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Tämän vuoden Vihtijärveläisessä moni juttu liittyy luontoon ja aihetta sivutaan monista eri  näkökulmista. 
Kylällä on myös tapahtunut ja tapahtuu edelleen paljon. Uusi maamerkkimme, Vihtijärven Vene, kiinnit

tää ohikulkijoidenkin katseita keskellä kylää.  Syökerin tuvalla on uusi omistaja, joka suunnittelee  vieläkin 
lisää palveluja. EUrahoitteisia hankkeita on kylällä meneillään peräti neljä. Yhdessä hankkeessa kylän 
alueelle toteutetaan kolme uutta luontoreittiä ja toisessa parannetaan kylätalon varustusta. Tähän liit
tyy myös valokuvakilpailu ”Minun Vihtijärveni” – kannattaa osallistua! Hankerahoituksella vahvistetaan 
myös kyläviestintää muun muassa uudistamalla kylän kotisivut www.vihtijarvi.fi. 

Uusiutuvien kotisivujen myötä kuukauden pilakuvien aikakausi on ohi. Yli viiden vuoden aikana lähes 
seit semänkymmentä ajankohtaista Vihtijärveen liittyvää pilakuvaa piirtänyt Ari Peura ansaitsee suur
kiitokset monista hyvistä nauruista. Toivoa sopii, että saamme jatkossakin nauttia Arin oivalluksista – 
edes satunnaisesti.

Kaikesta tästä ja monesta muusta asiasta voit lukea taas entistä paksummasta kylälehdestä.  Mukavia 
hetkiä vuoden 2018 Vihtijärveläisen parissa!
Anu

Vihtijärveläinen-lehteä sekä vihtijarvi.fi-kotisivuja tekee Vihtijärven mediatiimi.  
Oletko huumorintajulla ja ideoilla varustettu henkilö, ja tykkäät kirjoittaa?  

Oletko kiinnostunut tiedottamisesta ja kylän asioista? Haluaisitko liittyä mukaan mediatiimiin? 
Ota yhteyttä Heli Einesaloon, puh 044 2760 001 ja heli.einesalo@vihtijarvi.fi

VIHTIJÄRVI

Sekä kyläsivujen ensimmäinen että viimeinen pilakuva osuvat naulan kantaan.  
Kaikki tehdyt kuukauden pilakuvat löytyvät edelleen kylän kotisivuilta.
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Tätä kirjoittaessani eletään maaliskuun loppua, pääsiäinen on vain 
muu taman päivän päässä. Aurinko paistaa pilvien lomasta kuin lu
pauksena saapuvasta kesästä. Taivaalta hiljalleen tippuva lumisade 
kui tenkin muistuttaa vielä talvesta. Kevään merkkejä on ollut nähtä
villä jo tovin. Kolmevuotias poikani Aaron löytää kärpäsiä  sisätiloista 
ja kovaan ääneen aina niistä ilmoittaa kaksivuotiaan pikkuveljensä 
Antonin säestämänä. Lisäksi lumet ovat alkaneet sulaa myös pienem
miltä teiltä. Luonto herää pikkuhiljaa. Lumien sulaminen paljastaa 
myös talvella metsään ja ojiin heitetyt roskat. Ne kun eivät maadu, 
vaikka ihminen itselleen niin kovasti kiireellisessä arjessaan yrittää 
uskotella. Luonto on suurimpia voimavarojamme täällä maalla. Pide
tään siitä huolta ja kerätään roskat pois kun havaitsemme niitä  siellä, 
mihin ne eivät kuulu. 

Kevät ja kesä monesti aktivoivat meitä liikkumaan enemmän luon
nossa. Muistetaan, että jokamiehenoikeus sallii paljon, mutta sen 
mukana tulee myös velvollisuuksia. On syytä muistaa, että viljelyksis
sä olevilla pelloilla ei saa kulkea, eikä avotulta saa tehdä toisen  maalle. 
Moottoriajoneuvollakaan ei saa ajaa maastossa ilman maanomistajan lupaa. Roskaaminen on  kaikkialla 
kielletty. Tarkemmat ohjeet löydät www.luontoon.fi sivuilta.

Ja kun kesä kääntyy syksyyn, niin muistetaan heijastimien runsas käyttö. Se on tärkeää niin meillä 
aikui silla kuin erityisesti perheen pienemmillä, eläimiä unohtamatta.

Oikein hyvää kesää kaikille kyläläisille ja kesäasukkaille.

Toivottaa Karoliina

Puheenjohtajan ajatelmia 

Teksti: Karoliina SuomalainenPalmola • Kuva: Lauri Palmola

Mikäli haluaa tuoda kyläyhdistyksen hallituksen kokouksiin jonkin tärkeän asian,  
voi olla yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2018 on seuraava:
Karoliina SuomalainenPalmola, pj.  040 140 7302 
Kari Karstila, varapj  040 505 9422 
Kaarina Pullinen, sihteeri  050 363 2967 
Eija S Jokinen, rahastonhoitaja 0400 471 877

Muut jäsenet: 
Mikko Korsisaari 050 520 0001  
Anu Nilsson  050 524 9189 
Markku Pietilä  0500 455 156 
Anita Vihtkari  0400 794 174 
Antti Virmavirta  050 573 4784

Jos haluaa toimia anonyymisti, voi lähettää postia palautelomakkeen kautta nimimerkillä.  
Lomake löytyy vihtijärvi.fi-sivujen kohdasta ”Ota yhteyttä”. Toimitus lähettää viestin hallitukselle.

Karoliina Suomalainen-Palmola valittiin Vihtijärven kylä yhdistyksen puheenjohtajaksi yhdistyksen 
syyskokoukses sa 2017. Veikko Virkin suuriin saappaisiin hän astui tammikuussa.
 Karoliina on asunut kylällä vuodesta 2011 ja hänet on esitelty kuukauden kyläläisenä toukokuussa 
2016. Karoliinan suvusta voit lukea uudesta sukutarinaosiostamme lehden keskiaukeamalta. 
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Kartoitusretkellä Tuliskalliolla kesäkuussa 2017.

Vihtijärvelle kolme luontoreittiä
Teksti: Heli Einesalo • Kuvat: Leena Weiste

Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen puitteissa tehtiin 
suunnitelma luontoreittien toteuttamiseksi kyläl-
lä. Tänä kesänä päästään toteuttamaan reittejä 
maastoon.

Yksi keväällä 2016 alkaneen Vahvistuva Vihtijärvi 
hankkeen tavoitteista oli ”parantaa kylän luon to
ympäristön käytettävyyttä sekä lisätä luontoarvo
jen ymmärrystä kyläläisten keskuudessa”. Käytän
nössä tämä tarkoitti suun nittelua luonto reittien 
toteuttamiseksi sekä luontoteemaisten luentojen, 
kurs sien tai ret kien järjestämistä. Tällaista työ tä on 
ollut antoi saa tehdä kylällä, jonka luonto on rikas, 
ja jossa on paljon tätä rikkautta vaalivaa väkeä. 
Merkittyjen reittien toivomme madaltavan kynnys
tä luon nossa liikkumiseen myös niille, jotka eivät 
ole tottuneita retkeilijöitä. 

Reittisuunnittelua tehtiin vuosien 2016–2017 ai
kana. Ensin enem män etäältä katsoen, karttatyö
nä. Kyläläisiltä tuli jonkin ver ran vinkkejä siitä,  mitä 
 alueita kannattaisi tarkastella, ja mistä yli päätään 
lähteä kartoittamaan mah dollisia reittejä. Omassa 
ta kataskussa oli monta  retkeilykokemusta kylän 
alueelta, mutta moni kolkka oli vielä tutkimatta. 
Taus ta materiaalina oli myös vuon na 2014 valmistu
nut  Vihtijär ven luontoselvitys. 

Hankimme Kaarinan kanssa myös  lisäkoulutusta 
aiheen tii moilta. Outdoors Finlandin järjestämistä 
seminaareista oli paljon apua hankkeen alkutaipa
leella, kun ovet – tai  pitäisikö sanoa polut – olivat 
avoinna joka  suuntaan. Saimme luonto reittien 
asian  tun tijoilta runsaasti vinkkejä siihen, miten pro
jektissa kannattaa edetä. Millainen on hyvä 
 luon toreitti?  Mitä retkeilijä toivoo, entä maanomis
taja? Mistä luontoelämys syn tyy, ja mikä sen voi pi
lata? Miten opastaa  turvallisesti, elämyksellisesti 
ja sopivassa määrin? 

Kartoitusretkiä ympäri kylää
Reppuun oli kertynyt paljon materiaalia, kokemuk
sia ja kysy myksiä, kun varsinainen  maastokartoitus 
alkoi. Keskustelua oli  käyty myös kylän suurimman 
maanomistajan, Hiiskulan kartanon, edustajien 
kans sa jo heti hankkeen  alkuvaiheessa. Jo etukä
teenhän tiedettiin, että suurin osa hienoimmista 
ret  keilymaastoista on kartanon maita. Kartoitustyö
tä  tehtiin lähes joka puolel la kylää, ulottuen lännes
sä Roko kalliolle, idäs sä Nokkalanlahteen, etelässä 
Tulis kalliolle ja  pohjoises sa Valkealammille.  Mukavia 
kohteita löytyy myös läheltä kyläkeskusta.

Hankkeen toteuttamassa kylä kyselyssä muuta
mat kyläläi set oli vat ilmoittautuneet vapaaehtoi

siksi talkoolaisiksi luontoreittien maastokartoituk
seen. Heistä sekä muutamista muista retkeilyä har
rastavista kyläläisistä kokosimme porukan, jolla 
teimme myös yhteisiä kartoitusretkiä kesäkauden 
2017 aikana. Löysimme monta hienoa paikkaa ja 

reittimahdol lisuutta, ja vedimme var masti myös 
yhtä monta vesiperää. Po rukalla kulkiessa oli hie
noa nähdä, miten eri silmäparit nä  kevät saman pai
kan eri tavoin. Siinä missä joku ihailee mai semia ja 
nauttii hiljaisuudesta, toinen bongaa pieniä yksi
tyiskohtia, tun nistaa kasvilajeja tai lintujen ääniä. 
Luontokokemus on jokaiselle erilainen. 

Pitkoksia, viittoja, opastauluja
Kaikki reittiehdotukset tehtiin lopulta syksyllä 2017 
 Hiis kulan kartanon maille. Maanomistajan kans sa 
ehdotuksia ja suunnitelmia käytiin läpi, ja to teu tet
ta viksi valikoitui kolme reittiä. Ne sijoittuvat Ylim
mäisen muinaisrantaan, Laihueelle sekä Rokokal
liolle. 

Ykkösakseli oli aiemmin samana vuonna ilmoitta
nut teemahankkeista, joista yksi liittyi ky lien luon
tokohteiden kehit tämiseen. Pihat ja polut nimeä 
kantavasta hankkeesta mekin haimme rahoitusta 
viime lokakuussa reit tien käytännön  toteutukseen. 
Hakemuksemme hyväksyttiin, ja investointi tul laan 
näin ollen toteut tamaan vuoden 2018 aikana. Reit
tien  valmistuessa kyläläisten  postilaatikoihin jae
taan esite, johon tulee reitti informaation lisäksi 
muu takin Vih tijärven luontoon liittyvää asiaa. 

Luontokokemus  
on jokaiselle erilainen.
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Muinaisranta on yhden tulevan reitin kohokohta. Rauli Augustin (vas.) tuntee 
alueen hyvin.

Ajatuksena on, että reittejä 
teh dessä maastoon kajotaan 
mah   dollisimman vähän. Olemas
sa olevia, hyviksi ha vait tuja pol
kuja hyödynnetään, ja uusille 
osuuk  sille tehdään pääosin vain 
pien tä raivausta ja tamppausta. 
Reit  timerkinnät tehdään maalaa
malla puihin. Maastoon pystyte
tään jonkin verran viittoja ja koh
deopasteita, ja pitkospuita ra
kennetaan kos teimpiin kohtiin. 
Li  säksi jokaisen reitin aloituspis
teeseen tu lee infotaulut, joissa 
esi   tellään reitti, ja myös muis tu
tel laan turvallisuuteen ja jo ka
mie  henoikeuksiin liittyvistä 
asiois ta. Kahdelle reitille tulee 
mahdollisuus myös tulisteluun, 
silloin kun ei ole metsäpalovaa
raa. Kaikki reitit ovat lyhyehköjä 
ympyräreittejä, joissa aloitus ja 
 lopetuspiste ovat samat. 

Tule mukaan talkoisiin!
Kesän mittaan riittää paljon teh
tävää. Raivausta, tamppaus ta, 
mer  kitsemistä, pitkospuiden te
koa, viittojen ja opastaulu jen pys
tytystä. Työ on laskettu tehtäväk
si pääosin talkoilla, joten kaikki 
apu on tarpeen! Vaivan palkaksi 
saa mukavaa yhdessä tekemistä, 
ulkoilun tuoman reippaan mielen 
ja varmasti myös hien pintaan. 
Tal  koista ilmoitellaan ainakin 
 ky län kotisivuilla sekä Vihtijärven 
omas sa Facebookryhmässä. 

Jos et ennätä yhteisiin talkoi
siin, voit antaa panoksesi silloin 
kun sinulle  sopii. Nimittäin käve
lemällä merkittyjä reittejä pitkin. 
Varsinkin uusille, raivattavil le 
osuuk sille on kaikki tamppaamis
apu alkuvaiheessa tarpeen. 

Syyskuussa teemme yhteisen 
retken, joka suuntautuu yhdelle 
tu levista reiteistä. Se avatkoon 
Vih tijärven luontoreitistön ja toi
mi koon samalla myös Vahvistu
va Vihtijärvi hankkeen lo pet ta 
jaisretkenä. 

Heli Einesalo ja  
Kaarina Pullinen ovat  
Vahvistuva Vihtijärvi  
-hankkeen hankekoordinaat-
toreita.

Meneillään olevat hankkeet 2018
Vihtijärven kyläyhdistys ry

Vahvistuva Vihtijärvi (VaVi) 
• Toteutusaika 1.4.2016–30.9.2018
• Kyläsuunnitelma päivitetty vuosille 2017–2022
• Turvallisuussuunnitelma laadittu keväällä 2017
• Luontoreittisuunnitelma laadittu 2017–2018
• Vihtijärven luonto ja historiatietopankin perustaminen 2018
Lisäksi:
• Palvelutarpeen kartoitus
• Paikallisen työllistymisen tukeminen
• Luontoaiheisen koulutuksen järjestäminen
• Materiaali kylän tunnettuuden lisäämiseksi
 
Pihat ja polut (PiPo) 
• Toteutusaika 20.11.2017–31.12.2018
• Kolmen luontoreitin perustaminen
• Kyläläisille jaettava luontoesite, joka sisältää kartat reiteistä
• Valmista syksyllä 2018

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla – LIVE 2 
• Toteutusaika 31.1.2018–31.12.2018
• Defibrillaattorin hankkiminen kylälle
• Kylätalon vinttikomeron eristäminen
• Kylätalon akustiikan parantaminen
• Kylätalon AVlaitteiston uusiminen
 
Pikkuisen parempi kylä (PPK) 
• Toteutusaika 31.1.2018–30.6.2019
• Kylän kotisivujen uudistaminen: tietoturvallisuuden ja 

 toiminnallisuuden parantaminen, mobiiliresponsiivisuus
• Viestintäkoulutusta mediatiimille ja muille kiinnostuneille
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Vihtijärven tulevilla luontorei-
teillä ei ole järjestettyä jätehuol-
toa. Hyvä nyrkkisääntö on: tuo 
tullessasi, vie mennessäsi.

Karkkipaperi putosi polun var
teen, lim satölkki lensi kuusen 
 alle,  pussinsulkija katosi samma
likkoon. Haittaako se? Ja jos, niin 
kyllä kai sen joku korjaa?

Yleensä ei, ellei paikalle satu 
ystävälli nen henkilö, joka ottaa 
asiakseen siivota omien jälkien
sä lisäksi toisten sotkut. Jossain 
näkee myös sellaista toiminta
mallia, jossa yksi taukopaikalle jä
tetty roska alkaa vetää muita ros
kia puo leensa. Siihenhän on help
po jättää omat jätteet, kun ker
ran muutkin. Taas löytynee se jo
ku muu, jonka tehtävä on hoitaa 
jäteläjä pois. Tai sitten ei.

Päivänselvää on, että kaikki 
roska kul keutuu maastoon ihmi
sen  toimesta. On metkaa, miten 
oluttölkin kantaminen muuttuu 
mahdottomaksi sen jälkeen, kun 
se on  tyhjentynyt. 

Tumppeja ja pussinsulkijoita
Metsään jätetyt roskat aiheutta
vat har mia niin maaperälle ja ve
sistöille, metsän eläimille kuin 
muil le retkeilijöillekin. Esteetti
nen haitta on usein pienin. Esi
merkiksi tupakantumpin maatu
minen voi kestää hyvin parikym
mentä vuotta, ja sil loinkaan se ei 

tarkalleen ottaen maadu, vaan 
muuttuu mik romuoviksi. Tum
peista vapautuu ympäristölle 
 haitallisia aineita kuten kadmiu
mia, lyijyä ja arsenikkia. Se, mikä 
 päätyy esimerkiksi vesistöihin, 
kertyy aina jossain mittakaavas
sa siel lä eläviin kaloihin. Onneksi 
tätä ei aina muista kaupan ka
latiskillä, tai kun onkireissulla käy 

tuuri. Onneksi  Vihtijärvellä on 
vielä hyvin puhtaat vedet.

Tupakantumpilla on kyseen
alainen kunnia kantaa maailman 
yleisimmän roskan titteliä. Suo
messa  Metsähallituksen ylläpitä
millä retkeilyreiteillä ylei sin roska 
ei ole tumppi, vaan pussinsulkija. 
Sen maatuminen kestää satoja 
vuosia.

Metsähallitus on jo pitkään 
kam panjoinut roskattoman ret
kei lyn puolesta. Tulokset ovat ol
leet pääosin positiivisia, ja pää
sääntöisesti se mitä metsään vie
dään, jaksetaan kantaa sieltä 

Retkeile roskatta
Teksti: Heli Einesalo

Me suomalaiset jätämme luontoon 
enemmän roskaa kuin naapurimaiden 
asukkaat. Nyt voimme parantaa tapamme, 
mutta se on tehtävä yhdessä. Lue miksi!

Satoja vuosia
Pussinsulkijat ovat yleisimpiä löytöjä taukopaikoil-
ta. Niistä voi tulla joskus historiallisia löytöjä, sillä 
niiden maatuminen kestää satoja vuosia.

Lasi ei maadu
Hups, lasipullo meni rikki erämaassa. Se sirpale, 
jota et saanut kerättyä talteen, jätti sinusta ikuisen 
jäljen luontoon.

Nenäliina polun koristeena
No, paperihan kyllä maatuu ja häviää. Kyllä, mutta 
jopa hapero paperinenäliina koristaa retkeilypolun 
vartta vielä vuoden tai kaksi.

Näin monta vuotta  
roskat maatuvat
 
• Tupakantumppi 15
• Muovipullo jopa 1000 
• Hernekeittopurkki 200–500 
• Oluttölkki ja paristo 200–1000 
• Maitopurkki 1–5 
• Purukumi 20–25

Luontoon.fi/roskatonretkeily

ROSKATON RETKEILY

Vie
mennessäsi,
minkä toit
tullessasi!

pois. Retkeilyn harrastajat ovat 
lähtökohtaisesti luonnon ystäviä.

Toki roskaamista tapahtuu. 
Viestintä päällikkö Aku Ahlholm 
Metsähallituksen Eräpalveluista 
kertoo, että suurin osa löydöistä 
on pussinsulkijan tyyppistä pik
kuroskaa. Myös niitä tupakan
tumppeja, joita kaikki ihmiset ei
vät kuulemma aina edes miellä 
roskaksi. Joskus erämaisemmilla 
alueilla tör  mätään myös isompiin 
roskiin kuten muovipressuihin, 
uima patjoihin ja jopa savustus
pönttöihin. ”Joistakin löydöistä 
tulee fiilis, että tavarat on ehkä 

Esteettinen haitta on  
usein pienin.
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VALOKUVAKILPAILU:
Minun Vihtijärveni

Millaisena sinä näet Vihtijärven? Vangitse valokuvaksi oma 
mielimaisemasi tai -paikkasi, tai muu sinulle merkittävä 
asia kylältä. Kuva voi olla otettu  jo aiemminkin, mihin 
vuodenaikaan tahansa.

Katso kilpailun ohjeet ja säännöt: www.vihtijarvi.fi.
Kilpailuaika: 25.4.-15.8.2018. Lisätiedot: 
valokuvakilpailu@vihtijarvi.fi

Valokuvakilpailun neljä parasta kuvaa pääsee esille 
kylätalon seinille tuleviin akustisiin teoksiin. Lisäksi kaikkia 
kilpailuun osallistuvia kuvia voidaan käyttää kylän 
markkinointimateriaalissa, esimerkiksi kotisivuilla, 
painetussa materiaalissa tai tapahtumissa. 
Myös yleisö pääsee äänestämään omaa suosikkiaan 
tuomariston loppukilpailuun valitsemien kuvien joukosta.
Kilpailun järjestää Vihtijärven kyläyhdistys ry.

jätetty tahallaan  seuraavaa mahdollista käyntiker
taa varten”, Aku kertoo. Jonkin  verran roskaa myös 
piilotetaan esimerkiksi kivenkoloihin tai sammalen 
alle. ”Tällainen roskaamistapa on itse asiassa vielä 
pa hempi, koska silloin roska jää löytämättä ja ikui
sesti maastoon.”

Vältä roskaa jo ennalta
Jotta retkeilijän ekologinen jälki luontoreitillä olisi 
mahdolli simman pieni, kannattaa panostaa etukä
teisvalmisteluihin. Eväät voi pakata kestopakkauk
siin, jolloin ei synny turhaa muo vipussijätettä. Jos 
käyttää niitä parjattuja pussinsulkijoi ta, kannattaa 
muistaa, että niitäkin voi käyttää uudelleen. Me
hun voi ottaa mukaan retkelle retkipullossa kar
tonkipakkausten sijaan. Lasisia pulloja kannattaa 
välttää rikkoutumis vaaran vuoksi – lasinsirpaleet 
eivät maadu koskaan. Jos  vielä muistaa retkelle läh
tiessä sujauttaa taskuun pienen pussin omien ros
kien kuljetusta varten, on retkeily roskatta help
poa.

Lähteet ja lisätietoa:
luontoon.fi/roskatonretkeily 
roskapaivassa.fi

Kuka tietää?
Ylimmäisen muinaisrannan läpi on jo vuosikaudet 
kulkenut  metallinen vaijeri. Tiedätkö siitä jotain? 
 Vaijeri nousee maasta puiseen pylvääseen, josta se 
laskeutuu vapaasti alas rinnettä kivikkoa pitkin. Paik
ka sijaitsee suunnilleen ns. linkkitornin alapuolella 
Ylimmäistentien eteläpuolella. Selvitetty on, että 
vai jeri ei kuulu Carunalle eikä linkkitornin haltijalle. 
Myöskään maanomistajalla ei ole asiasta tietoa.

Upeaa kivikkoa halkova ikävä vaijeri on tarkoitus 
poistaa turvalli suus ja näkösyistä, mikäli sille ei löy
dy omistajaa tai käyttötarkoitusta. 

Jos tunnet vaijerin tarinan, vinkkaa siitä Helille  
p. 044 2760 001 tai Kaarinalle p. 044 2760 004.

Mystiselle muinais-
rannan vaijerille ei ole  
toistaiseksi löytynyt 
tarkoitusta.

Vihdin jäteasema  
Koivissillan Kumpunotkolantiellä on  
avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin ja 

 perjantaisin klo 12–18, ja lauantaisin klo 14–17.  
Puh. 020 6377022

Vaarallisen jätteen keräysauto Otto ja  
metalliromun keräysauto Romulus  

pysähtyvät Vihtijärven koululla  
ke 18.7. klo 17–17.30 

Rosk’n Rollin asiakaspalvelu  
vastaa asukkaiden kaikenlaisiin kysymyksiin 

arkisin klo 8.30–15.30 numerossa  
020 637 7000. Sähköinen asiointipalvelu on 
avoinna ympäri vuorokauden osoitteessa  

web.rosknroll.fi.  
Lisätietoa myös sivuilta rosknroll.fi.

Vihtijärvellä toimii  
Vihtijärven jätekimppa ry.  

Se toimii lähinnä Kytäjäntien, 
 Rauhaniementien ja Petäyksen suunnalla. 

Uusia jäseniä otetaan mukaan.  
Lisätietoja: yhdistyksen puheenjohtaja  

Keijo Penttinen 0400 777 829 tai  
sihteeri Esko Auvinen 0500 501 278.
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Vuoden kyläläiset
Koonnut: Anu Nilsson

Vihtijärven kotisivuilla esitellään joka kuukausi yksi kyläläinen. Palstan tarkoitus on tuoda kyläläisiä lä-
hemmäs toisiaan ja esitellä yleisölle sekä uusia että vanhoja, tuttuja ja tuntemattomampia kyläläisiä. 
Vihtijärveläinen esittelee nyt menneen vuoden kyläläiset lyhyesti. Lue kotisivuilta jutut kokonaisuu-
dessaan ja käy ehdottamassa uutta kuukauden kyläläistä osoitteessa www.vihtijarvi.fi.

