelijöille on saata-
villa erilaisia kastelu- ja lannoitejärjes-

telmiä sekä lämmönsäätelyautomatiik-
kaa. Kiinnostuneimmille on kasvuolo-
suhteiden säätämisestä tietoa ja vaihto-
ehtoja tarjolla kaupoissa, kirjoissa, leh-
dissä, netissä ja alan tapahtumissa. 

Leikkaaminen
Normaaleista runkotomaateista poiste-
taan aina kaikki sivuversot eli ”varkaat” 
läpi kasvukauden. Nämä ovat lehtihan-
koihin oksien tyven ja rungon väliin 
ilmestyviä nopeakasvuisia versoja. Pie-
ninä varkaat on helppo nyppäistä pois 
taittamalla sormin, isompina on syytä 
käyttää veistä, ettei varas poistettaes-
sa riko rungon pintaa. Sivuversot pois-
tetaan, koska niiden kasvu vie taimelta 
tilaa sekä voimaa ja sato jää heikoksi. 

Tomaatin verson latva katkaistaan 
eli latvotaan noin kahdeksan viikkoa 
ennen kasvukauden loppua. Latvomi-
nen jouduttaa loppujen tomaatinraa-
kileiden kypsymistä. Latva vain poik-
ki ’nips ja naps’ terävällä ja puhtaalla 
veitsellä lehden läheltä. Mikäli uusi lat-
va lähtee kehittymään ylimmästä lehti-
hangasta, poista sekin. 

Kurkku on voimakaskasvuinen ja 
sitä täytyy kasvukauden aikana leikata. 
Muuten kasvihuoneen valtaa nopeas-
ti suuri, vihreä, sotkuinen vyyhti. Leik-
kaustapoja on monenlaisia ja eri tavoista 
saa tietoa puutarhakirjoista, netistä, puu-
tarhaohjelmista ja -lehdistä. Havainnol-
lista on, jos joskus saat käydä tutustu-
massa onnistuneeseen kurkkuviljelyk-
seen paikan päällä. Tässä yksi tapa kur-
kun leikkaamiseen: 
Rungosta poistetaan terävällä puhtaal-
la veitsellä tai puutarhasaksilla sivuver-
sot yhden tai kahden lehden takaa sitä 
mukaa kun ne kasvavat, kunnes runko 
yltää kattoon saakka. Latva katkaistaan 
ja muutama ylin sivuverso jätetään kas-
vamaan ja annetaan niiden kasvaa joko 
vapaasti maata kohti tai ohjaamalla ne 
kasvamaan tukien avulla kattoa pitkin 
(sateenvarjomalli). Ylimääräiset verso-
jen sivuversot poistetaan kahden tai nel-
jän lehden takaa. Kun ylimmäisistä ver-
soista on kerätty sato, nekin katkaistaan.

Muut hoitotyöt 
Pitkin kasvukautta leikataan sekä 
tomaatista että kurkusta huononnäköiset 
lehdet pois. ”Siivousjätteet” eli tomaa-
tin varkaat ja kurkun leikatut versot vie-
dään heti kasvihuoneesta kompostiin. 
Molemmat kasvit ovat alttiita jos jon-
kinnäköisille kasvitaudeille ja pöpöil-
le. Viljelyhygienia (puhtaat työväli-
neet) ja kasvihuoneen siistinä ja ilma-
vana pitäminen auttaa tautien ennalta-
ehkäisyssä. Ilmavuuden vuoksi myös 
alimpia lehtiä poistetaan sitä mukaa kun 
sato valmistuu. 

Kurkku: Rungosta poistetaan terävällä puhtaalla veitsellä tai puutarhasaksilla 
sivuversot yhden tai kahden lehden takaa sitä mukaa kun ne kasvavat, kunnes 
runko yltää kattoon saakka. Latva katkaistaan ja muutama ylin sivuverso jäte-
tään kasvamaan ja annetaan niiden kasvaa joko vapaasti maata kohti tai ohjaa-
malla ne kasvamaan tukien avulla kattoa pitkin (sateenvarjomalli).

Tomaatti: Normaaleista runkotomaateista poistetaan aina kaikki sivuversot eli 
”varkaat” läpi kasvukauden. Nämä ovat lehtihankoihin oksien tyven ja rungon 
väliin ilmestyviä nopeakasvuisia versoja.
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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA:

KESÄKIRPPUTORI

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

AUKIOLOAJAT:
pe 15-19, la 11-16, su 12-17

Otamme vastaan ehjiä 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!

Tomaatin halkeilu, epätasainen väri-
tys, lehtien sykeröityminen, keltaiset lai-
kut lehdissä, viherkantaisuus, hedelmän 
latvamätä ja perunaruton kaltainen ilmiö 
ovat melko tavallisia. Kurkulla puoles-
taan ilmenee välillä hedelmien karvaut-
ta, juuristosta johtuvia ongelmia ja leh-
tien värivirheitä Näihin ongelmiin löy-
tyy selitys ja joskus apukin puutarha-
alan julkaisuista.

Satokauden lopuksi
Kun satokausi loppuu, niin ainakin vie-
lä kypsymättömistä tomaateista voi teh-

dä säilykkeitä tai tuoda ne huoneenläm-
pöön kypsymään. Palvelleet, tyhjiksi 
kerätyt tomaatin ja kurkun versot korja-
taan pois juurineen heti ja viedään kom-
postiin. Näin on mukavampi aloittaa vil-
jely seuraavana kasvukautena, eikä koko 
kasvualustaa tarvitse välttämättä vaih-
taa joka vuosi. Jos kuitenkin havaitset 
sieni- tai muita epämääräisiä kasvusto-
ja kasvualustassa tai kasvien juurissa, 
tyhjennä kasvihuone ja aloita kevääl-
lä uusin eväin.

Mukavaa kesää Vihtijärveläisen luki-
joille toivottaa Kaarina

Ps: Erityiskiitokset ja –terveiset lähetän 
Mikolle ja Antille inspiraatiosta. Toi-
vottavasti kurkun ja tomaatin kasvatus 
onnistaa tänäkin kesänä – vielä edelli-
siä paremmin!
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Vihtijärvellä on nyt oikea uimaranta!

Toukokuinen uimaranta odottelee vielä kesän viettäjiä

Teksti ja kuvat: Kaarina Pullinen

Syökerin rantaa ollaan Hiiskulan kar-
tanon aloitteesta kehittämässä kunnol-
liseksi uimarannaksi. Ranta muiste-
taan vuosien takaa hienona hiekkaran-
tana, mutta sittemmin puut ja risukot 
valtasivat alaa. Vuoden 2010 kevääl-
lä kartoitettiin koululaisten ja päivä-
kotilaisten perheille osoitetussa kyse-
lyssä mahdollisia uimarannan käyttä-
jiä ja kiinnostusta uimarannan kehit-
tämiseen. Kyselyn tulos oli positiivi-
nen, ja Hiiskulan kartano päätti ryhtyä 
rannan kunnostamistoimiin. Syksyllä 
2010 rannasta kaadettiin puut, kuo-
rittiin maa, levitetiin suodatinkangas 
ja tuotiin lisää hiekkaa sekä kylvet-
tiin osaan rannasta nurmikkoa. Myös 
uimakoppi on sisäpuolelta kunnostet-
tu. Osa töistä tehtiin talkoilla.

