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Teksti ja kuva: Anu Nilsson

Koulumme saatiin taas säilytettyä, ainakin toistaiseksi, vahvan aktiivisuuden avulla. Vihtijärven koulun van
hempainyhdistys teki ansiokkaan työn perustellessaan kyläkoulujen säilyttämistä kunnan päättäjille. Myös
yhteistyö muiden kylien kanssa tuotti hedelmää, ja kylät saivat pitää koulunsa yhden äänen enemmistöllä kun
nanvaltuuston äänestyksessä. Mielipiteitä aiheesta sivuilla 16–17.
Vihtijärven kylällä ollaan pitkästä aikaa tilanteessa, jossa meillä ei ole yhtään hanketta meneillään, eikä
siis yhtään palkattua henkilöä huolehtimassa kylän asioista ja niiden kehittämisestä. Nyt siis kylän kehittä
misessä on otettu jalka pois kaasupolkimelta ja mennään vapaalla. Asioita tapahtuu, mutta tahti on ehkä verk
kaisempaa. Viime vuonna päättyneet hankkeet ovat olleet merkittäviä ja näistä kerrotaan sivuilla 3 ja 4. Mei
tä mietityttää myös suunnitteilla olevat kuntaliitokset ja niiden vaikutukset kylämme toimintaan. Erityisesti
tapetilla on ollut mahdollinen osakuntaliitos Nurmijärveen. Voisimmeko päästää irti Vihdistä ja päästääkö
Vihti irti kruunustaan? Kuntaliitosasiasta voi lukea lisää sivuilta 3 ja 5.
Vihtijärven kyläyhdistys on uudistanut jäsenrekisterinsä. Nyt kerätään uudelleen tietoja vanhoilta jäsenil
tä ja otetaan mielellään vastaa uusia jäseniä. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kyläläinen olisi
kyläyhdistyksen jäsen. Mitä enemmän jäseniä, sitä enemmän voimaa on yhdistyksellä ajaa yhteisiä asioita.
Lisätietoa uudesta rekisteristä saat kyläsivuilta www.vihtijarvi.fi tai soittamalla numeroon 050 5249 189.
Monen asian suhteen olemme nyt kuin tien
risteyksessä. On mielenkiintoista nähdä mihin
suuntaan eri tiet vievät.
Hyviä lukuhetkiä kylälehden parissa!
AnuN
PS. Uusia yrityksiä on taas tullut mukaan ky
lälehteemme mainostajiksi. Katso kylän ja lä
hialueiden palvelut lehden takaosasta!
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Viime vuoden elokuussa päättyi kolmi
vuotinen Kylän kehittämishanke II ja jou
lukuun lopussa kaksivuotinen VITAL –
Uusmaalaisen kylän kehittämisen mal
li. Tärkeimmät tavoitteet Kehittämishan
ke II:ssa olivat kylätalon ja sen k äytön ke
hittäminen sekä kylän kehittämistä ja toi
mintaa edistävät asiat.
VITALin tavoitteena oli löytää maa
seutumaisen kylän kehittämisen malli,
jota pystyttäisiin soveltam aan myös
muissa kylissä. Näin kävikin, että malli
löytyi. Nyt täytyy vaan toimia niin, että
se saadaan kunnan hallinnolliseen käsit
telyyn. Hankevastaava Kaarina Pul
linen ja FCG Oy:n Anssi Savisalo kävi
vätkin esittelemässä sitä 26.3. Vihdin
kunnanvaltuutetuille. Tavoitteena on, et
tä se tulee osayleiskaavatyön avuksi, sil
lä osa kaavoitustyöstä on jo tehty. Hanke
on hieno näyte eri viranomaisten yhteis
työstä. Olisi harmi, jos sitä ei työstettäisi
jatkossa. Koetamme kaikin tavoin saada
hyvän yhteistyön merkeissä asian eteen
päin nimenomaan kunnan taholla. Tämä
olisi myös uusi tapa työskennellä yhdes
sä kunnan kanssa.
VITALissa oli myös kansainvälinen
osuus. Vierailimme keväällä Irlannissa,
ja irlantilaiset vastavuoroisesti täällä syk
syllä. M
 olemmista vierailuista saimme
hyviä kokemuksia ja uusia käytänteitä toi
mia yhdessä. Monin paikoin heillä oli sa
moja ongelmia ja haasteita kylien kehit
tämisessä kuin meillä. Irlantilaisten vie
railussa huomasimme, että suomalainen
metsä ja luonto ovat kerta kaikkiaan ai
nutlaatuinen kokemus u lkomaalaisille.
Siitä todistuksena oli Rokokallion retki,
jonka maastosta löytyi aina uutta ihme
teltävää ja ihasteltavaa.
Yhteistyö Irlannin kanssa on jatkunut
niin, että Vihtijärven 5–6-luokkalaiset
ovat toukokuussa l ähdössä kumppaniky
lään leirikouluun. Retkestä tulee varmas
ti mahtava ja ikimuistoinen.

kokoontui ensimmäistä kertaa maa
liskuussa Vihtijärvellä. Kuntayhteistyötä
kylien kanssa tehtiin 80-luvulla kylä
toimikuntien neuvottelukunnan kautta.
Hienoa, että kunnan k anssa on jälleen
löytynyt y hteistyö kylien asioiden hoidos
sa. Kunta on luvannut olla mukana
kannustamass a ja se on nimennyt
yhteyshenkilöksi hallintosihteeri Antti
Luukkasen. Viimesyksyinen kylien yh
teinen kyläkoulutaistelu myötävaikutti
Antin nimittämiseen. Hienoa, yhteis
työssä on voimaa!
Kyläfoorumissa tullaan käsittelemään
kylien kannalta tärkeitä asioita tee
moittain ja tullaan kutsumaan eri esitel
möitsijöitä vierailulle. Jos tarvitaan vi
rallista yhteisöä asioiden eteenpäin vie
miseen, niin Viakas ry (Vihdin asukasja kylätoiminta) tulee toimimaan viralli
sena t ahona. Kyläfoorumin yhteinen tah
totila oli, että mitään uutta virallista orga
nisaatiota ei perusteta.
Täällä Vihtijärvellä meillä on oma
foorumi, kun kaikki kylän yhdistykset
tapaavat kaksi kertaa vuodessa. Tapaa
misissa p äivitetään omat tapahtumat ja
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kartoitetaan mahd ollinen yhteistyö.
Tapaamiset ovat osoittautuneet antoisik
si ja hyväksi tavaksi toimia yhdessä.
Hyvän yhteistyön tulos on t uleva Vih
tijärven osakaskunnan 50-vuotisjuhla
kaikille kyläläisille 13.6. 2015 Nummi
tuvalla.
Tällä hetkellä ei ole käynnissä hank
keita, mutta tulemme kartoittamaan hal
lituksen kanssa mahdollisesti toteutetta
via uusia hankkeita. On muistettava, et
tä jokaiseen hankkeeseen täytyy olla
omarahoitusosuus ja kaikki kulut on
maksettava, sillä maksatukset tulevat
vasta jälkikäteen. Tälläkään EU-rahoi
tuskaudella ei voi hakea normaaliin ky
lätoimintaan hankerahoitusta.
Hankkeiden tulee keskittyä pääasias
sa kylän kehittämiseen ja luoda jotakin
uutta.

Kylätoimintaa

Mediatiimi on jälleen työskennellyt hie
nosti ja saamme nauttia Vihtijärveläisen
kirjoituksista. Lehteä on toimitettu jo
kohta 20 vuotta, m
 ikä on merkittävä saa
vutus. Lehden sivumäärä on kasvanut ja
toimittajakunnassa on myös ammattilai
sia. Kiitos heille hienosta työstä.
Kylätalolla ja Nummituvalla toimii
tällä hetkellä eri harrastuspiirejä. Paikat
ovat erinomaisia ja on hyvä, että myös ta
loudellisesti olemme löytäneet hyvät rat
kaisut Maaseudun Sivistysliiton tuilla.
Oman kylän harrastuspiirit ovat ensi
arvoisen tärkeitä kaikille osapuolille.
Harrastamaan ei tarvitse lähteä kauem
mas.

Nurmijärveen liittyminen?

Tulevista asioista suurin on Vihtijärven
mahdollinen osakuntaliitos Nurm i
järveen. Asian käsittely vie oman aikan
sa molempien kuntien hallintoelimissä.
Kerron tästä asiasta toisaalla tässä leh
dessä.
Kaikille kyläläisille kiitos yhteis
työstä. Kiitokset myös hallituksen jäse
nille ja muille yhdistyksen toiminnassa
mukana olleille!

Kyläfoorumi

Uusille luoville yhteistyötavoille tulee an
taa sijaa, sillä kunnassa ei ole resursseja
kylien kehittämiseen. Uudelleen herätet
ty tapa kyläyhteistyöstä kunnan kanssa
on hiljattain perustettu kyläfoorumi. Se
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Tervehtien Anu K
Kyläyhdistyksen pj

Kyläkeskuksen alueella runsaasti
hyviä rakennuspaikkoja

– VITAL-hankkeen satoa
Kaarina Pullinen

Teksti: Heli Einesalo • Kuva: Anu Nilsson
Vihtijärven asukkailla ja maanomistajil
la on kiinnostusta ja tahtoa kehittää ky
län maankäyttöä siihen suuntaan, että
olemassa olevat kunnalliset palvelut voi
daan säilyttää ja yhteinen jätevesijärjes
telmä toteuttaa kyläkeskuksen alueella.
Näin kerrotaan joulukuussa päättyneen
VITAL-hankkeen loppuraportissa.
Hankkeen vetäjänä toiminut Kaarina
Pullinen kertoo, että hankkeen myötä
tarkastelualueelta (2 km koulusta) löytyi
peräti 65 uutta rakennuspaikkaa.
VITAL oli myös Vihtijärven ensim
mäinen kansainvälinen hanke. Kansain
välisyydellä haluttiin saada mahdollisim
man laaja näkemys kylämallin luomi
seen. Sopiva kumppanikylä löytyi Irlan
nista, ja lisäksi Ruotsista ja Virostakin
ammennettiin ideoita. Näitä yhteyksiä voi
käyttää myös mahdollisissa tulevissa
hankkeissa h yväksi, Kaarina arvelee.
Vihtijärven koulun 5.–6.-luokkalaisten
leirikoulu suuntautuu tänä keväänä juuri
Irlantilaiseen kumppanikylään, Golee
niin.

Hillityn kasvun toive

Maanomistajien suhtautuminen kylän ke
hittämiseen on pääosin ilahduttavan po
sitiivinen, Kaarina kertoo. Moni olisi val
mis siihen, että omaa maata käytettäisiin
uudisrakentamiseen.
Mutta miksi rakennuspaikkoja ha
lutaan nyt etsiä? Ihan se perimmäinen
syy VITAL-hankkeelle oli koulun, ja si
tä kautta kylän elinvoimaisuuden, säilyt
täminen. Jotta koulu säilyy, pitää olla tar
peeksi lapsia. Ja jotta pientä kasvua ky
län asukasmäärään tulisi, pitää kylälle
voida muuttaa ja rakentaa. Jos koulu säi
lyy, säilyvät myös ihmiset ja sitä kautta
kaikki muukin toiminta. Koulun säily
misen voi siis katsoa olevan koko kylän
yhteinen intressi, vaikkei omassa talou
dessa kouluikäisiä lapsia olisikaan.
Vaikka hienoista väestönkasvua toivo
taan, Vihtijärven tahto on pysyä maaseu
tumaisena kylänä. Tiivistä, vieri viereen
rakentamista ei havitella. Koulu kuiten
kin kestäisi oppilasmäärän pienen lisäyk
sen, ja lähellä koulua olisi paljon alueita,
joille rakentaminen hyvin soveltuisi.
Kunnan rahat ovat kuitenkin vähissä,

eikä resursseja kylien kaavoittamiseen
ole. ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja
ympä r istök eskus) lä hettää usein
bumerangina takaisin ne rakennuslupa
hakemukset, joita haja-asutusalueilta
lähetetään. Jos esimerkiksi tilalla ei ole
rakennusoikeutta jäljellä, ei lupaa heru,
vaikka tilan pinta-ala olisi suuri ja raken
tamiseen soveltuvia paikkoja olemassa.
Ongelma ei ole vain Vihtijärven, eikä
vain Vihdin kylien, vaan pienten kylien
kautta maan. VITAL-hankkeessa poh
dittiinkin sitä, voisiko rakentamista mah
dollistaa jollakin muulla tavalla kuin kaa
voituksella. Mitä me voisimme tehdä hel
pottaaksemme viranomaistyötä kylien
kehittämisen suhteen?
Hankkeen jälkimainingeissa näyttää
siltä, että kylän keskustan osayleiskaa
voitus olisi ehkä kuitenkin sujuvin keino
kylän keskustan maankäytön ratkaisemi
seksi. Kaava antaisi mahdollisuudet ra
kennuslupien saamiseksi suoraan ja antai
si joustoa tonttikokoihin ja mahdollisen
rakentamisen aikatauluihin. Suunnittelu
tarveratkaisussahan tontin koon on olta
va puoli hehtaaria, ja rakentaminen pitää
aloittaa tietyn ajan kuluessa.
Kaavoitusta ei kuitenkaan voi esi
merkiksi hankerahoituksen turvin tehdä,
sillä se on kunnan tehtävä. Mutta voitai
siinko tehdä yhteistyötä?