Toukokuu 2017:
Mikko Vaskela, 63
Ajettaessa kauniin punaisen 
maa laistalon pihaan, tervehtii 
rie mukas koiranhaukunta tuli
jaa. Talon kaksi mäyräkoiraa 
var mistavat, että vierailija ei 
tup sahda kylään  huomaamatta. 
Talon isäntä Mikko Vaskela pyy
tää astumaan peremmälle tu
paan. Mikko pitää maatilaa jo 
kolmannessa polvessa yhdessä 
vaimonsa Pirjon kanssa Lapoon järven rannalla. ”Kerran 
olen muuttanut, noin 300 metriä omasta lapsuudenkodista
ni tähän vaarin rakentamaan taloon. Kauemmaksi ei ole 
tar vinnut lähteä.” Aikuiset lapset, joita on siunaantunut 
kaksi kappaletta, ovat jo muuttaneet omilleen. Nykyisin 
per heeseen kuuluvat myös ”mäyrislapset” Hippu ja Lissu. 
(KK)

Kesäkuu 2017:
Ilkka Talvitie, 58
Kesäkuun kyläläisemme, Ilkka 
Tal vitie, lomailee Vihtijärven 
ran nalla Löytlahdessa. Hän on 
maa talonpoika Ilmajoelta,  josta 
hän muutti 1978 Helsinkiin VR:n 
Pasilan konepajakouluun opis
kelemaan. Ilkka on kuusilapsi
sen perheen kuopus. Helsingis
sä hän tutustui Lenavaimoon
sa, joka on syntyperäisiä helsin
kiläisiä. Niinpä oli luontevaa pe
rustaa koti ja perhe Helsinkiin. Lapsia perheeseen syntyi 
kak si; pojat Jyri ja Kasper. He ovat jo muuttaneet kotoa 
omil le teilleen opiskelujen perässä, mutta tulevat silti mielel
lään mökkitalkoisiin pyydettäessä. Myös työt ovat pitäneet 
miehen Helsingissä; hän on töissä Eduskunnan kiinteistötoi
mistossa korjaustyönohjaajana. (SP)

Heinäkuu 2017:
Johannes Lokka, 25
”On tavallaan helppoa tulla tä
hän työhön kylän ulkopuolise
na”, Johannes Lokka miettii, 
kun työpestiä Vihtijärvellä on 
ta kana noin kuukauden päivät. 
Hel sinkiläinen Johannes toimii 
ke sän ajan Hiiskulassa kesätyö
läisten ohjaajana. Tänä kesänä 
Hiis kulan kartano työllistää 
jo pa yhdeksän nuorta, joista 
suu ri osa on kyläläisiä. Johan
neksen tehtävänä on organisoida ja ohjata nuoria  erilaisissa 

töissä aina pihatöistä remonttihommiin. On eduksi, ettei 
tun ne ketään nuorista ennalta. ”Kaikki ovat automaattises
ti samalla viivalla”, Johannes miettii.
 Työmatka Arabianrannasta Vihtijärvelle sujuu melko mu
kavasti omalla autolla, pääosin ruuhkia vasten.  Jyväskylästä 
kotoisin oleva nuori mies viihtyy maaseutuympäristössä, 
ja pitää tätä työtä sopivana kontrastina  kaupunkiasumiselle. 
Mikkelin lähellä sukutilalla on tullut tehtyä nuorempana töi
tä, joten maaseutuelämä ei ole aivan vierasta. ”Vihtijärvi 
vaikuttaa aktiiviselta ja positiiviselta kylältä.” (HE)

Elokuu 2017:
Petra Scheide, 57
”Vihtijärvi on sielunmaisemaa
ni”, luonnehtii Petra Scheide su
juvalla suomen kielellä kesäpaik
kaansa Alimmaisen rannalla. 
Ke  sälomia onkin tullut vietettyä 
tääl lä jo useita. Suomessa  Petra 
kävi ensimmäistä kertaa työ
matkallaan sairaanhoitajien 
kong ressissa vuonna 1996. ”Ra
kastuin heti suomalaiseen mai
semaan, kauniiseen luontoon ja tilan tuntuun. Syntyi halu 
opis kella suomen kieltä”, Petra kertoo. Aluksi opiskelu oli 
vai keaa, koska Zürichissä ei ollut tarjolla suomen kielen 
kursse ja. Lopulta Petra löysi vanhan suomalaisen  opettajan, 
 jonka opastuksella hän aloitti suomen opinnot. Opettajan 
 vii sasta neuvoa seuraten Petra otti töistä vapaata, ja  muutti 
Vantaalle opettajan siskon perheeseen neljäksi  kuukaudeksi 
oppi maan suomea.
 Tuo jakso oli Petralle kohtalokas, ja takaisin Sveitsiin meno 
tun tui raskaalta. Rakkaus Suomeen oli syttynyt. ” Kysyinkin 
vantaalaisilta ystäviltäni, onko mahdollista saada  Suomesta 
kesämökkiä.” Ystävät lupasivat seurata tilannetta, ja heti 
tuon kesän jälkeen he ilmoittivatkin, että lehdessä oli ollut 
pie ni ”vuokrataan mökki”ilmoitus punaisesta torpasta Vih
tijärvellä. Koska Petra ei päässyt itse paikan päälle, kävivät 
ystäv ät katsomassa mökkiä. ”Aluksi epäröin, koska en pääs
syt itse paikalle, mutta ystävieni kannustamina vuokrasin 
mökin ensin kahdeksi vuodeksi”, Petra kertoo. (KK)

Syyskuu 2017:
Jasse Vihtkari, 18
Syyskuun 2017 kuukauden kylä
läinen on vihtijärveläisille eniten 
tut tu toistaiseksi ehkä urheilu
hommista. Jasse Vihtkari on jo 
ihan pienestä harrastanut aktii
visesti urheilua ja ollut voitta
massa Uhkalle ja Vihdin  Viestille 
useampiakin mitaleita. Jalkapal
lokin on pitkäaikainen harras
tus. Hyvästä harrastuksesta on 
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hy vän kunnon lisäksi ollut muutakin hyötyä: Jasse on toimi
nut useampana kesänä yleisurheilukoulun ohjaajana. No, 
oli siko kiinnostusta tai kunnianhimoa kilpaurheiluun tai 
ammat tiin liikunnan parissa? ”Ei, kyllä liikunta saa jäädä har
rastukseksi”, toteaa ainakin tällä hetkellä kaupallisista 
aineis ta kiinnostunut Jasse. (KP)

Lokakuu 2017:
Kaisa Nurmi, 80
Oletko ollut Vihtijärven koulus
sa oppilaana 1990–2000? Jos 
olet, niin muistat varmaan Perä
län Kaisan, eli Kaisa Nurmen, 
jo ka toimi koululla tuohon aikaan 
keittäjänä. Kaisa muistelee tuo
ta aikaa lämmöllä – mieleen jäi 
esimerkiksi se, kun Kuuselan 
Kai sa vannotti keittäjäKaisaa 
py symään töissä ainakin siihen 
asti kunnes hän itse siirtyy yläasteelle. Ja Kaisa pysyi. Aina 
siihen saakka kun eläkepäivät koittivat vuosituhannen vaih
teessa.
 Kaisan perhe muutti Karkkilasta juuri ja juuri Vihtijärven 
puolelle Perälän taloon kun Kaisa oli vasta 3vuotias. Ylitu
valla asuttiin isolla joukolla koko perhe; vaari, vanhemmat, 
Kai sa, sisko Leena ja veli Pekka. Nostalgisen 50luvun puoli
välissä parikymppinen Kaisa kohtasi vihtijärveläisen  Aarnen 
– mies oli bongannut polkupyöräilevän Kaisan ollessaan 
maan tienrakennustöissä ja tuli tervehtimään Kaisaa kotiin 
Pe rälään. (AN/KP)

Marraskuu 2017:
Martta Kuusela, 6 viikkoa
Marraskuun kuukauden kyläläi
sen tapaaminen vähän jännit
tää. Liekö edes hereillä? Ja jos 
on, niin huutaako? Ja miltähän 
se tuoksuu?
 Kuunharjun talo seisoo ko
measti mäellä metsän keskellä. 
Kun oven avaa, ei kuulu huutoa 
eikä mekastusta. Tyytyväinen 
kuu kauden kyläläinen istuu val
taistuimellaan olohuoneessa ja tarkkailee ympäristöään 
tyy nen rauhallisesti. Ja tuoksuu ihanasti vauvalta.
 Martta Liisa Kuusela syntyi Hyvinkään sairaalassa tiistai
na, syyskuun 19. päivä 2017 kello 19.43. Laskettu aika oli 
saman viikon sunnuntaina, joten ainakin näin elämänsä alus
sa on kyläläisemme osoittautunut topakaksi ja ajallaan saa
puvaksi – mieluiten vähän etukäteen kuin jälkijunassa. (KP)

Joulukuu 2017:
Henri Enroos, 38
”Kyllähän se oli tämä  ympäristö, 
puut ja vanhan talon henki”, 
sum maa kuukauden kyläläisem
me niitä asioita, jotka saivat 
aset tumaan juuri tänne. Henri 
Enroos muutti tunnelmalliseen 
ns. sepän taloon Hiiskulaan 
syys kuussa, eikä ole siis vielä 
saa nut nähdä hienoa pihaansa 
kau neimpaan alkukesän aikaan, 
kun omenapuut kukkivat. Pihan ohi virtaavan kosken  pauhu 
on mahtava myös näin joulukuussa, hyvin kostean syksyn 
jälkeen, kun vesi Niemenjärvessäkin on korkealla.

 Vihtijärvelle Henri muutti Kangasalalta, ja keskinen  Suomi 
on alun perinkin miehen kotiseutua. Tarkemmin mies on 
läh töisin Jämsästä, opiskeluvuodet vierähtivät  Tampereella. 
Eteläiseen Suomeen tie vei opintojen ja työn perässä, kun 
met sätalousinsinööriksi valmistunut mies kiinnostui puun
hoidosta. Henri kouluttautui arboristiksi eli  puunhoitajaksi 
Hyriassa, Hyvinkäällä. Tarkoitus ei ollut tehdä puiden hoita
misesta ammattia. Pikemminkin Henri suunnitteli, että pui
ta voisi hoitaa harrastuksena, tai korkeintaan ”välihomma
na”. Toisin kävi, ja palaset loksahtelivat lopulta kohdilleen 
niin, että Henri toimii tällä hetkellä puunhoidon  opettajana 
Hyriassa. Arboristin tehtävä on huolehtia rakennetussa 
ympä ristössä kasvavista puista niiden eri elinvaiheissa, 
nuores ta taimesta vanhuuteen saakka. ”Taimivaiheen hoi
toa, leikkaamista, puiden kuntoarviointia sekä puiden pois
tamista hankalista paikoista”, Henri listaa arboristin työn
kuvaa. (HE)

Tammikuu 2018:
Sanna Rajala, 29
Sanna Rajala valittiin vuoden 
2017 Uhkalaiseksi urheilusaavu
tustensa perusteella. Hän saa
vutti viime vuonna eteläisen 
alueen mestaruuden kävelyssä 
ja oli Suomenmestaruusviesteis
sä neljäs. Lisäksi hän oli  monissa 
k isoissa kolmen par haan 
joukos sa.
 Sanna on syntyperäisiä vihti
järveläisiä, lapsuuskoti sijaitsee Kytäjäntien varrella ja  vaikka 
hän tällä hetkellä asuukin Röykässä, ei matka Vihtijärvelle 
ole pitkä; lähes päivittäin hän näkee läheisiä sukulaisiaan. 
San na on perheen toiseksi vanhin tytär. Siskoja hänellä on 
kol me: Pia on vanhin, sitten on Sanna itse ja kuopuksina 
per heessä kaksoset Sini ja Satu.
 Alaasteen Sanna kävi Vihtijärvellä, yläasteen Vihdissä ja 
sen jälkeen hän kirjoitti ylioppilaaksi Klaukkalassa  Arkadian 
lukiosta. Hetken mietittyään hän lähti Savonlinnaan opiske
lemaan lastentarhanopettajaksi. Sieltä valmistuttuaan hän 
sai töitä Nurmijärveltä ja muutto Röykkään mukavaan kak
sioon tuli ajankohtaiseksi. Sanna kuuluu edelleen  kiinteästi 
Vihtijärven Uhkaan, sillä hän on Uhkan hallituksessa muka
na. (SP)

Helmikuu 2018:
Aleksi Silvasti, 23
Aleksi Silvasti on ollut VPK:n hä
lytysosaston aktiivisin jäsen 
vuonn a 2017. Hän on  osallistunut 
hälytystehtäviin aina kun se on 
hänelle ollut mahdollista. Häly
tyksen tultua matka Nummitu
van paloasemalle ei ole kovin
kaan pitkä, sillä Aleksi asuu Kou
lunummentien varressa.
 Aleksi on Timo ja Marja Silvas-
tin nuorimmainen. Aleksin paikka on aina ollut  Vihtijärvellä, 
vaikka hän on asunutkin ensimmäiset elinvuotensa Espoos
sa. Loma ja vapaaaikana on kuitenkin suunnattu Vihtijärvel
le mummon ja papan luo, ja toisesta luokasta lähtien  Aleksi 
onkin ollut jo täysipainoinen vihtijärveläinen. Koulutie on 
alkanut Vihtijärven alaasteesta ja Otalammen koulukeskuk
sen kautta Aleksin tie on kulkenut Perttulan ammattioppilai

➟
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tokseen. Siellä Aleksi opiskeli sähkö ja automaatiolinjalla 
kolme vuotta ennen armeijaan menoa. Armeijan hän suo
ritti Vekaranjärvellä jääkärinä. (SA)

Maaliskuu 2018:
Leila ja Alf Björklöf, 66 ja 72
Tapaan Maaliskuun kylä
läisemme Leila ja Affe 
(Alf) Björklöfin heidän 
talossaan Ylimmäisen
tien varrella, jossa he 
ovat asustaneet nyt jo 
yhdeksän vuotta. Vihti
järvi ei alun perin ollut 
tietoinen kohde yhteistä 
kotia etsit täessä eikä se 
ollut Leilalle ja Affelle 
entuudestaan tuttu, mutta punainen tupa hurmasi mo lem
mat. 
 Alkujaan Leila ja Affe  tapasivat toisensa ystävien kutsuil
la ohimennen jo 90luvulla, josta he jäivät toistensa mieliin. 
Uudelleen he tapasivat kymmeni sen vuotta sitten, jolloin 
molempien elämäntilanne oli muut tunut eikä esteitä seu
rusteluun ollut. Kun Leilan kaappitila alkoi täyttyä Affen 
tavaroista, heräsi ajatus  yhteisestä kodista maaseudun rau
hassa. Kummallakaan ei ollut enää työ elämää pitkiä aikoja 
jäljellä, mikä vahvisti muuttopäätös tä. Uutta kotia ei kau
aa tarvinnut etsiä, kun löytyi ilmoitus Vihtijärveltä myytä
västä omakotitalosta. (KK)

Huhtikuu 2018:
Rauli Augustin, 72
Rauli tervehtii iloisesti punaisen 
mökin kuistilla. Talon on raken
tanut Raulin isä vuonna 1939 
appi vanhemmille. ”Listat jäi 
lait tamatta, kun tuli käsky talvi
sotaan”, kertoo Rauli.
 Kuukauden kyläläinen onkin 
oikeastaan vuosisatojen kyläläi
nen. Hänen isänsä suku on 1500 
luvulla lähtenyt Lohjalta ja siir
tynyt aikojen saatossa Vihtijärvelle. Äidin suku on niin ikään 
Vih tijärveltä; tarkemmin Uusikylästä, joka sijaitsi Ylimmäi
sentiellä. Riiuumatkat tehtiin siihen aikaan kävellen, sittem
min polkupyörällä. Harva haki kumppaninsa  hevosmatkojen 
takaa.
 Oman Ailavaimonsa Rauli tapasi Santahaminassa. Rauli 
oli määrätty valvojaksi alokkaiden tulojuhlaan, jossa  Ailakin 
oli. Juhlien jälkeen Rauli kysyi, että ”tuletko käymään uudes
taankin?”, ja tulihan se. Nyt on 51 aviovuotta takana, ja San
tahaminassa niistä elettiin 27. Nyt asuinpaikkana on Hyvin
kää, mikä onkin juuri sopivan matkan päässä mökiltä kuu
dennen polven vihtijärveläiselle ja hänen paljasjalkaiselle 
helsinkiläisvaimolleen. (TP)

Upean 400-sivuisen 
historiikin toinen painos 

myynnissä. 
Hinta 50 €, tuotto 
kyläyhdistykselle. 

Tilaa omaksi tai lahjaksi 
– kiva idea vaikkapa 

pukinkonttiin!

Tiedustelut: 044 2760 001 tai heli.einesalo@vihtijarvi.fi 

VIHTIJÄRVI

ALE! 
Nyt vain 

20 €

Tilaa Vihdin Kruunu 
– Vihtijärven kylähistoria
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Sykähdyttävä luontokokemukseni
Teksti ja kuva: Kaisa Kuusela 

Venytän jalat suoraksi alaspäin niin pitkälle kuin ne vain 
venyvät. Tehostan tätä vielä painamalla kantapäitä alas. 
Pohkeet ovat irti hevosen kyljistä, reidet ovat rennot ja 
istun tukevasti vanhassa hyvässä nahkasatulassa. Käsivar
ret ovat jämäkästi asennossaan, sormet puristautuneet 
nyrkkeihin ohjien piiloutuessa kämmeneen. Katson pit
källe eteenpäin. Edessäni avautuu mahtava suora, jota 
katson jännittyneen ihastuneena. Kohta mennään ja lujaa! 
Hevonen allani tuntuu odottavan pienintäkin merkkiä saa
dakseen luvan lähteä. Aurinko paistaa loivasti oikealta, ei 
häikäise yhtään ja luo täyden valon.

Voisin kuvitella itseni veturinkuljettajaksi. Siinä minä 
istuisin veturin kuljettajan paikalla ja samalla tavalla katse
lisin eteeni avautuvaa suoraa sekä miettisin, kuinka kovaa 
juna tänään kulkee. Samoja ajatuksia käyn hevosenkin se
lässä. Eikä se ole ihme, sillä se metsätie, jolla hevoseni 
kans sa olen, on vanhan rautatien pohja. Rautatie  purettiin 
siitä vuonna 1967, mutta tie erinomaisella pohjalla jäi. Ja 
sitä tietä käyttävät nykyään monet hevos ja  dieselvoimilla 
kulkevat kuljettajat.

Ajattelen tätä ihanaa eteeni avautuvaa näkymää silloin 
kun olen surullinen tai muuten vain alakuloinen. Silloin 
kun sanon itselleni, että mietipäs nyt jotain mukavaa. 
Myös synkkinä ja sateisina talviiltoina veden paiskoessa 
vasten kasvojani palaan tähän näkymään. Suljettuani sil
mät voin hetken aistia kesän, lämmön, kärpäset ja hevo
sen hien tuoksun. Varastan itseltäni hetken, jolloin olen 
ollut onnellinen. Ehkä se tarttuu siihen huonoon hetkeen 
ja vie pahan mielen pois.

Näkymäni rakentuu pitkästä ja suorasta hiekkatiestä. 
Se kaartaa suoran päästä loivasti vasemmalle. Tie on kes
keltä pehmeä ja auton ajourista hieman kovempi, muttei 
lainkaan liian kova hevosen jaloille. Tien alussa on metsää: 
sekalaisesti koivua ja kuusta. Siitä metsästä huokuu hoi
detun metsän tuntu: sitä hoidetaan, käytetään ja suunni

tellaan. Tien molemmin puolin on syvät ojat, jonne valu
vat sadevedet. Synkimmissä kohdissa metsää on sammal
ta ja sammalpäällysteisiä suuria kiviä. Paikoin runsaankin 
metsän kohdalla aurinko kuitenkin valaisee tien, koska se 
keskikesän auringon tyyliin paistaa niin korkealta. 

Tätä tietä on käyttänyt niin moni kulkija jo kauan ennen 
kuin minä olen syntynyt! Aluksi on ehkä ollut polku ja jois
sain kohdissa tie, joita torpparit, kulkurit ja metsän eläi
met ovat käyttäneet. Teollisen vallankumouksen aikoihin 
on tehty päätös, että tuohon kohtaa rakennetaan junara
ta ja silloin on paikallisväestö tarttunut lapioihin. Se on 
tietänyt työtä ja siten myös leipää taloon. Lihasvoimin, 
niin miesten kuin hevostenkin, on rakennettu ensin rau
tatien pohja. Pohjaa varten on joihinkin paikkoihin ajettu 
paljonkin maata, metsää on kaadettu ja kiviä siirrelty. Juna
radalle on pitänyt saada tasainen pohja. Kun pohja on saa
tu kuntoon, tehdään itse rautatie ja lopuksi siihen noste
taan juna. Junan kyydissä on minun isänikin kulkenut tuo
ta tien pohjaa. Juna on tuonut ja vienyt: maalta kaupun
kiin ja kaupungista maalle. Kun junarata purettiin, siirtyi 
tie asukkaiden, mökkiläisten, marjastajien, metsästäjien, 
retkeilijöiden, ulkoilijoiden ja meidän hevosten kuljetta
jien käyttöön. Varmasti eniten tietä ovat käyttäneet kui
tenkin metsän eläimet.

Näkymässäni on huonoa se, että se muuttuu. Ei se muu
tu mielikuvissani, vaan se muuttuu ajan myötä. Eikä se 
muuttuminen ole huono asia, mutta se rikkoo omaan mie
leeni jäänyttä muistikuvaa. Ehkä tie pysyy paikallaan, mut
ta puut kasvavat ja sen jälkeen ne kaadetaan, kaatuvat tai 
kuolevat. Joku saattaa rakentaa talon mäen töyräälle ja 
joku siirtää sammaleiset kivet muualle uuden pihaliitty
män tieltä. Näkymässäni hyvää on se, että aina sitä ajat
telemalla saan suupielet nousemaan ylöspäin. Ja kun 
oikein muistelee, tuntee miltä tuntuu, kun painaa pohkeet 
hevosen kylkiin ja sitten mennään.
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Miehittämätön ilma-
alus lensi Vihtijärvellä 
(20.9.2017)

Maanantaina 11.9. Vihtijärven ilmatilas
sa pöristeli pieni Dronekuvauslaite Vih
tijärven laskuuomien valumaalueiden 
kuormitusanalyysia varten. Tämä ku
vaus liittyi aiempiin laskuuomien vesi
näytteiden laboratoriotutkimuksiin. 
Vesinäytteiden tuloksista ja valuma 
alueiden kuvauksista saadaan myö
hemmin kokonaisraportti LänsiUu
denmaan vesi ja ympäristö ry:ltä. Päi
vän kuvauksia olivat tekemässä Länsi 
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä 
paik katietosuunnittelija Sini Pöytänie-
mi ja Bitcomp Oy:ltä Jyrki Saloniemi. 

Jo ennen kuvauspäivää Jyrki Salonie
mi oli ohjelmoinut mm. koko  Vihtijärven 
läntisen päädyn valumaalueen tieto
koneelle valmiiksi  lentosuunnitelmiksi. 
Yksi lento kesti 34 minuuttia ja kone 
otti sinä aikana 600 kuvaa. Kuvia ei voi 
zoomata, joten kenenkään yksityissuo
jaa kuvaukset eivät loukanneet. Jokai
sen kuvaussession jälkeen otetut kuvat 
siirrettiin tietokoneelle ja varmistettiin, 
että ne olivat onnistuneet. Koska Vihti
järven läntisen päädyn valumaalue on 
pe räti 130–140 ha, pelkästään sen ku
vaamiseen oli varauduttu 5–7 erillislen
nolla. Jokaiseen lentoon kone tarvitsi 
täy teen ladatun akun: koneen säilytys
laatikko olikin kunnioitettavan suuriko
koinen. (SP)

Poimintoja uutisvuodesta 
2017–2018
Koonnut: Heli Einesalo

Rokokallion retki  
avasi silmät syksylle 
(3.10.2017)

Hyvissä ajoin ennen yhtätoista olin Hiis
kulan kuivurilla. Hiljaista oli ja sade ropi
si. Rokokallion laella kuulemma oli  juuri 
valmistumassa kahvi. Kuivurin pihaan 
kur vasi tasan yhdeltätoista Leena. 
Odoteltiin vähän aikaa yhdessä. Ei ke
tään. Päätettiin lintsata sateen takia, 
ja ajaa vähän lähemmäs määränpäätä 
autol la. Vaikka pieni viitta suuren tam
men alla osoitti kävelysuuntaa. 

Patikoitiin muodon vuoksi Rokokal
lion laelle vähän kiertotietä. Sade hellit
ti ja vastassa meitä oli kaksi iloista 
mart  taa; Merju ja Eija. Kahvi oli valmis
ta ja tuoreet pullat piti tietysti  hotkaista 
heti. Olivatkin hyviä, kuulemma Rau-
nin tekemiä. Hetken kuluttua tuli pai
kalle Risto tarkistamaan makkaratilan
teen vanha vaellussauva kädessään. 
Hirmuhieno! Pitäisiköhän  Rokokalliosta 
painaa myös tuollaisia sauvaan kiinni
tettäviä laattoja?

Seuraavaksi kirmaisi paikalle Jokke. 
Oli tullut pyörällä kallion juurelle. Ja 
koh ta saapui Kaijakin sienikori käsivar
rella. Oli menossa kaverin kanssa sie
neen, mutta edellisen illan vuoksi ei ka
veri ihan ehtinyt Kaijan aikatauluihin. 
Sattuuhan sitä. ”Tulin odotellessa kah
ville”.

Vähän siinä mietittiin että on se kum
ma, että näin vähän on porukkaa liik
keellä. Vaikka sataa vaan ihan vähän 
enää. Mutta hieno juttu sinänsä,  koska 
saatiin syödä enemmän  peuramakkaraa 
ja pullaa. Ihan rauhassa saatiin myös 
pu hua ulkomaanmatkailusta,  maamme 
turismin tilasta ja nykyajan  työelämästä. 
Ja kun ei tarvinnut niin paljon höpistä, 
niin tuli katseltua vähän tarkemmin.

Että siinä mielessä ei haittaa, vaikkei 
sitä väkeä retkelle enempää siunaantu
nutkaan. Harmi vaan, että jäivät paitsi 
tar joilusta.

Paluumatkalla Leenan kanssa tehtiin 
kumminkin pieni sienimutka, eli käytiin 
tar kistamassa Leenan suppispaikat. 
Onneksi oli muovipussit taskussa.

Hieno on tämä syksy, luonto ihan 
täynnä ihmettä! (KP)

Palvelutaloyhdistys  
täytti 20 vuotta  
(17.10.2017)

Tiistaikerhossa juhlittiin 20vuotiasta 
Vih tijärven palvelutaloyhdistystä loka
kuun kolmantena. Kylätalo oli täynnä 
väkeä, ja iloisin mielin muisteltiin men
neitä vuosia.

Vihtijärven mediatiimi pitää kyläläisiä ajan tasalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Uutisia 
julkaistaan osoitteessa www.vihtijarvi.fi aina, kun kylällä sattuu ja tapahtuu, ja kun toimitus suinkin 
ennättää paikalle. Kyläläiset voivat osallistua toimintaan antamalla juttuvinkkejä, nappaamalla 
kuvia tai vaikka lähettämällä valmiin jutunkin. Toimituksen yhteystiedot löydät tämän lehden 
ensimmäiseltä sivulta.
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Puheenjohtaja Anu Nilssonin terve
tuliaissanojen jälkeen sihteeri Änise 
Haapalainen luki otteita muistiinpa
noista, joita on tehty aiemmista tapaa
misista. Mukaan on mahtunut melkoi
nen tapahtumien kirjo – retkiä sekä 
teatteri ja konserttimatkoja. ”Nauret
tiin paljon – oli niin mukavaa!”, oli kir
joitettu ylös.