Rannalla on nyt suurempi alue hie-
kalla lekottelua varten, hiekkapohjai-
nen pelikenttä sekä kylvetty nurmik-
ko, johon on suunniteltu sijoitettavan 
penkkejä, pöytiä sekä pieni leikki-
alue. Ajatuksissa on myös mahdolli-
sesti ponttoonien varassa kelluva lai-
turi kauemmas rannasta niille, jotka 
osaavat jo kunnolla uida, sekä keinu 
tai muita leikkivälineitä - mahdollises-
ti nuotiopaikka sekä hyyskä. 

Rannan talvikäyttöä voidaan myös 
kehittää: viime talvena VPK toteutti 
jäälle leirinsä aikana napakelkan, josta 
oli iloa monelle myös leirin jälkeen – 
ehkäpä löydämme läheisestä rintees-
tä myös hyvän pulkkamäen paikan, 
näin voisi uimarannan käyttöä laajen-
taa myös talviaikaan. 

Kevään ja alkukesän aikana on 
suunnitelmissa pitää talkoot tai tal-
koita, joissa tehdään vähän istutustöi-
tä sekä siistitään ranta ja sen välitön 
ympäristö. Nurmikolle sijoitettavia 
penkkejä, pöytiä ja leikkivälineitä lai-
tetaan paikoilleen vähän myöhemmin, 
kun nurmikko on hieman kasvanut. 

Uimaranta on yksityinen ja kylä-
läisten käyttöön tarkoitettu, siitä syys-
tä rannalle ei tehdä erillisiä opasteita. 
Uimarannan siisteys on myös käyttä-
jien vastuulla. Jokaisen rannan käyt-
täjän tehtävänä on siis huolehtia siitä, 
että ranta pysyy siistinä ja roskat pää-
tyvät roskikseen. Alueen kesäasuk-
kaiden rauhaa ei tule häiritä ja hei-
dän yksityisyyttään tulee kunnioittaa. 

Uimaranta-ajatuksen tavoitteena on 
lisätä kyläläisten viihtyvyyttä ja teh-
dä rannasta jälleen yksi vetovoimate-
kijä Vihtijärvelle. Nyt kaivataan ide-
oita esimerkiksi siitä, kuinka saisim-
me rannalle hyvän lento-/sulkapallo-
verkon ja ponttoonilaiturin järkevästi. 
Jos sinulla, hyvä Vihtijärveläisen luki-
ja, on ajatuksia tai ideoita asiaan liitty-
en, ota yhteyttä: Kaarina Pullinen 050 
363 2967 tai toimitus@vihtijarvi.fi.

Nurmikon kylvöä talkoilla
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Opettaja Joonas Kustaa Ranta-ahol-
le (s. 1888) ja vaimolleen Anni Matil-
dalle (s. 1899) syntyi 12 lasta, kuusi 
tyttöä ja kuusi poikaa. Nyt meitä on 
elossa tytöistä Anna-Liisa (s. 1927) 
ja Ritva (s. 1933 sekä pojista Sam-
po (s. 1922) ja minä, kuopus Seppo 
(s. 1936).

Ukko syntyi vajaa vuosi Vappu-
siskon jälkeen 1930 ollen siis kuu-
si vuotta minua vanhempi. Meidän 
välissämme olivat siskot Ulla ja Rit-
va. Saatuaan vihdoin pikkuveljen otti 
Ukko tehtäväkseen kasvattaa minus-
ta miehen, jotta Ullan ja Ritvan tyttö-
vaikutteet tai äidin lellipoikana olemi-
en eivät pilaisi pikkuveljeä.

Jos Ukko kysyi, kuka hän on, opin 
pian nimittämään häntä Ukko Yliju-
malaksi käskynsä mukaan. Myöhem-
min hän totesi, että kirjeetkin tule-
vat perille osoitteella Ukko Ylijuma-
la, Eurooppa.

Ukon menetelmät kasvattaa pik-
kuveljestä miestä olivat moninaiset. 
Rohkeutta sai siitä, kun Ukko saattoi 
minut syys- tai talvipimeässä pikku-
laan ja takaisin tultaessa juoksi edel-
lä ulko-ovelle jättäen minut oven taak-
se huomauttaen, että karhu on aivan 
kintereilläni. Mitä ulko-oveen tulee, 
niin Ukko kertoi sen kullanvärisen – 
siis messinkisen - rivan olevan todel-
la maukasta. Tottahan pakkasella 
ripa oli kylmä myös oven sisäpuolel-
la, joten seurauksena kielen jääminen 
siihen kiinni.

Hieman vartuttuani vei Ukko minut 
pimeällä ulkorakennuksen päädyn 
oikeanpuoleiseen varastoon. Siellä 
sain kuulla, miten juuri tässä huonees-
sa pystyyn jäätynyt ruumis alkoi sula-
essaan liikahdella ja äännellä.

Tottahan mies syö mitä tahansa. 
Niinpä Ukon kanssa etsittiin vihrei-
tä karvamatoja. Sitten löytyi kasvi, 

Teksti: Seppo Ranta-aho

jonka varressa nökötti syljen näköis-
tä herkkua. Mato kämmenelle, sitten 
sylkiherkkua päälle ja siitä vaan syö-
mään. Minun piti vastata kysymyk-
seen ’maistuiko?’, että on erinomaista.

Kerran oli asiaa Kanervan mum-
molle, joka asui mökissään nykyisen 
Suntiontien alussa. Ukko sanoi, että 
siellä pitää käyttäytyä vakavana. joten 
nauraminen ei tule kysymykseen-
kään. Ukko oli ennakkoon matkinut 
mummon eleitä, joten en perillä voi-
nut pidättää pelonsekaista nauruani. 
Mummo kysyi, että hänellekö naurat. 
Ukko pelasti tilanteen hätävalheella.

Ukko arveli, että on se noloa, kun 
poika varttuu näkemättä junaa. Niin-
pä huhtikuisena aamuna lähdettiin 
äidiltä salaa perheen ainoalla polku-
pyörällä kohti Röykkää. Ukko ajoi, 
minä tarakalla. Keli oli mitä loskaisin, 
mutta matka eteni. Röykän talon koh-
dalla puhkesi rengas. Ukko heitti kii-
reesti pyörän ojaan, jonka jälkeen hui-
masti juosten kohti junanrataa. Ukko 
hoputtaen edellä, minä perässä. Kun 
vihdoin vihellyksistä selvittyämme 
päästiin radalle, näin viimeisen vau-
nun perän juuri häipyvän mutkan taa. 
Ukko: ”Näithän junan?” Minä: ”Kyllä 
näin”. Ukko: ”Minähän lupasin näyt-
tää sinulle junan!”. Sitten kävelemään 
pyörän luo. Ukko nosti pyörän ojas-
ta, ravisteli sitä hieman. Otti tärkeän 
ilmeen sanoen: ”Olen päättänyt, että 
saat taluttaa pyörän kotiin!” Voi sitä 
riemua, kun antoi minulle niin suu-
ren kunnian. Matkaa vain kahdeksi-
sen kilometriä.