Vihtijärvestä aivan
uusi kylämalli?

Rakentamisen mahdollistaminen oli VI
TAL-hankkeen keskiössä, vaikka muita
kin tavoitteita oli. Yleisesti ottaen tavoit
teena oli löytää metropolialueen läheisyy
teen sopiva maaseutumaisen kylän mal
li. Hankkeessa tarkasteltiin myös mm.
elinkeinotoimintaa ja liikenneyhteyksiä.
Etätyön mahdollisuudet, lähituotanto,
mahdollinen paikallinen hallinto, Kaari
na Pullinen luettelee. Jotta oma hallinto
voisi toimia, on perusasioiden oltava kun
nossa. Paikallisen hallinnon vahvistami
nen on aloitettu kyläyhdistyksen sään
töjen päivittämisellä sekä sähköisen jä
senrekisterin perustamisella.
Hankkeen myötä kylällä tehtiin mm.
luontoselvitys. Miten kylän upeaa luon
toympäristöä voisi varovasti kehittää tu
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levaisuuden luontoon liittyvien elinkei
nojen parantamiseksi? Voitaisiinko teh
dä esimerkiksi luonto- ja retkeilyreittejä?
Voisiko luontomatkailu työllistää ky
läläisiä? Voitaisiinko saada aikaan lähi
ruokatuotantoa?
Hankkeen tuloksena syntyi kart
tamuotoinen kylämalli, kehityskuva, jos
sa on mm. esitetty mahdollisten uusien
rakennuspaikkojen sijainnit. Hankkee
seen liittyvä materiaali on luettavissa ky
län nettisivuilla osoitteessa
www.vihtijarvi.fi.
Ajatuksena on, että mallia voitaisiin
hyödyntää myös muissa uusmaalaisissa
kylissä, Kaarina kertoo.

Mitä seuraavaksi?

VITAL-hanke oli eräänlainen ”lankun
raotus sorkkaraudalla”, Kaarina kuvai
lee. Se antoi tukea vesihuoltojärjestelmän
toteuttamiselle, ja synnytti pohjan uusil
le mahdollisille hankkeille. Esimerkiksi
luonto- ja m
 aisemaselvityksiä voi käyt
tää pohjana monille jatkotoimenpiteille.
Luontoreitit, maisemointi, kevyen liiken
teen väylät... Monia asioita voisi kehittää.
Jo hankkeen alkaessa ilmassa leijui
kysymys siitä, onko Vihti oikea kunta
Vihtijärvelle. Joukkoliikenne oman ky
län keskuksiin on olematon. Moni käyt
tää jo nyt enemmän naapurikuntien pal
veluita, kun esimerkiksi Hyvinkää,
Klaukkala ja Karkkila ovat kaikki lähem
pänä kuin Vihdin p alveluiden keskukse
na toimiva Nummela. Luonteva kulku
suunta Vihtijärveltä ei ole oman kunnan
suuntaan. VITAL-hankkeen selvitykset
ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että Nur
mijärvi olisi oikea suunta Vihtijärvelle,
mikäli osakuntaliitos on mahdollinen,
Kaarina toteaa.
Mitä rakennuslupiin tulee, pallo täy
tynee tässä vaiheessa heittää kylän kes
kustan maanomistajien käsiin. VITALhankkeen tuottama materiaali kannattaa
lisätä mukaan hakemuspapereihin tai sii
tä kannattaa ainakin mainita kun hakee
rakennuslupaa tai suunnittelutarve
ratkaisua.
VITAL-hankkeen tulokset on esitelty
Vihdin kunnanvaltuustolle maaliskuun
lopulla.

Kruunusta
tulppaanin
terälehdeksi?
Teksti: Lea Viitaniemi
Vihdin kunnanhallitus on saanut juurikin
tämän lehden painamisen aikoihin pos
tia. Vihtijärven kyläyhdistys on lähettä
nyt sinne esityksen, jossa Vihtijärvi irro
tettaisiin Vihdin kunnasta ja siirrettäisiin
o saksi Nurmijärven kuntaa. Tämä
toimenpide on nimeltään osakuntaliitos.
Nurmijärveen liittyminen ei ole ko
vinkaan uusi idea. 1930-luvulla sitä jo
yritettiin toteuttaa. Silloin asia ei eden
nyt, mutta nyt on aika uusi. ”Nyt on tä
män asian aika”, sanoo kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Anu Kuusela. ”Jos tämä
ei nyt mene läpi, niin sitten se asia voi
daan unohtaa.”

Julkiset palvelut
julkisella liikenteellä

”Vihti on kaunis ja hyvä kunta, mutta
meidän ei ehkä kannata verojamme mak
saa Vihtiin, kun palveluita käytetään pää
asiassa Nurmijärven tai muiden kuntien
alueella”, Anu selvittää. Kyläläisiltä on
kyselty asiasta useaan otteeseen ja ihmi
set ovat olleet s amoilla linjoilla. Kyläko
kouksissa asia otetaan toistuvasti esille.
”On ensiarvoisen tärkeää, että kyläläiset

ovat tässä mukana yhtenä rintamana. Tä
mä on meidän kaikkien yhteinen juttu.”
Palveluiden säilyttäminen ja pa
rantaminen ovat avainasemassa kunnan
vaihdoksessa. Esimerkiksi äitiysneuvo
laan tai terveyskeskukseen pääsisi käy
mään bussilla, kun se olisi Klaukkalassa.
”Busseja meiltä menee Klaukkalaan päin
noin kymmenen vuoroa päivässä, Vih
tiin, Nummelaan tai Lohjalle ei yhtään.”
Toki jo nyt oman terveysasemansa saa
valita muualtakin. K
 uitenkin erikoissai
raanhoito vaatii matkustamisen Lohjalle
saakka. Nurmijärveläisinä kävisimme
erikoissairaanhoidossa Hyvinkään sai
raalassa, joka on huomattavasti lähempä
nä kuin Lohjan sairaala.
Palveluiden suunta on k ehittynyt niin,
että Vihtijärveltä asioidaan pääasiassa jo
ko Nurmijärvellä, Karkkilassa tai Hyvin
käällä. Työpaikat lienevät keskittyvän
pääkaupunkiseudun suuntaan, jonne kul
jetaan Röykän ja Klaukkalan kautta.
Myös teiden kunnolla taitaa olla osansa
asiaan. Ammattikoulu, lukio ja kaupat
ovat luontevasti lähempänä Nurmijärvel
lä kuin Nummelassa tai Lohjalla.

Taloudellisesti järkevä juttu

Vesi- ja viemäriverkosto on eräs huo
mionarvoinen seikka, miksi kyläyhdistys
on päätynyt ajamaan osakuntaliitosta.
”Vihti ei tule meille putkea vetämään.
Osana Nurmijärven kuntaa olisi kenties
helpompaa liittyä kunnan vesihuollon pii
riin. Ainakin siihen verkostoon olisi edul

lisempaa liittyä, s illä se on huomattavas
ti lähempänä”, Anu Kuusela perustelee.
Koulu, tuo aarteemme kylän pa
raatipaikalla, oltiin jälleen v iime syksy
nä vaarassa menettää. Takeita ei tosin
Nurmijärven s uunnastakaan ole kyläkou
lun säilyttämiselle. ”Voisi ajatella, että
Röykän rajalta oppilaita saattaisi tulla
meille päin, etenkin jos Röykän koulus
sa tulee ahdasta. Muuttaahan Röykkään
koko ajan lisää perheitä.”

Prosessin vaiheet

Osakuntaliitoksesta tehdään siis esitys
Vihdin kunnanhallitukselle. Sekä lähet
tävän että vastaanottavan kunnan lausun
tojen pitää olla valmiit puolen vuoden si
sällä e sityksen antamisesta. Mikäli mo
lemmat kunnat ovat myötämielisiä, me
nee asia valtiovarainministeriöön kier
rokselle. Siinä liitosta valmistellaan, pyy
detään lausuntoja sekä tehdään kuulutuk
sia. Tässä vaiheessa jokaisella, yksittäi
sellä kansalaisellakin, on mahdollisuus
antaa näkemyksensä asiaan. Valtiova
rainministeriö päättää liitoksesta. ”Jos
homma etenisi ripeästi, olisi mahdollis
ta olla osa Nurmijärven kuntaa aikaisin
taan tammikuun ensimmäinen päivä
vuonna 2017.”
Mikäli osakuntaliitos toteutuu, maa
lattaisiin karttakuviot uusiksi: ”Vihti me
nettää kruununsa, mutta Nurmijärvi saa
puuttuvan tulppaanin terälehtensä”, Anu
Kuusela muotoilee.

Leffaan Vihtiin ja kauppareissulle Nurmijärvelle
Koonnut: Laura Rostén-Jokinen
Kevään aikana mediatiimi teki pienen gallupin siitä, millä paik
kakunnilla kyläläiset asioivat. Vastauksia saatiin 33 ihmiseltä.
Gallupissa kysyttiin, millä paikkakunnilla vastaajat käyvät ruo
kakaupassa, kirjastossa, elokuvissa ja uimahallissa. Vastauk
sia eri kohtiin saatiin yhteensä 117 kappaletta. Otanta on pie
ni, mutta antanee hieman käsitystä, mihin me suuntaamme asi
oimaan.
Kun kysyttiin, millä paikkakunnalla hoidetaan ruokakaupas
sa käynti, vastauksia saatiin kaikilta vastanneilta. Moni oli lue
tellut useamman paikkakunnan, ja tähän gallupiin laskettiin
vain ensimmäisenä mainittu paikkakunta. Vastanneista 17
ilmoitti käyttävänsä Nurmijärven kauppoja. Karkkila keräsi
vastauksista 9. Pari vastaajaa on käynyt kaupassa ensisijaisesti
Vihdissä tai Hyvinkäällä.
Kirjastokysymykseen vastasi 22 henkilöä. Nurmijärvi oli kir
jastoasioinnin ykköspaikka, sillä siellä ilmoitti asioivansa 13
vastanneista. Vastaajista viisi ilmoitti käyttävänsä kirjastoautoa.
Kun meidän haastattelemamme vihtijärveläinen lähtee elo
kuviin, hän suuntaa usein kirkonkylälle. Vastaajista, joita tässä

kysymyksessä oli 22 kappaletta, Vihdin Kinoa ilmoitti käyttä
vänsä 9. Nurmijärvellä ei kukaan kertonut käyvänsä elokuvis
sa, vaikka elokuvateatteri sieltäkin löytyy. V
 antaalla oli käynyt
6 ja Hyvinkäällä 4 vastaajista. Myös Karkkila ja Helsinki mai
nittiin.
Uimahallikysymyksessä Nurmijärvi oli ylivoimainen: 20
vastaajaa ilmoitti käyttävänsä Rajamäellä sijaitsevaa Nurmijär
ven uimahallia, vaikka se on ollut pitkään remontissa. Pari vas
taajaa sanoi käyvänsä Hyvinkäällä tai Lohjalla uimassa. Kukaan
ei ilmoittanut käyttävänsä kotikunnan uimahallia, joka sijait
see Nummelassa. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 25
kappaletta.
Kun lasketaan yhteen kaikki vastaukset, Nurmijärvi sai eni
ten mainintoja (55 mainintaa eli 47 %). Toiseksi tuli Vihti (20
mainintaa eli 17 %). Karkkila (13 mainintaa eli 11 %) ja
Hyvinkää (11 mainintaa eli 9 %) olivat melko tasaväkisiä. Van
taallakin käydään (8 mainintaa eli 7 % vastauksista). Yhteen
vetona: 83 % haastateltujen vihtijärveläisten asioinneista suun
tautuu muualle kuin kotikuntaan.