Muistiinpanoista käy ilmi, että tal
koohenkeä on aina ollut paljon. Tapaa
misiin on aina löytynyt järjestelijöitä, 
leipojia, esiintyjiäkin. Yhdistys  muistikin 
nyt 20vuotisjuhlassaan muutamia pit
kään toiminnassa mukana olleita aktii
veja. Kunniakirjan saivat Irma Lundell, 
Aila Juslin, Riitta Rinne, Eva Oksa sekä 
Eija Jokinen.

Vuosiin on mahtunut paljon naurua 
ja laulua. Siitä todisteena katsottiin vi
deonpätkät tiistaikerhon kesäjuhlista 
Syö kerin rannalta. Tämä jälkijuhannuk
seksikin kutsuttu tapahtuma on hyvä 
osoi tus yhdessä tekemisen voimasta. 
Idean isä on Helge Putkonen, jota muis
teltiin tänäänkin monessa kohtaa läm
möllä.  (HE)

Koululaiset saivat 
ensiapukoulutusta 
(25.10.2017)

Vihtijärven koululaiset ja opettajat pää
sivät maanantaina 23.10. opiskelemaan 
ensiavun alkeita, kun Kia Brummer ja 
Johan Nyman Johanniitoista saapuivat 
vie railemaan koululla. 

Pienemmät oppilaat saivat kertoa 
omis ta kokemuksistaan, millaisia haa
vereita heille itselleen tai jollekin tutul
le on sattunut. Isommat puolestaan 
pää sivät jo kokeilemaan kaverin kään
tämistä kylkiasentoon ja harjoittele
maan hädässä olevan kohtaamista.

Koulutuksessa keskityttiin paitsi nii
hin taitoihin, joita ensiaputilanteessa 
on hyvä hallita, myös erityisesti hätänu
me roon soittamiseen. Kaikkea ei voi 

eikä tarvitse osata, kun osaa käyttää 
pu helinta ja soittaa 112, on jo tehnyt pal
jon. Hätäkeskuksessa koulutettu väki 
osaa kyllä ohjata eteenpäin. Tämän sai
vat demonstraatiossa oppilaatkin huo
mata, kun kysymysten avulla koulutta
jat ohjasivat syvän haavan saaneen po
tilaan ensiavussa. Ja vaikka potilaskin 
pyör tyi kesken toimenpiteen, ei men
nyt neuvokkailla auttajillamme sormi 
suu hun.

Koulutuksen tärkein viesti ei kuiten
kaan ollut se, että auttaakseen pitää 
muis taa ulkoa, kuinka monta kertaa 
pi ti puhaltaa ja painaa elvytettäessä, 
mit kä olivatkaan kolme K:ta tai että 
osaat tehdä kauniin rusetin  painesiteen 
päättelyyn. Tärkein viesti meille  kaikille 
on hyvin yksinkertainen: Mene toisen 
ihmisen luo. Ensiapua on vaikea antaa, 
jos et uskalla kohdata toista ihmistä. 
(Suvi Salonen)

Ikimuistoinen taide-
elämys Nummituvalla 
(20.11.2017)
Heikki Vihisen ohjaamassa runoteok
sessa Maasta tullut Antti Virmavirta 
tul kitsi monitahoisia Aaro  Hellaakosken 
tekstejä tavalla, joka jätti yleisön hauk
komaan henkeään. 

Kuulija jäi esityksessä Virmavirran 
juu revan tulkinnan vangiksi. Teoksen 
lo pussa hänet vapautettiin  armeliaasti 
runoilijan sanoin:

”Nyt se portti painuu viimeinkin 
umpeen; aivan hiljaa,
huomaamatta silmän yhdenkään 
siirryt lopulliseen. 
Olet vapaa.”
Tervetulosanat lausuneen Minna 

Suu rosen mukaan ”tämä esitys on Ju
kolan talon lahja kylälle, Suomelle ja 
kai kille muillekin”.

Tässä yhden perheen huikeassa Suo
mi 100 tilaisuudessa kuultiin myös kak
si Varpu Virmavirran lausumaa runoa 
sekä Myrsky Virmavirran ja Jaakko Vir-
mavirran kaksi laulua Hellaakosken 
sanoin. Kahvi ja leivonnaistarjoilutkin 
olivat Jukolan talon takuuvarmaa käsi
alaa. (TP)

Vihdin uusi brändi 
puhutti kyläkokouksessa 
(29.11.2017)
Vihtijärveläiset kunnanvaltuutetut ker
toivat kyläkokouksessa viime keskiviik
kona kunnan kuulumisista. Vihti on juu
ri julkistanut uuden brändinsä, jota on 
hiottu jo pitkään. Harri Hampori  kertoi, 

että brändityön tekijät ovat nostaneet 
Vihdin vahvuuksiksi rauhallisuuden, 
luon non ja yhteisöllisyyden. Kylissä täl
lainen ajatus on helppo ottaa vastaan 
nyö kytellen. 

”Sitä, mennäänkö käytännön työssä 
tämän brändin perässä, jäämme seu
raamaan”, totesi Hampori.

Vihdin uusi logo hieman hymyilytti 
ko kouskansaa. Ei siksi, etteikö se olisi 
ollut hyvä, mutta siksi että siinä oli jota
kin tuttua. ”Samat laineethan tässä 
liplattavat”, joku totesi.  (HE)

Puurojuhla päätettiin 
Maamme-lauluun 
(3.12.2017)

Päiväkotilaiset valloittivat taas vihtijär
veläisyleisön sydämet esiintymällä 
YliSepän puurojuhlassa. Kylän pienim
mistä koostuva jouluinen joukko esitti 
Tanja Sairan tuella kappaleet Tuiki, tui-
ki tähtönen ja Joulupukki. Lapset innos
tuivat musisoimaan kulkusillaan myös 
yhteislaulujen mukana. Ensimmäisen 
adventin kynttilän sytytti tokaluokkalai
nen Minja. Yhteislaulu Nyt sytytämme 
kynttilän aloitti Vihtijärven joulun odo
tuksen. Eva Oksa ojensi kappelilla pi
dettyjen myyjäisten tuoton kyläyhdis
tykselle, kuten jo monena vuonna on 
ollut tapana. 

Manteli löytyi tänä vuonna Raija Toi-
viaisen lautaselta. Joku jo epäili vilppiä, 
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Lähetä uutisvinkkisi toimitukselle: toimitus@vihtijarvi.fi.

kun puurokauhan varressa sattui ole
maan Raijan mies Markku Pietilä, mut
ta uskoaksemme kyseessä on vain 
pelk kä joulun taika.

Viimeiseksi vielä perinteisen Sydä-
meeni joulun teen jälkeen harjoiteltiin 
illan musiikista vastanneen Henna-Rii-
na Kuuselan ehdotuksesta varmuuden 
vuoksi Maamme-laulu torstain itsenäi
syyspäiväjuhlaa varten.

Yhteislaulujen jälkeen oli ilo  huomata, 
miten koko puurojuhlaväellä ei ollut kii
re pois. Pöytien äärellä rupateltiin, hör
pättiin vielä santsikupit glögiä ja kaavit
tiin viimeiset puurot kattiloiden pohjil
ta. (HE & KP)

Vihtijärvi-logo  
sai uuden viran 
(9.2.2018)
Taannoin paikallislehden yleisönosas
tolla valiteltiin sitä, että nykyään ei 
enää voi tietää mistä postilähetys on 
ko toisin, koska postileimoja ei enää 
käy tetä. Vihtijärvellä on oma postinu
mero 03790, ja näin ollen vielä joitakin 
vuo sia sitten saattoi omaan lähtevään 
pos tilähetykseensä saada Vihtijärven 
pos tileiman. Postileimasin on kyllä vie
läkin olemassa, mutta ei enää käyttö
kunnossa. Logon 10vuotisen olemassa
olon kunniaksi ja yleisönosastokirjoituk
sen innoittamana kyläyhdistys hankki 
asiamiespostiin Syökerin tuvalle Vihti
järvilogolla varustetun leimasimen 
Vih tijärveltä postia lähettävien iloksi. 
Lei man lähetykseen voi saada pyynnös
tä Syökerin tuvan henkilökunnalta. Sa
masta paikasta voit ostaa myös Tervei-
set Vihtijärveltä postikortteja. Posti
korttien tuotto menee kyläyhdistyk
sen hyväksi.

Vihtijärven tulevaisuutta 
maalaillaan myös 
opiskelijavoimin 
(15.2.2018)

Laskiaistiistaina 13.2.2018 pidettiin 
Num mituvalla ammattikorkeakoulu 
Metropolian maanmittausopiskelijoi
den seminaaria. Kyseessä oli siis opiske
lijoiden yleiskaavoituskurssiin sisältyvä 
seminaaripäivä, jossa tutustuttiin kurs
sin harjoitustyökohteeseen, Vihtijär
veen. Harjoitustyönä on osayleiskaa
van laatiminen Vihtijärvelle.

Kurssille on ilmoittautunut 37 opiske
lijaa ja heitä ohjaa Metropolian yhdys
kuntasuunnittelun lehtori Kaisa Kilpe-
läinen. 

Ennakkomateriaalina opiskelijoille oli 
jaettu kaikki tiedossa ja käytettävissä 
ole va materiaali Vihtijärveä koskien. 
Opis kelijat olivat tutustuneet materiaa
liin ja ennakkokysymyksiäkin oli mietit
ty. Kylältä Markku Pietilä ja Kaarina Pul-
linen olivat mukana pitämässä alustus
ta 2013–2014 toteutetusta VITALhank
keesta ja vastailemassa opiskelijoiden 
ky symyksiin sekä kertomassa kyläläis
ten näkemyksistä.

Kunnan edustajana mukana olivat 
kaa voituspäällikkö Suvi Lehtoranta ja 
kaa vasuunnittelija Miia Ketonen, Ely
kes kusta edusti Reetta Suni. Muita 

alus tajia olivat Vihdin Veden Santeri 
Saa rikko ja FCG:n Jan Tvrdý, joka oli 
mukana myös VITALhankkeessa.

Luentoosuuden ja lounaan jälkeen 
tehtiin tutustumiskierros autoilla sekä 
jal kautuen kyläkeskuksen alueella.

”Hyvä päästä kiinni vähän käytän
töönkin ja nähdä kohde luonnossa. Oli 
hyvä päivä!”, kommentoivat  opiskelijat 
päivän päätteeksi. (KP)

Erotinasema purettiin 
kylän keskustasta 
(1.3.2018)

Carunan sähköjohtojen maakaapeloin
tiprojekti on päässyt vaiheeseen,  jossa 
kylällä tapahtuu taas näkyvää. Lopen
tien ja Kytäjäntien risteyksessä komeil
lut erotinasema sai tänään lähteä Elte
lin asentajien toimesta.

Risteysalueella oleva uusi koppi, eli 
puis tomuuntaja korvaa 20 kiloVoltin 
ero tinaseman. Ensi viikosta alkaen 
tu lee kaivuri töihin ja poistaa  virattomat 
sähköpylväät aina Hiiskulasta Maaky
lään saakka.

Maisema kylällä muuttui taas hie
man: nyt alikulun töyräällä kasvava ho
peakuusi ja vieressä oleva Vihtijärven 
Vene teos saavat lisänäkyvyyttä. (KP)

Asiointiliikenne Vihtijärvellä
Vihtijärveltä pääsee tarvittaessa asioimaan taksikyydillä  

Läyliäisiin tai Karkkilaan. 
Taksa on 3 € / suunta. Alle 12vuotiailta ei peritä maksua.
Taksiliikennettä hoitaa Harri Vuolle Oy. Nouto soitosta.  

Puhelinnumero autoon 050 432 7835.

Aikataulut:
Tiistaisin 

Vihtijärvi–Läyliäinen–Vihtijärvi
Perjantaisin 

Vihtijärvi–Karkkila –Vihtijärvi
Meno: klo 9.20 lähtien Vihtijärveltä Meno: klo 9.20 lähtien Vihtijärveltä
Paluu: klo 12.00 lähtien Läyliäisistä Paluu: klo 12.00 lähtien Karkkilasta



15

Maalaiseksi kymmenessä vuodessa
Teksti: Ilkka Haapalainen • Kuva: Änise Haapalainen

Melko tarkalleen 10 vuotta sitten vaimoni ja minä 
muutimme Espoon Haukilahdesta Vihtijärvelle Suo
men poliohuollon entiseen hoitokotiin. Aluksi tieten
kin vain osaaikaisesti, koska eihän maalla voi asua 
kuin kesällä ja pätkittäin juhlapyhien tienoilla ja kau
niina talven kevätpäivinä. Muu aika on ros puuttoa. 
Sen varalta ostimme kaupungista kerrostalokolmion, 
jossa on mukavampaa asua kuin pi meässä keskel
läeimitään talossa, joka oli päässyt aika resuiseen 
kuntoon viime vuosien  kuluessa.

Omatoimisena miehenä minun piti laittaa talo ja 
kiin teistö kuntoon ennen tänne muuttamista. Yllät
täen ei onnistu nutkaan ihan yksin. Apua saatiin viidel
tä virolaiselta kirves mieheltä, salaojaurakoit sijalta, 
katontekijöiltä, motolta ja kan tojenrepijähirviöltä ja 
naapurin silloin kohta seitsen kymppiseltä teräsmie
heltä, joka pisti loput järvimaiseman peittäneet puut 
nurin ja pilkkoi ne kirveellä. Puolessa vuodessa tuli 
val mista. Paitsi että ei tullut. Kun asutaan kiinteis
tössä, missä on useita rakennuksia, niin valmista ei 
tai da tul la koskaan. Itse asiassa se on hyvä juttu. Pari 
 alkuvuotta olin hetkittäin  jopa ylpeä aikaansaannok
sistani, rakennukset ja ympäristö kohenivat. Vaikka 
laadussa oli kuulemma pa rantamisen varaa. Pysyvä 
muutos oli alkanut, minusta oli vaivihkaa tulossa ensi
sijaisesti maalainen ja vasta  sitten eläkeläisjuristi, joka 
ei malta lopettaa juristin hommia. 

Paikkojen kohentaminen vei alkuvuosina niin  paljon 
aikaa, että ei edes rospuuttoaikana ehtinyt pa koon 
märkyyttä ja pimeyttä sinne kaupunkiasuntoon. Ei 
sitä rospuuttoa edes huomannut.  Asunto on ollut jo 
vuosia pois vuokrattuna.

Vihtijärvi imaisi meidät vaimon kanssa. Aluksi luon
to ja alati vaihtuva järvimaisema koti ikkunasta lumo
sivat. Vuosien varrella on nähty villejä eläimiä enem
män kuin koko elä mämme aikana ennen muuttoa. 
Jäniksien ja  rusakoiden lisäksi tontilla tai järvessä on 
juossut, kävellyt tai uinut kettuja, supeja, saukkoja, 
näätä, peuroja, bambi, mäyrä, oravia, minkki, ja ker
ran susikin. Hiiriä, myyriä, päästäi siä ja kon tiaisia ei 
lasketa. Niitä on joka paikassa.  Kaupunkipulun ja lokin 
lisäksi tutuksi on tullut kymmeniä uusia  lintulajeja. 
Kalasääski nappasi hauen laiturin vierestä nenämme 
edessä, kuikkapari  leikki pikamoottoreita järven pin
nalla ja tukkakoskelot ryhmäkalastivat pikkukaloja 
rantamatalassamme. Maalaistumisen lisäksi olemme 
tainneet vähän vihertyä. 

Maalaispuuhastelu on vienyt kohti omavaraistalo
utta. Omin voimin saadaan perunat, kalat, vihan nek
set, marjat ja sienet. Niin ja yrtit, joita en kyllä kaipaa. 

Täällä meidät pitävät myös ihmiset. Yllättävän 

 nopeasti vaimo sukelsi Vihtijärven ”sosieteettiin”. Se 
oli helppoa, kun kävi zumbassa, martoissa, punttisa
lilla ja tiistaikerhossa. Hänellä menoa riittää enemmän 
kuin kaupungissa ehti. Itselle löytyi kylältä ja lähiym
päristöstä myös asiakkaita, joten juri diikka ei ole pääs
syt unohtumaan. Eikä  Ylimmäisen kalapoliisi voisi enää 
mitenkään kuvitella muutta vansa ta kaisin kaupun
kiin. Kuka silloin vastaisi kalojen hyvinvoinnista?

Juhlapuheissa korostetaan usein Vihdin luonnonlä
heisyyttä, ihan oikein. Meistä osa luonnonlähei syyttä 
ovat myös konstailemattomat vihtijärveläiset naapu
rit ja tutut ky läläiset. Täällä tuntee olevansa osa jouk
koa, jossa ei erotella ihmisiä ammattien tai varallisuu
den tai minkään muun kaan puolesta. Olemme elävä 
osa kylää ja sen luontoa.

Kun vielä saataisiin Vihdin virkamieskuntakin  aidosti 
ymmärtämään, mitä sisältyy kunnan uuteen  sloganiin 
”Elä missä asut”. Vihdin omaleimainen muista erotta
va tekijä on luonto. Juuri sellainen luonto, mitä Vihti
järvi parhaimmil laan edustaa. Mutta vain silloin, jos 
kunnan  rakentamisesta vastuulliset virkamiehet anta
vat halukkaille mahdollisuuden ”elää missä asut” eli 
myöntävät kaikille tänne halukkaille rakentajille raken
nusluvat. Toistaiseksi näin ei aina ole tapahtunut.

Vihtijärveläisten pitää yksissä tuumin korostaa vih
tijärveläistä elämisen mallia, jossa aito luonto ja siel
lä asuvat ihmiset muodostavat kokonaisuuden, jossa 
on hyvä elää. Olemme malliyhteisö ja haluamme sel
laisena pysyä. Kunnalta emme vaadi juuri muuta kuin, 
että koulu pysyy, kaavoitus sallii rakentamisen ja tiet 
pysyvät kunnossa. Luontoosuus olemme itse.

Ilkka Haapalainen 
maalaisjuristi
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Brändi, lyhyt oppimäärä
Teksti ja kuvat: Pekka Ruokolainen

Mielikuva tuotteesta, palvelusta, yrityksestä, paikkakunnasta tai vaikkapa urheiluseurasta rakentuu 
kuluttajan tai asiakkaan mielessä. Sen syntyyn vaikuttavat monet asiat ja on hyvä tiedostaa, että mark-
kinoija ei voi koskaan hallita brändiään sataprosenttisesti. Brändin kehittäminen on kuitenkin yksi kil-
pailukeino, johon jokaisen yrittäjän ja johtotehtävissä olevan kannattaa uhrata hieman aikaa. Sen avul-
la erottaudutaan kilpailijoista ja herätetään tunteita.

Mikä ihmeen brändi?
Brändi on intuitiivinen tunne palvelus
ta, tuotteesta tai yrityksestä. Se on 
kokonaisuuksien summa, joka koostuu 
kaikista niistä kokemuksista, joita ihmi
sellä kyseisestä asiasta on. Vihtijärvi 
kylä on brändi, ja ainakin me vihtijärve
läiset uskomme, että hyvä sellainen. 
Kun luet tätä lehteä, se osaltaan muok
kaa käsityksiäsi Vihtijärvestä.  Maailman 
tunnetuimmat tuotemerkit, kuten 
vaik kapa CocaCola, Nike tai McDo
nald’s on rakennettu vuosien määrä
tietoisella työllä ja valtavalla määrällä rahaa. 2000luvulla 
teknologia ja varsinkin digitaalinen media ovat muuttaneet 
ihmisten käyttäytymistä voimakkaasti, etenkin aivan vii
meisten vuosien aikana. Emme ole enää niin helposti tavoi
tettavissa mainonnan kautta, sen sijaan saamme  vaikutteita 
erilaisista digitaalisista yhteisöistä, joissa olemme alttiita 
muiden jakamille mielipiteille ja kokemuksille. Brändien  rooli 
onkin korostunut, koska pärjätäkseen kilpailussa niiden täy
tyy itsessään olla vetovoimaisia. 

Kaikki alkaa asemoinnista
Miten erotut muista, miten jätät muistijäljen asiakasehdok
kaaseen? Vastaus löytyy ihmisen tavasta jäsennellä tietoa. 
Mieli lokeroi asiat hyvin yksinkertaisesti: kussakin asiayhtey
dessä vain yksi voi olla tehokkain tai palvelevin tai nopein. 
Tai edullisin. Mieli lokeroi, ja jos yrityksesi ei nouse millään 
kri teerillä korkeimmalle paikalle, se jää vaille huomiota, 
unohtuu.

Asemointi on sitä, että itse määrittelemme, miten haluam
me potentiaalisten asiakkaiden tai ostajien ajattelevan meis
tä suhteissa kilpailijoihin. 

Mikä on yrityksesi lupaus? Mikä on sellainen asia, johon 
sinä ja jokainen yrityksessäsi voitte sitoutua? Se lupaus pitää 
näkyä, maistua ja kuulua jollain tavalla kaikissa  kohtaamisissa 
asiakkaan kanssa. 

Pohdi, ovatko kilpailijasi vallanneet asiakkaiden mielissä 
jo jonkin aseman. Jos ovat, mitä muita paikkoja on vielä va

paana? Missä yrityksesi on paras? Esimerkiksi, kun mietitään 
vii   meisen päälle mietittyä käyttäjäkokemusta, tulee  mieleen 
Apple. Turvallisuudesta tulee mieleen Volvo. Automerkit 
ovat muutenkin hyviä harjoituskohteita: Mini: Fun. Alfa 
Romeo: Macho. BMW: Ajamisen nautinto. Citroen: Muka
vuus.

Brändin muotoilu
Kun asemointi ja lupaus on määritelty, on aika pohtia, miltä 
yritys näyttää, kuulostaa ja tuntuu. Tämän päivän markki
noinnissa on tarinoilla suuri rooli. Yrityksen tarina erilaistaa; 
ei ole toista samanlaista! Tarinat ovat mielenkiintoisia. Ne 
jäävät mieleen ja auttavat samaistumaan. 

Brändiä muotoiltaessa määritellään myös yrityksen ilme 
ja olemus eri välineissä. Vastaako yrityksen nykyinen logo 
asemointilupausta? Viestivätkö yritysvärit oikeita asioita? 
Ovatko viestinnässä käytetyt kirjasinleikkaukset sopivat 
haluttuun mielikuvaan päästäksemme? Entä kuvamaailma? 
Kun nämä asiat on kerralla pohdittu, on jokapäiväinen vies
tintä helpompaa ja tehokkaampaa.

Ensin oma porukka
Brändi ei voi olla merkityksellinen asiakkaille, ennen kuin se 
on sitä omalle henkilöstölle. Jos sinulla on työntekijöitä, pidä 
huoli, että he ovat rakentamassa samaa brändiä kuin  sinäkin. 
Ja silloin, kun yrityksen brändiä mietitään, kannattaa ottaa 

siihen mahdollisimman moni  työntekijä 
mukaan. Useinhan varsinkin palveluis
ta puhuttaessa asiakas tottuu asioi
maan vain yhden työntekijän kanssa, 
josta on saattanut tulla hyvinkin tuttu. 
Näin työntekijästä on tullut yrityksen 
kasvot ja hänen varassaan yrityksen 

 Yrityksen 
dna Lupaus1. Visio

2. Missio
3. Strategia

4. Arvot

5. Asiakkaat
6. Kilpailijat

7. Erottava 
tekijä

Why?

How?

Tarina & hissipuhe

What?

www-sivut
mainonta
esitykset
esitteet
video

1. Brändin ytimen kirkastus 2. Brändin muotoilu 3. Brändin jalkautus

Graphic 
guidelines
1. Logo
2. Värit
3. Typografia
4. Kuvamaailma
5. Lomakkeisto

Me!Minä.Minä. Minä.

Brändin kehittäminen on kolmivaiheinen prosessi.

Sisäinen viestintä on kaiken a ja o.
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Kirjoittaja on pitkän linjan 
 markkinointimies ja yrittäjä. 
 Happy Branding Company on 
Vihtijärvellä toimiva yhden  miehen 
mainostoimisto, joka auttaa 
 yrityksiä löytämään oman tapansa 
viestiä ja jossa Saara-koira toimii 
toimistoapulaisena. 

Lisää tarinaa brändistä ja siihen 
vaikuttavista asioista: 
www.happybrandingcompany.fi

Vene Vihtijärven keskustassa
 
Teksti: Tero Pullinen Kuva: Juha Ahvenharju

Jo kauan on puhuttu siitä, että kylän keskustassa tulisi olla jokin kiintopiste, joka kertoisi 
sinun olevan Vihtijärvellä. No nyt on.

Kysymyksessä on alati muuttuva tilataideteos neljän tien risteyksessä. Vene kuvastaa Vihtijärven lukuisia järviä. Kivik
ko veneen alla taas Yoldianmeren muinaisrantaa, joka levittäytyy majesteetillisena vielä 10 500 vuotta meren vetäyty
misen jälkeenkin Ylimmäisen pohjoisrannalla linkkitornin kohdalla. Vuodenaikojen mukaan muuttuva teoksen  ulkoasu 
elävöittää kylän keskustaa kukkineen ja valaistuine lyhtyineen. Teoksen puuhanaisten, Eila Rouvalin, Riitta Rinteen ja 
Leena Weisteen toive on, että se tuo iloa ohikulkevien ihmisten mieliin.

Alkunsa tilataideteoksen suunnittelu sai betonityökurssilla kesällä 2017. Idea oli lahjoittaa sata kukkaa  satavuotiaalle 
Suomelle. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa Rouvalien keittiössä oli paikalla Eila ja Juhani Rouvali, Riitta Rinne, 
Kaarina Pullinen ja Sari Ahvenharju. Kaikki ihastuivat Juhanin visioon veneestä, joka kesällä kasvaa ääriään myöten 
kukkia. 

Sittemmin teoksen suunnitteluun ja toteutukseen ovat osallistuneet ainakin Hiiskulan kartano, YIT, Ely, Lasse  Petrell, 
Tero Pullinen, Risto Peltola, Tuomas Auvinen, Keijo ja Outi Rouvali, Jorma ja Anita Vihtkari, Seppo Salo, Esko  Kuusela, 
Leena Viitaniemi, Päivi Putkonen-Hegazi ja lukuisia muita kyläläisiä, jotka toivat kynttilälyhtyjä ja soihtuja valaisemaan 
teosta vuoden pimeimpinä aikoina. 