Kesäkuumalla Ukko näytti, miten 
rohkeutta kerätään. Hän kiipesi kou-
lun peltikatolle. Puinen ralli, joka oli 
aivan harjalla, oli useasta kohtaa hajal-
la. Ukko käveli käsillään katon pääs-
tä päähän. Alakoulun opettajan pää-
dyssä hän huusi, että ”kato, kun mä 

käännyn”! Sitten takaisin käsinkäve-
lyä meidän piipun juurelle ja kärppänä 
alas. Näin Ukon käsien olevan lähes 
riekaleina kuuman harjapellin jäljiltä.

Ukko oli myös Tarzan. Osmo-
veljen kihlauduttua Sylviansa kans-
sa tiesimme heidän käyvän Laihueen 
rannassa tuttua polkua pitkin. Menin 
Ukon kanssa lähelle Laihuetta. Polun 
varrella kasvoi uljas kuusi, jonka vas-
tapäiseen pensaaseen asetuin lymy-
ämään kuhertelijoita. Ukko kiipesi 
vain simmarit asunaan kuusen latvaan. 
Minun piti antaa merkki parin lähes-
tyessä. Tietyllä hetkellä teinkin niin. 
Ukko päästi ilmoille huikean Tarzan-
huudon ja hyppäsi alas. Hän mätkäh-
ti hieman soiseen maaperään. Luu-
lin veljen lähes kuolleen mokomasta 
lennosta. Ukko pinkaisi pystyyn häm-
mästyneen ja pelästyneen nuorenpa-
rin katsellessa. Oksat olivat raapineet 
Ukon verille, mutta olipa se leiskaus. 

Veljeni Ukko Joonas Kustaa
sellaisena kuin minä hänet muistan
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Ukko näet oletti, että hän saa matkal-
la oksista kiinni, mutta se jäikin ole-
tukseksi.

Oma lukunsa on Kaartin soittokun-
ta, jota sodan aikana johti kapellimes-
tari Artturi Rope. 13-vuotiaana Ukko 
sai päähänsä, että radiosta kuultu soit-
tokunta on hänen paikkansa. Niinpä 
hän sai äidin viemään itsensä Ropen 
puheille. Rope totesi, että soitto-oppi-
laiden alaikäraja on 14 vuotta. Sitke-
än anelun jälkeen hän suostui muis-
tuttaen, että kontrahti on vähintään 
kahdeksi vuodeksi. Siitä alkoi ikäisi-
ään lyhyemmälle pojalle huima ret-
ki. Tosin lahjakkaana kaverina rum-
palipojasta tehtiin trumpetisti, jonka 
huippuhetkiä – varsinkin pikkuveljen 
mielestä – olivat Messuhallin aseveli-
illat, joissa Ukko sai puhaltaa Marsal-
kan hopeatorvia. Kerran kesälomalla 
Ukko toi trumpetin kotiin. Sain ilta-
sella lähteä soutamaan Niemenjärvel-
le. Keskellä järveä Ukko nosti soitti-
men huulilleen, ja maailman ihanim-
mat sävelet kaikuivat pitkin tyynen 
järven pintaa. Olin sanomattoman 
ylpeä veljestäni!

Myöhemmin Ukko kertoi soitto-
oppilaan elon olevan tosi vaikeaa. 
Ei soittamisen vuoksi, vaan sisäisen 
kurin takia. Isot miehet, joista osa oli 
soittotaitoisia linnakundeja, hakkasi-
vat surutta poikia vieden usein palkka-
rahatkin omiin taskuihinsa. Ikätoveri-
na Ukolla oli myöhemmin kapellimes-
tariksi tullut Jorma Svanström. Pahin 
kokemus oli, kun Yrjönkadun elo-
kuvateatterin eteen osui pommi juu-
ri lastennäytöksen päätyttyä. Lähel-
lä sijainneesta Kaartin kasarmista 
komennettiin pojat keräämään pape-
risäkkeihin lasten ruumiinosia. Sitä ei 
Ukko unohtanut ikinä.

Kun perhettämme kohdanneitten 
dramaattisten tapausten seurauksena 
jouduimme jättämään kotimme elo-
kuussa 1949 ilman paikkaa, mihin 
mennä, sattui kaikenlaista. Tontti 
löytyi lopulta Leison mailta. Loppu-
kesästä kaivettiin talkoilla monttua. 
Kyläläiset lahjoittivat puutavaran. Itse 
rakentaminen alkoi kahden miehen 
voimin. Vanhempi ammattilainen oli 
useimmin poissa – joko palkkarästien 
tai muun syyn takia. Ukolle jäi tosiasi-
assa yksin rakennusvastuu. Muistan-

pa, kun eräänä aamupäivänä Nurmi-
järven koulusta lomalla ollessani vein 
Meilahdesta käsin Ukon työmaalle 
jotain syötävää. Taas kerran oli tuisku 
peittänyt jo ennestään jäätyneen puu-
tavaran, jolla Ukko parhaansa mukaan 
yritti väsätä kotia isälle, äidille, minul-
le - ja  itselleenkin.

Kun talo valmistui juuri ja juu-
ri asuttavaan kuntoon, totesi isä kai-
von paikaksi kellarin. Pyörivä tasku-
nauris oli ohjeenaan. Muistan ukon 
olleen sairaslomalla Riihimäen vies-
tikomppaniasta angiinan takia. Hänen 
oli vaikeaa niellä. Niinpä Ukko pyy-
si minua ostamaan Salon kaupasta 
näkkileipää. Sitä hän nieleskeli suu-
rina kappaleina, jolloin  nielun rieka-
leet menivät alas. Hän näytti nieluaan. 
joka oli aivan verinen. Ukko alkoi kai-
vaa kaivoa kellariin simmarit yllään. 
Minä nostelin hiekkaa ylös ämpärillä. 
Kaivossa ei ollut minkäänlaisia turva-
rakenteita. Syvyyttä tuli yli neljä met-
riä. Kallion tullessa vastaan näkyi pari 
vesitippaa, siinä kaikki. Paljon myö-
hemmin Ukko lapioi hiekat takaisin!