5

Maailma on muuttunut
– myös Vihtijärvellä
Teksi ja kuva: Heli Einesalo

Kylällä puhaltavat muutoksen tuulet. Puuhataan vesi
osuuskuntaa ja mahdollista liitosta Nurmijärveen.
Pohditaan, millä tavoin maankäyttöä voisi tehostaa ja
rakentamista helpottaa, jotta kylän a
 sukasmäärä voisi
lisääntyä. Silti, toiveissa on jatkossakin olla se p
 ieni,
maaseutumainen kylä, jossa on oma koulu, päiväkoti,
kappeli ja hautausmaa. Markku Pietilä, on jollain tapaa
kytköksissä tähän kaikkeen.
Markku Pietilä, 58, on juuri väis
tynyt yrityksensä toimitusjohtajuu
desta tehden tilaa tyttärelleen Lotalle. Mies itse jatkaa hallituksen
puheenjohtajana, joten täysin eläk
keelle ei vielä ole tarkoitus jäädä.
Aikaa on kuitenkin jatkossa ehkä
enemmän myös harrastuksille,
joista yksi tärkeä on vapaaehtois
työ omalla kotikylällä.

Markku tuumaa. Hiiskula on ky
län suurin maanomistaja. Kartano
voisi tulevaisuudessa olla myös
työllistävä tekijä kylällä, ja lisäksi
sillä on valtava rakentamisen
potentiaali, Markku pohtii. Hän
kertoo, että Hiiskulan kartanolla
on halu olla kylän kehittämistyös
sä mukana järkevällä, suunnitel
mallisella tavalla.

Useita luottamustoimia
kylällä
Markulla on monta roolia Vihtijär
vellä: kyläyhdistyksen hallituksen
varapuheenjohtaja, vesiosuuskun
nan puheenjohtaja, Vihdin seura
kunnan kirkkovaltuuston jäsen, ja
viimeisimpänä Hiiskulan kiinteis
töyhtymän hallituksen puheenjoh
taja. Näissä toimissa saa hyvän ko
konaiskuvan siitä, mitä kylällä ta
pahtuu.
Markku näkee Vihtijärvessä
valtavasti potentiaalia. ”Metropoli
alueen läheisyys, luonto, vesistöt,
yhteisöllisyys”, hän mainitsee
muutamia. Tulevaisuuden Vihtijär
ven hän näkee maaseutumaisena
kylänä, joka on kyläkeskuksen
alueella fiksusti ja väljästi kaavoi
tettu, ja jossa asuu pääkaupunkiseu
dun läheisyyttä ja luontoa arvosta
via, omatoimisia ihmisiä.
Hiiskulan kartanon ja Vihtijär
ven kylän suhde on merkittävä,

Kylän edustajana
kirkkovaltuustossa
Markku valittiin viime marras
kuussa Vihdin kirkkovaltuustoon
vihtijärveläisen Kappeli keskellä
kylää -ryhmän ehdokkaana. Eh
dokkuus taisi yllättää miehen it
sensäkin, mutta ääniä kertyi lopul
ta kolmanneksi eniten koko Vih
dissä ja mies tuli valituksi. Vihti
järvi on Vihdin kylistä ainoa, jol
la on oma kappeli ja hautausmaa.
”Ne ovat kylälle tärkeitä”, Markku
miettii.
Yritysmaailmassa pitkän uran
tehneelle miehelle seurakunta
näyttäytyy hyvin erilaisena orga
nisaationa. Hallinnollinen toi
mintatapa poikkeaa yritysmaail
masta paljon, mikä tuo oman sä
väyksensä kirkkovaltuutettuna toi
mimiseen. ”Olen hyvin kiitollinen
saamastani luottamuksesta tähän
tehtävään”, Markku kertoo.
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Markku Pietilä

Toiveissa liitos
Nurmijärveen
Mistä ihmeestä mies saa motivaa
tion kaikkeen tähän toimintaan
oman pienen kylän hyväksi? ”Kun
haluaa kehittää kylää, on oltava
valmis lähtemään itse mukaan te
kemään”, hän tuumii. Mies kertoo
olevansa suorastaan ihmeissään
siitä, millaista intoa ja omistautu
mista kylän aktiiviset henkilöt ovat
menneinä aikoina osoittaneet.
”Kun aikoinaan ensimmäistä ker
taa kuulin suunnitelmista pelastaa
purku-uhan alla ollut kyläkoulu
omin voimin, en uskonut sen toteu
tumiseen hetkeäkään.” Mies ker
too jälkeenpäin kertoneensa eteen
päin tarinaa, jossa näin todella ta
pahtui: koulutalo lunastettiin kun
nalta, korjattiin, ja vuokrattiin kun
nalle koulutoimintaan. ”Moni ei
ole uskonut tarinaa todeksi”, Mark
ku kertoo.
Selvityksen alla oleva mahdol
linen osakuntaliitos Nurmijärveen
on erittäin tärkeä asia. Näyttää sil
tä, että se toteutuessaan voisi mah

dollistaa vesiosuuskunnan, ja näin
ollen myös rakentamisen ongelmat
voisivat helpottua, Markku toivoo.
Se taas vaikuttaisi suotuisasti ko
ko kylän kehitykseen, palveluiden
säilyttämiseen ja lisäämiseen.
Maailma on muuttunut, ja täl
laiselle asum ismuodolle, jossa
luonnon läheisyys yhdistyy metro
polialueen läheisyyteen, on kysyn
tää. Esimerkiksi työnteon luonne

on muuttunut, ja etätyö on yhä ylei
sempää, Markku pohtii.
Näin kesän kynnyksellä Mar
kulla ja puolisolla Raija Toiviaisella ei ole vielä erityisiä loma
suunnitelmia. Työn p uolesta on
vuosien saatossa täytynyt matkus
taa niin paljon, että kesälomalla on
mukavaa olla ihan kotinurkissakin.
Raijan juuret ovat Vihtijärvellä.
Viisi vuotta kylällä asunut mies

tuumaa, että nykyinen kotitalo on
se viimeinen. Uusperheen lapset,
Markun Lotta ja Laura sekä Rai
jan Ville, ovat jo aikuisia. Vihtijär
ven rannassa seisova talo tarjoaa
kaiken sen, mitä toivoa voi. On
luonto ja rauha, mutta tarpeeksi ly
hyt matka rakkaiden auto- ja moot
toripyöräharrastusten – ja työnkin
– pariin.

Tiivistelmä www.vihtijarvi.fi -sivun uutisesta 10.3.2015:

Hiiskulan organisaatiossa muutoksia Tilanhoitajan toimi vakinaistettiin

Hiiskulan kartano on perustettu Vihtijärvelle alun perin vuon
na 1836. V
 uodesta 1987 kartanoa on hallinnoinut kiinteistö
yhtymä Hiiskulan kartano. Tammikuun 2015 alusta kiinteis
töyhtymän organisaatiossa on tapahtunut muutoksia.
Kiinteistöyhtymän hallituksen puheenjohtajana vuodesta
2004 on toiminut pian 66 vuotta täyttävä Tom Pettersson,
joka tämän lisäksi on toiminut Brummerin perheen neuvon
antajana yli 40 vuotta. Hänen toimikautenaan kiinteistöyhty
män toimintaa on uudistettu ja kehitetty määrätietoisesti. Tom
Petterssonin aikaansaannoslista on pitkä.

syksyllä 2014

Aiemmin tilanhoitajan tehtäviä on hoitanut Kiinteistöyhty
män yksi omistajista, Hans Brummer. Toukokuussa 2014 va
littiin Hiiskulaan tilanhoitajaksi Timo Syrjänen. ”Tehtävä
kenttäni Hiiskulassa on todella monipuolinen ja mielenkiin
toinen”, kertoo Timo. ”Näen Hiiskulassa paljon mahdolli
suuksia rakennuskannan kehittämisen, metsätalouden ja puis
tometsänhoidon saralla”.
Hans Brummer jatkaa kiinteistöyhtymän hallituksen jäse
nyyden lisäksi myös Hiiskulan taloushallinnon ja kiinteistö
huollon toimissa. (KP)

Kiinteistöyhtymän hallitukselle
valittiin uusi
puheenjohtaja

Hiiskulan kiinteistö
yhtymän hallitus ja
tilanhoitaja keväällä
2015 (Ylhäällä
vasemmalla Hans
Brummer,
oikealla Timo
Syrjänen, istumassa
Markku Pietilä (vas)
ja Tom Pettersson)

Tom Pettersson jatkaa kiinteistöyhtymän hallituksen jäsene
nä. Hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 2015 alusta on va
littu vihtijärveläinen Markku Pietilä.
”Hiiskula on merkittävä tekijä seudulla ja resurssien lisää
misen myötä toiminta- ja kehittämismahdollisuudet parane
vat entisestään. Potentiaalia kyllä on”, toteaa Markku.

Tiesitkö?
Ikäjakauma:
0-9 vuotta 64 henkilöä (joista 0–3-vuotiaita 16)
10-19 58
20-29 29
30-39 71
40-49 70
50-59 93
60-69 84
70-79 45
80-100 17
(Tilanne 31.12.2014,
lähde Vihdin kunta, Tilastokeskus)

Meitä vihtijärveläisiä on yhteensä 531, josta pieni
enemmistö miehiä (271). Vihtijärveläinen on
keskimäärin 46-vuotias. Kappalemääräisesti
eniten on 51-vuotiaita (15 henkilöä).
Asukasmäärä Vihtijärvellä notkahti hieman vuonna
2014. Tähän asti joka vuonna tasaisesti kasvanut
asukasmäärä väheni vuodesta 2013 kahdeksalla
henkilöllä.
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Koonnut: Heli Einesalo

VU

DE

N KYLÄ

20

10

Vuoden kyläläiset

O

TIJÄRV
I
VIH

Vihtijärven kotisivuilla esitellään joka kuukausi yksi kyläläinen. Palstan tarkoitus on tuoda kyläläisiä
lähemmäs toisiaan ja esitellä yleisölle sekä uusia että vanhoja, tuttuja ja tuntemattomampia kyläläisiä.
Vihtijärveläinen esittelee nyt menneen vuoden kyläläiset lyhyesti. Lue kotisivuilta jutut kokonaisuudessaan ja käy ehdottamassa uutta kuukauden kyläläistä osoitteessa www.vihtijarvi.fi.
Toukokuu 2014:
Lori Gaddy-Kautonen,
47