Toistaiseksi teoksen teemoina on ollut sata sinivalkoista kukkaa satavuotiaalle Suomelle, joulutontut  hiippalakkineen, 
Väinöpääsiäispupu virpomisvitsoineen sekä viime syksynä veneeseen istutetut kevään ja alkukesän ensimmäiset tulp
paanit. 

Puuhanaiset toivottavat kaikille lehden lukijoille huippuhienoa kesää ja kannustavat osallistumaan tilataideteoksen 
tee mojen suunnitteluun ja toteutukseen.
 
Jos haluat osallistua tähän jatkuvaan projektiin, ota yhteyttä Riitta Rinteeseen: 050 501 2319.

Tilataideteos itsenäisyyspäivänä 2017.

maine ja brändi ovat. Yrityksen brändi 
onkin kaikkien yhteinen asia. 

Miksi brändiin kannattaa 
hieman sijoittaa aikaa ja 
ajatuksia?
• Jotta kaikilla yrityksen työntekijöillä 

olisi sama tarina kerrottavanaan 
eteenpäin.

• Jotta asiakkaat löytäisivät ja tunnis
taisivat yrityksen helpommin. 

• Jotta yritys toimisi tehokkaammin ja 
tuloksellisemmin.

• Jotta se toisi hyvinvointia omistajille 
ja henkilöstölle ja sitä kautta koko 
Suomelle.
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Koulun ja päiväkodin säilyminen, osakuntaliitos, vesi
huoltojärjestelmä, osa yleiskaava, rakennusjärjestys ja 
joukko lii kenne ovat huolestuttaneet Vihtijärven kylä
läisiä viime aikoina.

Vuosi on vierähtänyt uuden kun nan val tuuston aloit
ta  mi  ses ta ja on aika ky syä mitä kuuluu kun nan val tuu
te tuil lemme. Harri  ”Ikke” Hamporille (kesk.) valtuusto
kausi on jo toinen, ja Markku ”Make” Pietilä (kok.) tuli 
 valituksi valtuustoon vuoden 2017 kuntavaaleissa 
ensim mäistä kertaa.

”Halusimme valtuustoon ajamaan ky lien elinvoimai
suuden ylläpitämistä”, kertovat miehet. Molemmat val
tuu tetut painottavat, että valtuustotyö on pitkäjänteis
tä ja se vaatii ver kostoitumista. Yksin on vaikea edis
tää tär  keä nä pitämiään asioita, joten kunnanvaltuus
tossa on tär keää löy tää sa manmielisiä ihmisiä yhteis
työ kump pa neik si yli puoluerajo jenkin. 

Rakennusjärjestys
Vihdin uusi rakennusjärjestys on tänä ke väänä valtuus
ton käsittelyssä. ”Sen suunnitteluun vaikuttamisen 
olemme ko keneet tärkeäksi, koska siinä mää ri te  tään 
kunnan puolelta ehdot, miten ra kennetaan. Virkamies
ten ensimmäisen ehdo tuksen mukaan koko Vihdin kun
nan asemakaavoittamaton alue ha luttaisiin suun nit te
lu tarvealueeksi. ”Tä hän emme voi suostua, se  rajoittaisi 
ra kentamismahdol lisuuksia hajaasu tusalueella aivan 
liikaa” Markku  kertoo. Li säksi tonttien ko koa pitäisi voi
da pienentää,  esimerkiksi 2 000–2 500 neliömetriin 
nykyisen 5 000 neliömetrin si jaan. 

Maankäyttö ja rakennuslakia on uudis tettu siten, 
että se  sallisi  kunnalle aika vapaat kädet muuttaa osa
aika asun toja ympärivuotisiksi asunnoiksi. ”Tämä olisi 
Vihtijär vel le tärkeää, koska ke säasukkaiden ansiosta 
kylän asukasluku tuplaantuu kesäisin. Näiden asunto
jen muutos  ympärivuotisiksi asunnoiksi ei välttämättä 
koulun oppilasmäärää  kasvattaisi, mutta toisi kylälle 
uusia vakituisia asukkaita. Monet mö kit ovat jo  valmiiksi 
varustettu nykytekniikoilla, joten muutos ei olisi iso”, 
 Harri kommentoi. 

Osayleiskaava
Joukko vihtijärveläisiä maanomistajia on jo vuonna 2015 
ehdot  tanut kunnan kaavoitus ohjelmaan osayleiskaa
van laatimista Vihtijärven kyläkeskuksen alueelle yksi
tyisin voimin. Voimassa oleva osayleiskaava helpottai
si rakennuslupien saamista alueelle. Ehdotus jäi kuiten
kin  hyllylle osakuntaliitosesityksen ratkaisua odottele
maan. Osakuntaliitosesityksen kaaduttua on asia otet
tu uudelleen esiin.

Helsinkiläisen AMK Metropolian opis kelijoiden osa
yleis kaa  voituskurssin harjoitustöiden esimerkkikohtee
na on Vih tijär vi. Asiaa koskeva kaavoitusseminaari pi
dettiin Vihtijärvellä hel mikuun alussa. Toukokuun  alussa 
on sitten aika kuulla opis kelijoiden ehdotukset ja ideat 
kyläkeskuksen kehittämiseksi. ”Ehkä  tämä vie kylän 
osayleiskaavaa pie nen askelen eteenpäin. Ihanne olisi 

Kunnanvaltuutettujen kanssa kahvilla
Teksti ja kuva: Kaisu Karstila 

Vaikka Ikke ja Make istuvat eri valtuustoryhmissä, tulevat he 
hyvin toimeen keskenään.

uusi malli osayleiskaavan  laatimisesta kyliin. Sellainen 
voisi toimia apuna muillekin kylille”, Harri ja Markku 
tuumaavat. 

Vesihuoltoasiat
Markku kertoi, että kylän vesihuoltoasian jär jestämises
tä käydään keskustelua Vihdin kunnan kanssa. Vihti on 
sel vittä nyt, että siirtoviemärin rakentaminen Vihdin 
 puolella tulisi mak samaan hyvin paljon. Tässä asiassa 
olisi pakko men nä kun tarajojen yli Nurmijärvelle. Vihti 
on ilmaissut kiin nostustaan asiaan, kunhan ongelmaan 
löydetään riittävän taloudel liset ratkaisut. Vihdin  pitäisi 
ilmaista selkeästi kantansa maksaisiko se  siirtoviemärin 
Röykkään, ja keskustella sitten viemärin  järjestämisestä 
 Nurmijärven kanssa. Kunhan vesihuoltokysymys saa
daan ratkaistua, päästään eteenpäin myös osa yleis kaa
van  kehittämisessä. Kaavan myötä saisimme ky läkeskus
taa kehitettyä keskittämällä lisärakentamista sinne. 
”Kun kylän vesihuolto ja osayleiskaava loksahtaisivat 
pai koilleen, olisi meillä hyvät edellytykset tuohon kylän 
keskuksen kehittämiseen”, miehet pohtivat. 

Joukkoliikenne
Vihdissä on selvitetty ja keskusteltu Vihdin sisäisen jouk
ko lii kenteen sekä Nummelan ja Helsingin välisen liiken
teen kehittämisestä. Vihtijärven työmatkapendelöin
tiä asia ei juuri kos keta, koska lyhin tie pääkaupunkiseu
dulle kulkee Nurmijärven kautta. 

Alakoulu
Olennaista on se, että Vihtijärven alakoulun ja  päiväkodin 
säi lyminen on tämän valtuustokauden ajan suojattu. 
 Sii nä va l litsee työrauha toistaiseksi. To dennäköisesti 
kun nan johta jan taholta ei tule esitystä koulun tai päivä
kodin  lak kautuk sista. Jää nähtäväksi, mitä seuraavalla 
kau della ta pahtuu. ”Kymmenen lasta lisää, niin koulu 
oli si  turvattu”, Harri huokaa. 

Mitkä asiat ovat teille erityisen tärkeitä?
Kylän asiat ovat molemmilla miehillä sydäntä lähellä. 
”Musta on tullut kapinakenraali”, tunnustaa Markku 
työstään kaavoitukseen ja hajarakentamiseen parissa. 
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Vih din brändi perustuu yhteisölli syyteen ja omatoimi
suuteen, aktiivisiin asukkaisiin ja luontoon. Nä mä kaik
ki elementit ovat jo meil lä Vihtijärvellä ja ne pitäisi ottaa 
huomion myös rakentamisen määräyksissä. Samaa 
mieltä ollaan valtuustossa yli puoluerajojen. Vihdistä 
saisi ihanteellisen paikan elää lähellä pääkaupunkiseu

tua, jos tehtäisiin järkeviä ratkaisuja myös taajamien 
ulkopuolella. 

Ainakin ajatuksellisesti Vihdin uusi Asu siellä missä elät 
strategia tukee hienosti vihtijärveläistä kyläajattelua 
ja toisinpäin. 

Vihtijärvi on elinvoimaista, kaunis
ta, uusimaalaista maaseutua. Ja mi
kä hienoa, myös koko  Vihdin alue 
luokitellaan maaseuduksi, kun ky
seessä on maaseutura haston yritys
tuet. Itse asiassa Suomesta 95 pro
senttia on maaseutua. Suomen noin 
300 000 pkyrityksestä valtaosa toi
mii maaseudulla hyödyntäen maa
seudun resursseja ja voimavaroja. 
Pien yri tyk sissä on satojatuhansia 
työpaikkoja ja uudet työpaikat ovat 
Suo messa syntyneet jo pitkään en
nen kaikkea pkyrityksiin. Maaseu
tuyritykset ovat pääasiassa mikro
yrityksiä. 

Tukea maaseudun yrityksille
Yrittäjät ovat kiinnostuneet kehittä
mään yritystään sekä usein tie dus
te le vat erilaisia tukimahdol li suuksia. 
Maaseudun yritystuet tar joavat 
mah  dollisuuksia monenlaisille yri
tyksille, aloitta ville ja laajentaville, 
toimintansa ke hit tä miseen ja uudis
tamiseen. Maa seudun yritystoimin
taa kehitetään MannerSuo  men 
maaseudun kehittämisohjelman 
2014–2020 kautta. (www.ykkosak
seli.fi tai www.elykeskus.fi). Tuen
saa  jien joukossa on kasvuhakuisia, 
merkittäviä työllistäjiä ja kansainvä
lisille markkinoille suuntaavia, inno
vatiivisinakin palkittuja pkyri tyk siä. 
Maaseudun yri tystu kea voi vat saa
da alle 50 henkilöä työl listävät pie
net yritykset sekä  alle 250 henkilöä 
työllistävät elintar vikealan pkyri
tykset.

Yritys voi saada perustamis tukea 
asiantuntija ja neuvontapalveluihin, 
kun yritys perustetaan tai kun liike
toimintaa uudistetaan merkittäväs
ti esimerkiksi siirtymällä uudelle toi
mialalle. Ko keilurahalla voi suunni
tella, tes tata ja kehittää uusia tuot
teita ja pal veluita. 

Edelleen elinvoimainen Vihtijärvi 
Teksti: Kristiina Salo

Investointituki on tarkoitettu yri
tys   toiminnan aineellisiin ja aineet
to miin inves tointeihin, jotka luovat 
paremmat mah dollisuu det menes
tymiseen. Tukea myön netään toimi
tilojen hankkimiseen tai rakentami
seen, uusien sekä myös käytettyjen 
koneiden, laitteiden ja kaluston 
hank kimiseen tai esimerkiksi pa
tenttien sekä valmistusoikeuksien 
hank kimiseen.

Tuen myöntämisessä käytetään 
harkintaa siihen, miten merkittäviä 
vai kutuksia tuella on sekä yrityk
seen että sen sijaintipaikkaan. Yri
tyksen tulisi luoda rahoituksen myö
tä uusia pysyviä työ mahdollisuuksia 
alueelle, kasvattaa lii kevaihtoaan, 
tehostaa tuo tantoaan tai parantaa 
teknologian tasoa.

Leadertuella voidaan myös ke hit
 tää yritystoimintaa yhdessä muiden 
yrittäjien ja kehittämisorganisaatioi
den kanssa. Yhteis työnä voidaan 
esi merkiksi kehittää uusia  tuotteita, 
muodostaa tuotanto ja toimitusket
juja, tehdä kokeilu ja tai edistää yh
teistä markkinointia. Tär keää pien
ten maaseudulla  toimivien  yrityksien 
kehittämisessä onkin yhdistää voi
mavaroja tavoitteidensa saavutta
miseksi. Tässä tarvitaan tiet tyä 
asen nemuutosta sekä  lisää verkos
toitumista ja ymmärrystä niiden 
avul la saavutettavista eduista. Yri
tysten välinen yhteis työ voi olla 
myös alihankintatyyppistä toimin
taa. 

Kunta yrittäjän asialla
Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden 
toiminta perustuu aktiiviseen asia
kaslähtöiseen toimintaan. Kunnan 
elinkeinoelämän kehittämistoimen
piteissä huomioidaan kaikki toimi
alat sekä erikokoiset yritykset. Yri
tysten perustamista ja kasvua edis

Vihdin yrityskehittäjä kannustaa 
 yrittämään.

tetään esim. yritysneuvon nalla, eri
laisilla hankkeilla, verkottumistapah
tumilla, koulutustilaisuuksilla – hyö
dyntäen eri verkostoja ja käyttäen 
eri asiantuntijoita.

Vihdin monipuolinen elinkeinora
kenne, hyvä koulutustarjonta sekä 
viih tyisä, maaseutumainen elinym
päristö ja hyvät palvelut luovat vah
van perustan yritysten kehittymisel
le ja varmistavat myös ammattitaitoi
sen työvoiman saatavuuden. Vihdin 
kunnan uuden strategian visio on: 
”Vih ti on metropolialueen luon non
lä  heinen kasvukunta”. Tuossa visios
sa kiteytyy mielestäni myös Vihtijär
ven vahvuudet: loistava sijainti, kas
vu ha kuisuus ja kaunis luonto sekä 
tärkeimpänä yhteisöllisyys.

Kristiina Salo on Vihdin kunnan yri-
tyskehittäjä. Hän toimii kunnan yri-
tysten ja sidosryhmien välillä aktiivi-
sena yhdyshenkilönä ja vastaa kun-
nan yri tyspalvelujen  toimivuudesta. 
Hän tekee tiivistä yhteistyötä kun-
nanjohtajan kanssa ja tehtävä sijoit-
tuu kunnan konsernihallintoon.
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Vihtijärveläinen 20 vuotta sitten
Koonnut: Anu Nilsson

Poimintoja lehden numerosta vuodelta 1998:
Puheenjohtajan katsaus
”Sateisen kesän jälkeen tuntuu kuin kyläasioissakin jatkuisi keväinen toi-
minta entisellään sen enempää pitämättä kesätaukoa. Ylisepän avajaiset 
onnistuivat hyvin ja vieläpä kuivassa säässä. Elokuinen maisemahistorial-
linen katsaus keräsi myös monia asiasta kiinnostuneita. 

--- Vanhusten asuntojen osalta on Raha-automaattiyhdistyksestä käyty 
tutustumassa kylään ja tulevien asuntojen paikkaan. Asian käsittely on 
kesken. Valtion asuntorahastolta on tarkoitus syksyn aikana hakea hank-
keelle Aran lainaa. Vihdin kunnan myönteinen suhtautuminen myös laina-
vaiheessa on hankkeen etenemisessä erittäin tärkeää.

--- Maaliskuussa kunta tekee varauspäätökset ja sen jälkeen asia lähtee 
etenemään Arassa. Näin edetään vanhusten asuntojen taholla, mutta 
ennen kaikkea koko hankkeen toteutumiselle on RAY:n avustus edellytyk-
senä.

--- Elokuisessa kylätoimikunnan kokouksessa päätimme järjestää säh-
köillan Vihti järvellä, koska 1.9. alkaen myös kotitaloudet vapautuvat säh-
kön kilpailuttamiseen asuinrakennusten osalta. --- Kilpailuttaminen vai-
kuttaa vain sähkön energian hintaan. --- Elnovalta on tulossa tiedote hin-
noista ja tämän jälkeen voimme sitten järjes tää informaatio- , /markkinoin-
ti-illan Vihtijärvellä. Seuratkaa ilmoittelua kioskilla. 

--- Lukuisista tiedusteluista huolimatta, emme ole onnistuneet saamaan kylän nuorisolle omaa kokoontumistilaa. 
Kunnan taholta tuskin pystytään järjestämään uutta toimintaa huonon taloudellisen tilanteen johdosta. Päinvas-
toin kunnan nuorisotoiminnan vähentämisestä on ollut puhetta ja sen korvaamisesta kolmannen sektorin ts. eri-
laisten vapaaehtoisjärjestöjen työpanoksella. Kylätoimikunta tulee tukemaan nuorten pyrkimyksiä järjestää omia 
diskoja Nummituvalla palokunnan nuoriso-osaston toimiessa järjestäjänä.

--- Jälleen tässäkin lehdessä haluan muistuttaa ja rohkaista kyläläisiä etenkin uusia asukkaita tulemaan kylässä toi-
mivien yhdistysten syyskokouksiin kuulemaan niiden toiminnasta ja mahdollisesti osallistumaan niiden toimintaan. 
Nähdään yhteisissä kokouksissa ja tapahtumissa!!!”

Syysterveisin Anu Kuusela, Kylätoimikunnan pj

Nummitupa
Vihtijärveläisessä 2/98 oli kuvattu pitkästi Nummituvan historiaa VPK:n entisen puheenjohtaja Helge Putkosen 
laatiman historiikin pohjalta, jonka hän oli tehnyt Nummituvan 30vuotisjuhlaan. Talkootyön historia on ollut 
kylällämme mittavaa ja siitä hyvänä esimerkkinä on Nummituvan rakentaminen.

--- ” Talkootoiminta, jonka turvin kustannuksia pystyttiin supistamaan yli odotusten, oli esimerkillistä. Talkoisiin osal-
listuivat niin nuoret kuin vanhat, naiset ja miehet. Kaukaisimmat saapuivat Haimoosta saakka. Talkoita pidettiin 
21.10.1951–6.6.1954 välisenä aikana 134 kertaa. Työhön osallistui 221 miestä ja 54 naista, yhteensä 275 henkilöä. Työ 
jakaantui seuraavasti: rakennustyötä oli 9176 tuntia, traktoritunteja 200, kuorma-autotunteja 35, hevostyötä 498 ja 
muonitustyötä 1279 tuntia, yhteensä 11 649 tuntia! Suurin talkootyön vaihe oli perustuksen valu, johon osallistui 90 
henkilöä, 6 autoa ja 3 traktoria betonimyllyineen.

--- Rakennustyö oli edennyt niin pitkälle, että helluntaina -54 voitiin pitää vihkiäisjuhla. Paljon oli kuitenkin teke-
mättä, talosta puuttui parveke, vahtimestarin asunto, sauna, maalaustyöt ja paljon muutakin. Puutteet ovat tul-
leet täytettyä talon taipaleen aikana. Talkootyön määrää tältä ajalta ei ole luetteloitu, mutta sen arvo ja merkitys 
ovat kuitenkin huomattavat.

--- Mikko Vaskela totesi Nummituvan vihkiäispuheessaan seuraavasti: ”Kokemus on osoittanut, että me emme saa-
vuta mitään ellemme ensin ole valmiita uhrauksiin. Eniten menetämme silloin, kun mitään ei uhrata.” Näihin ajatuk-
siin voimme tänäkin päivänä yhtyä, ja todeta, että Nummitupa on mitä suurimmassa määrin esimerkki siitä, mitä 
pienikin kylä voi yhteistyöllä saada aikaan.”
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Iisakki Pellinen surffaa aallon harjalla
Teksti: Tero Pullinen • Piirros: Ari Peura

”Kuuleppas Iisakki, sinähän se taidatkin olla varsinainen trendipelle”, huudahti kissa. Pellisen unenpöpperöiset kul
makarvat värähtävät, mutta palaavat sitten rauhallisesti takaisin omalle paikalleen. Saatuaan hellaan tulet Iisakki aset
taa kaksi vesikattilaa liedelle; toiseen suolavettä puurolle ja toiseen kuivattua nokkosta, rantaminttua ja mäkimeira
mia. Iisakki katsoo kissaansa säälivästi viereisessä keinutuolissa ja mumisee itsekseen: ”Sinut pitäisi varmaankin vie
dä hoitoon.”

Mutta ei kissa ihan väärässäkään ole. Viimeisen vuoden aikana se on radiosta kuullut toinen toistaan arvovaltaisem
pien asiantuntijoiden hehkutuksia siitä, kuinka luonnon monimuotoisuuden hyödyntäminen on kannattavaa ja kysyn
tä alan palveluille kasvaa voimakkaasti. On trendikästä liikkua luonnossa kävellen, pyöräillen, meloen, hiihtäen tai luis
tellen. ”Trendin etunenässä käytetään purjeita, lasketaan kuohuvia koskia ja kiipeillään jyrkänteillä, mutta niihin hul
lutuksiin sinä Iisakki et onneksi ole ryhtynyt”, armahtaa kissa. 

Suomessa on maailman mittakaavassa erittäin laajat jokamiehenoikeudet. Niillä tarkoitetaan jokaisen oikeutta naut
tia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta siitä, kuka alueen omistaa.

Toden totta, metsät, suot ja vesistöt ovat olleet myös Iisakki Pellisen käytössä aina. Pellinen ei vaan ollut ymmärtä
nyt, että luonto on trendikästä. Kalastamalla ja metsästämällä voi saada villiruokaa. ”Minulle ne ovat aina olleet vaan 
arkisesti ruokaa”, puolustelee Iisakki. Villiyrtit, sienet ja marjat ovat superfoodia, jota kaikki halajavat. ”Niin, mitä 
enemmän niitä syö, sitä paremmin tuntuu jaksavan”, Pellinen myöntää. Kissa hyrisee tyytyväisenä.

Iisakki Pellisen mielessä risteilevät luonnon villit antioksidantit ja kosmeettiset aineet. Myös metsän tutkittu ja todis
tettu eheyttävä vaikutus ihmisen mieleen ja kehoon mietityttää. ”Mikä siinä on, että jo 15 minuuttia metsässä tai puis
tossa lieventää tutkitusti stressiä”, ihmettelee Iisakki. Toki kaikki sen muistavat, että metsä ja erämaa ovat osa mei
dän suomalaisten kulttuuriperimää. Että muutama sukupolvi sitten ei ollut muuta vaihtoehtoa. Kissan mielestä muu
tama sukupolvi on vaan pysytellyt pois metsästä turhan kauan. ”Mutta onneksi se on taas trendikästä”, innostuu Iisak
ki.

Eränkäynti on siis trendikästä. Suomalainen luonto ja eränkäynti kiinnostaa päivä päivältä enemmän maailmalla ja 
kysyntä kasvaa. Iisakki Pellinen miettii, että mitä se eränkäynti oikeastaan on. Kun yksinkertaistaa tarpeeksi, voi sanoa, 
että perinteisesti eränkäynnillä tarkoitetaan erätalouden harjoittamista erämaaalueilla yleensä metsästäen tai kalas
taen. Nykyään eräretkeily ja kaikenlainen muu erämaaalueen tai luontokohteen virkistyskäyttö lasketaan myös erän
käynniksi. Kissa heittää vettä lämmenneille kiville: ”On aivan sama hortoileeko lähimetsässä yrttejä keräillen tai vael
taa kairassa läskipyörällä. Käy lähijärvellä kalassa tai polkujuoksee kansallispuiston ympäri.” Tyytyväisenä painavaan 
puheenvuoroonsa se painelee ulos eräilemään. 

Iisakki Pellinen katselee kis
san tuoreita jälkiä lumessa. Jänis 
ja oravakin on mennyt siitä muu
tama päivä sitten. Ajatuksissaan 
Iisakki istuu nuotiolla. Räiskyy ja 
humisee hiljaa. Illan äänet vaih
tuvat harvakseltaan yön mys
tiikkaan, ja siellä laulaa aina mus
tarastas. Iisakki muistaa luke
neensa, että tutkimusten perus
teella suomalaisetkin somekäyt
täjät haluavat luontoon. ”Ehkä 
kuitenkin on niin, että olemme 
palaamassa taas osaksi luon
toa”, päättelee Pellinen. Mieles
sään Iisakki Pellinen on mielis
sään soutaessaan tummenevas
sa yössä kotirantaa kohti aallon 
harjalla. 

Kissa ja Iisakki elämysten äärellä.
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Vihtijärven hautausmaalla säilyy kylän historiaa. Kyläläisten 
toivomuksesta ja aloitteesta on Vihtijärven hautausmaalle 
viime kesän aikana rakennettu muistomerkkialue. Se mah
dollistaa vanhojen hautakivien säilyttämisen  hautausmaalla, 
kun hautapaikkoja ei ole lunastettu uudelleen. Van hat hau
takivet siirretään seura kunnan toimesta palkkien päälle 
muis tomerkkialueelle. Kaunis muistomerkkialue hautaus
maan etelälaidalla on Vihdin seurakunnan ja Hiiskulan karta
non yhteisesti rakennuttama ja kustantama. Lämmin kiitos 
kaikille toimijoille ja asianosaisille, jotka mahdollistivat tär
keän kyläläisten historian säilyttämisen hautausmaalla. Vihti
järven hautausmaa on kokonaisuudessaan kaunis puisto ja 
haudat yleisesti hyvin hoidetut. Hautausmaatalkoisiin osallis
tui viime keväänä 28 henkilöä.

Vihtijärven Kappelikuorolla on myös historiaa, kuoro on 
lau lanut kylällä yli 60 vuotta, eli jo neljä vuotta aikaisemmin 
kuin kappeli valmistui. Kuoronjohtajana on toiminut vuodes
ta 1964 Bernice Brummer ja hän on laula nut kuorossa 60 
vuotta. Löytyyköhän näin uskollista  kuorolaista tai kuoron
johtajaa mistään muualta? Kappelikuoro harjoittelee kou
lulla joka tiistai klo 19. Esiintymisiä on kappelin lisäksi mm. 
Vihdin kirkossa, Hopearinte en ja Hiidenpellon  hoivakodeissa.