Työmaaparakki, joka oli myöhäi-
seen syksyyn vanhempieni ja minun 
kotini, tuli lopulta liian kylmäksi. 
Ukko kertoi myöhemmin, miten hän 
meni Meilahteen anomaan Aarne 
Vaskelalta asuntoa vanhemmilleen 
ja minulle. Vähää ennen Ukko oli 
korjannut Meilahden ulkorakennuk-
sen katon. Vaskela oli haukkunut Joo-
naksen maan alle, mutta koska Ukko 
oli hyvä mies, antoi hän armon käy-
dä oikeuden edestä. Niinpä asuin jon-
kin aikaa Meilahden tiilisessä pihara-
kennuksessa ja Mikolle rakennetus-
sa puutalossa.

Isäni kuollessa tammikuussa 1952 
oli hän kahden Ukon kanssa kotona 
edelleen keskeneräisessä Kajastees-
sa. Ukko oli ulkoa nähnyt isän keitti-
ön ikkunassa. Vähää myöhemmin hän 
löysi isän tuupertuneena keittiön nur-
kasta. Ukko ei tahtonut ymmärtää, että 
miellyttävä konstaapeli Aulis Timo-
nen kuulusteli HÄNTÄ. Mutta lain 
mukaanhan niin piti menetellä.

Ukko kaivoi itse isämme haudan 
männyn juureen. Vein hänelle kahvia 
termoksessa. Jäinen maa, mahtavat 
juuret ja kova tammipakkanen eivät 
olleet suopeita tällekään työlle.

Ukko taisi olla sisaruksista miltei 
ainoa, joka ei käynyt lainkaan oppi-
koulua. Mutta taitava ja VAHVA hän 
oli. Hän sai kuulla pilkkaa nimensä 
takia, joten hän päätti myöhemmin 
päihittää pilkkaajat. Monin tavoin hän 
kehitti kuntoaan. Kun koulun saunaa 
korjattiin, tarvittiin kesken työn hirt-
tä, joka oli Syökärissä (ei siis Syöke-
rissä). Hevosta ei tähän hätään ollut, 
joten Ukko kantoi pysähtymättä kesä-
kuumalla paljaalla olkapäällään muh-
kean hirren perille asti. Olka verillä, 
mutta mitäs pienistä!

Äidin Kaisu-siskon mies Antti 
Koistinen oli Rakella Jätkäsaaressa 
varastonhoitajana. Tapio ja Jormakin 
olivat siellä kesätöissä. Tapio kertoi 
myöhemmin Ukon olleen lähes teräs-
mies. Varastolle tuli kuorma raskasta 
rautaa. Joku totesi, että on sitä nähty 
kannettavankin, jos ei ole erikoiskär-
ryä saatavilla. Ukko otti olkapäälleen 
raudan alkaen hinata sitä sisään varas-
toon, jossa oli maalattia. Tapio sanoi 
Ukon jalkojen kyntävän yhä syvem-
pää vakoa maahan, mutta sentti sen-
tiltä mies toi taakan perille,

Kanniston ladossa kaverukset 
Ukko ja Mäkisen Matti kävivät usein. 
Matti kertoi, miten Ukko meni kerran 
selälleen antaen miesjoukon nousta 
seisomaan rintansa päällä. Tavallisen 
miehen kylkiluut olisivat murskautu-
neet, mutta Ukkopa kesti!

Kun Ukko toi näytille Vihtijärvelle 
tamperelaisen morsmaikkunsa, sanoi 
hän löytäneensä Suomen kauneimman 
naisen. Morsian oli tuolloin 17-vuo-
tias – ja kaunis. Hänestä tuli tyttä-
ren ja pojan äiti, mutta se onkin tari-
na erikseen.

Ukko-veljestäni tuli lopulta polii-
si, Timosen esikuvan mukaan. Suu-
rimman osan työurastaan hän toimi 
valtakunnallisen poliisiradion Tam-
pereen yksikössä, missä hän lopulta 
menehtyi 59-vuotiaana.

Ukko, olet vieläkin Ylijumalani!

Kirjoittaja on Vihtijärven koulun enti-
sen opettajan, Joonas Kustaa Ran-
ta-ahon  poika. Perhe on asunut kou-
lun yläkerrassa, nykyisen kylätalon 
tiloissa.
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Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2 tai 
Vihdin kirkonkylän terveysasema, Jokikunnantie 74
- kiireellinen ajanvaraus (09) 4258 2100
- kiireetön ajanvaraus (09) 4258 2400 ma-to 8-11 
 ja 13-15, 
 pe ja juhlapyhän aattona 8-11 ja 13-14 

Hyvinkään sairaalan yöpäivystys vihtijärveläisille
Terveyskeskuspäivystys arkisin klo 16.00 - 08.00, 
viikonloppuisin ja juhlapyhinä 
p. (019) 4587 2261
Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää

Vihtijärven lasten- ja äitiysneuvolat
Vihtijärveläiset käyvät Otalammella sekä 
äitiys- että lastenneuvolassa
Terveydenhoitaja Anne Tuominen
Puhelinaika ma−pe klo 12−12.30
puh. (09) 4258 2625
Osoite Torpparintie 9, 03300 Otalampi (käynti Simssiku-
jalta)

Kouluterveydenhoitaja
Vihtijärven koulun kouluterveydenhoitaja on tavattavissa 
koululla sopimuksen mukaan. 
Puh. (09) 4258 2231.

T e r v e y d e n h u o l t o :
Perusturvakuntayhtymä Karviainen, vaihde (09) 4258 2000

Uutta: Terveydenhuoltolain mukainen hoitopaikan valinta
Huomaathan, että toukokuun alusta 2011 alkaen on astunut voimaan laki hoitopaikan valinnasta. Perusturvakuntayh-
tymä Karviaisen alueella asuvat voivat valita kiireettömän hoidon hoitopaikakseen minkä tahansa Karviaisen terve-
ysasemista. Valinta voi kohdistua vain yhteen terveysasemaan, ja se on voimassa aina vuoden kerrallaan. Valitsemal-
la tietyn terveysaseman valitaan samalla myös kyseisellä terveysasemalla tuotettavat oheispalvelut (esim. neuvola- ja 
hammaslääkäripalvelut).
Karviaisen terveysasemia ovat Vihdin ja Nummelan lisäksi Karkkilan ja Nummi-Pusulan terveysasemat.

Lisätietoja: www.karviainen.fi 

 

 

 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:
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Viime vuosi meni Nummituvanmä-
ellä varsin rauhallisesti. Talkoopäi-
viä kertyi taas runsaasti, talkoilimme 
lähestulkoon 900 tuntia. Talkootyötä 
tehtiin muun muassa kiinteistön huol-
totöiden ja pihasaunan laajennuspro-
jektin merkeissä. Pihasauna valmis-
tuikin mukavasti kesäksi. 