Heinäkuu 2014:
Eeva Heikkilä, 74

Kesäkuu 2014:
Sami Jetsonen,
36

Elokuu 2014:
Suvi Virkki, 32

Eeva ja Seppo Heikkilän kesä
mökki löytyy Ylimmäisten ran
taan vievän Hepoluhdintien var
resta. Hirsinen mökki valmistui
pienen suolammen rantaan mel
kein kolmekymmentä vuotta sit
ten.
Eeva on pitkän linjan vihtijär
veläinen. Vaikka Eeva onkin syntynyt Jyväskylässä ja on Karja
lan evakkoja, pitää hän kuitenkin Vihtijärveä kotikylänään.
Neljävuotiaana Eeva joutui lähtemään yhdessä siskonsa S
 eijan
kanssa Ruotsiin sotalapsiksi. Siellä Eeva ehti asua melkein
kaksi vuotta. Seitsemän vanhana Eeva muutti Vihtijärvelle Sor
variin yhdessä vanhempiensa Vilhelmi ja Alma Silvastin kans
sa.
Eevasta mökkeilyssä on kaikkein parasta luonnon läheisyys.
Varsinkin marjastus, sienestys ja muuten vain metsässä kuljes
kelu ovat parasta. Hyvät marjastus- ja sienestysmaat ovatkin
aivan mökin vieressä. Metsän keskellä on rauhallista ja sauno
minen puulämmitteisessä saunassa on mahtavaa. Mökkeilyn
lomassa on lisäksi kiva käydä tuttujen ja sukulaisten luona vie
railemassa. Kylällä on paljon vanhoja tuttuja, joita on m
 ukava
tavata vaikkapa juhannusjuhlilla tai Nummituvan tansseissa.
”Tänä kesänä ei mökillä ole tullut vielä käytyä kovinkaan pal
jon, koska on ollut niin viileät kelit”, Eeva harmittelee. (SA)

Toukokuinen kuukauden kyläläi
semme tuleekin alun perin vähän
kauempaa. Kautosten kaunista
taloa emännöi Lori GaddyKautonen. Lori on syntynyt
Raleighin kaupungissa, PohjoisCarolinassa, Yhdysvaltojen itä
rannikolla. Opiskelu tekstiili
suunnittelijaksi kuljetti Loria USA:ssa Georgian ja Virginian
osavaltojen kautta Philadelphiaan, Pennsylvaniaan, jossa kuu
kauden kyläläisemme suoritti Masters of Arts -tutkintonsa pää
aineenaan taiteet.
Lori oli opiskeluaikoinaan tavannut suomalaisia taiteilijoita
ja käynytkin Suomessa. Jokin maassa viehätti, ja vuonna 1997
Lori päätti ”myydä kaiken” ja lähteä vuodeksi Suomeen. L
 orilla
ja Askolla on yhteinen yritys Kids World Playschool Perttulas
sa. Englanninkielisen päiväkodin toiminnassa taiteilla on vank
ka sija. Lorille tärkeä ja rakas asia on edistää taidekasvatusta
lastentarhoissa. Omassa työpaikassa taiteet ovatkin keskeinen
elementti. Kun taidetta ja musiikkia tehdään leikin y hteydessä,
tulee lapsi käyttäneeksi resurssejaan eri tavoin kuin muuten ja
pääsee kehittymään entistä monipuolisemmin. Lorin ja Askon
päiväkodissa tehdään lasten toimesta muun muassa ympäristö
taidetta. (KP)

Koulun pihalta löytyi tyytyväi
nen eka- ja kolmasluokkalaisten
äiti, kuukauden kyläläisemme
Suvi Virkki. Iloa aiheuttaa
tietysti se että kolmasluokkalai
sen Juuson lisäksi Jenni-kuo
pus aloitti koulun tänään. Sekin
ilahduttaa että samat tutut opet
tajat, joita tänäkin vuonna on
kolme, ovat oppilaita vastassa koulun ovella.
Suvin perheeseen kuuluu Juuson ja Jennin lisäksi aviomies
Veikko (”Viki”), sekä usein vierailevat Vikin jo aikuiset l apset.
Perheen asettuminen Vihtijärvelle oli nopeatahtinen tapahtumien
sarja. Virkit asuivat Tikkurilassa ja Vantaalta oli jo hankittu
tontti, jolle oli tarkoitus rakentaa oma talo. Virkkien talo Lapoon
rannalla oli alun perin Perttulasta kotoisin olevan Vikin lapsuu
den kesäpaikka, josta oli 80-luvulla tullut isä-Virkin ympärivuo
tinen koti. Vikin isä kuoli kuitenkin yllättäen alkukesällä 2012
ja tuon heinäkuun aikana Suvi ja Viki tekivät päätöksen muuttaa
Vihtijärvelle.
Päätös oli helppo eikä sitä ole kertaakaan kaduttu. Lasten
kohdalla vaakakuppiin asetettiin Tikkurilassa 700 oppilaan
koulu ja Vihtijärvellä vähän yli 40 oppilaan koulu. Valintatalo
Röykässä on yhtä lyhyen ajan päässä kuin Tikkurilassakin,

”Viistoista vuotta myö
s y öt i i n n ä k k i l e i p ä ä
samasta pussista”, toteaa
kes äkuun kyläläinen
Sam i Jetsonen, kun
hän eltä kysyy, miten
tähän on päädytty. Kyse
on hänen ja vaimonsa Eeva-Liisan (”Eppu”) suhteesta, joka
sai sinettinsä toukokuun viimeisellä viikolla.
Samin puheesta kuulee tietämättömämpikin, että alunperin
paikkakuntalaisia Sami ei ole. Puhe on paksua savoa. ”Vastuu
jääpi kuulijalle”, veistelee Sami. Sami on siis syntynyt Kuo
piossa, josta he Epun kanssa muuttivat töiden perässä etelään.
Nuoriso-ohjaaja, puutyö- ja savityöohjaaja, maatalouslomitta
ja, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja ja tätä nykyä lasitiiliasenta
ja. Tätä kaikkea ja paljon muutakin Sami on ehtinyt elämänsä
aikana tehdä. Lukeepa yhdessä työtodistuksista tittelinä jopa
teräsmies, vaikka oikeasti kyse oli metallimiehen hommasta.
Sami on todellinen puuhapete, joka korjaa kaiken pyllystä perä
moottoriin, kuten alituiseen vitsaileva Sami itse asian ilmaisee.
(LR-J)
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Marraskuu 2014:
Mari Mutikainen, 34

työmatka kirjanpitäjänä toimivalla Suvilla kestää saman verran
kuin Vantaalla asuessa. Muutenkin tuntui siltä, kuin kotiin o lisi
tullut – tämä mahdollisuus tuli perheelle todellisena lahjana.
(KP)

Helsingistä lähtöisin oleva Mari
Mutikainen, 34, muutti miehen
sä Jani Rouvalin ja poikiensa
Jeren ja Kimin kanssa idyllisiin
maalaismaisemiin Vantaalta.
Talo Vihtijärven rannalta löytyi,
kun Janin vanhemmat kuulivat,
että naapuritalo on myytävänä. Harvoin tarjolla, toteaa toimit
taja vähän kateellisena. Eikä niin vähääkään. Positiivista kate
utta aiheuttaa myös se seikka, että ensi viikolla viisi vuotta
täyttävä Jere ja yksivuotias Kimi saavat asua ihan isovanhem
pien naapurissa.
Mari valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi pari
vuotta sitten. Miten stadilainen tuli hakeutuneeksi moiselle
alalle? ”Olen aina viettänyt kaikki kesälomat maaseudulla
mökillä ja touhunnut koko ikäni eläinten parissa”, kertoo Mari.
”Ensin minusta piti tulla eläinlääkäri, mutta urasuunnitelmaa
piti vaihtaa todetun allergian jälkeen”. Pääaineenaan Mari opis
keli kotieläinjalostusta, erityisesti genetiikka on kiinnostavaa.
Alan töitä Mari ei ole vielä valmistuttuaan ehtinyt tekemään,
opinnot hän sai päätökseen kun Jere oli pieni. ”Haluaisin olla
lasten kanssa vielä vuoden kotona, nyt kun he ovat niin pieniä,
jos se vaan on mahdollista”, miettii Mari. Alan työtilaisuuksia
ei ole tarjolla tämän tästä, joten täytyy ehkä olla valmis jousta
maan, jos sellaisia ilmaantuu. Tutkijan työtä Mari tekisi var
maan mieluiten, vaikka koulutus mahdollistaa useita erilaisia
tehtäviä. (KP)

Syyskuu 2014:
Jukka Vihtkari, 41

Vihtkarin Jukan talo sijaitsee
”Vihtkari Valleyssa” Ylimmäis
tentien varrella. Siellä piisaa
sukulaisia, sillä isoveljillä, äidil
lä ja serkulla on tontit p erätysten.
Jukan lapsuudenkoti on naapu
rissa. Hän on asunut miltei koko
ikänsä tällä mäellä. ”Siinä vai
heessa, kun opin ajattelemaan
itse, oli jo selviö, että täällä tulen
asumaan ennen pitkää.” Vain
muutaman vuoden opiskelut Hyvinkäällä ja asuminen Vantaalla
katkaisivat idyllin. Mutta reissu kannatti, löytyihän Hyvinkään
kauppaopistosta elämän nainen, Saija. Onneksi Hyvinkäältä
kotoisin olevan Saijankin haaveissa oli muuttaa maalle, joten
Vihtijärvi oli pariskunnalle oivallinen itsestäänselvyys.
Tässä kauniissa valkeassa talossa on asuttu nyt kolmetoista
vuotta. Takapihalla on terassiprojekti, joka miehen sanojen
mukaan ”vähän lähti lapasesta”. Alun alkujaan rakennettiin
maakellari, mutta siihen viereen sopi niin somasti suuri t erassi
paljuineen, että päätettiin tehdä vielä nekin.
Jukka Vihtkari on ollut Vihtijärven urheiluseura Uhkan
puheenjohtajana yli kahdeksan vuotta. Aktiivinen uhkalaisuus
kulkee suvussa, sillä edesmennyt isä Teuvo johti u rheiluseuraa
yhteensä 16 vuotta. ”Artsi (veli Arto) vähän niin kuin t uuppasi
minut puheenjohtajaksi”. (LV)

Joulukuu 2014:
Mirja Juslin, 36

Heittäytyä vuodeksi vapaalle,
ilman mitään suunnitelmia. Var
masti jotain oli mielessä? Kuu
kauden kyläläisemme Mirja
Juslin sai vastata kysymyksiin
siitä, mitä aikoisi vuoden mittai
sella vuorotteluvapaallaan teh
dä. ”Istun pihalla ja kuuntelen,
kun nurmikko kasvaa”, hän ker
too vastanneensa kyselijöille, ja
hymyilee.
Mirkustahan tässä on kyse.
Mirja-nimi on käytössä lähinnä työelämässä, eivätkä läheiset
sitä oikeastaan tunnista. ”Mirja on se puoli minusta, joka käy
töissä laatupäällikkönä, puhuu ja pukeutuukin fiksummin”,
Mirkku nauraa.
Määrätietoinen nainen oli edennyt urallaan s uunnitelmiensa
mukaan. Tämä laatu- ja ympäristöjohtamiseen suuntautunut
tradenomi ja kemiantekniikan insinööri teki työtä josta t ykkäsi.
Vastuulla oli yrityksen laatu-, ympäristö- ja työterveysjärjestel
mien sertifiointi. Vaikka työ oli kivaa, neljän vuoden vaativan
projektin jälkeen tuntui, että ämpäri vain yksinkertaisesti tuli
täyteen. Vuoden irtiotto on nyt tarkalleen puolivälissä, ja olo
on hyvä. Vaikka elämä käy nyt vähän hitaammalla, tekemistä
riittää. Mirkku toimii aktiivisesti Oriflamen aluejohtajana, luot
saten omaa myyntitiimiänsä. Oriflame on kuulunut elämään jo
lähes kymmenen vuotta, ja vapaavuosi antaa mahdollisuuden
nähdä, miten paljon tätä, lähes toiseksi työksi muuttunutta har
rastusta, voi tehdä. (HE)