Vihtijärven diakoniakerho kokoontuu kerran  kuukaudessa 
kodeissa, teemailtojen muodossa. Seurakunnasta tulee iltoi
hin vetäjä ja kodit tarjoavat kahvit ja arpajaiset. Diakonia
arpa jaisia järjestetään myös juhannuksena, kansanlaulumes
sun yhteydessä ja 1.adventtina Hoosianna messussa kappe
lissa. Kerhon myyjäisistä kertyi viime adventtina 800 euroa, 
joka lahjoitettiin jälleen Vihtijärven kyläyhdistykselle. Diako
niakerhon arpajaistuloilla tuetaan Kirkon Ulkomaanapua, 
Suomen Lähetysseuraa ja Rautavaaran kummikunnan vähä
varaisia perheitä. Vihtijärven vanhusten virkistysretken ker
ho kustansi viime keväänä Karkkilan, Fagerkullan Työläismu
seoon. Diakoniakerho muistaa kylän vanhimpia, tasakymme
niä täyttäviä sekä surukoteja kukin, lehdin tai kirjoin. Tammi
kuun kokouksessa päätettiin muistettavien alaikäraja 70 v, 
nos taa 80 ikävuoteen. Uusia kylälle muuttaneita seurakunta

Vihtijärvellä on oma kappeli ja hautausmaa. On tärkeää, että meillä on oma edustaja kirkkovaltuustossa 
 valvomassa “kappeliseurakuntamme” etua ja kehittämässä kylän seurakunnallista toimintaa.

SEURAKUNTAVAALIT 2018
Seurakunnassa on paljon hengellisten asioiden asiantuntijoita. Oletko käytännön ihminen?  

Ymmärrät taloudelliset realiteetit, mutta osaat ottaa myös seurakuntalaisten tarpeet huomioon? 
Vihtijärveläisten seurakuntalaisten valitsijayhdistys seurakuntavaaleissa on Kappeli Keskellä Kylää 

Asetu ehdokkaaksi! 
• Olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
• Olet seurakunnan konfirmoitu jäsen viimeistään 17.9.2018
• Annat kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
• Sinulla on kristillinen vakaumus

Lisätietoa ja ilmoittautuminen ehdokkaaksi: Kappeli Keskellä Kylää valitsijayhdistys/Kaarina Pullinen 050 363 2967
Asettumalla ehdokkaaksi omassa seurakunnassasi ja äänestämällä voit vaikuttaa. 

Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Seurakunnallista toimintaa kylällä
Teksti: Eva Oksa • Kuva: Kaarina Pullinen

Muistomerkkialue löytyy hautausmaan etelälaidalta.

laisia käydään tervehtimässä ja toivottamassa  tervetulleiksi 
kylään diakoniakerhon, seurakunnan, kyläyhdistyksen ja Vih
din kunnan puolesta.

Vihtijärven kappelissa on ollut vuoden 2017 aikana 77 eri 
tapahtumaa. Muun muassa Ilosanomapiiri kokoontui yhdek
sän kertaa Liisa Harjun ja Bernice Brummerin vetäminä. Mes
suista ja tilaisuuksista ilmoitetaan Vihdin seurakunnallisissa 
tie dotuksissa paikallislehdissä. Kauniilla kappelilla voisi olla 
enemmän käyttöä esimerkiksi kesällä hää tai konserttikap
pelina, markkinointi varmasti lisäisi kappelin kysyntää. 

Vihdin seurakunnan, kyläyhdistyksen ja diakoniakerhon 
yhteyshenkilönä toimii kirkkovaltuutettu Markku Pietilä. 
Vih tijärven kappelin suntio/talonmies on Anne Hampori.

Seurakuntavaalit toimitetaan jälleen ensi syksynä. Toivo
taan Vihtijärveltä hyviä ehdokkaita vaaleihin ja tietysti aktii
vista osanottoa äänestykseen. On erittäin tärkeää olla kyläl
tä oma tai useampikin valtuutettu seurakunnassa, kun olem
me erikoinen ”kappeliseurakunta” Vihdin seurakunnassa.

Diakoniakerho kiittää lämpimästi kaikesta yhteistyöstä ja 
toivotamme siunattua kesää!
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VIHTIJÄRVEN MARTAT RY
Eija S Jokinen, puheenjohtaja 

0400 471 877 • esj.musiikki@kolumbus.fi 
Merja Lyyra-Vihtkari, sihteeri 

040 8486 505 • merja.lyyra-vihtkari@kolumbus.fi

Kestävän arjen resepti on yksinkertainen: otetaan yk
si osa hyviksi havaittuja tapoja ja tottumuksia, lisätään 
mausteeksi Marttojen neuvoja ja tarkistetaan maku, 
kuten Asta Kuosmanen kirjoittaa.

Kestävä arki on hyvää, terveellistä ja turvallista ruo
kaa sekä valintoja, jotka vaikuttavat myönteisesti ym
päristöömme lähellä ja kaukana.

Maukas arkiruoka on järkiruokaa, joka kuuluu kai
kille. Valintamme ovat tärkeitä ja niitä on jokaisen syy
tä miettiä. Kestävä arki rakentuu pienistä muutoksis
ta pala kerrallaan. Yksi  kasvisruokapäivä viikossa, täh
deruoka ”tuunaamalla”  herkkuruuaksi ja tietenkin 
merkkiteko valintamme  ostosmatkalla. Marttojen teh
tävänä on auttaa näiden asioiden eteenpäin viemises
sä ja koulutuksessa.

Hukummeko muoviin?
Viime päivien uutiset meriltä ovat olleet  järkyttäviä. 
Muoviroskat vellovat valtavina lauttoina ympäri val
tameriä. Nyt olisi syytä meidän jokaisen katsoa pei liin 
ja miettiä, mitä minä voisin tehdä asian hyväksi. Ehkä
pä seuraavan kerran kaupan kassalla en ota kaan muo

Marttojen tämän vuoden  
teemana on Kestävä arki
Teksti ja kuva: Eija Jokinen

vikassia tai hedelmätiskillä pikku muovi pussia, vaan 
tuon mukanani oman kauppakassin tai korin. En ros
kaa tien varsia  muovimukeilla ja muilla eväskääreillä. 
Vien muovit ja muut jätteet niille kuuluviin keräysas
tioihin. Pienillä teoilla on suuri merkitys!

Kevään ensimmäiset kasvikset luonnosta
Keväällä luonto tarjoaa ruuaksi monenlaista herkkua. 
Kannattaa pitää silmät auki, kun lenkkeilee maas tossa, 
sillä sieltä saattaa saada herkullisen aterian hetkessä. 
Korvasienet, nokkoset ja erilaiset  yrtit nostavat jo pää
tään ja täytyy muistaa, että tuoreina ne ovat herkulli
simmillaan. Nämä, jos mitkä ovat sitä parasta lähi, ar
ki ja herkkuruokaa. Käy marttojen sivuilla lukemassa 
hyvät  valmistusohjeet ja tule kursseille oppimaan lisää. 

Vihtijärven Martat järjestävät tänäkin vuonna eri
laisia ruokakursseja, ja retkiä niin metsiin kuin kult
tuurinkin pariin. Olet tervetullut harrastamaan mei dän 
kanssamme. Meitä on hieman yli kolmekymmentä, 
mutta toivomme uusia marttoja joukkoomme.

Toivotan kaikille lehden lukijoille aurinkoista kesää, 
runsaita ja elämyksellisiä marja ja sieniretkiä ja muis
takaa, että liike on lääkettä.

Tervetuloa kesä

Se on totta, totta tosiaan, 
että jokainen kesää odottaa.
Taas huokaa syvään ja hartaasti maa
lumipeitteestä vapauduttuaan.
Kesä tulee hitaasti, monin entein, 
räntäsatein ja viiman elkein.
– Se on kevään tuoksu ja kuovin laulu,
se on hiiren korviin aikataulu.
Järven laineet kilvan liplattaa,
sorsat puolisonsa itse katsastaa.
Kesälomaa jo moni mielessään hautoo,
ajatus on kuin lämmin maito.
Koko kesä on vielä edessäpäin,
on lupa haaveilla näin:
Loman vietän missä haluan,
vaikka jäämeren rannalla tai helteessä Afrikan.
– Suomen suvea ei kuitenkaan voita mikään,
sen kauneus, vehreys jo kesän tulossa itää.

Kirjoittanut: Anna-Liisa Vottonen os. Ranta-aho
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Tältäkö näyttää maisema kun istun kiikkustuolissa?

Haave senioritalosta elää
Teksti ja kuva: Anu Nilsson

Vihtijärven
palvelutaloyhdistys ry

Puheenjohtaja Anu Nilsson 
p. 050 524 9189

Sihteeri Änise Haapalainen 
p. 040 5116 630

Vihtijärven palvelutaloyhdistys 
ry täytti viime vuonna 20 vuotta. 
Vaikka palvelutalosta on haa veil
tu jo pitkään, ei sitä meillä vielä
kään ole, eikä varmaan tulekaan. 
Tosin senioritalo, eli  vanhemmalle 
väelle suunnattu asuintalo  ilman 
hoitohenkilökuntaa, saattaa tul
la. Olemme ehkä askeleen lähem
pänä sitä, koska mahdollinen ra
kennuttaja on ilmoittautunut. 
Jorma Vihtkari pyysi minua piir

tämään hahmotelman siitä, mil
lainen talo voisi olla. Piirsin, ja 
Jorma meni papereiden kanssa 
kuntaan. Keskustelimme talon 
eri tilantarpeista myös Tiistaiker
hossa, ja monia eri näkökulmia 
käytiin läpi. Senioritaloon on 
suun nitteilla yksiöitä ja kaksioita, 
sekä vuokra että omistusasun

toina. Yhteisinä tiloina olisivat 
aina kin saunatilat, kerhotila ja 
keittiö. Talossa voisi olla myös 
vas taanottotila terveydenhoita
jalle, jalkahoitajalle, hierojalle tai 
vaikka parturikampaajalle. Taloa 
on kaavailtu rakennettavaksi sa
maan mäkeen koulun ja päiväko
din talojen kanssa, kunnan ton
tille. Suurimpana haasteena on 
jätevesijärjestelmän toteutus, 
mut ta siihen yritetään löytää rat
kaisua yhdessä kunnan kanssa. 
Tähänkin asiaan olisi hyvä ratkai
su, jos kunta lunastaisi osakunta
liitosasiaa setvittäessä antaman
sa lupauksen Vihtijärven vesi
huollon järjestämisestä.

Vihtijärven palvelu talo-
yhdistykselle kuvaavampi 
nimi?
Yhdistyksen nimi kaipaa siis päi
vitystä. Tällä hetkellä  yhdistyksen 
toimintaa on varttuneemman 
väen tiistaikerhon  pyörittäminen. 

Tulevaisuudessa toiminta voi liit
tyä senioritaloon, mutta miksei 
myös vaikka mahdolliseen suku
polvitaloon tai nuorten ja lasten 
sekä varttuneimpien yhdessä
oloon. Pyydän nyt apua kaikilta 
ky läläisiltä ja muiltakin ideanikka
reilta. Hyvä yhdistyksen nimi on 
lyhyt ja kertoo sen mitä yhdistys 
tekee. Siinäpä haastetta onkin. 
Laita ehdotuksesi tulemaan vih
tijärvi.fiyhteyslomakkeen kaut
ta tai tule kertomaan se syksyllä 
Tiistaikerhoon. Voit myös ottaa 
yhteyttä minuun tai Äniseen. Sa
malla voit kertoa ideoita siitä, mi
tä kaikkea yhdistys voisi tulevai
suudessa tehdä.

Yhteisinä tiloina olisivat 
ainakin saunatilat, 
kerhotila ja keittiö.
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VIHTIJÄRVEN UHKA RY

HALLITUS
puheenjohtaja Jukka Vihtkari p. 0400 802369
varapuheenjohtaja Niko Einesalo p. 050 5612766
sihteeri Eija Jokinen p. 0400 471877
rahastonhoitaja Suvi Virkki p. 050 3361234
muut jäsenet Jokke Järvenpää, Sanna Rajala,  

Heini RomoLappalainen,  
Ilkka Ruhanen ja Marko Viljanen

JAOKSET
HIIHTO Niko Einesalo p. 050 5612766
YLEISURHEILU Jukka Vihtkari p. 0400 802369
KUNTOILU Eija Jokinen p. 0400 471877
PALLOILU Jukka Vihtkari p. 0400 802369
KUNTOSALI Hanna Oksa p. 040 5411155

Ensimmäinen talvi on takana uusitun kuntoradan 
osalta. Remontti palveli hyvin tarkoitustaan ja nyt 
suh teellisen vähillä lumilla päästiin latupohjan te
koon. Talvinen sää jatkui pitkälle kevääseen ja tarjo
si mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen. Välillä 
olo oli kuin olisi ollut Lapin keväthangilla.  Vihtijärven 
ulkoilu ja hiihtoreitit tarjoavat hienot puitteet 
akku jen lataamiseen. Reiteille kun pääsee lähestul
koon aivan kotiovelta. 

Rokokallio on mukava kohde tehdä retkiä talvel
la hiihtäen ja muuna vuodenaikana patikoiden tai 
pyöräillen. Talkoilla rakennettua Rokokotaa on 
ahke rasti myös käytetty. Jos Rokokallio ei ole en
tuudestaan tuttu paikka, voit tutustua reitteihin 
etu käteen vihtijarvenuhka.fisivuilla. Syksyllä ta
vanomaisesti on tehty myös retki Rokolle.

Uusittu kuntorata pääsi ensimmäiseen isoon tes
tiin viime lokakuussa Vihtijärvihölkän yhteydessä. 
Tällä kertaa juoksijoiden ei tarvinnut pelätä nilkan 
nyrjähdystä aikaisemmin niin kivien kuin juurien
kin peittämällä polulla, vaikka kuntorata on ollut
kin vain pieni osa koko juoksumatkaa. Vihtijärvihöl
kän reittiä on kehuttu mieluisaksi juosta, koska se 
kulkee kauniin maiseman halki hienon syksyisen 
luonnon keskellä. Me paikalliset asukkaat emme 
luonnon ja maiseman hienoutta aina osaa  arvostaa, 
kun se on meille kovin arkista. Luonto ja maisemat 
ovat yksi syy, miksi tapahtuma on Vihdissä järjeste
tyistä maantiejuoksuista suosituimpia.

Koska Vihtijärven Uhka on urheiluseura, sen yh
tenä tarkoituksena on myös kilpailutoiminnan jär
jestäminen. Kilpailuja ei pidä ottaa liian vakavasti. 
Ne ovat tilaisuuksia, joissa voi mitata omaa veny
miskykyään ja nähdä millä tasolla oma kunto on. 
Harvoin nimittäin tulee otettua itsestään kaikki  irti 
pelkällä lenkkipolulla, eikä näin tavallisesti ole edes 
tarkoitus. Esimerkiksi Vihtijärven oma maastojuok
sutapahtuma toukokuussa tarjoaa kivan mahdolli
suuden testata omaa kykyä. 

Vihtijärven kylän ympäristö tarjoaa oivat puit
teet monipuoliselle harjoittelulle lajista riippumat
ta. Jokaisessa lajissa tarvitaan monipuolista kestä

Liikuntaa ja kuntoilua  
luonnon helmassa
Teksti: Jukka Vihtkari • Kuva: Juha Ahvenharju

vyyspohjaa, johon mielekkäät polut reippaan ko
koisine ylä ja alamäkineen tarjoavat loistavat mah
dollisuudet. Kokeile vaikka joskus Laihueen  lenkkiä, 
joka lähtee polkuna Pyyniementieltä (n. 100 met
riä Lopentieltä) vasemmalle loivaan ylämäkeen. Kä
vele tai juokse Laihuen lammen rantaan ja kierrä 
lampi vasemman kautta kulkevaa polkua pitkin. 
Pol ku muuttuu jossain vaiheessa metsätieksi ja tu
lee takaisin Lopentielle lähellä Kytäjäntien  risteystä. 
Tästä voi suunnata tien yli ja jatkaa ylämäkeen po
lulle, joka vie Nummituvan kuntoradalle. Alueelle 
on piakkoin tulossa myös opastettu reitti. Google 
Maps satelliittikartoista voi tarkemmin tutkia reit
tejä ja polkuja. Tervetuloa löytämään luonto osa
na kuntoilua ja harjoittelua.

Reiteille kun pääsee lähestulkoon  
aivan kotiovelta.
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VIHTIJÄRVEN VPK
Pj. Olli Saira,   
 p. 0400 843 577
Siht. Mervi KannistoKallela,  
 p. 0400 998 712

Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö  
Mika Nilsson 
p. 040 7325 341

Naisosasto
Osaston pj.  
Mervi KannistoKallela 
p. 0400 998 712

Nuoriso-osasto 
Osaston johtaja  
Noora Kallela  
p. 040 773 8355

Nummitupa 
Talon ja astiaston vuokraus
Talonmies Riitta Stenbacka 
p. 045 2579 270

Vihtijärven VPK:lla on takanaan 
taas yksi toiminnantäyteinen ja 
menestyksekäs vuosi. Hälytyksiä 
pa lokunnalla oli 32 kappaletta, 
joista eniten liikenneonnetto
muuksia (9 kpl) ja vahingon tor
juntoja (6 kpl). Sammutuskurssin 
suorittaneita uusia sammutus
miehiä saatiin jälleen riviin kaksi 
kappaletta, ja tällä hetkellä häly
tysosastossa onkin noin parikym
mentä aktiivista jäsentä. Muuta
mia ”eläköitymisiä” on toki näkö
piirissä, eli sieltä nuoremmasta 
päästä olisi edelleen tarve saada 
porukkaa mukaan. Erityisesti sa
vusukelluskelpoisten palokunta
laisten määrä on aina hieman tiu
koilla.

Hälytystoiminta ei ole kuiten
kaan ainoa harrastusmuoto  

VPK:lla toiminnallinen vuosi
Teksti ja kuvat: Olli Saira

VPK:ssa. Myös nuorisoosastoon 
ja tukiosastoon otetaan mielel
lään lisää aktiivisia toimijoita mu
kaan. Molemmissa osastoissa 
pääsee tekemään työtä hyvän 
asian eteen, hyvässä porukassa. 
Nuorille toiminta tarjoaa mainion 
ja tervehenkisen harrastuksen. 

Tänäkin vuonna palokunta jat
kaa samalla peruspalokunnan 
 sopimuksella LänsiUudenmaan 
 Pelastuslaitoksen kanssa. Ensi 
vuoteen mennessä pitäisi viimein
kin olla käytössä uusi hätäkeskus
järjestelmä Erica, jolla mahdolli
sesti voi olla vaikutusta siihen 
kuin ka palokuntaa hälytetään 
tehtäville. Oma oletuksemme on, 
että tehtävät lisääntyvät Nurmi
järven suunnalla.

Tapahtumia tälle vuodelle on 
suunniteltu pidettävän ainakin 
parin markkinahenkisen tapah
tuman ja mahdollisen ravintola
päivän muodossa. Lisäksi häly
tysosaston savusukeltajista osal
listui kaksi kahden hengen jouk
kuetta toukokuussa Berliinissä 
 pidettäviin Berlin Firefighter Stair 
Run tapahtumaan jossa kiivettiin 
Hotelli Park Inn Alexanderplatzin 
portaat kattoterassille savusu
kellusvarustuksessa. Nousua  tuli 
110 m.

Puuhaa ja projekteja siis riittää, 
tule mukaan ”puuhastelemaan”.

Toiminnasta kiinnostuneet voi
vat ottaa yhteyttä suoraan osas
tojen päälliköihin.
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Syntinen mies Luojan saappaissa
Olen tehnyt itsestäni Jumalan. Minä, syntinen mies, olen siis korottanut itseni Pyhäksi Paimeneksi, 
jolla on kädessään sekä elämän avaimet  että valta sitoa ja päästää.

Mitä ihmettäkö horisen? On palattava vähintään kolme vuosikymmentä taaksepäin: Joskus en
nen maaseu dulla, Vihtijärvelläkin, kuljeskeli vapaana rakkauden lapsia, joilla oli luon tainen taipumus 
tehdä lisää rakkauden lapsia. Vuosisatojen  saatossa niistä jalostui punertavaturkkisia, kip purahäntäisiä 
ja pystykorvaisia koiria.

Elukoista tuli samanlaisia kaikkialla, vaikka kylät eivät olleet tekemisissä keskenään. Jopa rajan 
taak se jääneessä Karjalassa vapaa rakkaus on muokannut suomenpystykorvan näköisiä otuksia, 
mutta niitä kutsutaan siellä laikoiksi. Kerran matkasin kaukaiseen karjalaiskylään Kuusamosta Paana
järvelle ja vielä monen tunnin venematkan Pääjärven yli. Kun tulin vastarannalle, siellä räkyttävät 
maatiaiskoirat olivat kuin suomenpystykorvan rotumääritelmästä.

Miten tämä liittyy syntisen miehen jumaluuteen? Maltapa vielä hetki!
Näiden koirien mukaan määriteltiin jopa kylien ja korpitilojen etäisyydet toisistaan: penin haukku 

kuului kauas, ja sitä kohti oli hyvä hiihtää talvipakkasella. Matka oli penin kuuluma, siis peninkulma, 
ja äänen päästä löytyi asuttu talo.

Pystykorva ja vanhasuomalainen matkanmääre syntyivät siis vapaudesta.
Arvasitkin jo varmaan, mitä olen mennyt tekemään. Kyllä, olen peukaloinut tuota Suuren Sovit

tajan luomaa suunnitelmaa koirasta, joka jalostuu ja kehittyy väsymättömäksi haukkujaksi omia ai
kojaan, omasta tahdostaan. Olen ottanut kaikkivaltiaan valtikan syntiseen käteeni.

Ehkä joku muistaa vielä Urhon, pystykorvani, joka livisti mielellään Vihtijärven raitille  osallistuakseen 
Syökerillä ihmisten ilonpitoon. Nyt koiravanhus ulvoo öisin naapurin spanielien seuraa, mutta minä 
en sitä sille salli. Huonojen lonkkien en anna periytyä, enkä halua sekarotuisia pienokaisia.

Sen sijaan koko viime talven olen tutkinut koirien sukutaulukoita ja etsinyt yhdistelmää, ihmisen 
jär jestämää liittoa, josta saisin varattua uuden, täydellisen pennun.

Kokonaisen rodun synnyttänyt vapaus on tiessään. Olen istahtanut Jumalan valtaistuimelle määrää
mään syntymät ja kuolemat. Itsensä Luojan saappaissa katson alas maailmaan, eikä karvakaan  kasva, 
etteikö syntinen mies minä sitä tietäisi.

Jumaluus ei silti tee autuaaksi. Ero alkuperäiseen Luojaan on se, että seitsemäntenä päivänä vain 
toi nen meistä lepäsi. Toinen yrittää kasvattaa umpipäistä koiraansa.

Aku Ahlholm, syntinen mies
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Kyläkirppis on toiminut vuodes
ta 2006, jolloin se  perustettiin 
alun perin hankkimaan lisävaro
ja kyläkoulun remonttiin. Hiis
kulan kartano on ystävällisesti 
antanut luvan kirppistoiminnan 
pyörittämiselle Kylänpään kiin
teistöön. Kirppistoimintaa pyöri
tetään talkoovoimin, jolla kerä
tään edelleen va roja kyläyhdis
tyksen toimintaan, mm. kylän 
kehittämispro jektien omarahoi
tusosuuksiin.

Vihtijärven kyläkirppiksen toi
mintaa uudistettiin  edellisenä ke
sänä, jolloin kirppiksen pihalla 
järjestettiin useita erilaisia ta
pahtumia. Idea osoittautui onnis
tuneeksi ja tapahtumat saivat hy
vää palautetta. Tapaamisten tar
koituksena on juurruttaa kyläläi
sille mukava ja luonteva kesäkoh
taamispaikka, jonne voi poiketa 
tapaamaan mukavia ihmisiä ja 
tehdä kirppislöytöjä. Lisäksi ruo
katapahtumat tekevät tunnetuk
si paikallista lähiruokaa ja pien
tuottajia. Tulevana kesänä on tar
koitus jatkaa tempauksia osittain 
samoilla sekä uusillakin tee
moilla. 

Viime kesänä kirpputorilla oli  
viisi vilkasta tapahtumaa
Kesätoiminta aloitettiin 17.6. vilt
tikirppiksellä, johon oli mah dol li
suus tulla myymään omia tar
peettomaksi jääneitä ta varoita. 
Ke sätorilla 30.6. oli myynnissä 
naa purikylän porsaanlihaa, kesä
kukkia, tuoreita yrttejä ja vihan
neksia sekä kuu sen kerk kä sii rap
pia, mansikoita ja  mansikantaimia. 
Paikalla oli myös  saippuakauppias.

Sunnuntaina 16.7. popupka
tukeittiöiden myyjät olivat tyy

Raija Armisella oli herkkuja tarjolla.

Vihtijärven kyläkirppiksestä tulossa  
kyläläisten  kesäkohtaamispaikka
Teksti: Vihtijärven mediatiimi • Kuvat: Anu Nilsson

tyväisiä, kun asiakkaat  tyhjensivät 
niin keittokattilan, sus hi tar jot ti
men, pullatiskin kuin lettupisteen
kin tarjottavat.

Heinäkuun viimeinen tapahtu

ma oli betonitaidekurssi. Opet
ta jaksi oli saatu artenomi Hanne-
le Ruponen, Toivon ti lan emäntä 
Ha likosta. Kirpputorilta löytyi 
pik kurahalla kaikenlaista mate
riaaliksi kelpaavaa kanaverkosta 
pehmoleluihin. Sen lisäksi, että 
be toni on edullinen materiaali, 
tai puu se myös yllättävän mo
neen. Tonttuja, astioita, kynt ti lä
lyh ty jä, laattoja ja jopa miniatyyri
muotoja syntyi kurssilaisten kä
sis sä. 

Elokuun viimeisenä viikonlop
puna vietettiin sadonkorjuumes
suja. Tapahtuma oli menestys, ja 

tuki mainiosti koko ajan kas vavaa 
kiin nostusta lähiruokaa ja pien
tuottajia kohtaan. Tar jolla oli lähi
peltojen ja kasvimaiden vihan
neksia, metsän anti mia sekä itse 
teh tyjä mehuja ja hilloja.  Ostosten 
 lomassa sai istahtaa puutarha
kahvilaan, jossa tarjolla oli mm. 
muu rin pohjalettuja.