Kaluston puolella herätti aluksi kes-
kustelua sammutusautomme Uni-
mogin korvaaminen Scanialla. Uusi 
sammutusyksikkö kuitenkin osoittau-
tui ennakkoluuloista huolimatta var-
sin toimivaksi Vihtijärvenkin pikku-
teille. Uuteen sammutusautoon mah-
tuu myös enemmän kalustoa ja mie-
histöä, joten voimme todeta olevam-
me varsin tyytyväisiä vaihdokseen. 
Näyttäisi uusi kulkupeli kelpaavan 
hyvin myös kylän nuoremmalle väel-
le, sen verran paljon halukkaita on 

edelleen ollut yleisötilaisuuksiemme 
paloautoajeluille.
 
Sekä hälytys-, että nuoriso-osaston 
jäsenet kävivät aktiivisesti harjoituk-
sissa. Kun suoritimme myös valis-
tus- ja hälytystehtävät palokuntasopi-
muksen edellyttämällä tavalla, saim-
me sopimuksen ehdot jälleen kirk-
kaasti täytetyksi. Uusi 1.1.2011 voi-
maan astunut palokuntasopimus alle-
kirjoitettiin joulukuussa 2010. Uusi 
sopimus toi mukanaan hieman kiris-
tyksiä ehtoihin edelliseen sopimuk-
seen nähden. Hälytykseen on lähdet-
tävä nyt kahdeksan minuutin kulues-
sa entisen 12 minuutin sijaan. Myös 
savusukellusvalmiuteen tuli tiuken-
nuksia. Vaikka ehdot kiristyivätkin, 
uskoisin että ne tänäkin vuonna täy-
tetään aktiivisten palokuntalaistem-
me voimin. 

Viime vuonna hälytyksiä oli 27, 
koostuen pääasiassa vahingontorjun-
tatehtävistä. Paloturvallisuusvalis-
tuksestamme on selkeästi ollut hyö-
tyä, koska tulipaloja alueellamme oli 
suhteellisen vähän. Erityiskiitos Vih-
tijärveläisille paloturvallisuusasioi-
den huomioonottamisesta; vuonna 
2010 kylällä ei ollut yhtäkään sam-
mutustoimenpiteitä vaatinutta raken-
nuspaloa. 

Kesällä VPK järjestää yleisötilai-
suuksina juhannustanssit 25.6. sekä 
Nummituvan kesäjuhlan 30.7. VPK 
rekrytoi jatkuvasti uusia jäseniä kaik-
kiin osastoihin, lisätietoja osastojen 
johtajilta. Tervetuloa mukaan muka-
van harrastuksen pariin!

Vihtijärven VPK - 
Nummituvanmäen kuulumisia

VIHTIJÄRVEN VPK
Pj. Teemu Enbuske, p. 045-110 8468
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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Maailman suurin palokuntanuorten tal-
vileiri toi 155 palokuntanuorta Nummi-
tuvalle ja lähimaastoon. Leirillä yövyt-
tiin tietenkin puolijoukkueteltoissa, 
kipinävuoroineen kaikkineen. 

Talvileirin ohjelmavastaavana toi-
mi vihtijärveläinen Hannu Silvasti. 
Ohjelmaa riittikin: oli tarkkuuskilpai-
lua, neppiskisaa, kelkkarallia, stigan 
vetokisaa. Jäällä järjestettiin napakelk-
kailun ohella erilaisia kisailuja, kuten 
lumisotaa ja pilkkiä. Illalla pidettiin 
Nummituvalla disko.

Nummitupa sai järjestäjiltä paljon 
kehuja talvileiripaikkana hyvien sisä-
ruokailutilojensa sekä telttakylän poh-

Palokuntanuoret rakensivat 
napakelkan

Teksti: Lea Viitaniemi ja Sari Ahvenharju, kuvat: Teemu Enbuske

Kunnon kinoksiin muodostui hyvät pulkkamäet.

jan ansiosta. Ensi vuonna on luvas-
sa kymmenes talvileiri, joka pidetään 
myös Vihtijärvellä. 

Uudenmaan palokuntanuorten talvi-
leirin nimi oli tänä vuonna Napakelkka 
2011, jonka merkiksi leiriläiset raken-
sivat Syökerin uimarannan jäälle perin-
teisen napakelkan. 

Leiriviikonlopun jatkeeksi vietettiin 
Nummituvalla laskiaisriehaa.

VPK:n järjestämä laskiaisrieha sai 
perheet liikkeelle ja pulkkamäkeen. 
Nälän yllättäessä oli tarjolla Anne 
Hamporin valmistamaa maukasta her-
nekeittoa. 

Laskiaispullia Anne kertoi VPK:n 

naisjaoksen tehneen noin 200 kappa-
letta. Lisäksi ulkona oli mahdollisuus 
paistaa makkaraa nuotiolla. Perheen 
pienimpiä ja miksei välillä vähän isom-
piakin kyydittiin paloautolla. VPK 
järjesti ulkona myös totuttuun tapaan 
alkusammutusharjoituksia.

VPK:n, Uhkan ja kyläyhdistyksen 
välinen haastekilpailu käytiin luistelu-
kentällä. Kentän pintaan oli tänä vuon-
na maalattu autorata, jolla kilpailtiin 
perinteinen neppisautoskaba. Haas-
tekilpailun voittaja oli Uhka, toisena 
kyläyhdistys ja viimeiselle sijalle jäi 
tällä kertaa VPK. 

VPK:n talvileiri keräsi jopa 155 palokuntanuorta 
Nummituvalle. 

Neppiskisassa vaadittiin sorminäppäryyttä ja tarkkuutta.  Nuotiomakkaraa ei voita mikään! 
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Telttakylä rakennettiin pihamaastoon. Pilkkikisat kuuluvat talveen. Kalaonneaan 
kokeilee tässä Hannu Silvasti.

Napakelkassa vauhti äityy hurjaksi vipuvarren päässä. Aurinkoinen talvisää suosi ulkomenoja.

Alimmaisen jäälle oli järjestetty paljon puuhaa ja kilpailuja. Illalla Nummituvalla pidettiin perinteinen disko.
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Nummituvanmäellä on taas vuosi puu-
hasteltu sitten viime kuulumisten! Vih-
tijärven VPK:n nuoriso-osastohan se 
siellä kokoontuu kerran viikossa tors-
taisin opettelemaan palomiestaito-
ja, ensiapua ja kodin paloturvallisuut-
ta. Tunti touhutaan täysillä ja sen jäl-
keen annetaan tilaa ”isommille”, kun 
hälytysosasto rytkäyttää omat viik-
koharjoituksensa käyntiin. Nähtäväk-
si jää, kuinka monen nykyisen nuoriso-
osastolaisen harrastus saa jatkoa häly-
tysosastossa 16 ikävuoden tullessa täy-
teen. Harrastuksen jatkuminen nuori-
so-osaston jälkeen hälytysosastossa on 
monelle ollut varsin luonnollista. Mikä-
li into harrastukseen on pysynyt kovim-
man murkkuiän yli, on siitä jäänyt 
yhdelle jos toisellekin pysyvä harrastus 
koko loppuiäksi. 