Lokakuu 2014:
Matti Siltala, 14

Vaikka lämmin syksy onkin
vaihtunut koleaan ja tuuliseen
säähän, lokakuun kuukauden
kyläläinen Matti Siltala ei
epäröi lähteä lämpöisestä tuvas
ta esittelemään harrastustaan.
Tämä moottoreille ja kaiken
maailman koneille omistautunut
miellyttävä nuori mies esittelee
keskeneräisiä projektejaan
innoissaan ja osaa kertoa niistä hämmästyttävällä asiantunte
muksella.
Peruskoulun yhdeksättä ja samalla siis viimeistä luokkaa
käyvä Matti asuu äitinsä Seijan, isänsä Jarin ja sisarustensa
Elinan, Ollin ja Ainon kanssa Jokipellon tilalla K
 auriinpolulla.
Matin koulu on Otalammella, jonne vievän bussin luo hän kul
kee kotoa noin puolentoista kilometrin matkan. Koulu sujuu
ihan kivasti ja erityisesti teknisestä työstä Matille tipahtelee
pelkkiä kymppejä. Tekninen työ onkin Matin lempitunti koulus
sa. Se on myös Matin mielestä hyödyllisin aine fysiikan ohella,
varsinkin kun pitää silmällä Matin tulevaisuuden suunnitelmia.
Matin kiinnostuksen kohteet huomioiden ei ole laisinkaan yllät
tävää, että Matti haaveilee työstä, joka liittyisi hänen harrastuk
seensa. ”Koneistus ja metalliala kiinnostaa jonkun verran. Se
on tärkeää, että pääsisi näiden moottoreiden kimpussa olemaan.
Ehkäpä merille konemestariksi isompien moottoreiden pariin”,
pohtii ysiluokkalainen, kun puhe on ammatinvalinnasta.
(LR-J)
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Tammikuu 2015:
Ella Ranta, 17

Aloitamme vuoden 2015 esitte
lemällä Ella Rannan, 17-vuo
tiaan lukiolaisen, jolla on taka
taskussaan arvostettu kunniamai
ninta harrastuksensa VPK:n
parista. Osa meistä noteerasi
täm än kunnianosoituksen jo
joulukuussa Nummituvan pik
kujouluissa, jossa Ellalle ojen
nettiin palkinto, tai itseasiassa
kaksi palkintoa, saavutuksistaan.
VPK-touhuja kauemmin Ella
on harrastanut jotain aivan muuta, jota ei ensikädessä tule pidet
tyä palokuntaharrastuksen luontevana jatkeena. Ella n aurahtaa
itsekin yhdistelmälle: ballerina ja palomies. Ellan balettiharras
tusta on takana yhteensä jo seitsemän vuotta, ja koulussa tanssi
taan nykytanssia. Yhteistä tanssille ja VPK:lle on ainakin se,
että molemmissa vaaditaan hyvää kuntoa ja touhu on rankkaa.
Vaikka tanssissa Ella kertoo pystyvänsä parhaiten unohtamaan
kaiken muun, muun muassa ruotsin läksyt, VPK on silti harras
tuksista ykkönen. (LR-J)

Helmikuu 2015:
Emmää,
ikähaitari laaja

Liekö hämäläisyydestä voiman
sa ottava tai muutoin omissa
oloissaan viihtyvä helmikuun
kyläläinen on reilun 6,5 vuoden
aikana esittelystä kieltäytyneet
henkilöt. Kunnia heille kai
noudessaan.
Syyt haastattelun haluttomuu
teen ovat olleet monet. Ylivoi
maiseksi ykköseksi nousi ”Emmää”. Kakkoseksi ylsi lähes
yhtä tyhjentävä ”Emmää mitään oo tehny”. Niukasti p ronssille
kipusi niin kotoisa ”Ei tehrä tästä ny numeroo”.
Yhteinen nimittäjä kaikille oli, ja tulee varmaan myös ole
maan, pyyteetön nöyryys ja kyltymätön halu olla nostamatta
itseään framille naapureiden silmien eteen.
Onneksi meitä on joka lähtöön. Eteen ja taakse. Jaloa kansaa
kumpikin suku. (TP)

Tuumasta toimeen. Tonttikaupat tehtiin 1988 ja Heiskasen
Taisto kaatoi tontilta puita mökin rakentamista varten. Naapurit
olivat avuliaita. Sahuri Sohlman naapurikylästä tuli kenttäsahoi
neen paikan päälle ja sahasi mökkitarpeet. ”Mitäs näille lopuille
kahdellesadalle tukille tehdään?”, kysyi sahuri.
Hoffströmien talo valmistui Vihtijärvelle 1991 ja Pia ja
Tommy muuttivat pysyvästi maalle vuokra-asunnosta Helsin
gistä. Pariskunnan pojat olivat juuri muuttaneet pois kotoa.
Uudesta kodista työmatkaan kului saman verran aikaa kuin
aiemminkin, mutta asuinympäristö muuttui. Ja asunto oli oma.
Meilahden sairaalan tutkimuslaboratoriossa töissä ollut Pia
ja Hartwallilla muun muassa laboratorio- ja tuotekehityspäällik
könä pitkän työuransa tehnyt Tommy eivät ole katuneet päätös
tään. Vihtijärven koti, Hemtomten, on Hoffströmeille ”kaupun
kiasunto”. Mökille he suuntaavat Turun saaristossa Vänössä
olevalle mökille. (KP)

Huhtikuu 2015:
Semi Tavi, 38

Jos aivan tarkkoja ollaan, kuu
kauden kyläläisemme ei ole
kyläläinen. Oikeasti Semi Tavi
asuu Riihimäellä, mutta niin
vahvasti hän on monen vihtijär
veläisen arjessa läsnä, että mie
luusti hänet voisi tänne omia.
Semi kertookin ihastuneensa
kylään hieman silloin, kun pesti
Vihtijärven koululla syksyllä 2013 alkoi. Semi toimii luokan
opettajana, vastuullaan tällä hetkellä 5.–6.-luokkien oppilaat.
Pientä kyläkoulua Semi pitää hyvänä ympäristönä – niin
oppilaille kuin opettajallekin.
Se, että kaikki tuntevat toisensa, on pääosin hyvä asia, Semi
arvelee. Lapsille on turvallista, kun ei olla anonyymeja, hän
pohtii. Tämä viitos-kuutosten luokka on ollut lähes m
 uuttumaton
jo esikoulusta asti, ja lapset ovat vähän kuin sisaruksia toisil
leen, Semi kuvailee. ”Niin hyvässä kuin pahassakin”, hän lisää
hymyillen. Semi kertoo myös, että lasten on selvästi h elpompi
olla rohkeasti oma itsensä, kun porukka on pienempi. Mahdolli
set oppimisen vaikeudetkin selätetään yleensä nopeammin, kun
ketään ei esimerkiksi nolota se, jos osaaminen ei ole samalla
tasolla muiden kanssa. Joku voi tietysti kokea pienen porukan
myös ahdistavana asiana, Semi muistuttaa. Asioilla on aina
puolensa.

Maaliskuu 2015:
Tommy Hoffström, 79

Kuukauden kyläläiset numeroina
kautta aikojen

”Olen löytänyt unelmieni talon
paikan!”, hehkutti kuukauden
kyläläisemme Tommy Hoffströmin työkaveri 1980-luvun
loppupuoliskolla. ”Etelärinne!
Tontti rajoittuu jokeen! Upeat
maisemat! Ihanteellinen paik
ka!”. Mutta voi. Työkaverin vai
mo ei halunnutkaan muuttaa
Vihtijärvelle.
Sen parempi, koska Tommy ja hänen Pia-vaimonsa päättivät
tulla katsomaan Pohjoiselle Vihtijoentielle Flinkeillä m
 yynnissä
ollutta joenrantatonttia. ”Noh, olisihan tässä kiva olla pieni
saunamökki, jota voitaisiin pitää asemapaikkana hiihto-, sienes
tys- ja marjastusreissuilla”, tuumivat Pia ja Tommy.

Huhtikuuhun 2015 mennessä on esitelty yhteensä 86 kuu
kauden kyläläistä. Naisia on esitelty 47, ja miehiä 37.
Lisäksi helmikuun 2015 kyläläinen edusti vähän
molempia.
Nuorin on ollut 6-vuotias, vanhin 91-vuotias. Kuukau
den kyläläisistä 10 on ollut alle 18-vuotiaita, ja 10 yli
70-vuotiaita. Kolme kuukauden kyläläistä on s ittemmin
muuttanut pois Vihtijärveltä, ja kolme on kuollut.
Kaksi kertaa esiteltävänä on ollut pariskunta, ja viisi
kertaa kesäasukas. Henkilöitä, jotka eivät ole virallisesti
asuneet Vihtijärvellä, on esitelty yhteensä viisi.
Keitä he kaikki olivatkaan?
Kurkkaa www.vihtijarvi.fi.
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Poimintoja: uutisvuosi 2014–2015
Koonnut: Heli Einesalo

Mitä kylällä tapahtuikaan kuluneen vuoden aikana? 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, nappaamal
la kuvia tai vaikka lähettämällä
valmiin jutunkin. Mediatiimin
yhteystiedot löydät nettisivuilta
otsikon ’Vihtijärvi / Yhteystiedot’ alta sekä tämän lehden
ensimmäiseltä sivulta.
4.8.2014: Teen ja
Shakespearen ystävät
koolla Ylisepässä

Nummelan lukiossa ja on opiskeluajan
Englannissa oleskelunsa lisäksi tehnyt
vuosien mittaan useita matkoja Englan
tiin.
Teen jälkeen siirryttiin Ylisepän Sha
kespeare-saliin, joksi Ylisepän tupa illan
ajaksi ristittiin. Vuokko Sivuranta ja Anu
Kuusela ovat yhdessä valmistaneet pie
nen Shakespearesta kertovan esityksen
näytelmäkirjailijan syntymän 450-vuotis
juhlan kunniaksi. Vuokko kuvaili mielen
kiintoisesti William Shakespearen elä
mää ja laajaa tuotantoa, Anu luki otteita
teoksista, sitaatteja ja sonetin. ”Jos rak
kaudesta puhut, puhu hiljaa”, ”Mikään ei
ole hyvää tai pahaa, ellemme sitä siksi
ajattele” sekä ”Kuinka paljon parempi
onkaan itkeä ilosta kuin iloita i tkemisestä”
ovatkin siis Shakespearen kynästä lähtöi
sin olevia tuttuja sitaatteja.
Illan kruunasi kaksi Anna Tallgrenin
säveltämää ja esittämää Shakespearen
sonettia. Ensimmäisen sonetin Anna oli
säveltänyt jo lukioaikana, toinen oli syn
tynyt Shakespearen juhlavuoden kun
niaksi hiljattain. Viimeiseksi esitetty
vetävä, jazzahtava kappale saatteli ylei
sön mukavasti kotimatkalle lämpimään
elokuiseen iltaan. Tästä illasta jäi todella
kin hyvä maku suuhun. (KP)

26.8.2014: Uimarannan
käyttö valvontaan?
Vihtijärvellä Ylisepän talossa koettiin
jälleen tunnelmallisia hetkiä s unnuntaina
3. elokuuta. Kyläyhdistyksen järjestämän,
jo perinteisen kulttuuri-illan teemana oli
tänä vuonna englantilainen teekulttuuri
sekä William Shakespeare, 450 vuotta
sitten syntynyt englantilainen näytelmä
kirjailija.
Tiesitkö, että tee rantautui Englantiin
oikeastaan vasta Henrik VIII:n ensim
mäisen puolison, Katariina Aragonialai
sen myötä 1500-luvun alussa? Katariina
ei ollut mieltynyt englantilaisten tarjoile
maan aleen (olut), vaan vaati teetä. Mitä
hallitsija edellä, sitä alamaiset perässä.
Tee ja herkulliset skonssit kermavaahdon
sekä hillon kera maistuivat noin 30-päisel
le yleisölle. Englannin teehistoriasta ja
-tapakulttuurista kertoi elävästi illan vie
hätt ävä vieras, Vuokko Sivuranta.
Vuokko on toiminut englannin opettajana

Ranta, vaikka yksityisellä maalla
onkin, on tarkoitettu kaikille kyläläisille
yhteiseen käyttöön. Tällöin olisi hienoa,
jos kaikki siellä käyvät myös omalta osal
taan edistäisivät rannan kunnossa pitoa.
Ilmoitustaululla on uimarannan säännöt.
Kaikki eivät ehkä niitä huomaa, joten jos
huomaat sääntöjä rikottavan tai muutoin
rantaa tuhottavan, saa asianomaisia
ohjeistaa toimimaan toisin sekä korjaa
maan jälkensä. On myös hyvä k eskustella
lasten ja nuorten kanssa asiasta. Jos ilki
valta edelleen jatkuu, asennetaan rannal
le videovalvonta. (AN)

1.9.2014: Elokuussa
satoi yli sata milliä

Viime viikkoina ovat sadevarusteet olleet
kovassa käytössä. Puintikelit ovat olleet
epävakaiset, mutta sienisadosta on muo
dostumassa erinomainen, ainakin kerro
tuista herkkutattimääristä päätellen. Hiis
kulan sademittarin hoitaja Hans Brummer kertoo, että kulunut elokuu oli Vihti
järvelläkin hyvin sateinen. Hans on
seurannut sademääriä Hiiskulassa ja
tilastoista nähdään viime vuosien satei
simmat kuukaudet (elokuu 2014: 111,9
mm, marraskuu 2013: 103,7 mm, syys
kuu 2012: 133,5 mm, joulukuu 2011:
127,8 mm, marraskuu 2008: 105,4 mm,
joulukuu 2007: 106,7 mm, lokakuu 2006:
228,1 mm [suurin kertasade 43 mm
kyseisenä kuukautena]).
”Tieto voi kiinnostaa lukijoita nyt kun
elokuu oli sateisempi kuin ”normaali”
60–70 mm”, toteaa Hans. (KP)

7.10.2014:
”Mitä ihmettä Vihti haluaa?”