Tänä vuonna tapahtuu taas
Kesäkauden avajaisia vietettiin 
lauantaina 26.5. Tämän kesän uu
tuutena on kesäkah vilan yhtey
teen järjestettävä yhteislauluta
pahtuma, johon voi matalalla 
kyn nyksellä tulla laulamaan tut
tuja sikermiä. Lau lutapahtumaa 
on lupautunut ohjaamaan oman 
kylän lau  laja Eija Sinikka Jokinen. 

PopUpravintolapäivä sekä 
sa  donkorjuumessut olivat niin 
suuri suksee, että saamme tänä
kin vuonna nauttia lähialueen 
herkuista sekä erilaisista tuotteis
ta, mm.  kasviksista, metsän an

Ruokatapahtumat tekevät 
tunnetuksi paikallista 

lähiruokaa ja pientuottajia.
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• Kirpputorin avajaiset 
 la 26.5. klo 11-16 

• Teatteri Perä:  
Kolme pientä porsasta ja ovela susi  
 ke 4.7. klo 17.30 

• Kesäkahvila, yhteislaulua  
 la 14.7. klo 11-16 

• Pop-up katukeittiö  
 la 28.7. klo 12-14 

• Sadonkorjuumessut  
 la 25.8. klo 12-17 

 
 

Kylän kirpputorilla 
tapahtuu kesällä 2018 

Vihtijärven kyläyhdistys ry 

Lisätietoa tapahtumista lähempänä ajankohtia. 
Seuraa ilmoittelua www.vihtijarvi.fi 

Kylänpääntie 4, Vihtijärvi 

Kirpputori avoinna joka viikonloppu (paitsi juhannuksena): 
pe 16-19, la 11-16, su 12-17 
Sen lisäksi: 

timista sekä kotitekoista hilloista ja 
mehuista. Jo kaisessa tapahtumassa 
on mahdollisuus istahtaa puutarha
kahvilaan nauttimaan vaikkapa muu
rinpohjaletuista ja kahvista. 

Sadonkorjuumessuilla sai ostaa  lähiruokaa.
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Maailman meriä nostattava voi-
ma ei ole aivan mitätön. Kuun ja 
auringon pai novoima yhdessä 
saavat aikaan vuo rovesi-ilmiön, 
mutta kuun voima täs sä kohtaa 
on aurinkoakin voimakkaampi. 
Kansanperinne kertoo lukuisis-
ta erilaisten töiden ajoittami-
seen ja kuuhun liittyvistä ohjeis-
ta ja sanonnoista. Tieteellisesti 
kuun  painovoiman vaikutusta ei 
ole todistettu, mutta johonkin-
han kauan säilynyt tieto perus-
tuu. Omakohtainen kokeilu voi 
olla mielenkiintoista – ei siitä 
varmasti haittaakaan ole.

Yksi viherpeukaloiden tärkeä 
ominaisuus voi olla perehtynei
syys kuun vaiheen vaikutukseen 
puutarhassa ja kasvimaalla. Kuin
ka voi tietää, missä kuun vaihees
sa ollaan menossa? Kalenterin li
säksi tietysti katsomalla  taivaalle. 
Kun kuun oikea puoli näkyy tai
vaalla, on me neillään yläkuu eli 
nou seva kuu. Kun kuuta ei näy 
ollen kaan auringon läheisyyden 
häikäistessä sen näkyvistä, on 
uusikuu. Kuun vasemman  puolen 
ollessa näkyvissä puhutaan ala
kuusta. Täysikuu on tietysti täy
sin näkyvissä. ”Oikea uusi enene
vä, vasen vanha vä henevä”, oh
jaa Vihtijärvelläkin luennoimassa 
käyneen Anne Pöyhösen kerto
ma muistisääntö.

Kevättalvella on hyvä aloittaa 
puutarhan hoitotyöt leikkaamal
la omenapuut ja marjapensaat. 
Ne leikataan kan sanperinteen 
mukaan alakuulla, kun nesteet 
vir taavat kasveissa alaspäin ja 
leikkauspinta jää kuivaksi ja um
peutuu helpommin. Itselleni on 
aset tunut mieleen uskomus sii
tä, että kevätleikkaus kiihdyttää 
kasvua ja syysleikkaus hillitsee si

Puutarhurin 
palsta

tä. Siksi ei haittaa, jos vanha, liian 
isoksi kasvanut omenapuu jää 
keväällä leikkaamatta, sen voi hy
vin leikata vielä syksyllä, mutta 
alakuulla sekin. 

Kylvöt ja istutukset
”Helppohoitoinen ja monikäyt
töinen juures”, sanotaan siemen
pussin kyljessä. Mutta porkkanoi
ta tuli vain muutama ja salaatti 
on surkeaa? Kylvösyvyys ja  tiheys 
ovat ohjeen mukaisia, kylvös on 

pi detty kosteana, aurinkoa riit
tää, lämpöäkin. Kaiken pitäisi  olla 
 kunnossa, mutta jostain syystä 
ei vaan onnistu? Ko keilepa seu
raavalla kerralla ottaa huomioon 
myös kuun vaiheet. Karkean jaot
telun mukaan yläkuulla  kannattaa 
kyl vää ja istuttaa ylöspäin kas
vavat kasvit, kuten salaatit, yrtit 
sekä hedelmä ja kukkakasvit. 
Alaspäin kasvavat, eli juu rikasvit 

Kokeile kuun apua puutarhassa ja kasvimaalla
Teksti: Kaarina Pullinen

kuten peruna, porkkana, nau ris 
ja punajuuri kylvetään ja istute
taan alakuulla. ”Jos yläkuulla is
tuttaa perunan, niin kasvaa vart
ta, mutta alakuulla mukuloita”. 

Sanonta neuvoo vielä, että 
”Alakuu illasta, yläkuu aamusta” 
eli alakuun aikana ajoitetut puu
tarhatyöt kannattaa tehdä ilta
päivällä ja yläkuun työt aamupuo
leen.

Ajoita myös kastelu  
ja lannoitus
Sen lisäksi, että viljelykasveja 
kastelee kunnolla silloin kun kas
telee, voi kastelun ajoituksella 
kan sanperinteen mu kaan vaikut
taa lopputulokseen. Parhaita 
kastelupäiviä ovat niin kutsutut 
ve sipäivät. Vanhoihin horoskoop
pimerkintöihin ja kuun kulkura
dan korkeuteen vihkiytymätön 
voi tarkistaa Wanhan ajan kalen
terista milloin ovat vesipäivät, eli 
kun ravun, skorpionin tai kalan 
merkki vastaa kuun korkeutta. 
Näinä päivinä sanotaan kasvin 
pystyvän käyttämään saamansa 

Yläkuulla kannattaa  
kylvää ja istuttaa  

ylöspäin kasvavat kasvit.
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kastelun hyödykseen parhaiten, 
eivätkä tuholaiset vaivaa niin her
kästi.

Myös lannoituksen ajankoh
dalla on merkitystä: ”Jos alku
kuussa kopistaa re kensä pellolle, 
niin se on yhtä hyvä kuin jos lop
pukuussa veisi lantaa koko kuor
man”, kertoo kansanperinne. 
Lannoitus on sen mukaan hyvä 
suorittaa siis yläkuulla ja etenkin 
sen alussa heti uudenkuun jäl
keen.

Viisas pääsee vähemmällä
Vaikka kuinka huolella kylvää, 
kastelee ja lannoittaa, on rikka
ruohon  torjunnan merkitys sa
don määrän kannalta rat kai  seva. 
Jos viljeltävä kasvi joutuu kilpai
lemaan vedestä ja ravinteista rik
karuohojen kanssa, ei se jaksa 
kasvaa yhtä hyvin kuin rikka
ruohoista vapaa kasvi. Helpoim
malla pääsee jos haraa kyl vöksiä 
usein, suunnilleen kerran viikos
sa. Näin eivät siemenrikkaruohot 
pääse juurtumaan kun hento 
 alkeisjuuri tuhoutuu maata vä
hän liikautettaessa. Parempi on 
harata heti täysikuun jälkeen, ala
kuun puolivälissä ja juuri ennen 
uudenkuun päivää – siis  kolmasti 
noin viikon välein – mutta ei mis
sään ni messä yläkuulla, sillä 
maan pöyhiminen tai kääntämi
nen yläkuulla saa koko maan sie
menpankin lähtemään itämään 
ja pätki tyt rikkaruohon juurakot 
avaamaan silmunsa. Jos ei ole eh
tinyt haraamaan kyl vöksiä ja rik
karuohoja on ilmaantunut, ovat 
alakuun eli vähenevän kuun päi
vät, erityisesti ne viimeisimmät, 
pa rasta kitkemisaikaa. Rikka
ruohot irtoavat vaivattomasti 
maasta, eivätkä ne lähde niin hel
posti kasvamaan uudelleen. 
Myös tuholaisten torjuntaan 
ovat alakuun viimeisimmät päi
vät tehokkaimpia.

Sadonkorjuun ajankohdalla  
on merkitystä
Satoaikana käytetään kasvimaan 
antia päivittäin ja silloin kun sato 
tulee suoraan pellolta pöytään, 
on se yleensä aina hyvää. Kun on 
aika säilöä ja  korjata satoa varas
toon, kannattaa vilkaista kuun 
asentoa. 

Kerää säilöttävät yrtit ja lehti
vihannekset yläkuulla – tietysti 
aamusta. Näin ne säilyttävät vä
rinsä ja makunsa par haiten. Sa
moin on muiden vihannesten, 
hedelmien, marjojen ja met sä sie
 nienkin laita.

Juurekset ovat kautta aikain 
olleet Suomessa tärkeitä ravin
tokasveja, ja niitä koskevia ohjei
ta löytyykin kansanperinteestä 
paljon. ”Pottu on nostetta va ae
na yläkuulla”. Yleisohjeena kaut
taaltaan on siis, että yläkuulla 
korjattu sato säilyy hyvin. Tuulen 
suunnalla on myös merkitystä, 
erityisesti siemenperunan ky
seen ollen. Etelätuulella nostet

Yläkuulla korjattu sato 
säilyy hyvin.

tu peruna itää herkemmin ke
väällä kun taas pohjoistuulella 
kannattaa nostaa syöntiperunat, 
jotka säilyvät kiinteinä ja idutto
mina pitkään.

Säilytä myös positiivinen ote
Tässä joitakin yksinkertaistettu
ja vinkkejä, joiden avulla voi jo vä
hän kokeilla kuun vaikutusta eri 
puutarhatöihin. Hauskaa on huo
mata, että kansanperin teestä ke
rätyissä ohjeissa usein suositel
laan, ettei töitä aloiteta maa
nantaina eikä perjantaina. Ei siis 
kannata  piiskata töihin liian anka
rasti. Oma  lempiohjeeni löytyy 
Kuu kalenterin yleisohjeista: 
”Myös se vaikuttaa, onko itse hy
vällä vai huonolla tuulella”.

Lähteet: Anne Pöyhönen, luento 
Vihtijärvellä 4.2.2018, www.yla-
kuu.com, Yläkuu kustannus: Ylä-
kuu ja alakuu, ajoituksen taito 
suomalaisessa kansanperinteessä 
sekä Wanhan ajan kuukalenteri, 
Sari Weckström: Sarin puutarhat 
-blogi
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Riitta Putkonen 
os Pikamo 

1943

Serkukset kuin veljekset

Vappuaattona 1947 Röykän junaasemalla jäi kyydistä Putkosten suku mukanaan Karjalan Pihkalanjärven 
kylästä asti tuotu karja, hevoset ja tavarat. Pitkän evakkotaipaleen päätteeksi he kävelivät asemalta 
 Vihtijärven kylään uuteen kotiinsa: Jaakolaan ja Tuuliharjulle.

Vanha emäntä, Eeva ”Mamma” Putkonen oli tuolloin suvun vanhin. Vilho oli  
42vuotias ja Matti 47. He ottivat uuden siirtolaistilan rakennustyöt tehdäkseen.  
Helge ja Veijo olivat tuolloin vasta 17vuotiaita nuorukaisia ja Aarno 21.

Suku asettui asumaan Koulunummentien varrella sijaitsevaan muona 
 miehenasuntoon. Ensimmäisenä valmistui Vilhon Jaakolan tilan navetta  
vuonna 1948, asuinrakennus kymmenen vuotta myöhemmin.

Suku asui pikkumökissä yhdessä, kunnes myös Matin  
navetta ja asuinrakennus valmistuivat. Matti viljeli  
Tuuliharjua yhdessä vaimonsa Idan ja poikansa Veijon  
kanssa. Lisäksi Matti toimi sekä paikallisen  
Osuuskassan hoitajana että kunnallisissa  
luottamustehtävissä. Aarno lähti  
opiskelemaan, perusti perheen ja asettui  
asumaan Espooseen tehden pitkän uran  
Maanmittaushallituksessa.  
Matin kuoleman jälkeen tila siirtyi  
Veijolle. Veijo eleli poikamiehenä  
Idaäitinsä kanssa, kunnes  
viisikymppisenä löysi  
Lilja Mendusen, jonka  
vei vihille.  Lilja on edelleen  
Tuuliharjun emäntänä.

Helgelle serkkupojat Aarno ja Veijo olivat kuin veljet. Varsinkin  Veijosta tuli  
läheinen, sillä monet tilan työt hoituivat yhdessä toinen toistaan  auttaen.  
Helge meni naimisiin vuonna 1953 vihtijärveläisen Eila Puron kanssa.  
Heille syntyivät tyttäret Raija, Marja ja Päivi. Vilkkaana  
karjalaisena Helge otti osaa kylän toimintaan niin VPK:ssa  
kuin urheiluseura Uhkassa. Ehtipä hän töiltään vielä  
kunnallisiin luottamustehtäviinkin.

Jaakolan tila siirtyi Helgelle isän kuoleman jälkeen  
vuonna 1968. Kun Eilavaimo sairastui vakavasti ja menehtyi  
jo vuonna 1971, Helge jäi yksin tyttöjen kanssa. Onneksi Helgen  
äiti Matilda oli apuna – olihan kuopus Päivi tuolloin vasta 7vuotias.

Vuonna 1985 Helge avioitui Pirkko Vuorenmaan kanssa. Vuonna 1999  
he muuttivat kotitalon läheisyyteen rakennettuun punaiseen tupaan, joka  
Helgen vanhan kotikylän muistoksi nimettiin Pihkalaksi. Helge ja Pirkko  
osallistuivat aktiivisesti kylän tapahtumiin; Helgen mottona oli, että jos  
kylällä jotain järjestetään, on ilo lähteä mukaan.

Kun Helge asettui Pihkalaan, kuopus Päivi palasi perheensä  
kanssa lapsuudenkotiinsa ja otti puolisonsa Magdy Hegazin  
kanssa kotitilan hoitaakseen. Heille oli syntynyt vuonna 1992  
Matildatytär, joka asuu nykyisin kihlattunsa Teemun kanssa  
Salossa. Isänsä tavoin Päivi on vahvasti mukana Vihtijärven kylän  
toiminnassa. Hän laulaa kappelikuorossa, osallistuu kylän rientoihin, toimii aktiivisesti  
yhdistystoiminnassa ja soittaapa vielä käyrätorvea! Isää ja tytärtä yhdisti myös arvostus  
maanviljelyyn ja karjalaisuuden vaalimiseen.

Raija valmistui 1980 varatuomariksi ja kaupungissa vietettyjen vuosien jälkeen hänkin muutti takaisin 
puolisonsa Markku Pietilän kanssa Pyyniemeen Vihtijärven rannalle. Markusta on kehkeytynyt innokas 
kyläaktiivi. Raijan poika Ville asuu ja viimeistelee opintojaan Helsingissä. Ville on ikänsä viettänyt kesät 
 Vihtijärvellä, erityisesti perinteiset juhannuskisat Nummituvalla kuuluvat kesän vakionumeroihin.

Vihtijärven Putkosten tarina
Teksti:Soile Petrell • Kuvat: Putkosten sukuarkisto

Eeva Putkonen os. Knihtinen

Veijo Putkonen
1929–2009

Lilja Putkonen os. Mendunen 
1939

Suomalainen-Palmola

Aaron Palmola
2015

Ville Toiviainen
1991

Matti Putkonen
1900–1969 

Ida Putkonen os. Aspinen 
1899–1981

Markku Pietilä
1957

Raija Toiviainen 
os. Putkonen

1954 
Juha Toiviainen 

1953–2006

Aarno Putkonen
1926–2009 

Raija Putkonen os. Wilhola 
1939
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Pirkko Putkonen 
os. Vuorenmaa 

1937

Serkukset kuin veljekset

PUTKOSEN SUKUVAAKUNA
Vaakunaselitys:
Sinisessä kilvessä petäjä ja tyviössä 
kaksi tähkää, jotka yhtyvät varsis-
taan; kaikki kultaa. Pistokypärä. 
Kypäränpeite sininen, vuoripuoli 
kultaa; lakipunos kultaa ja sinistä. 
Kypäränkoristeena kultainen Viipurin 
rinkeli.

Aiheen perustelu:
Värit syntymäpitäjän, Viipurin pitä-
jän, vaakunasta. Petäjä viittaa Karja-
lan metsärikkauksiin ja kotipihan 
ikihonkaan. Viipurin rinkeli viittaa 
syntymäpitäjään ja sen vaakunaan. 
Tähkät viittaavat isän maanviljelijän 
ammattiin.

Heraldikko
Evl, KTM J Toukonen

Vaakunan värimääritykset:
Painotöihin sopivat sävyt, PMS-paino-
värijärjestelmän mukaiset numerot:
– sininen PMS 286, 293 ja 300,
– keltainen PMS 109, 116 ja 123.
– punainen PMS 179 ja 485

Vihtijärven Putkosten tarina
Teksti:Soile Petrell • Kuvat: Putkosten sukuarkisto

Marjan tie vei Espooseen, jossa hän asuu puolisonsa Juha Suomalaisen kanssa. Marja on työskennellyt mm. Melan 
työeläkejärjestelmien parissa.  He viettävät edelleen kesiään lomaasunnossaan Vihtijärven rannalla. Espoossa syntyi 

tytär Karoliina vuonna 1983. Karoliina vietti lapsuuden kesiään Vihtijärvellä, joten eipä ollutkaan yllätys, että oma 
 kotitalo valmistui Vihtijärvelle jo 2011. Siellä Karoliina viettää kiireistä lapsiperheen  arkea poikiensa Aaronin ja  

Antonin kanssa. Karoliina kulkee isoisänsä Helgen jalanjälkiä ottaen  aktiivisesti osaa kylän asioiden hoitoon:  
hänet valittiin viime syksynä Vihtijärven  kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi.

Vaikka karjalainen Putkosen suku joutuikin jättämään sodassa kotinsa ja muuttamaan  kauas  
pois, näyttää siltä, että suku on löytänyt Vihtijärvestä uuden kotikylän, jota vaalia. Putkosten  

nyt jo neljäs  sukupolvi asustaa kylää, jonka vaikutus tulee  jatkumaan suvun tarinassa.

Wilhelm Putkonen
1870–1906 

Eeva Putkonen os. Knihtinen 
1879–1960

Helge Putkonen
1929–2017 

Eila Putkonen os. Puro 
1929–1971

Helge Putkonen
1929–2017 

Eila Putkonen os. Puro 
1929–1971

Helge Putkonen
1929–2017 

Eila Putkonen os. Puro 
1929–1971

Marja Suomalainen 
os. Putkonen

1956
Juha Suomalainen 

1954

Karoliina 
Suomalainen-Palmola 

os. Suomalainen
1983 

Lauri Palmola 
1980

Anton Palmola
2016

Vilho Putkonen
1905–1968 

Matilda Putkonen os. Moisio 
1903–1988

Päivi 
Putkonen-Hegazi 

os. Putkonen
1963 

Magdy Hegazi 
1951

Matilda Hegazi
1992
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Päiväkodissa on viime aikoina panostettu oppimisympäris
töön ja sen merkitykseen lasten arjessa. Alkusyksystä saim
me pihalle kiipeilytelineen ja nyt lapset saavat taas kiipeillä 
päi väkodin pihalla. Liikumme paljon lähiympäristön luonnos
sa, joka antaa meille mahdollisuuden monipuoliseen liikun
taan ja toimintaan. Kiitokset myös VPK:lle, joka on ystävälli
sesti antanut meidän käydä saunallaan makkaran  paistossa. 
Eipä silti olisi huono ajatus saada kylälle oma laavu, vaikka 
uusien luontopolkujen varrelle, niin saisi muutkin  luonnossa 
liikkujat hetken levähtää. Se voisi myös mahdollistaa metsä
eskarin hyödyntämistä esiopetuksessa. 

Päiväkodin sisätilan kalusteet on uusittu melkein koko
naan. Uutta ilmettä esiteltiin keväällä avoimien ovien päivä
nä 11.4.2018. Myös uudistuksen yksi mahdollistaja oli silloin 
paikalla, nimittäin varhaiskasvatuksen päällikkö Taina Vai-
nio, kiitos hänelle vielä kerran.

Oppimisympäristö ja sen viihtyvyys vaikuttaa moneen 

Päiväkodilla on uusi kotileikki
Teksti: Tanja Saira • Kuvitus: päiväkodin lapset

asiaan. Työskentelyä helpottaa sen käytännöllisyys, unohta
matta työergonomiaa. Isoin muutos lapsille oli uudistunut 
ko tileikki, jonka avulla ihan kaikenikäiset lapset voivat moni
puolisesti harjoitella monia eri taitoja, esim. vuorovaikutustai
toja. 

Päiväkodin henkilökunnalle tärkeää on luoda kasvatusym
päristö mahdollisimman turvalliseksi, selkeäksi ja monipuoli
seksi. Arvostamme kodinomaisuutta ja haluamme päiväko
din olevan paikka jonne vanhemmat voivat jättää lapsensa 
hy villä mielin työpäivän ajaksi.

Uudistunut varhaiskasvatussuunnitelma painottaa myös 
las ten osallisuutta toiminnan suunnitteluun. Tätä toteute
taan esimerkiksi siten, että lapset voivat ehdottaa ja suunni
tella toimintaa näköisekseen. Avoimin oviin lapset suunnitte
livat miten he haluaisivat esitellä toimintaa vierailijoille. Lap
set ovat myös suunnitelleet omanlaisensa liikuntahetken ja 
erilaisia toivepäiviä on järjestetty. 

Laskuvarjoilijan seikkailut

Olipa kerran laskuvarjoilija, joka 
laskuvarjoili maahan. Hänen 
ystävänsä oli lammas. Hän las-
keutui lampaan päälle ja alkoi 
ratsastaa sillä. Hän ratsasti kysy-
mysmerkkikaivon luokse. Sitten 
laskuvarjoilija oli iloinen, koska 
hän ei ollut ennen nähnyt kysy-
mysmerkkikaivoa.
 Sitten hän näki sateenkaaren 
ja lähti ratsastamaan sinne, siel-
tä laskuvarjoilija löysi aarteen. 
Mutta aarre olikin kirottu. Alkoi 
salamoida ja myrskytä. Hän 
juoksi suoraa päätä kaivolle ja 
hyppäsi sisään.
 Siellä oli turvallista. Kaivossa 
oli onkalo. Laskuvarjoilija meni 
sinne. Hän käveli niin kauan kun-
nes näki joen, jossa oli silta. Hän 
rakensi talon ja meni sisälle.

  Laskuvarjoilija teki kaap-
peja ja hyllyjä. Hän löi vahin-
gossa käteen vasaralla, kun 
kiinnitti taulua. Laskuvar-
joilija meni nukkumaan ja 
käsi parantui. Unessa hän 
näki villihevosia ja kesytti 
ne. Aamulla hän alkoi 
pe laa maan. 
Loppu.
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Salaperäisiä olioita
Teksti: Päivi Kangas

Vilskeen Aapisessa tarinan lapset rakensivat lumiveistoksia. Siitä innostuneena annoin ykköskakkosille tehtä
väksi keksiä oman olion, josta piti tehdä ajatuskartta. Oliolle piti keksiä nimi, kertoa millaista ravintoa se syö, 
mitkä ovat sen tuntomerkit, millainen luonne sillä on ja mikä on sen asuinpaikka. Ympäristöopin tunnilla yk
köskakkoset esittelivät keksimänsä olion kolmasluokkalaisille. Sitten menimme ulos, ja ryhmissä oppilaat ra
kensivat lumesta oliolle asuinpaikan tai muun leikkipaikan. Tehtävässä sai käyttää omaa kekseliäisyyttä, harjoit
telimme ajatuskartan tekemistä ja yhteistoimintaa.

Veikka

Veeti

Ruusa

Minja

Kristiina

Anette
Aino

Vihtijärven koulu

Peppi
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Tiistaina 20.3. Vihtijärven koulun 3.4.luokkalaiset 
lähtivät hiihtoretkelle opettajansa Anun ja koulun
käyntiavustaja Seijan kanssa. Retkellä oli mukana 
myös opettajan mies Kimmo. Pakkasimme  koululla 
eväät (sämpylä, banaani, makkara ja vesipullo) rep
puihin ja  lähdimme kävelemään kohti Kuuselan ran
taa. Kuuselan Esko oli tehnyt meille ladut Ylimmäi
selle järvelle sekä vienyt puut ja sytyttänyt nuotion 
valmiiksi partiolaisten entiselle nuotiopaikalle. Tuo
ta määränpäätä  kohti siis lähdimme hiihtelemään, 
kukin omaan tahtiinsa. Aurinko paistoi ja  tunnelma 
oli iloinen. Perille päästyämme paistoimme makka
raa ja söimme eväitä. 

Kun olimme syöneet mahamme pullolleen niin 
kou lulta saatuja kuin omiakin eväitä, lähdimme 
hiihtämään takaisin kohti  Kuuseloiden rantaa. Ran
nassa oli luvassa seuraava ohjelmanumero. Pidim
me leikkimieliset hiihtoviestikisat, joita varten  Esko 
oli vetänyt meille muuta man rinnakkaisen latu 
uran. Vaikka takana oli jo yli 5km hiihtoa  järven se
lällä, riitti viestihiihtoonkin vielä virtaa aivan ylen 
mää  rin. Syynä lie nevät olleet kisan hauskat hiihto
tyylit, jotka vaihtuivat jokaisella vies tiosuudella. Vä
lillä hiihdettiin ilman sauvoja, välillä yhdellä  suksel la 
ja lopulta ankkuriosuudella vallan ilman suksia ja 
sau  voja eli  maaliin tultiin monoilla juosten. Kyllä oli 
haus kaa ja tasapeli tuli! 