Aina välillä näkee haikailevia katsei-
ta hälytysosastolaisten puolelta, kun 
muistellaan omia nuoriso- tai poika-

osastoaikoja. Vihtijärven VPK:n poi-
kaosastohan aloitti toimintansa vuon-
na 1977 ja nimensä mukaan se oli 
suunnattu pojille. Palopojat harjoit-
telivat lähestulkoon samoja asioita 
kuin nuoriso-osastolaiset nyt 34 vuot-
ta myöhemmin. Poikaosaston toiminta 
kuitenkin pikkuhiljaa hiipui ja nykyi-
nen nuoriso-osasto on toiminut vuo-
desta 1992 lähtien. Ensi vuonna tulee 
siis 20 vuotta täyteen!

Tänä vuonna on jo ehditty leireile-
mään perinteiseen tapaan Uudenmaan 
Pelastusliiton talvileirillä, joka jär-
jestettiin maaliskuussa Nummituval-
la. Leirin jäljiltä jäi Alimmaisen jääl-
le napakelkka, jonka vauhdikkais-
ta kyydeistä kaikki halukkaat pää-
sivät muutaman päivän ajan nautti-
maan. Nyt ovat odotukset jo tulevan 
kesän palokuntanuorten leirissä, jon-
ne kokoontuu palokuntanuoria kou-
luttajineen ympäri Uuttamaata. Vih-

tijärven VPK:n nuoriso-osaston vah-
vuus tämän kesän leirille on 21. Näillä 
leireillä ovat ehdottomasti mukavim-
pia asioita kaverit, uiminen ja yhdessä-
olo - kanttiinin tarjontaa unohtamatta! 
Kesän päättää Länsi-Uudenmaan nuo-
riso-osastojen viikonloppuleiri, jon-
ka jälkeen patterit on ladattu tulevaan 
syksyyn. Lokakuussa kokoonnutaan 
vielä täyden toiminnan vuorokaudel-
le, kun nuoriso-osastolaiset majoittu-
vat Nummituvan paloasemalle päivys-
tämään kouluttajien tekemiä harjoitus-
hälytystehtäviä. Tuolloin on luvassa 
tiukkaa keikanajoa ja täyttä toimintaa!

Tule sinäkin, 7-17 -vuotias, mukaan 
aktiiviseen, mukavaan ja iloiseen har-
rastukseen!

Tulenpalavin terveisin nuoriso-osas-
tolaiset

Kukkuluuruu Vihtijärven 
VPK:n nuoriso-osastosta! 

Teksti: Kaisa Kuusela  Kuva: Tiia Molander

Harri Hampori opastaa nuoria palokuntalaisia.
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Rakkaan kylämme liikunta- ja urheilu-
aktiviteetit ovat edelleen muotia vuon-
na 2011 ja voimme olettaa toimin-
nan perinteiden jatkuvan myös tule-
vina vuosina. Uusiakin harrasteita on 
kylälle syntynyt kyläyhdistyksen koor-
dinoimana. Tämän perusteella voi-
daan olettaa, että kaikkea uutta ei tar-
vitse hakea naapuritaajamista, jos tar-
peeksi kiinnostava laji löytyy. Tarkoi-
tan tällä tietenkin suurta suosiota saa-
nutta zumbaa.

Vihtijärven urheilun vuosi on kulke-
nut muilta osin suunnitelman mukai-
sesti. Tällainen suunnitelma tehdään 
joka vuosi yhdistyksen syyskoko-
uksessa. Suunnitelma pitää sisällään 
varainhankintaa, kilpailut monen lajin 
osalta sekä säännölliset harjoitukset 
pitkin vuotta. Varainhankinta on tul-
lut monelle tutuksi juhannuskisojen ja 
pikkujoulujen muodossa. Mukavaa, 
että näihin halutaan osallistua kylän 
oman väen voimin, mutta myös entis-
ten kyläläisten, kesä vihtijärveläisten, 
sukulaisten ja tuttujen sekä naapuriky-
lienkin puolelta. 

Jäsenet tuovat oman osansa vuotui-
seen pottiin, mikä puolestaan antaa 
jäsenille mahdollisuuden osallistua 
aktiviteetteihin. Jäseniä on noin 270, 
joista osa kylän ulkopuolelta. Karke-
asti arvioiden voisi todeta siis joka 
toisen vihtijärveläisen olevan Uhkan 
jäsen. Jos et vielä ole, ota yhteys Tar-
ja Kymäläiseen, joka hoitaa sinutkin 
maineikkaan seuran jäseneksi. Näin 
annat oman panoksesi liikunnan kehit-
tämiseen. Yhteystiedot löytyvät tämän 
lehden sivuilta ja nettisivuilta  
www.vihtijarvenuhka.fi.

Liikunta- ja kilpailutoiminta keskit-
tyy lapsiin ja nuoriin, mutta omat har-
rastus mahdollisuudet on myös varttu-
neemmalle väelle. Talvella hiihdetään 
sekä harrastellen että kilpaa, kevääm-
mällä pidetään sisähyppykilpailut ja 
ennen kesää vielä maastojuoksut. Kes-
kikesän juhannuskisojen jälkeen syk-

syllä ohjelmassa ovat ratajuoksut, 
yleisurheilun moniottelut ja Vihtijärvi-
hölkkä. Tämän lisäksi talvella pääsee 
luistinradalle (suuret kiitokset jälleen 
kerran kentän jäädytykseen osallistu-
neille), ja kesäkautta lukuun ottamatta 
ympäri vuoden pyörivät lasten liikun-
takerho, naisten kuntopiiri sekä lento-
palloillat verkon korkeudelle yltävil-
le. Eikä tässä vielä kaikki – mahdollis-
ta on pelata tennistä ja käyttää kunto-
salia kausimaksua vastaan. Laturetki-
kin on pyritty järjestämään Rokokalli-
olle joka talvi. Tällä retkellä ei tarvit-
se olla mukana kuin sukset ja sauvat, 
sillä mehut ja makkarat ovat menneet 
”firman piikkiin”.

Mikään ei ole ilmaista, kuten joku on 
joskus todennut ja siksi kulut sekä 
tilojen käyttö vaativat oman osan-
sa. Muilta osin koko ruljanssi pyörii 
vapaaehtoispohjalta ja juuri sen vuok-
si toimintaan kaivataan aina uutta ver-
ta. Uusia lajeja ja ryhmiä voidaan var-
masti perustaa, jos lajiin löytyy sekä 
kiinnostuneita harrastajia että vetäjiä. 
Mikäli mielessäsi pyörii ajatus uudes-
ta lajista/ryhmästä, ja jonkin ryhmän 
vetäjänä toimiminen tai muuten toi-
mintaan mukaan pääseminen kiinnos-

Vihtijärven liikunnan ja 
urheilun vuosi 

Teksti ja kuva: Jukka Vihtkari, Vihtijärven Uhkan pj

taa, ota ihmeessä yhteyttä allekirjoitta-
neeseen. Kouluttaminen ryhmän vetä-
jäksi ei sekään ole lainkaan mahdoton-
ta. Tällaista kouluttautumista tarjoaa 
mm. Etelä-Suomen Liikunta ja Urhei-
lu (ESLU).