Ihana uimarantamme on saanut tänä
kesänä ihailtavan paljon käyttäjiä, mutta
kaikki heistä eivät kuitenkaan osaa ran
tamme viihtyisyyttä arvostaa. Rannalla
on usein roskaista, siellä tupakoidaan
kielloista huolimatta ja rannan uusi puu
cee on joutunut toistuvasti ilkivallan koh
teeksi.
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Sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi kiersi
viime viikolla kyläkouluissa k uulemassa
lakkautusuhan alla olevien koulujen van
hempia. Kierros päättyi kuulemistilaisuu
teen Vihtijärvellä perjantai-iltana. Vihti
järvellä, kuten muissakin kylissä, on tar
kasteltu lakkauttamisesityksen taustalla
olevan palveluverkkoselvityksen laskel
mia. Koulun vanhempainyhdistys on toi
mittanut kunnan päättäjille oman vetoo
muksensa, jossa kunnan laskelmissa
havaittuihin virheisiin on puututtu. Kylä
läisten selvityksen mukaan koulun sulke
minen ja oppilaiden kuljettaminen Hai
mooseen ei toisi suunniteltuja säästöjä,

vaan aiheuttaisi jopa lisää kustannuksia.
Lisäksi päätöksellä olisi valtava merkitys
lasten hyvinvointiin ja koko kylän ole
massaoloon.
Virheellisiä laskelmia vihtijärveläiset
ovat löytäneet niin henkilöstökulujen,
ruokakustannusten kuin koulukuljetusten
kin osalta. Esimerkiksi tavoiteltujen hen
kilöstökulujen saavuttamiseksi Haimoon
koululle olisi tulossa ensi syksynä 34 eka
luokkalaisen ryhmä. Tällainen ryhmäko
ko on käytännössä mahdoton, ja vaatisi
heti yhden opettajan lisää. Kunnankin
laskelmat kertovat, että pienet kyläkoulut
ovat kustannustehokkaita. Vihtijärven
koulussa esimerkiksi henkilöstökulut
ovat koko kunnan pienimmät.
Vihtijärven koulun toinen rakennus, ns.
yläkoulu, on kyläyhdistyksen omistuk
sessa, ja siten riskitön kunnalle, kyläläiset
muistuttavat. Kiinteistö on vastikään
peruskorjattu, ja kunta on vuokrannut
tilan vuoteen 2019 asti. Rakennus korjat
tiin kyläyhdistyksen toimesta talkootyönä
sekä yksityisen lainan turvin. Suureksi
osaksi tämän ponnistuksen ansiosta Vih
tijärvi valittiin vuonna 2010 valtakunnalli
seksi Vuoden kyläksi. Kyläläiset kokevat
nyt, että tässä vedetään matto jalkojen
alta. Kylä on tunnettu aktiivisuudestaan
ja siitä, että omaa hyvinvointia ja palvelu
ja järjestetään talkoovoimin. ”Kannattaa
ko tällaista kylää ja kyläläisiä oikeasti
menettää?”, vanhemmat ihmettelevät.
Vihdin kunnan strategiassa vuosille
2014–2017 mainitaan ”vireät ja toimivat
taajamat ja kylät”. Koulun l akkauttaminen
merkitsisi kylille niiden nopeaa kuihtu
mista ja kuolemaa. Myös sivistysjohtaja
Ojajärvi myönsi, että kyliin muutetaan
usein nimenomaan pienten kyläkoulujen
vuoksi. Vihtijärveläiset ihmettelevät,
miksei kunta ota laskelmissa huomioon
mahdollisia menetettäviä verotuloja, tai
ryhmäkokojen kasvaessa mahdollisesti
menetettävää pop-rahaa. Pop-rahan suu
ruus on puolen miljoonan euron luokkaa.
”Mitä Vihti haluaa?”, kysyi Antti Virma
virta, ja ihmetteli mitä Vihti aikoisi tehdä
autioituvilla kylillään. Vihdin valtti on
juuri monimuotoisuus, eli kunnalla on
vielä tällä hetkellä tarjolla monenlaisia
asumisympäristöjä. Ojajärvi lisäsi tähän,
että Vihdillä on myös monipuoliset oppi
misympäristöt. Haluaako Vihti todella
tällaista keskittämistä? Haluaako Vihti
olla vain Nummela? vihtijärveläiset kysy
vät ollen huolissaan myös kuntansa ima
gosta. (HE)

23.10.2014:
Bodypaintingin SM-voitto
Vihtijärvelle

Vihtijärveläinen Tuula Ropponen voitti
bodypaintingin – tutummin vartalomaa
lauksen – suomenmestaruuden jo toista
kertaa peräkkäin. Viime viikonloppuna
Helsingin messukeskuksessa käydyssä
Helsinki Bodypainting Competition -kil
pailussa Tuula Ropponen työskenteli
yhdessä parinsa Anette Paanasen kans
sa. Kilpailun teemana oli tänä vuonna
Satujen maailma. Tuulan ja Aneten työ
The Art of Love oli mallin kehoon maalat
tu satu, jossa käsiteltiin vihan todellista
luonnetta ja rakkauden parantavaa voi
maa.
Aikaa kilpailutyön maalaamiseen sai
käyttää viisi tuntia. Työhön keskittyminen
saa kuitenkin ajan kulumaan hetkessä,
Tuula kertoo. Etukäteen pitää osata
arvioid a, miten paljon aikaa kunkin
alueen maalaamiseen menee, jotta aika
ei lopu kesken. Mallin näkökulmasta v iisi
tuntia on pitkä aika. On oltava täysin pai
kallaan, lähes koko ajan seisten, mikä on
raskasta. Mallilla on myös iso rooli teok
sen kantajana. Hänen tulee osata kantaa
ja esittää se teeman mukaisesti. Hyvä
malli saa maalauksen elämään, Tuula
kuvailee.
Kilpailutyössä arvioitiin erikseen työn
siisteyttä, värien käyttöä, tekniikkaa, tai
teellisuutta ja kokonaisuutta. Viisi tuoma
ria arvioi jokaisen osa-alueen, ja koko
naispistemäärä ratkaisi. Voittotyön
kuvailtiin olevan kuvalliselta tarinanker
ronnaltaan kaikkien moniulotteisin.
Työssä oli käytetty eniten erilaisia teknii
koita ja se oli monivärinen mutta harmo
ninen.
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Bodypainting ei ole vielä kovin tunnet
tu laji Suomessa. Alan taitajat ovat yleen
sä meikkaajia ja maskeeraajia. Vihtijärvel
le perheensä kanssa viime vuonna muut
tanut, munkkivuorelaisessa Tukkatalossa
työskentelevä Tuula on sekä maskeeraaja
että parturi-kampaaja. Myös Anette Paa
nanen on maskeeraaja, ja lisäksi vaatetus
alan artesaani. Näihin kilpailuihin Tuula
oli tehnyt myös mallina toimineen Mia
Lairikkalan kampauksen, mikä viimeis
teli kokonaisuuden.
Iho on kiehtova materiaali maalata,
Tuula kertoo. Hän kertoo tekevänsä luon
noksia myös paperille, mutta maalaus toi
mii silti iholla aivan eri tavoin. ”Sivellin
liukuu siinä ihan eri lailla, iho on kum
puileva”, Tuula kuvailee. Lisäksi keho on
hyvin laaja alue, ja maalauksen eri osien
sulautuminen yhteen on haastavaa. (HE)

24.10.2014: Varpulle
valtakunnantason
kunniamaininta

Vihtijärven koulun kuudesluokkalainen
Varpu Virmavirta on saanut vuoden
2014 Napero-Finlandian kunniamainin
nan 5.–6.-luokkalaisten sarjassa kirjoitta
mallaan sadulla Vihreä smaragdi. Vihti
järven kyläsivujen toimittaja tavoitti kir
joittajan lokakuisen perjantaiaamun väli
tunnilla.
”Kivalta tuntuu!”, toteaa iloinen Varpu.
”Hienoa että satuni erottui joukosta – kir
joituksia kilpailuun oli lähetetty kuitenkin
yli tuhat”. Satua kirjoitettiin koulussa
tunnilla ja kotona kirjoittamista sai jat
kaa. Kaikki oppilaat kirjoittivat sadun,
mutta kilpailuun osallistuminen oli
vapaaehtoista. Varpun kirjoittamaa satua
arvioitiin muun muassa näin: ”Hellyttävä,
perinteitä varioiva eläinsatu, johon on
hyvin punottu mukaan ekologisia paino
tuksia. Kieli on vivahteikasta ja hallittua,
dialogi ja peruskerronta etenevät hyvin”.
Kirjoituskilpailun järjestäjä on PäätaloInstituutti ja tulokset julkistettiin Taival
koskella. ”Emme lähteneet palkintojenja
kotilaisuuteen, matka oli niin pitkä”, tuu

mi Varpu. Vihtijarvi.fi-toimitus onnittelee
Varpua lämpimästi ja kannustaa jatka
maan kirjoittamista tulevaisuudessakin!
(KP)

11.11.2014:
Vihtijärvi saa pitää
koulunsa!