Hiihtoretki Ylimmäisen jäällä
Teksti: Enni 3.lk, Niklas 3.lk, Netta 4.lk, Piret 4.lk ja Anuope • Kuvat: Anu Romppainen

Hiihtoviestikilpailussa hiihtotyylit vaihtuivat joka osuudella.

Viestin jälkeen lähdimme vielä hetkeksi hiihtä
mään Kuuseloiden pel lolle, jonne Esko oli ajanut 
meil le luisteluhiihtoradan. Siellä Anuope opetti 
luis  teluhiihtoa ja sitä kerettiin vielä vähän tree naa
maan kin. Sitten oli aika lähteä paluumatkalle  kohti 
koulua. 

Retkipäivä oli oikein onnistunut. Aurinko  paistoi, 
kaikki jaksoivat ja hiihtivät innokkaasti koko mat
kan, eväät olivat hyviä ja niitä oli tarpeeksi ja ohjel
ma oli mukavaa. On se kyllä mahtavaa, että täällä 
maaseudulla on mahdollista lähteä noin helposti 

ret kelle lähiluontoon suo raan 
koulun pihasta. Seuraavana kou
lupäivänä retkipäivän onnis
tumista pohtiessamme puhuim
mekin siitä, kuinka hieno ja puh
das luonto meillä Suomessa on 
ja miten hienoa on, kun koulum
me sijaitsee luonnon keskellä. 
Kävimme myös läpi pohjoismai
sia mainioita jokamiehen oikeuk
sia ja myös velvollisuuksia. Oppi
laat kiittivät  kovasti retken jär
jestämisestä ja toivoivat  lisää täl
laisia erilaisia, kivoja, urhei lullisia 
koulupäiviä!

Makkarat maistuivat Partiolaisten rannassa.

Vihtijärven koulu
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Luonnossa on kaunista 
ja ihanan raitista. 

Luonnossa on myös ihania  
eläimiä ja puitakin on.  

(Alma 3.lk)

k
Pikkupöllö liiteli, 
ja katsoi alaspäin. 

Pikkupöllö suureen puuhun tömähti, 
ja liisi alaspäin. 

Pikkupöllö oli maassa  
ja katsoi siipiään. 

Ei ollut murtunut siipi 
eikä pää. 

”Onneks oli mulla suojaisa kypärä, 
mut nyt en voi käyttää sitä, 

koska se on rikki.” 
Nyt Pikkupöllö meni ostamaan  

uutta kypärää, 
että Pikkupöllöllä 

olisi ehjä pää. 
(Netta 4.lk) 

Vihtijärven Nummituvalla 
 La 27.10.  Koko perheen tapahtuma 

      mm. Halloween-pelejä, Buffetista hyytäviä leivonnaisia, 
disco ym. karmaisevaa 

Kurpitsanlyhty kilpailu 
Paras asu palkitaan 

Maksuvälineenä tapahtumassa käteinen 
Järjestää Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys

Nummitupa, Lopentie 1616

A
Olipa kerran muurahainen. 

Se oli hyvin vahva. 
Kerran se tapasi muurahaisen, 

joka oli nainen. 
Se ei ollut yhtä vahva 

kuin toinen muurahainen, 
mutta silti ne rakastuivat. 
Ja ne menivät naimisiin. 

Ne saivat 12 lasta 
ja elivät onnellisina  

elämänsä loppuun asti. 
(Leevi 4.lk)

@
Onpa kaunis kevät nyt, 

luonto on kuin uudesti syntynyt. 
Säätiedotuksessa luvattiin poutaa, 

nyt talvivaatteet jo varastoon joutaa. 
On taivas ihan pilvetön ja sininen, 
ja meidänkin tie jo ihan kivinen. 

(Aleksi 4.lk)
Talven jälkeen kevät tuli. 

Yhtäkkiä lumi suli. 
Näinkö sittenkin vain unta? 
Nyt maa on täynnä lunta. 

(Enni 3.lk)

6

|

h

Vihtijärven koulu
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Tietokoneopiskelu ei kehitä  
koululaisten kädentaitoja
Kouluopiskelussa käytetään aivan liikaa  tietokoneita 
ja tabletteja. Puhelimetkin ovat runsaassa käytössä. 
Se että oppilaat käyttävät tietokonetta ei kehitä kou-
lulaisten kädentaitoja. 
 Oppilaat eivät voi maalata kau nista asetelmaa, 
koska tietokoneella ei pysty maa laamaan elävästi ja 
kauniisti. Oppilaiden on vaikea tutustua luontoon 
hiekkakentällä, jossa on kiipei lyteline. 
 Mutta toisin on Vihtijärven koulussa, jonka vieres-
sä on järvi ja metsä. Ja siellä käytetään tablette ja jos-
kus vain tiedon etsimisessä ja videon muokkaukses-
sa. Ja he eivät tee kuvista tietokoneella, vaan he maa-
laavat paperille, ja piirtävät. 
 Kädentaitoja tarvitaan monissa asioissa: käsitöis-
sä, piiruksessa, joskus myös ruoan laitossa ja kirjoit-
tamisessa.
(Aino Siltala)

 

Kouluruoka
Mielestäni kouluruokaan voidaan lisätä suolaa,  koska 
kouluruoka on aika usein mautonta ja mausteilla voi-
daan itse maustaa ruokaa säännöllisesti.
 Koulun ruokala voisi olla isompi esim, meidän ruo-
kala on luokan perällä.
 Olen iloinen, että meillä on ilmainen kouluruoka. 
Mielestäni koululle voisi tulla jälkiruokia muitakin 
kun pannukakkua ja mehujäätä. 
(Paris Palonen)

 

Lehtijuttuja 5.–6.-luokkalaisilta
Koonnut: Suvi Salonen

5.-6.-luokkalaiset ovat kevään mittaan tutustuneet sanoma- ja aikakauslehtiin. Olemme tutkineet eri 
lehtiä, etsineet niistä erilaisia tekstityyppejä ja lopuksi pääsivät oppilaat itse kirjoittamaan juttuja tu-
levaan luokan omaan lehteen.
 Tässä on näytteitä oppilaiden kirjoituksista. Edustettuna tekstityyppeinä ovat pääkirjoitus, mielipi-
dekirjoitus, raportti ja uutinen.

Jokeripeli
Hartwall Aareenalla oli paljon ihmisiä ja oli  jännittävä 
tunnelma.
 Ihmiset odottivat katsomossa että, jännittävä  peli 
alkaisi. Jokerit pelasi HK Sotshia vastaan. Paikalla oli mel-
kein täynnä. Peli alkoi ja peli oli heti sujuvaa Joke reilta 
ja myös Hk Sotshilta. Ekan erän jälkeen tilanne oli 2–1 
Jokereille. Toisessa erässä tuli paljon jäähyjä ja oli jän-
nittävä tunnelma. Jäähyjä tuli paljon kor keis ta mailois-
ta. Kolmas erä oli jännittävin ja  peli  päättyi 7–2. 
(Miro Lappalainen)

 

Ähtärin pandat
Ähtärin pandat ovat sopeutuneet Suomeen parem-
min kuin ikinä olisi osannut odottaa. Ähtärin eläin-
puiston saapui 18. tammikuuta kaksi pandaa. Heidän 
ni mensä on Pyry ja Lumi. Pandat tulivat Kiinasta len-
tokoneella Suomeen. 
 Pyrylle ja Lumille ruoka tilataan hollantilaisesta 
eri  koisruokalasta. Nirsojen eläinten mielihalut vaihtu-
vat viikottain. Jos pandat eivät saa lempiaamupa-
laansa he saattavat olla koko päivän hirveitä mörö-
köllejä.
  Nelihenkiselle perheelle pandojen näkeminen mak-
saa 92 euroa. Jos haluaa käydä katsomassa mui takin 
eläimiä lippu maksaa 114 euroa. Moni oli sitä mieltä, 
että liput maksavat liikaa.
(Konsta Keränen)


Läksyt
Läksyt on turhia sillä niitä voi tehdä koulussa joten 
0\5. Läksyjä tulee likaa ja vapaa aikaa menee monta 
tuntia ja tunnilla opitaan kuitenkin kaikki joten ei läk-
syjä. Ihmisille vapaa aika on tärkeää joten jos tyydyt-
täisiin vain koulussa opetettuihin asioihin.
(Juuso Holopainen)

Vihtijärven koulu
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Kuudesluokkalaisten vuosikirja 
Juuso
Juuso on mukava, kiva kaveri ja hyvä ystävä.  
Hän on hyvä pelaamaan videopelejä ja jalkapalloa.
Hän on hauska ja koittaa olla naistennaurattaja.  
Hän on hyvä matema
tiikassa.

Amanda:
Mukava persoona.  

Amanda on hyvä 
 matikassa ja hän 

 keskittyy hyvin 
 tunneilla.

Amanda on ihana.  
Hän on tosi hauska  

ja hyvä ystävä.

Paris:
Hyvä matikassa ja  keskittyy 
kovin, mitä tekeekin. 
Paris on hyvä (tai paras) 
 maalivahti ja muutenkin  
hyvä futiksessa.
Hän on hauska ja  
tosi mukava.

Roni:
Mukava, hauska ja  

hänen kanssaan voi 
 nauraa koko päivän.

Roni on hyvä liikunnassa. 
Hän on hyvä jalka
pallossa ja video

peleissä.

Ilona:
Ilona on ihana ja kaunis. Hän 
on hyvä ratsastaja ja uimari.
Hänellä on hyvä luonne. Ilona 
on hyvää juttuseuraa ja hän 
on hauska.

Konsta:
Konsta on hyvä 

 jalkapallossa.
Konsta on paras kaveri, 

mitä ihminen voisi 
 odottaa.

Konsta on hauska ja 
hyvä kaikessa.

Konsta on laavahirviö.

Vihtijärven koulu
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Vastauksia viheliäisiin kysymyksiin

Vihtijärven Osakaskunta
perustettiin vuonna 1965 Hiiskulan vesialueille sen aikaisen 
lain mukaisesti. Lähinnä alueen kalastuksen hoitamiseksi 
pe rustetun osakaskunnan alueeseen kuuluivat kaikki Hiisku
lan alueella olevat vesialueet.

Mitä osakaskunta on nyt?
Osakaskunta toimii vuosikokouksen päätöksellä yleishyödyl
li sen yhdistyksen tavoin. Se hallinnoi kaikkia alueensa vesis
töjä. 520 hehtaarin alueeseen kuuluu mm. Vihtijärvi ja Lapoo, 
osa Ylimmäisestä, Iso ja Pikkukairi, Mustalampi ja Likolam
met. 

Kuka omistaa osakaskunnan?
Omistusosuudet määräytyvät manttaalien mukaan. Mant-
taali on 1700 luvulta peräisin oleva maatilojen veroyksikkö. 
Osakaskunnan koko alue on 1,1420 manttaalia, mikä hehtaa
reina on noin 4 000 – 5 000 hehtaaria. Osakaskunnan omis
tavat osakaskiinteistöt, eli omistus on sidottu kiinteistön 
omistamiseen. Osakaskunnassa ei siis ole henkilöomistajia.

Mitä osakaskunta tekee?
Osakaskunta huolehtii vesialueillaan kalastuksesta, kalastuk
sen valvonnasta sekä metsästyksestä kulloisenkin lain mu
kaisesti. Osakaskunta toimii pitkässä historian jatkumossa 
Vihtijärvellä kalan istutus ja kasvatustoiminnassa (viite Vih
din kruunu). Sen tehtäviin kuuluu myös mm. Vihtijärven ja 
Lapoon kalastuslupien myyminen. Voittoa tavoittelematto
mana yhdistyksenä se avustaa rahallisesti kylän yhdistyksiä 
ja järjestöjä.

Miten Osakaskunta on järjestäytynyt?
Osakaskunnan toimintaa määrittelee yhteisaluelaki, kalas
tuslaki ja metsästyslaki sekä maakaari. Se on järjestäytynyt 
osa kaskunta – rekisteröity yhdistys – jolla on lakisääteiset 
sään nöt. Osakaskunnan hoitokunta hoitaa osakaskunnan 
asioita. Ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous. Se on 
avoin kaikille, mutta päätäntävalta on osakaskiinteistöillä. 
Osa kaskunnan esimiehenä toimii Risto Kivistö. Esimiehen 
valitsee hoitokunta keskuudestaan.

Kiinteistöt, joiden rekisterinumero alkaa 876:3, ovat osakas-
kunnan omistajia. Mikäli haluat varmistaa mahdollisen osak-
kuutesi osakaskuntaan, voit tarkistaa sen oman kiinteistön 
rekisterinumerolla maanmittauslaitokselta. Kiinteistön rekis-
teriotteessa pitää lukea, että sillä on osuus mainittuun osa-
kaskuntaan.

Osakaskunnan esimies ja rauhoituspiirin  
toimitsija Risto Kivistö

Mikä ihmeen osakaskunta  
ja rauhoituspiiri?
Teksti ja kuva: Tero Pullinen 

Vihtijärven rauhoituspiiri
perustettiin turvaamaan kalojen luontaista lisääntymistä 
ku tualueillaan. Vuonna 1982 kalastuslaki muuttui, jolloin rau
hoituspiirit lakkautettiin ja niistä muodostettiin osakaskun
tia jokaiseen kylään.

Mitä rauhoituspiiri tekee?
Rauhoituspiiri hallinnoi alueitaan. Sen tehtävät ovat pääpiir
teittäin samat kuin osakaskunnillakin. Yleishyödyllisenä, 
voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä sekin jakaa avus
tuksia kylässä toimiville yhdistyksille ja järjestöille. 

Miten rauhoituspiiri on järjestäytynyt?
Rauhoituspiiri Vihtijärvellä on järjestäytynyt niin, että sillä 
on vain toimitsija. Toimitsijana toimii Risto Kivistö.

Kuka omistaa rauhoituspiirin?
Omistajia ovat kaikki kiinteistöt, joilla on osuus yhteisiin vesi
alueisiin. Tällaisia kiinteistöjä on 360.

Kiinteistöt, joiden rekisterinumero alkaa 876:1, ovat rauhoi-
tuspiirin omistajia. Mikäli haluat varmistaa mahdollisen osak-
kuutesi rauhoituspiiriin, voit tarkistaa sen oman kiinteistön 
re kisterinumerolla maanmittauslaitokselta. Kiinteistön rekis-
teriotteessa pitää lukea, että sillä on osuus mainittuun rau-
hoituspiiriin.
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Lupien myynti: Syökerin Tupa

Kilpailuluvat: osakaskunnan esimies Risto Kivistö, p. 0400 190 895, ristokiv@gmail.
com

Tiedusteluihin vastaa esimies Risto Kivistö.

Pyydysluvat ovat ruokakuntakohtaisia, eikä niitä saa siirtää.
 Pyydyslupia myydään 8 kpl ja ravustuslupia 10 kpl.
 Lupia myydään vain kylässä asuville ja kesäasukkaille.
 Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain pyydyslupia (4 kpl).
 Kaikki luvat maksavat 10 €/kpl ja pyydysluvilla saa myös uistella.
 Pyydykset on merkittävä kalastuslain määräämällä tavalla.
 Kalastuksen valvojina toimivat Hiidenveden kalastusalueen valvojat.

Vihtijärven osakaskunta tiedottaa! 

Kartta Vihtijärven osakaskunnan lupa-alueesta 

Yksityinen vedenottamo, 
vältettävä liikkumista ja 
roskaamista.

Vihtijärvi

yksityiset vesialueet

La
po
o

Muista tarkastaa lupasi,  
ja että kalastat luvallisella 

alueella.

Älä häiritse toiminnallasi 
muiden rauhaa ja kalastusta.

Ilmoita alueen suurpetohavainnot:
Risto Kivistö puh. 0400 190 895, toimii suurpetoasiamiehenä 
Vihtijärvellä ja ilmoittaa havainnot eteenpäin riistanhoitopiiriin.

Ylimmäisen kalastusyhdistys 
Pyydysmerkit, kalastuksen valvonta Ylimmäisellä 

Ilkka Haapalainen
p. 0500 436 189

Vihtijärven  
vesiosuuskunta 

Puheenjohtaja Markku Pietilä  
p. 0500 455 156

Vihtijärven-Lapoojärven 
Suojeluyhdistys ry 

Puheenjohtaja Soile Petrell 
p. 040 7573 033
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Tarvitaanko Vihtijärvellä  
järvien hoitoa?
Teksti ja kuva: Soile Petrell   

Vaikka Vihtijärvellä on vielä erin-
omainen vedenlaatu, järvet ovat 
jatkuvassa muutostilassa. Ihmis-
ten toiminta saattaa nopeuttaa 
sitä entisestään. Suorittamalla 
vesistötutkimuksia varmistam-
me, ettei veden laadussa tapah-
du tietämättämme muutoksia 
huonompaan. 

Järvet ovat erottamaton osa 
suomalaista sielunmaisemaa
Jokainen järvi on ainutlaatuinen 
ihmisille, jotka sen rannoilla elä
vät, mökkeilevät, kalastavat, ui
vat, retkeilevät ja rentoutuvat. 
Monella meistä on oma, tärkeä 
järvemme ja käsitys siitä, minkä
lainen se on ja minkälainen sen 
pitäisi olla.

Järven ominaisuuksiin vaikut
tavat sen sijainti, alueen  maaperä 
ja kasvillisuus, järven valuma 
alueen koko, veden viipymäaika 
järvessä, kasvi ja eläinlajit sekä 
ihmisten aiheuttamat muutok
set, kuten ravinnekuormitus, 
sään nöstely ja kalastus. Vaikka 
järvi on luonnostaan aina hitaas
sa muutoksen tilassa, kuormitus 
muuttaa järven tilaa. Ihmisten 
toiminta on nopeuttanut järvien 
muutoksia, joista tyypillisimpiä 
on vähittäinen rehevöityminen 
ja umpeenkasvu. Rehevöitymi
nen ja sen aiheuttamat ongelmat 
ovat yleensä seurausta järven va
lumaalueelta tulevan ravinne
kuormituksen kasvusta.

Vihtijärven lasku-uomia 
tutkittiin viime vuonna
VihtijärvenLapoojärven suojelu
yhdistys aloitti viime syksynä las
kuuomien tutkimukset Vihtijär

ven osalta. Yhdistys kuuluu Län
siUudenmaan vesi ja ympäristö 
ry:hyn, jonka tutkija Juha-Pekka 
Vähä saapui ensimmäiselle näyt
teenottokierrokselle elokuun 
lop pupuolella. Koska Vihtijärvi 
kuuluu KymijoenSuomenlahden 
vesienhoitoalueeseen, myös Hii
denveden kunnostushanke osal
listui kustannuksiin. Vihtijärven 
laskuuomista otettiin näytteet 
elo, marras ja osin vielä joulu
kuussakin. Kevättalven aikana 
tutkijat kokosivat tulokset rapor
tiksi, ja koska siinä ilmeni jatko
tutkimusten tarve osassa laskuo
jia, lisätutkimuksille haettiin  tänä 
keväänä Vihdin kunnan ympäris
töavustusta. Tätä kirjoitettaes sa 
ano mukseen ei vielä ole  vastattu.

Mikäli tarkennetuista tutki
muksista selviää, mikä on syynä 
laskuojien kuormitukseen, voi
daan asiantuntijoihin tukeutuen 
aloittaa kuormitusten vähentä
minen. Keskeisenä apuna tässä 
on virtaaman hallinta: Virtaaman
hallinnan avulla pyritään pitä
mään veden virtausnopeus niin 
ma talana, ettei irtonainen maa 
aines lähde sen mukaan.  Verrat
taessa elokuun ja joulukuun mit
taustuloksia länsipään  laskuojalta 
on hyvin ilmeistä, että tulvahuip
pujen aikaan Vihtijärveen siirtyy 
yli kymmenkertainen määrä ra
vinteita ja kiintoainesta. Vesien
suojelutoimien pyrkimyksenä oli
si siis estää ylivirtaaman aikainen 
kiintoaineen kulkeutuminen jär

veen. Laskuojiin jo kertynyt kiin
toaines pitää ruopata pois. Sen 
sijaan uoman eteen järveen syn
tynyt kasvillisuus täytyy  säilyttää, 
sillä se toimii kosteikon tavoin pi
dättäen ravinteiden ja kiintoai
neen kulkeutumista kauemmas. 
Metsätalouden kunnostusojituk
sia tehtäessä tulisi tehdä vesien
suojelurakenteita kiintoaine ja 
humuskuormituksen vähentämi
seksi.

Drone pörräsi syksyisen  
päivän kuvaten Vihtijärven 
valuma-alueita
Tutkimukseen kuului myös pilot
tihankkeena, valumaalueiden 
kuvaaminen dronelaitteella. Ko
ne kulki tietokoneohjattuna sän
tillisesti etukäteen laaditun lento
suunnitelman mukaisesti kuva
ten rantaalueita ilmasta käsin. 
Raportissa todettiinkin, että dro
neaineistosta käy ilmi, että Lai
huen peltoojan ja viljeltyjen 
alueiden välissä ei juurikaan ole 
suojakaistaa, vaan ravinteet va
luvat pellolta suoraan ojaan. Tut
kija totesi, että tällä alueella yk
sinkertaisin vesiensuojelutoi
menpide olisi lisätä suojakaisto
ja ja vyöhykkeitä pellolle.

Järven muutoksia voi jokainen 
tarkkailla
Jokainen meistä voi toimia oman 
lähijärvensä tutkijana. Voimme 
tark kailla veden kirkkautta, sitä 
näkyvätkö varpaat, kun kävelee 
kainaloitaan myöten vedessä, vai 
häviävätkö jalat tummaan sa
meu teen. Onko kasvillisuus 
muut tunut, lajit lisääntyneet tai 
vaihtuneet? Tuleeko pyydyksiin 

Ihmisten toiminta on 
nopeuttanut järvien 

muutoksia.
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Vaikka Vihtijärvi luokitellaan karuksi järveksi, sen rantavesissä on kasvillisuus lisääntynyt.

enemmän särkiä kuin aiemmin ja 
ovatko verkot kalojen sijaan kas
villisuuden täyttämät?

Vihtijärvestä poiketen Lapoo 
luokitellaan reheväksi järveksi. 
Se on matala ja kesän tuulet se
koittavat veden lähes koko ke
säksi tummanpuhuvaksi. Veden 
laatu Lapoossakin on kuitenkin 
edelleen erinomainen. Tämän 
vuoden tavoitteena Vihtijärven 
Lapoojärven  suojeluyhdistyksellä 
on Lapoon laskuuomien tutki
mus. 

Löytyisikö sinulta kaapista 
alma  nakan laitaan kirjattuja ha
vaintoja Vihtijärven kylän  järvistä 
tai lammista vuosien varrelta? 
Tutkijoille tämän kaltainen histo
ria voisi antaa arvokasta  lisätietoa 
kehityksen suunnasta. Jos  löytyy, 
niin otathan yhteyttä suojeluyh
distykseen.

Tarkkaile näitä rehevöitymisen merkkejä:
• kalaverkkojen ja rantakivien limoittuminen
• levien määrän kasvu ja leväkukinnot
• veden värin muuttuminen ja näkösyvyyden pieneneminen
• vesikasvien runsastuminen ja lajiston muuttuminen
• kalaston muuttuminen: siika, muikku, made ja taimen  

vähenevät , särkikalat, kuore ja kiiski runsastuvat
• järvellä voi esiintyä kala ja rapukuolemia
• hajuhaittojen ilmeneminen
• veden käyttäjien terveyshaitat: uimareiden ihottumat ja 

 järvisyyhy, vettä juovien eläinten myrkytykset

Lähteet:
Pöytäniemi, Vähä & Ikonen 2018: Vihtijärven kuormitussel vitys,  
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Sarvilinna & Sammalkorpi: Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito, 
Suomen ympäristökeskus

Vihtijärven-Lapoojärven Suojeluyhdistys ry 
Puheenjohtaja Soile Petrell • p. 040 7573 033
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Yrittäjänä Vihtijärvellä

Syökerin Tupa vaihtoi keväällä omistajaa. Uusi omista-
ja muuttaa tupaa vähitellen oman näköisekseen ja lu-
paa joitakin uusia palveluja.

Jos olet poikennut Syökerin Tuvalla, olet voinut jo 
 huo mata, että limut ovat vaih taneet paikkaa. Paikan 
uusi vetäjä Anne Ventjärvi haluaa muuttaa aluksi pie
nil lä asioilla ja  myöhemmin myös re montin avulla Syöke
rin Tuvasta oman nä kemyksensä mukaisen ruoka ja 
illan  istujaispaikan. 

Anne, jota myös Äireeksi kutsutaan, on asunut  kylällä 
miehensä Tom Sjöblomin kanssa kolme vuotta. Tomp
pa on ihan alkuperäinen vihtiläinen ja Annekin on ollut 
sitä jo pidempään, koska Vihtijärvelle muutettiin Vih
din kirkonk ylältä. Kotoisin Äiree on Pohjanmaalta ja 
hänen äidinkielensä on ruotsi. Syöke rin Tuvalta saa siis 
palvelua myös ruotsiksi aina, kun omistaja on paikalla.

Remu kävi Syökerillä
Anne on ollut ravintolaalalla  erilaisissa tehtävissä jo 
vuo des ta 1979 lähtien. Hän on kouluttautunut ravin to
la esimie heksi, ho vimestariksi ja  tapahtumatuottajaksi. 
Tavastia, Kaivohuone, Ostrobotnia ja Puijon Torniravin
tola ovat tul leet  Annelle tutuiksi työpaikkoina. Hän on 
teh nyt keitrausta bändeille konserteissa ja festareilla, 
näyt telijöille  elokuvatuotannoissa sekä erilaisissa ta
pahtumissa tuotantoväelle. ”Kerran gril lattiin Tompan 
kanssa 120 hampurilaista yhden yön aikana maa tilan 
pihamaalla”, kertoo Anne Joutsan Chopper  Shown 
näytteilleasettajien  ruokailusta. Viimeiseksi jäänyt keik
ka oli Pölösen ohjaaman Oma Maa elokuvan viimeinen 
kuvauspäivä. ”Nyt ei enää aika riitä”, Anne toteaa hai
keana.  Näissä hommissa Anne on tullut tutuksi monien 
näyttelijöiden ja muu sikkojen kanssa. Remu Aaltonen 
vieraili Syökerin  Tuvalla huh tikuun lopulla ja lupaili tul
la uudelleen kaveriensa  kanssa. Myös Andy McCoy vai
monsa Angelan kanssa on luvannut poiketa syömään.