Vihtijärven Uhka on Vihdin Viestin 
jäsenseura. Itse asiassa Vihdin Vies-
ti koostuu jäsenseuroista. Jos ja kun 
joukkoon tulee kyky, jolla on halu ja 
mahdollisuus edetä aina vaikka maail-
man huipulle, on polku asiantuntevaan 
valmennukseen olemassa. Valmennus 
tuo monissa yksilölajeissa, kuten hiih-
dossa ja yleisurheilussa, mukaan myös 
ryhmän, jonka kanssa laji ei enää tun-
nukaan pelkältä yksin puurtamisel-
ta. Mutta tämä suuri harrastajajouk-
ko pitää kivaa juuri Uhkan tarjoaman 
kaltaisessa toiminnassa, jossa asioita 
ei tehdä vielä niin vakavasti. Toivotan-
kin kaikki tervetulleiksi jälleen juhan-
nuskilpailuihin ottamaan osaa erilai-
siin lajeihin enemmän tai vähemmän 
pilke silmäkulmassa. Juoksun harras-
tajia on muuten usein nähty Vihtijär-
ven teitä pinkomassa, joten tänä vuon-
na on varmasti odotettavissa kyläläi-
sistä ennätysosanotto lokakuun Vihti-
järvihölkkään.

Viime talvena lunta riitti, kun Uhka järjesti perinteisen laturetken Rokokalliolle.
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HALLITUS 2011
Puheenjohtaja Jukka Vihtkari, p. 0400-802369, 09-2760720
Varapuheenjohtaja Eija Jokinen, p. 0400-471877, 09-2760722
Sihteeri Tarja Kymäläinen, p. 040-4192339
Rahastonhoitaja Anna-Liisa Kuusela, p. 0400-483640, 09-2760880
Muut jäsenet Mika Korpiniitty, Hanna Oksa, Mikko Suominen, Arto Vihtkari ja 
 Marko Viljanen

JAOSTOT
HIIHTO: Pj. Niko Einesalo p. 050-5612766

YLEISURHEILU: Pj. Jukka Vihtkari p. 0400-802369

KUNTOILU: Pj. Eija Jokinen p. 0400-471877, 09-2760722

VOIMAILU: Pj. Mikko Suominen p. 050-5635694

PALLOILU: Pj. Jukka Vihtkari p. 0400-802369

HUVITOIMIKUNTA: Pj. Arto Vihtkari p. 040-5272559, 09-2760773

TENNISKENTTÄTOIMIKUNTA: 
 Pj. Jorma Hänninen p. 0400-816545

MOOTTORIKELKKA-AJAJAT (latujen hoito):
 Niko Einesalo p. 050-5612766 ja Jouko Jokinen p. 050-66218

KUNTOSALIN JA TENNISKENTÄN AVAINTENHOITAJA:
 Hanna Oksa p. 040-5411155

JÄSENMAKSUT: Tarja Kymäläinen p. 040-4192339

VIHTIJÄRVEN UHKA RY

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY  Rahankeräys: Lupa no 11003/10/
 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos,   
 Vihdin poliisiasema

Hyvät vihtijärveläiset, kesäasukkaat ja muut 
Vihtijärven kylätalon kannattajat
Vihtijärven kyläyhdistys on peruskorjannut omistamansa yläkoulurakennuksen yläkerran 
kylätalokäyttöön.  
Peruskorjauksesta syntyneisiin kuluihin yhdistys kerää rahoitusta. Omarahoitusosuus projek-
tissa on huomattava, joten rahallinen tukesi on erittäin tärkeä!
Toivomme teidän osallistuvan tähän keräykseen sopivaksi katsomallanne summalla. 
Kiitos etukäteen! 
Terveisin Vihtijärven kyläyhdistys ry
Länsi-Uudenmaan Op tilille 529714-224233
Saaja: Vihtijärven kyläyhdistys ry
Viesti: VIHTIJÄRVEN KYLÄTALOKERÄYS no 11003/10

Maksaja: ______________________________ Summa _________ €
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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

Ilmoita alueen suurpetohavainnot:
Risto Kivistö puh. 0400 190 895, toimii suurpetoasiamiehenä 
Vihtijärvellä ja ilmoittaa havainnot eteenpäin riistanhoitopiiriin.
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Vihtijärveläisiä yrityksiä
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
Eija S Jokinen
Kytäjäntie 12, 03790 Vihtijärvi
puh.+358 400 471877, email esj.musiik-
ki@kolumbus.fi, www.eijasinikka.fi 

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, neuvonta sekä koti- ja asioin-
tipalvelu
Lopentie 1775
03790 Vihtijärvi
p. 050 363 2967, 
kaarinapullinen@gmail.com

Kirjanpitopalvelu Peltola ja Kuusela 
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

Lasse Petrell
Sahatavaraa, sahausta, mökkimajoitusta, 
ratsastusta, mönkijäajeluita
Koivistontie 260
12600 Läyliäinen
p. (019) 447 639, 040 555 5294

MamziBamzi
Kestovaipat, -siteet, -liivinsuojat ja pussit, 
hahtuvakiekot, kukkarot ja pussukat, kes-
kosten vaatteet ja vaipat
Noutovarasto auki sop. mukaan.
Lapoontie 109b 
03790 Vihtijärvi
mamzibamzi.nettisivu.org 
mamzi.bamzi@elisanet.fi

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

Pienyrityspalvelu Alen Oy
Hannele Haaranen
Kirjanpidot, tilinpäätökset, verotus
Pyyniementie 12
03790 Vihtijärvi
p. (09) 2760 750, 040 524 0492

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 Ilkan laatoitus
Kaikki laatoitustyöt
Ilkka Ruhanen
Pyysyrjäntie 2
03790 Vihtijärvi
040-707 0061

Tmi Juha Ahvenharju
Valokuvauspalvelua ja kuvamyyntiä
Kauriinpolku 27
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
p. 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

Rakennusliike Vihdin Laatutyö Oy
Suntiontie 21, 03790 Vihtijärvi
p. 0400 471 606, 0400 473 663

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

VIHTIJÄRVI

V
U

O D E N  K Y L Ä  2 0 1 0
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Nyt myös akupunktiohoidot ja 

yksilölliset tukipohjalliset

Tmi Anne Hampori
Suntiontie 43, 03790 Vihtijärvi

P. 040-569 2554, anne.hampori@hotmail.com

Sopimuksen mukaan
- pienimuotoinen pitopalvelu

- täytekakut, voileipäkakut sekä makeat ja suolaiset leivonnaiset tilauksesta
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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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Valtakukka
Monipuolinen kukkakauppa 

Läyliäisten keskustassa

Päivi Valta
Puh. 019-443006

Väänteenmäentie 2 – 12600 Läyliäinen

 
Apuantero Ky 

Rakentaminen ja remontointi 
 

Kari Ranta 
040 5322 409 

 
Suvipirtintie 6 

0003790 Vihtijärvi 
 

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

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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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!
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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!
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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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Ensimmäinen hoito ilmainen, jatkosta neuvotellaan.
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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 KIOSKIKEIDAS 
 

Lounaskahvila, grilli- ja elintarvikekioski maaseudulla 

 

* Lounas ma-pe 11-15   * Grilliruokaa 

* Kahvia, leivonnaisia ym.   * Juomia 

* B-oikeudet   * Peruselintarvikkeita 

* Veneiden vuokraus,   * Kysy myös tilausruokailuista! 

 sekä venepaikkoja Hirvijärvelle  

    

 
Avoinna ma-pe 9-21, la 10-21, su 11-21. 