Vihdin kunnanvaltuusto käsitteli vuoden
2015 talousarviota sekä vuosien 201–2016 taloussuunnitelmaa pitkälle maa
nantai-iltaan venyneessä kokouksessaan.
Monien puheenvuorojen jälkeen, äänin
22–21 Vihti säilyttää lakkautusuhan alla
olleet Vihtijärven, Tervalammen, Vanjär
ven, Jokikunnan ja Oinasjoen koulut sekä
Vanjärven päiväkodin.
Aivan kommelluksitta äänestys ei
edennyt, sillä yksi valtuutetuista halusi
vielä muuttaa kantaansa äänestyksen jäl
keen. Paikallislehdet olivat kokouksessa
paikalla, ja tulevat varmasti uutisoimaan
kokouksen kulusta tulevien päivien aika
na. (HE)

18.1.2015:
Osakuntaliitos oli
kyläkokouksen
pääpuheenaihe

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n kyläkokous
oli kutsuttu koolle kylätalolle torstaina
15.1.2015. Kuten aiemminkin, k yläkokous
veti puoleensa kiitettävän määrän osallis
tujia ja keskustelu oli aktiivista.
Kunnanjohtaja Sami Miettisen ase
mesta tilaisuuteen saapui puhumaan Vih
din kunn asta hallintosihteeri Antti
Luukkanen. Luukkanen piti kattavan
esitelmän osakuntaliitoksista eli kunnan
osan siirtämisestä toiseen. Vihtijärven
liittäminen Nurmijärveen on jälleen
noussut isoksi puheenaiheeksi, ja siksi
hallintosihteeri Luukkasen esitelmä
herätti paljon kysymyksiä ja hedelmällistä
keskustelua. Luukkasen esitelmässä käy
tiin perusteellisesti läpi se byrokratia ja
askeleet, jotka liittyvät osakuntaliitoksen
hakemiseen. Kunnassa on meneillään
suurempi kuvio eli selvittely kuntaliitok
sesta Vihdin, Espoon, Kauniaisen ja
Kirkkonummen kesken. Asia tulee pää
töksentekoon viimeisimmän arvion
mukaan syksyllä. Luukkanen välitti kun
nanjohtaja Miettisen terveiset Vihtijärvel
le mahdolliseen osaliitokseen liittyen:
Miettisen ajatuksissa iso kuvio olisi vii
sasta katsoa ensin läpi, jonka jälkeen o lisi
luontevaa ottaa pöydälle Vihtijärven
tilanne. Kyläkokouksessa heräsi k ritiikkiä
tätä näkemystä kohtaan. Kuultiin useita
kommentteja siitä, että tällaisen ”pienen”

liitoksen on ehdottomasti syytä olla suun
nitteilla jo isoja kuntaliitoksia pohdittaes
sa. Mainittiin epäilys siitä, että pieniin
kuvioihin ei enää löydy kunnan puolelta
kiinnostusta, kun iso pyörä on pyörähtänyt
paikoilleen. Kuten kokouksessa k uitenkin
ääneen todettiin, Vihtijärvi yksin tekee
omat johtopäätöksensä ja lopulta ratkai
sun siitä, milloin esitys osakuntaliitoksesta
laitetaan vireille. Kyläyhdistys sai kyläko
koukselta vahvistuksen mandaatilleen
toim ia mahdollisen osakuntaliitoksen
esittäjänä. Kyläkouluasiasta Luukkasella
oli lyhyet terveiset: Ensi vuoden talous
arviosta ei ole vielä tietoa ja siten kyläkou
lujen kohtalosta ei ole kerrottavaa. Katso
taan kuinka kauan palikat pysyvät n äillä
paikoillaan.
Kyläkokouksessa mainittiin huomio
siitä, että esimerkiksi kyläkoulun kohta
lon kanssa yhteen liittyy olennaisesti se,
että kylälle ei tunnu saavan enää raken
nuslupia. Vihtijärveläiset ovat käyneet
näistä asioista keskustelua lähinnä vain
kunnan kanssa, vaikka tiedossa on, että
ongelma on pitkälti koko Uudenmaan
yhteinen. (LR-J)

5.3.2015: Halla 2015 jo 12.
palokuntanuorten talvileiri
Nummituvalla

Palokuntanuorten vuosittainen talvileiri
järjestettiin 12 kerran Vihtijärvellä Num
mituvan mäellä 27.2–1.3.2015. Leiri oli
toista vuotta peräkkäin Uudenmaan
pelastusliiton ja Helsingin pelastusliiton
yhteinen. Leirivahvuus oli tänä vuonna
ennätykselliset 303 henkeä, josta palo
kuntanuoria oli 200, toimihenkilöitä 90
ja keittiöhenkilökuntaa Vihtijärven
VPK:n naisosastosta 13. Leiripäällikkönä
toimi Hannu ”Jenkki” Silvasti. Leirin
ohjelmasta vastasi ohjelmatoimisto, ylei
sestä siisteydestä piti huolen järjestelytoi
misto ja leiriläisten turvallisuudesta huo
lehti turvallisuustoimiston lisäksi leirisai
raalan lääkäri sekä hoitajat.
Leiri aloitettiin perjantaina alkuillasta
puol ijoukkuetelttojen kasaamisella.
Nummituvan pihaan nousi illan aikana
hurjat 29 telttaa, jotka t urvallisuusvastaavat
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kävivät tarkastamassa paloturvallisiksi
ennen kamiinoiden sytyttämistä (teltasta
tuli löytyä palovaroitin sekä alkusammu
tin). Ensimmäiseen iltaan kuului leiriyty
misen lisäksi odotettuja jälleennäkemisiä,
uusia tuttavuuksia sekä maittavan ilta
ruoan syöminen, saattoipa jokunen leiri
läinen ennättää leirin kanttiinille herkku
ostoksillekin. Ennen hiljaisuuden alka
mista teltoissa rustattiin kynät sauhuten
kipinävuorolistat tulevia öitä varten.
Toimihenkilöistä muodostettiin yöväijy
parit, joiden tehtävänä oli valvoa läpi yön
nukkuvien unta.
Lauantaiaamuun herättiin intoa puh
kuen klo 7.30 jonka jälkeen nautittiin
tukeva aamiainen. Aamun ohjelmaan
kuului leiripassin valmistaminen, joka
tänä vuonna oli itse tehty pinssi. Kun
pinssit olivat valmistuneet, jaettiin leiri
läiset 20 ryhmään. Ryhmät saivat tehtä
väkseen suunnitella ja valmistaa itselleen
lipun sekä rakentaa majan lähimaastoon.
Majan rakennustarpeisiin kuului mm.
vanhoja kuormalavoja, pahvia, muovia ja
narua. Päivällisen jälkeen pelattiin ryh
mien välinen lipunryöstö jossa majat toi
mivat joukkueiden tukikohtina. Päivä
ohjelman päätyttyä lämpeni sauna ja oli
aika valmistautua illan diskoa varten.
Diskon musiikista vastasi DJ Opa ja tans
silattialla tampattiinkin melkein puoleen
yöhön asti.
Sunnuntaiaamu alkoi sateisissa mer
keissä, mutta siitä huolimatta a amupalalle
saapui iloisia leiriläisiä. Aamupalan jäl
keen olikin jo aika alkaa purkamaan telt
toja ja siivoamaan leirialuetta. Lounaan
jälkeen, kun paikat olivat siistissä kun
nossa, oli leirin päättäjäisten aika, jossa
palkittiin kilpailuissa pärjänneet leiriläi
set sekä kiitettiin keittiöhenkilökuntaa
hyvästä ruoasta. Lopuksi leiripäällikkö
toivotti kaikille turvallista kotimatkaa ja
hetkessä oli taas Nummituvan mäki t yhjä
ja hiljainen. Ensi vuotta odotellessa…
(Mirja Mynttinen & Noora Kallela)

24.3.2015:
Kirjoittajakurssi 21.–23.3.
Vihtijärven kylätalolla

Viikonloppuna revittiin auki sisintä har
rastajakirjoittajien toimesta kylätalolla.
Herkkien hetkien vastapainoksi kyytiä
saivat näin vaalien alla sopivasti poliiti
kot ja valtaapitävätkin. Käsikirjoittajana
ja tiedottajana ansioitunut Merja Aakko
oli houkutellut kahdeksan innokasta opis
kelemaan kirjoittamisen tekniikoita ja
tutustumaan erilaisiin harjoitteisiin.
Sekakoosteiseen joukkoon mahtui yksi
ammattilainenkin.

Hämmästyttävän taidokkaasti tuutori
käsitteli ihmisiä ja asioita, ja onnistui
voittamaan osallistujien luottamuksen
puolelleen. Tuskin kovin moni meistä oli
si uskonut osaavansa kirjoittaa niin syväl
täkumpuavasti, että paikka paikoin oli
vaikea lukea omaa tekstiään. Nieleskelyil
tä ei vältytty myöskään toisten tarinoita
kuunnellessa.
Merja piiskasi kurssilaisia nopeatem
poisesti suorituksiin, joiden loppua ei voi

nut arvata aloittaessaan. Aihevalinta, kir
joituksen jatkumo, kritiikki ja tarinoiden
rakenne saivat huutia: Hämmästelimme,
että mistä näitä juttuja oikein tulee.
Kiitos vielä Merjalle ammattimaisesta
ja kannustavasta opetuksesta. Loppuvuo
den aikana on ehkä mahdollista kokea
jotain vastaavaa uudestaan, jos vain osal
listujia ilmaantuu.
Kaksipäiväisen rupeaman tuotokset
odottavat puhtaaksikirjoittamista ruutu

lehtiöissään. Tiedä vaikka jonain päivänä
osaa niistä pääsisi tirkistelemään etusivun
alalaidasta aukeavassa matalan kynnyk
sen blogi-linkistä. Sen nimi voisi olla
vaikka V-blogi. (Tero Pullinen)

Toim.huom:

Nyt voi kuka tahansa lähettää toimituk
selle juttunsa julkaistavaksi kyläsivujen
alalaidasta löytyvässä Blogit -osiossa.

Lähetä uutisvinkkisi toimitukselle: toimitus@vihtijarvi.fi.

Asiointiliikenne Vihtijärvellä

Vihtijärveltä pääsee tarvittaessa asioimaan taksikyydillä
Läyliäisiin tai Karkkilaan.
Taksa on 3 € / suunta. Alle 12-vuotiailta ei peritä maksua.
Taksiliikennettä hoitaa Kajon Oy. Nouto soitosta.
Puhelinnumero autoon 040 484 2861.

Aikataulut:
Tiistaisin
Vihtijärvi–Läyliäinen–Vihtijärvi

Perjantaisin
Vihtijärvi–Karkkila

Meno: klo 9.00 lähtien Vihtijärveltä

Meno: klo 9.00 lähtien Vihtijärveltä

Paluu: klo 12.00 lähtien Läyliäisistä

Paluu: klo 12.00 lähtien Karkkilasta

Tiedoksi kyläläisille ja
kesäasukkaille

Rautaromun keräys
Syökerin Tuvan pihalla
jatkuu.

Tilava jätepaperin keräyspiste sijaitsee yläkoulua
vastapäätä olevassa punaisessa rakennuksessa,
sisäänkäynti päädystä.
Alakoulusta alkavat opasteet ohjaavat perille keräys
pisteeseen. Niputa lehdet sisal- tai paperinarulla, näin
helpotat paperin jälkikäsittelyä.
Kiitos!
Tuomalla jätepaperisi koululle, jää niistä tuleva tuotto
omalle kylälle!

Tuotto
lyhentämättömänä
kyläyhdistykselle.

Keräysterveisin
Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys ry

ÄLÄ TUO jääkaappeja, televisioita, tietokoneen
näyttöjä äläkä happi- tai kaasupulloja.