Puuroa, kirjoja, välipaloja
Syökerin Tuvalta on perinteisesti saanut monia eri 
 pal veluita. Anne  kaavailee toteuttavansa niitä vielä li
sää. Aamupuuro on jo valikoimassa ja lounaslistaan on 
tullut uusia ruokia. Kir jan vaihto piste, josta asiakkaat 
voi vat napata lu kemista tai jo hon voi tuoda vaikka mö
kiltä jo luetut kirjat, tulee taka seinustal le, kunhan sopi
va hylly löytyy. Lähellä tuotettu ja elintarvikkeita tar
joava puoti on suunnitteilla nykyisen  pu bin paikalle. 

Iloiset työntekijät vasemmalta: Merili, Tuija, Anne ja edessä 
Mona, sekä Annen sylissä Jaska.

Syökerin Tuvalla on uusi vetäjä
Teksti ja kuva: Anu Nilsson

Moottoripyöräilijöille on luvassa kui vaus kaap pi, johon 
voi ruokailun ajak si laittaa ajovarusteita kuivu maan, jos 
on sattunut ajaessa ripsauttamaan vettä.

Nyt pari vuotta Syökerin Tuvalla töissä ollessaan Äiree 
on huomannut, että lapset tulevat usein koulun jälkeen 
osta maan karkkia ja limua. Hän pohtiikin, olisiko mah
dollista tehdä yhteistyö tä vanhempien kanssa, jotta 
lapsille olisi  tarjolla jotain terveellisempää välipalaa. 
Syökerissä voisi olla  tarjolla vaihtuva välipalapaketti, 
johon voisi kuulua vaik ka sämpylä ja kaakao, marjapuu
ro tai jogurtti ja hedelmät.

Kehitteillä on paljon uusia ideoita, joita kaikkia ei  vielä 
haluta paljastaa. Annen tytär on sisustussuunnittelija, 
ja  hänellä on myös sormet pelissä tulevaisuuden muu
tosten suhteen. ”Yllätyksiä on luvassa syksyllä alkavan 
re montin myötä”, Anne myhäilee.
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Kiitokset menneistä vuosista!

Syökerin Tupaa myydessäni sain monia erilaisia ja erikoisiakin tarjouk
sia, mutta Annen tarjous oli parhain monilta eri kannoilta, eikä vähi
ten kylän kannalta. Olen erittäin iloinen Annen uusista ideoista ja olen 
todella kiitollinen siitä, että työntekijät saivat jatkaa Syökerissä. Kiitän 
sydämeni pohjasta työntekijöitä monis
ta yhteisistä vuosista ja siitä, että he jak
soivat pitää Syökerin toiminnassa viime 
kesästä lähtien.

Kun nyt vakavan sairauteni takia pois
tun työelämästä, pystyn istumaan Syö
kerin Tuvalla entisten asiakkaitteni jou
kossa itsekin asiakkaana, jolloin minul
la on enemmän aikaa turista kanssan
ne. Kiitos monista yhteisistä vuosista ja 
olkoon niitä vielä edessäpäin monta. 
Nähdään Syökerin Tuvalla!

 
Lämpimin terveisin
Anita Vihtkari

Samat työntekijät jatkavat
Omistajanvaihdos on teettänyt pal
jon enemmän työtä kuin kum pikaan 
kaupan osapuoli oli ensin ajatellut. 
 Onneksi Syöke rin pitkäaikaiset 
työn tekijät ovat pitäneet huolta päi
vittäisten asioiden hoidosta. Päivä
vuoroa tekee edelleen Tuija Korkea-
koski, pääsääntöisesti aamuvuoro
ja jakaa Annen kanssa Merili Tormis 
ja iltavuoroja Mona Vihtkari. ”En oli
si selvinnyt tästä keväästä ilman näi
tä tyttöjä!”, Anne kiittää. Uutena 
työntekijänä remmin liittyi Annen 
mies Tomppa, jonka vastuulla ovat 
tuk kukäynnit ja muut juoksevat 
asiat.

Syökerin Tuvalla vastaan voi tulla 
myös ihan uusi tuttavuus. Jaska on 
jo hurmannut usean asiakkaan iloi
sella tuttavallisuudellaan. Vakiasiak
kaat jo kyselevät pienen Jack  Russell 
terrierin perään, jos se ei heti ole 
heitä vastassa.

Tulevana yrittäjänä Vihtijärvellä?

Valmistuva eräopas
Teksti: Tero Pullinen • Kuvat: Tero Pullinen, Aku Ahlholm, Aili Häyrinen 

Viimeisen vuoden ajan olen ollut etuoikeutetussa ase
massa, kun olen saanut opiskella täysipäiväisesti uut
ta ammattia. Kovan keskittymisen ja lä hes kaiken tar
mon uuden oppimiseen valjastamisen palkinnoksi val
mistun erä ja luontooppaaksi kesäkuun puoli välissä. 

On ollut hienoa oppia tuntemaan uusia, eriikäisiä 
ihmisiä monilta elämän aloilta. Oppia tuntemaan, miten 
erilaiset ihmiset ajattelevat eri asioista, ja mil laisia koke
muksia heillä elämästä ja elä misestä on. Yksi opiskelu
vuoden tär keimmistä oivalluksistani on se, että jokin 
minulle arkinen voi tosiaankin olla jollekin toiselle erä
oppaalle jopa jännittävää, ainutkertaista ja elämyksel
listä. Ja jos näin todellakin on, niin syventämällä osaa
mistani vahvuusalueillani, voisi olla mahdollista ansai
ta elanto erän käynnin sekä luonnossa liikkumisen ja 
harrastamisen parissa. Ainakin ala kasvaa juuri nyt 
kovaa vauhtia ja tun tuu olevan trendikäs.

Opiskelujen aikana meille opetettiin Kil javalla ihan 
mahdottomasti kaikkea. Ideana oli, että pääsisimme 
kokeilemaan mahdollisimman monia asioita vuoden Eräopas kömpii aamuaurinkoon.

Esittelemme  Vihtijärveläisessä paikallisia yrittäjiä. 
Kenestä sinä haluaisit lukea seuraavassa numerossa? Vinkkaa anonyymisti nettisivujen kautta.

➟
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aikana, jotta voisimme keskittyä niihin, mitkä itselle 
tun tuvat kiinnostavimmilta. Aikuisopiskelun ajatushan 
on, että asioita raapaistaan koulus sa ja niihin syvenny
tään itsenäisesti. Opin not oli pääsääntöisesti  järjestetty 
siten, että jos ei oltu koko päivää maas tossa, niin aamu
päivällä käytiin läpi teoriaa luokassa ja iltapäivällä käy
täntöä ulkona.

Vähän lihaa luiden ympärille
Minulta on usein kysytty, että mitä sellainen eräopas 
tekee työkseen. Löysin muistiinpanoistani toisena kou
lupäivänä tekemämme ryhmätyön, missä mää
rittelimme mitä olen valmistuttuani. Olen eräpalvelui
den  koordinaattori, jonka osaamisen keskiössä on asia
kasosaaminen, sidosryhmäosaaminen, kah den suun
taiset vuorovaikutustaidot, persoonallinen ote, luova 
ajattelu sekä palautteen merkityksen ymmärtä minen. 
Kun tuotesalkussa vielä on sy vää substanssiosaamista 
ja omien vahvuuksien hyödyntämistä, niin näillä omi
naisuuksilla sitten ryhdytään ylittä mään asiakkaiden 
odotuksia. Että sellaista työtä sitten. Todellisuus taitaa 
kui tenkin olla erilaisia keikkatöitä palkollisena tai yrit
täjänä, lähempänä ja kauempana kotoa. Aika näyttää.

Tässä muutamia poimintoja opiskelu päivistäni: Suun
nistusta ja retkeilyä, kas vioppia, lintuja, nisäkkäitä, ni
veljalkaisia ja muita ötököitä. Eräruokailujen val mis ta
mis ta luonnon raakaaineita hy väksikäyttäen erilaisiin 
asiakastarpeisiin. Liiketoimintasuunnitelmaa, ta pahtu
man järjestämistä ja riistanhoitoa. Sammalia, sieniä, 
kääpiä ja jäkäliä, per hosia, kaloja ja kalastusta. Ilmas
tonmuutoksen analysointia, melontaa ja lu mimajassa 
yöpymistä.  Ensiaputaitoja, matkailupasseja, luontoreit
tien suunnittelua ja luonnon hyvinvointivaikutuk siin 
perehtymistä sekä Suomen luonnon historiaan ja kult
tuuriperinteeseen tutustumista. Lista on loputon ja 
luennoitsijat sekä ulkopuoliset ohjaajat kansallista kär
keä kukin omalta alaltaan. 

Eräopas nauttii jäämeren sinisimpukoista vuonolla.

Normaali koulupäivä kevättalvella.

Taustaltani olen Hotelli- ravintola ja matkailualan kas-
vatti viime vuosituhannelta. Olen työskennellyt alal-
la Suomen lisäksi Kanadassa, Sveitsissä ja Suomen 
Lapissa. Työkokemusta minulle on kertynyt myös 
myynnistä niin henkilöstöalalta kuin myös viinin maa-
hantuonnistakin. Ruoan hankinta, valmistaminen ja 
gastronomia kaiken kaikkiaan on minun intohimoni. 
Yrittäjänä olen toiminut kolme eri kertaa elämä ni 
aikana. Juuri nyt näyttää vahvasti siltä, että ei kol-
mea ilman neljättä.

Eränkäynti ja kaikenlainen  luonnossa liikkuminen on 
meille suomalaisille erityisen helposti saavutettavissa. 
Omatoimisesti, kaveriporukassa tai oppaan ohjaukses
sa; aivan sama, kunhan vaan hyö dynnät ja vaalit raken
tamatonta ympä ristöäsi lähellä tai miksipä ei kauem
panakin. Kalevalaisen perinteen rii vaamana, nykyaikai
sin härvelein valjastettuna tai miksipä ei molemmat 
yhdistäen. Aivan sama.
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Valitse vapaasti nuohoojasi
Teksti ja kuva: Juha Ahvenharju

Piirinuohouksesta luovuttiin 
LänsiUudenmaan pelastuslai
toksen alueella vuoden 2018 
alussa. Tätä ennen oli käytet
tävä pelastuslaitoksen valitse
maa piirinuohoojaa, hänen 
työntekijöitään tai alihankkijoi
taan.

Nuohous on järjestetty va
paalla järjestelmällä jo usean 
vuoden ajan muun muassa Itä 
ja KeskiUudellamaalla sekä 
osassa ItäSuomea. Sisäminis
teriö kaavailee pelastuslain 
muuttamista niin, että piiri
nuohous lakkautetaan. Samal
la siirrytään vapaaseen eli so
pimusperusteiseen nuohouk
seen koko Suomessa vuoden 
2019 alusta. Nähtäväksi jää, 
tuoko lakimuutos muita muutoksia nuohousta koskevaan lainsäädäntöön.

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut muutos antaa kiinteistön omistajalle vapauden valita nuohoo
ja myös Vihdissä. Samalla myös nuohoustyön hinnoittelu muuttui vapaaksi. Hinta on nuohousyrit
täjän ja kiinteistön omistajan sovittavissa oleva asia. 

Nuohous on edelleen lakisääteistä 
Vakituisessa asuinkäytössä oleva kiinteistö tulee nuohota kerran vuodessa. Vapaaajan käytössä 
olevat kiinteistöt tulisi nuohota joka kolmas vuosi paitsi vuokrakäytössä olevat kerran vuodessa. 
Jos tulisija on ollut käyttämättä enemmän kuin kolme vuotta, se tulee nuohota ennen käyttöönot
toa. Kiinteistön omistaja on vastuussa nuohouksen tilaamisesta sekä siitä, että kiinteistön tikapuut 

ja kulkutiet katolla ovat turval
lisia käyttää. Nuohoojalla tulee 
olla nuohoojan ammattitutkin
to suoritettuna.

Nuohoojan ensisijainen teh
tävä on poistaa noki ja muu pa
lamisjäte savuhormeista ja tu
lisijoista. Savuhormien lisäksi 
tulisijojen savukierrot harja
taan. Tällöin tulisijan hyötysuh
de paranee, koska seinämissä 
oleva eristävä noki poistetaan. 
Samalla tulisijan pienhiukkas
päästöt pienenevät. Nuohouk
sen yhteydessä nuohooja tar
kistaa savuhormien ja tulisijo
jen kunnon silmämääräisesti.

Nuohoojan 10 käskyä
1.  Aloita aina lämmityskausi  varovaisesti. Kylmä tulisija tai 

savuhormi saattaa vaurioitua, jos ne lämmitetään liian 
nopeasti kuumaksi.

2. Polta vain kuivaa puuta. Älä polta roskia.
3. Sytytä päältä, jos se on mahdollista.
4. Älä ylilämmitä tulisijoja.
5. Laita pellit kiinni vasta kun hiillos on sammunut.
6. Poista tuhka tulipesästä ja tuhkatilasta säännöllisesti.  

Varmista poistetun tuhkan turvallinen loppusijoitus.
7. Varmista että kiinteistössäsi on toimintakuntoiset palo  

ja häkävaroittimet sekä alku sammutusvälineet.
8. Pidä huoli, että katolle ja savupiipulle on turvallinen pääsy. 
9. Huolehdi säännöllisestä  nuohouksesta.
10. Nauti takkatulen ja kiukaan lämmöstä.
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TA
KSI

TIMO SUNDSTRÖM

• Esteetön taksiauto
• vip-varustetaso
• täysin ilmastoitu
• invavarustus
•  tarvittaessa mukana pyörätuoli  

mainitse tilatessasi jos tarvitset

Aivan naapurissasi Nurmijärvellä

Soita ja tilaa 
puh. 0400 – 936 149

Takinkä   ntäjää
Käsikirjoitus ja ohjaus MARKKU HYVÖNEN
           Musiikin sovitus JUSSI HONGISTO

Musiikillinen komedia

ti 19.6. LM
ke 20.6.
su 24.6.
ti 26.6.
ke 27.6.  LM
la 30.6.
su 1.7.

la 28.7.
su 29.7.
ti 31.7.
ke 1.8.
la 4.8.
su 5.8.
ti  7.8.

ke 8.8.
la 11.8.
su 12.8.
ti 14.8.
ke 15.8.
YÖNÄYTÖS:

la  18.8. 

Ensi-ilta la 16.6.2018 klo 17

Puh. 0400 975 068
toimisto@vihdinteatteri.�  
www.vihdinteatteri.fi

Esityspaikka : 
Kesäteatteri, Kirkkoniementie 12, Vihti kk

Lippujen hinnat:
Peruslippu 20€

Eläkeläinen, opiskelija, työtön 18€
Lapset (alle 16v) 12€

Yönäytös + 2€

Lippuvaraukset ja ennakkomyynti:
Vihdin Teatterin tsto, Tuusantie 1, Nummela 

(avoinna arkisin 9.30-14.30)

Ennakkomyynti myös: 
www.NetTicket.fi  ja Prismat 

Nummela ja Lohja
(+palvelumaksu)

VIHDIN KESÄTEATTERI 2018

Esitykset arkisin klo 19, 
la - su klo 17,  yönäytös klo 22

LAKIPALVELUJA
Osaamiseni ja kokemukseni on  vahvimmillaan 
sopimus- ja rakennusriidoissa, asunto- ja kiin-
teistökauppa-asioissa sekä irtisanomis- ja työ-
suhderiidoissa. Hoidan myös isot perintäasiat. 
Muutkin oikeudelliset pulmat tulevat kysee-
seen.
Haluan pysyä väleissä kaikkien kyläläisten 
kanssa, josta syystä en ota hoitaakseni avio-
eroja tai naapurusten välisiä riitoja olivatpa 
ne mitä laatua tahansa. Riidoissa pyrin ensisi-
jaisesti 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
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Hinauspalvelu 24 h
E. Sohlman 040 515 3456

Röykkä

Autotrailerivuokraus
kokonaispaino 2.700 kg

Kuljetus M.H. Laurila
 

Kappaletavarakuljetukset 

Mika Laurila
0400 934 336

Pohjoinen Vihtijoentie 77
03790 Vihtijärvi

Lopen Maarakennus ja Multa Oy
E.Hietanen, Läyliäinen

p. 0400-484 154 Ari

 0400-449 419 Erkki

 nurmikkomultaa
 puutarhamultaa
 murskesoraa
 kuorikatetta

Kuljetukset myös PIENELLÄ autolla sekä vaihtolavakuljetukset

 täytesoraa
 seulakiviä
 maankaivua myös
 pienellä koneella
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LOPEN JÄTEHUOLTO
Timo Ranta

- loka-, jäte- ja siirtolavakuljetukset

- viemärien avaukset

- vessojen vuokraukset

p. 019 443 488

auto 0500 486 788
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Apuantero Ky 
Rakentaminen ja remontointi 

 

Kari Ranta 
040 5322 409 

 
Suvipirtintie 6 

03790 Vihtijärvi 

50 vuotta 
autoilun parhaaksi 
Briskin 
Autokorjaamo 

Meiltä Mobil öljynvaihdot 
 määräaikaishuollot kaikkiin merkkeihin 
 ohjauskulmien nelipyörämittaukset 
 kolarikorjaukset autorobot -mittalaitteella 
 jarrujen testaus 
 pakokaasujen mittaukset 
 moottorin säädöt 
 Autocom, autojen vikakoodien purku ja 

vianmäärityksen laite 
 Forte-käsittelyt puhdistuslaitteistolla ja aineiden 

myynti 
 autojen ilmastointilaitteiden huolto 

täysautomaattikoneella 
 diesel -autojen pakokaasumittaukset  
 innovoice lasku- ja rahoituspalvelut 

Kari Brisk  040 840 4859 
kari.brisk@pp1.inet.fi 
Läyliäistenraitti 509, 12600 Läyliäinen 

Sahausta ja puutavaraa 
Lasse Petrell 

 
040 5555 294 /lasse.petrell@gmail.com 

Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen 
 



53



54



55

Ratsastusta rennossa ilmapiirissä 
pienellä maalaistallilla Haavistossa. 

Avoinna sopimuksen mukaan. 

045 674 8154 
www.jetantalli.fi

www.kotihissi.fi
myynti@kotihissi.fi

P. 010 328 5500
Elotie 6, Ylöjärvi

Hinnat alk. 2995€ sis. alv 24 %
Valmiiksi käyttökuntoon asennettuna vakiovarustein.

Kotitalousvähennys työn osuudesta. 

Otathan yhteyttä

Vahinkotarkastukset 
kaikille vakuutusyhtiöille WinCABAS vauriolaskenta-
ohjelmaa käyttäen. 
Korikorjaukset
Autorobot Finlandin tarkoilla mittaus- ja 
oikaisulaitteilla.
Tuulilasien vaihdot ja paikkaukset
Pilkington Autoglass Servicen laajasta valikoimasta 
löytyy tuulilasi kaikkiin autoihin.
Maalaamossamme käytössä Glasurit-automaalit.

KOLARI TAI KOLHU?

VAURIOKORJAAMO
KAIKILLE AUTOMERKEILLE 

www.auto-keha.fi

*Lankaliittymästä 8,8 snt/min.  •  Mobiililiittymästä 8,8 snt/min.

AUTO-KEHÄ OY Karkkila,  Helsingintie 7– 9
AUTOMYYNTI  puh. 0207 590 500 *   •  HUOLTO ja KORIKORJAAMO puh. 0207 590 590*
Myynti ark. klo 9 –17  •   la 9.30 –13.30  •  Huolto ark. klo 7.30 –17

AUTO-KEHÄ OY Forssa,  Tölönkaari 1
AUTOMYYNTI  puh. 0207 590 510*  •  HUOLTO puh. 0207 590 513*
Myynti ark. klo 9 –17  •   la  10 –14  •  Huolto ark. klo 8 –16

Autamme kaikissa kolari- ja vaurioasioihin liittyvissä 
vakuutus-, sijaisauto- ja rahoitusasioissa.

HYÖDYNNÄ ROMUTUSPALKKIO   
PEUGEOT 208 ACTIVE

208 Active VTi 82 16 596 €, sisältää toimituskulut. Vapaa autoetu 425 €/kk. 208 Active VTi 
82 ETG Automaatti 17 530 €, sisältää toimituskulut. Vapaa autoetu 435 €/kk. CO2-päästöt 
97–104 g/km. EU-yhd. 4,2–4,5 l/100 km.  Kuvan auto erikoisvarustein.

208 Active VTi 82 ja Active VTi 82 aut.

16 596 € – 1 500 € = 15  096 €
sis. toimituskulut 600 €

Ilmastointi 
Ajotietokone
Vakionopeussäädin
IsoFix-kiinnikkeet
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Koulutetun hierojan  
palveluita  
Röykän keskustassa 
 

 Klassista ja urheiluhierontaa 
 Lihaskalvokäsittelyä 
 Mobilisoivaa hierontaa 
 Intialaista päähierontaa 
 Raskausajan hierontaa 
 Purentalihasten hierontaa 
 Kinesioteippausta 
 Akupunktiota 
 Kaustislaista jäsenkorjausta 
 Yksilö- ja ryhmäliikunnanohjausta 

 
Avoinna maanantaista perjantaihin 
Tervetuloa! 
 
Elina Airaksinen 
Asemapolku 1 
05100 RÖYKKÄ 
puh. 040 522 0556 
www.elinaairaksinen.fi 
 
Ajankohtaisia juttuja löydät firman  
(T:mi Elina Airaksinen)Facebook-päivityksistä 

Keinukuja 4 05100 Röykkä  /  Puh 0451148320
www.timoruotsalainen.net  /  timo@timoruotsalainen.net

fb Urheiluhieroja Timo Ruotsalainen

Hyvän Olon  
Uimahalli
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 ätsietäK
 .atlassak napuak

netsotso atlassak napuak ätsietäk aatson iov allasiV-PO  
aj nejoppuak-K atsimmiesu aas aulevlaP .ässedyethy  

 ääsil euL .ätsiölämyym ninnamkoT  atson/fi.po.www

 .eelut ävyh ässedhY

www.happybrandingcompany.fi
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Kodikas englannin- ja suomenkielinen päiväkoti 
luonnonkauniilla paikalla Perttulassa.

Hyvien kulkuyhteyksien varrella  
alle 1km Lopentieltä.

Lapset saavat yksittäistä huomiota ja oppivat  
arkiaskareiden, leikkien ja laulujen avulla puhumaan  
myös englantia. 

Toimintaamme kuuluu askartelua, musiikkia, teatteria/
tarinan kerrontaa, leivontaa, monipuolista liikuntaa (esim. 
luistelua omalla kentällä) sekä paljon vapaata leikkiä. 

Tuemme luovuutta, turvallisuudentunnetta ja otamme 
huomioon lasten yksilölliset tarpeet.

 
 

 

1-6- vuotiaat tervetuloa 
tutustumaan!       

Lisätietoja ja hoitopaikkavaraukset:                                                                           
Lori Kautonen   p. 040 578 7728                                                                                    
Asko Kautonen  p. 045 650 0864                                                                                              
asko.kautonen@kolumbus. fi

Vesakon raivaus, vihdan teko, 
istutusajat, jne. perimätiedon 

mukaan:

Yläkuu ja alakuu - kirja
Kuun vaikutus - kirja

Wanhan ajan Kuukalenteri 2018
Kuu ja sää Päiväkirja 2018

www.ylakuu.com 050 535 3321

Vuokraa Vihtijärven kylätalo! 
• Tilava keittiö astiastoineen 
• Pöydät ja tuolit 60 hengelle 
• Kokousvarustelu 
• Tuolihissi  

Kokous, kurssi, juhlat? 

Hinnasto, varaustilanne ja yhteystiedot: 
www.vihtijarvi.fi  
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KAARINAN PIHA JA 
PUUTARHA

- piha- ja puutarhasuunnitelmat 
sekä niiden toteutukset

- puutarhan hoitotyöt ja neuvonta

Kaarina Pullinen 050-363 2967
Vihtijärvi

kaarinapullinen@gmail.com

Puutarha 
Risto Valta

Ryhmäkasveja, viherrakennusta

RistoValta
Puh. 0400 – 475 116

Lustikullantie 147 – 12600 Läyliäinen
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Tervetuloa 
Sale Läyliäisiin!

Sale Läyliäinen 
palvelee

ma–pe 8–21
la 8–20

su 11–19

siellä missä sinäkin

Läyliäistenraitti 984
12600 Läyliäinen
Puh. 019-447 688

Avoinna kesäisin:
ma-pe 9-19, la 9-15, su 12-17

www.mikkolansuoramyynti.

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

Muina aikoina: la 9-14
Tammikuussa suljettu.

Maatilan suoramyynti • Leipomo • Tilauskonditoria

Mikkolan SuoramyyntiMikkolan Suoramyynti
fi

Tilauksesta aito Savusauna ja Makasiini Ravintola
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Meillä on normaalin golfkentän lisäksi
KAIKILLE AVOIN jokamiehen Par-3 kenttä, 

myös Sinulle.

Et tarvitse green cardia tai jäsenyyttä.
Välineetkin voit vuokrata shopistamme

Tällä lipukkeella saat pelipäivän  
kahdelle Par-3 kentällämme

tarjoushintaan

GOLF – FRISBEEGOLF – FUTISGOLF

Tarjous on voimassa arkisin koko kesän 2018.    Etusi jopa 20 €     

Tällä lipukkeella saat normaalin 

18-reiän kierroksen kahdelle

tarjoushintaan

Tarjous on voimassa arkisin koko kesän 2018.    Etusi jopa 45 €

TULE KOKEILEMAAN
GOLFIA!

65 €

30 €

nurmijarvi-golf.fi



 
Kesän aukioloajat (kesä-elokuu) 
Ark 4.45 - 21.00 
La 8.30 - 21.00 
Su 10.00 - 19.00 

Talven aukioloajat  
Ark 4.45 - 19.00 
La 8.30 - 19.00 
Su 10.00 - 19.00 

TAUKOPAIKKA  ILMAN  PAINEITA 
 

SYÖKERIN  TUPA 

Seuraa ilmoittelua: FB Syökerin Tupa 

 
 

Matkahuollon 
toimipiste 

 
 

Veikkauksen 
toimipiste 

 
 

Asiamiesposti 

 
 

Oluet, siiderit, 
lonkerot 

 
 

A la carte 
lista 

 
 Jäätelöt, 

virvokkeet, 
makeiset 

 
 

Vastaleivotut 
kahvilatuotteet 

 
 

Elintarvikkeet 

 
 

Lounas 10.30-14 
Grillituotteet aina 