Sijainti n. 13 km Vihtijärveltä Kytäjäntietä, Kytäjäntie 1072, puh. 040 824 1962 

www.kytajakioski.com 

 

 

 

Nähdään kioskilla! 
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Hannele Haaranen

Rakennusalan työt luotettavasti 
ja ammattitaidolla

PH-Saneeraajat Oy

Suvipirtintie 58, 03790 Vihtijärvi
gsm 0400-777829, fax 09-2227640
ph.saneeraajat@gmail.com
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Lepsämäntie 1, 11 krs.
Puh. (09) 878 8222

-  Uusimmat 
hiustrendit

-  Hiusten-
pidennykset

-  Hää- ja 
juhlameikit

-  Meikkaus 
opastukset

-  Rakennekynnet 
geeli- ja 
akryylitekniikalla

- Lahjakortit

KAARINAN PIHA JA 
PUUTARHA

- piha- ja puutarhasuunnitelmat 
sekä niiden toteutukset

- puutarhan hoitotyöt ja neuvonta

Kaarina Pullinen 050-363 2967
Vihtijärvi

kaarinapullinen@gmail.com

Puutarha 
Risto Valta

Ryhmäkasveja, viherrakennusta

RistoValta
Puh. 0400 – 475 116

Lustikullantie 147 – 12600 Läyliäinen
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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 

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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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 Vihtijoentie 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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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

Läyliäistenraitti 984
12600 Läyliäinen
Puh. 019-447 688

SUORAMYYNTI
Avoinna kesäisin:
ma-pe 9-19, la 9-14, su 12-19

www.mikkolaracing.com

Antti gsm: 0400-851 742
Anne gsm. 040-746 2968

Muina aikoina: la 9-14
Tammikuussa suljettu.

Maatilan suoramyynti • Leipomo • Tilauskonditoria
• Pitopalvelu

Maatilan suoramyynti • Leipomo • Tilauskonditoria
• Pitopalvelu

Mikkolan SuoramyyntiMikkolan Suoramyynti

Santatie 14, 03620 Karkkila

VihtijärVen kylätalo 

Remontoidut tilat koulun yläkerrassa ovat 
vuokrattavissa kokous-, juhla- ja kurssikäyttöön. 

Kesän 2011 ajan varaukset ja tiedustelut Kaarinalle:  kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi, tai puh. 050 363 2903. 
Kylätalon hinnoittelu- ja varausjärjestelmää sekä laitteistoa ja kalustusta kehitetään syksyllä 2011 
alkavan hankkeen myötä.
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	 	 	 HENRIETTA			Valtatie	8,	Karkkila

Erikoisuus: Hengittävät koirat ja kissat 

- Syötävän näköisiä saippualeivoksia

- Sisustustuotteita, yksilöllisiä huonekaluja

- Pertti Ylisen hauskat postikortit, tyynyliinat, magneetit. 
   aiheena kesäloma ja varikset

- MV-valokuvista aidot ralli-ratakuvat, Eltsusta Imatraan

- Kierrätysmateriaalista tehtyjä tuotteita ym. ym. 

 Ja mikä parasta:  EDULLISET	HINNAT!!!!
 

avoinna ma 10-18, ti 10-17, to-pe 10-17, la 10-14 
 keskiviikkoisin  SULJETTU
               

LAKIPALVELUJA
Olen 3 vuotta sitten Vihtijärven Kaislaran-
taan muuttanut juristi. Tilat alkavat olla kun-
nossa ja voin ottaa hoitaakseni kohtuulli-
sen määrän asianajotoimeksiantoja. Osaa-
miseni ja kokemukseni on vahvimmillaan 
sopimusriidoissa, irtisanomis- ja työsuhde-
riidoissa sekä asunto- ja kiinteistökauppa- 
asioissa. Hoidan myös isohkot perintäasiat. 
Muutkin oikeudelliset pulmat tulevat kyseeseen. 
Haluan pysyä väleissä kaikkien kyläläisten 
kanssa, josta syystä en ota hoitaakseni avio-
eroja tai naapurusten välisiä riitoja olivatpa ne 
mitä laatua tahansa. Riidoissa pyrin ensisijai-
sesti sovintoon vastapuolen kanssa ja jos se ei 
onnistu, niin sitten tavataan käräjäsalissa.

Veloitusperusteeni ovat taatusti edulliset, par-
haimmillaan asiakkaalleni ilmaiset (vastapuoli 
tai oikeusturvavakuutus maksaa). Ensikeskus-
telu on aina ilmainen.

OTK Ilkka Haapalainen
Gofast ky lakiasiat
Kaislarannantie 47, 03790 Vihtijärvi
p. 0500-436189
e-mail ilkka.haapalainen@elisanet.fi

TAKSI
Leena Suosilta
LÄYLIÄINEN

Puh. 0500 203 205

Jaanan TAKSI٭
LÄYLIÄINEN

Puh. 040 738 7521

Vartissa Vihtijärvellä!
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TA
KSI

TIMO SUNDSTRÖM

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

mainitse	tilatessasi	jos	tarvitset

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

KAIPAATKO NOSTETTA? 

Vuokrataan Dexter 11 hinattavaa puomilavaa edullisesti.  
Työskentelykorkeus max 11,5 metriä. 

Puomilavalla voi  tukijalkojensa ansiosta työskennellä 
kaltevallakin alustalla. 

Erinomainen apu esim. katto- ja maalaustöissä.

Kysy lisää!
Arto Vihtkari 

p. 040 – 527 2559 tai 
09 - 2760773



                                                                                      

KAHVILA  KIOSKI 
 

SYÖKERIN TUPA 
 
 
 
 

MEILTÄ SAAT: 
 

vastaleivotut pullat, pasteijat, sämpylät, jäätelöt, virvokkeet, makeiset 
-Uutuutena pizzat ja Wikholmin paninit 

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 JA LAPOON 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  19:00 

La   08:00  21:00   La   08:00  19:00 
Su   09:00  21:00                        Su   09:00  19:00 
 
Huom ! Avaamme viimeistään mainittuna aikana. Yleensä ovemme on jo aiemmin auki 