Vihtijärven päiväkodin alapuolella sijaitsee ekopiste, johon voi viedä pienmetallit ja pakkauslasin. Pisteessä on
myös paperinkeräys, mutta suosittelemme viemään paperit koululle (kts. yllä).
Vaarallista jätettä ja metalliromua keräävien Joonas & Romulus -autojen aikataulut löytyvät osoitteesta www.
rosknroll.fi. Metalliromun tosin toivomme kaikkien tuovan Syökerin tuvalle (kts yllä.)
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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Pakina:
Syntinen mies tirkistelee
Teksti: Aku Ahlholm, syntinen mies
Aion paljastaa jotakin kipeää itsestäni: synnistä, valheesta ja s eksistä.
Kaikki alkoi siitä, kun minusta tuli tirkistelijä. Aloin nähdä kummallisia asioita, joista
minun on pakko saada kertoa jollekin.
Tämä rippituoli on ainoa paikka siihen. Olen tosin kuullut huhun, jonka mukaan tun
nustukseni ei jäisikään kahdenkeskiseksi. Huhun mukaan siellä sermin takana istuisi ko
konainen kylä kylähulluja, jotka vieläpä painaisivat syntini lehteen.
Vähän liian paksua. Kuka nyt valheesta, seksistä ja synnistä jaksaisi lukea?
Aloin harrastaa tirkistelyä vuodenvaihteessa. Heti näin tuttavaparin riitelevän ihan ne
näni edessä, eivätkä he tajunneet, että minä istuin siinä. He haukkuivat, naljailivat ja kun toinen käänsi selän, flirttailivat.
He erosivat eri suuntiin, eikä se riita alkanut oikeastaan mistään.
Toista kaveria varjostin baariin, jossa hän tapasi tuttaviaan. Kaveri keksi hyvän jutun, jota hän jatkoi 57 minuuttia. Sinä
aikana hän ehti kertoa sen samalle yleisölle 16 kertaa.
Lopulta joku näki minut. Hän oli nuori kaunis nainen, joka taisi yrittää iskeä minut saman tien. Olin kuin peili, sillä niin
vapautuneesti hän antoi katseensa vaeltaa. Mitä näet, teki mieleni kysyä.
Vielä näin miehen, joka ei löytänyt takkiaan naulasta, koska ei muistanut, minkä värinen se oli tai o liko sitä ollenkaan
mukana. Ahdistuin syvästi, sillä tirkistelijän osa ei ole helppo.
Onko tirkistely edes syntiä, jos päätyy osaansa vahingossa? Pohdin asiaa syvällisen tieteellisesti, eli kuten nykyisin on ta
pana, googlaamalla. Olenko minä syntinen, siis erehtyväinen, tieltä eksyjä, maalin ohi ampuja tai jumalallisen lain rikkoja?
Tarkoitukseni oli päinvastainen: pysyä tiellä helpommin ja osua maaliin paremmin. Tarkoituksenihan oli vain olla vuosi juo
matta alkoholia, mutta tajusin pian langenneeni toiseen ansaan. Selvä pää teki minusta vakoilijan, stalkkarin, tirkistelijän.
Baarissa ja illanistujaisissa minua ei enää nähty eikä kuultu mutta minä näin ja kuulin kaiken. Olen antanut itselleni l uvan
olla tirkistelemättä vain joissain tietyissä juhlissa vuoden aikana. No r ippituolissahan pitää olla rehellinen: kyllä se olut t oki
maistuisi.
Seksistä lupasin myös kertoa. Nyt aikani näyttää kuitenkin olevan lopussa ja sainpahan sinut kuuntelemaan loppuun saak
ka. Ehkä ensi vuonna sitten. Oloni on jo kevyt kuin yksisiipisellä perhosella, kiitos!

Lähialueiden menovinkit kesään
Kesäteattereita:
Vihdin kesäteatterin ohjelmistossa
Terttu, musiikilla höystetty nykyaikainen
maalaiskomedia.
Ohjelmistossa 13.–28.6. ja 29.7. –15.8.
Osoite: Kirkkoniementie 12, Vihti.
Lippuvaraukset Vihdin teatterin
toimistosta, Tuusantie 1, Nummela.
Puh. 0400 975 068.
Lisätiedot: www.vihdinteatteri.fi.
Karkkilassa Fagerkullan näyttämöllä
nähdään kesällä Kummituskievari,
musiikkipitoinen komedia.
Ohjelmistossa 7.7.–1.8.
Osoite: Verälänsuora, Karkkila.
Lippuvaraukset: 0400-945823 ja
lisätiedot www.nayttamo.net.
Lopen / Sajaniemen kesäteatteri
esittää kesällä näytelmää
Kunnan koukkuja eli Reviisori.
Esitykset 27.6.–25.7.
Osoite: Maitokalliontie, Loppi.
Liput puh. 040 754 2886.
Lisätiedot: www.lopenteatteri.net.

Taaborin kesäteatteri
Nurmijärven Palojoella esittää kesällä
näytelmää Kaikkien aikojen Zorro.
Esitys sopii koko perheelle.
Osoite: Palojoentie 272, 01940 Palojoki.
Liput ja lisätiedot:
www.taaborinkesateatteri.fi
tai 044 346 8000.

Nurmijärven (kk) tori avoinna ti–la
klo 7–17. Lisäksi kesä-elokuussa
iltatori torstaisin klo 17–19.
Klaukkalan tori avoinna ti-la klo 7–17.
Lisäksi kesä-elokuussa iltatori
perjantaisin klo 17–19.

Festareita:

Toreja:
Karkkilan tori avoinna perjantaisin,
myös juhannusaattona, klo 7–14.
Syyskuun alusta klo 7–13.
Myös iltatori kesällä 1.6.–31.7.
tiistaisin klo 14–19.
Somerniemen kesätori
(Helsingintie 1515, Somerniemi) avoinna
30.5.–29.8. lauantaisin klo 8.30–13,
juhannustori poikkeuksellisesti torstaina
18.6. klo 14–19. Lisätiedot:
www.somerniemi.fi/nahtavyydet/kesatori/
Nummelan tori keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 7-14.
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Harjufest Karkkilan torilla 3.–4.7.
Lisätiedot: www.harjufest.fi.
Sunset Beach Party Karkkilassa
Pyhäjärven rannalla 17.–18.7.
Lisätiedot: www.sunsetbeachparty.net.
Rantajamit Lohjalla 9.–11.7. Lisätiedot:
www.rantajamit.fi

Muita tapahtumia:
Wuosisatamarkkinat Vihdin
kirkonkylällä la 22.8. Lisätiedot: www.
wuosisatamarkkinat.fi.

Ajatuksia kyläkoulusta
Kyläkoulutaistelun välikoulurauha
Teksti: Olli Saira
Viime syksystä on jo aikaa vierähtänyt
ja muistellessa sen tapahtumia tulee
ensimmäisenä mieleen ajatus: ”Tapahtui
ko kaikki tuo todella, vai oliko se vain
pahaa unta?” Kun kaivan lipaston laatik
koa, tulee vastaan kuitenkin paksu n ippu
paperia. Selvityksiä, muistiinpanoja,
drafteja ja vetoomuksia. Vihtijärveläiset
joutuivat jälleen kerran taistelemaan kou
lunsa puolesta.
Edellisen kerran koulu pelastettiin
vuonna 2007, jolloin kyläyhdistys osti
koulurakennuksen kunnalta yhden euron
hintaan ja omarahoitteisesti ja talkootyöl
lä kunnosti koulusta terveen ja viihtyisän
oppimisympäristön. Vuonna 2009 sol
mittiin 10-vuotinen vuokrasopimus kun
nan kanssa ja kylällä voitiin huokaista.
Ainakin seuraavat 10 vuotta meillä tulisi
olemaan kylällä oma koulu. Oliko n aiivia
uskoa, että näin mittava kyläläisten pon
nistus olisi palkittu sillä, että sovitusta
pidetään kiinni? Että pieni kylä ja sen
ihmiset olisivat oikeasti turvassa valta
kunnalliselta keskittämisvimmalta ja
lamapaniikilta?
Ilmeisesti oli. Vihtijärven koulu löytyi
samalta lakkautettavien listalta yhdessä
Oinasjoen, Vanjärven, Tervalammen ja

Jokikunnan koulujen kanssa. Ne säästöt,
tiedättehän. Syömävelka ja taakka jonka
jätämme lapsillemme, jos emme nyt heti
tee jotain. Isompi on kauniimpaa ja
tehokkaissa opetuslaitoksissa voidaan
prosessoida lapsemme huomattavasti
tehokkaammin viisaiksi ja lainkuuliaisik
si kansalaisiksi. Ja onhan se hankalaa, jos
kuraattori tai ruotsin kielen opettaja jou
tuu ajamaan jonnekin pikkukylille, kun
voitaisiin ihan hyvin kuljettaa lapset hei
dän luokseen.
Olihan asiasta tehty tietenkin palvelu
verkkoselvityskin. Selvityksen piiriin ei
tosin ollut otettu oikeastaan kuin koulu
verkko, muita palveluita lähinnä sivuttiin.
Eikä sekään auttanut asiaa, että itse selvi
tyksessäkin todettiin Vihtijärven k oulussa
henkilöstökustannusten oppilasta kohden
olevan kunnan pienimmät. Hyvin harvaa
tuntui liikuttavan se, että koulurakennus
oli kyläyhdistyksen omistama ja sen kun
nossapidon taloudelliset riskit kunnalle
siten olemattomat. Ketään ei tuntunut
kiinnostavan se, että vihtijärveläislasten
saaminen suunnitelman mukaisesti Hai
moon kouluun olisi nostanut kuljetuskus
tannuksia moninkertaiseksi. Se, että tule
vat oppilaat eivät olisi edes kunnolla mah
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tuneet Haimoon kouluun, oli virkamiesko
neistolle pelkkä matemaattinen detalji,
johon ei tässä vaiheessa kannattanut juu
rikaan huomiota kiinnittää.
Vihtijärven koulun v anhempainyhdistys
vietti varsin tunteikkaan ja toiminnantäy
teisen syksyn. Emmekä me olleet ainoita,
sillä sama prosessi käytiin lävitse muilla
kin kylillä. Tehtiin laskelmia, kumottiin
väitteitä, kirjoitettiin vetoomuksia ja leh
distötiedotteita, soiteltiin kunnanvaltuute
tuille. Kunnanjohtaja Sami Miettisen
kunniaksi on luettava, että hän hoiti tässä
asiassa kuntalaisten kuulemisen siinä
mielessä mallikkaasti. Yhteisiä neuvotte
luaikoja, joissa vanhempainyhdistykset
saattoivat kantansa ja laskelmansa esittää,
järjestettiin useita. Kuulemisella ja kuun
telemisella on kuitenkin eroa.
Prosessi eteni kunnallisen päätöksen
teon koneistossa. Kasvatus- ja koulutus
lautakunta päätyi äänestämään koulujen
lopettamista vastaan ja hetkeksi toivo
heräsi. Kunnanhallitus päätti kuitenkin
kannattaa esitystä ja viedä sen kunnanval
tuustoon käsiteltäväksi. Loppuvuodesta
nähtiin Vihdissä kyläkoulujen puolusta
jien toimesta sellaista aktivoitumista ja
kansanliikettä, jollaista ei ihan lähivuosi
kymmeninä muisteta nähneen. Lopputu
loksena oli voitto farssimaiseksi käänty
neen äänestyksen jälkeen yhdellä äänellä.
Voitonriemua hillitsee kuitenkin epä
varmuus. Vaikka kunnan tilinpäätös oli
ennakoitua parempi, jatkuvat vaikeat ajat
edelleen. Pelkona onkin joudutaanko
sama taistelu käymään uudelleen jo ensi
syksynä. Elämmekö vain välirauhan
aikaa? Välikoulurauha?
Jälkeenpäin tarkasteltuna tällä surulli
sella episodilla on pari positiivistakin
lopputulosta. Toinen on tietenkin se, että
koulut saatiin pelastettua ja toinen se mil
lä tavalla eri kylien aktiivisuus ja energia
ollaan nyt valjastamassa käyttöön kylien
ja kunnan yhteistyöllä.
Surullista on se, millä tavalla vihtijärve
läisten jo pitkään tekemä yhteistyö kun
nan kanssa palkittiin tässä prosessissa ja
kuinka se vaikutti keskinäiseen luotta
mukseen. Olettekin varmaan huoman
neet, että kyläyhdistys on alkanut aktiivi
sesti ajaa osakuntaliitosta Nurmijärveen?

Kyläkoulujen puolesta
Varpu Virmavirta, 6. lk:

En pysty kuvittelemaankaan millaista olisi ollut, jos olisin
joutunut viettämään nämä viimeiset kuusi vuotta jossain
muussa koulussa, kuin meidän ihanassa kyläkoulussa. Kun
olen kertonut muille paikkakuntalaisille pienestä koulustamme,
olen aina ylpeänä saanut kertoa kuusihenkisestä luokastani
ja upeasta järvimaisemasta. Ei sen väliä vaikka muiden l uokat
olisivatkin viisi kertaa suurempia, tai asfalttipiha täynnä jos
jonkinlaisia vempaimia. Olen niin ylpeä tästä ja ikuisesti kii
tollinen näistä vuosista. Toivon, että mahdollisimman moni
muukin koululainen pääsee vieläkin nauttimaan kyläkoulujen
tuomista eduista. Etuja ja parhaita puolia on ehdottomasti
yhteisöllisyys, luottamus ja vapaus. Kun on pienempi ryhmä,
on yhteishenkeä ja luottamusta helpompi nostaa. Silloin kun
opettajat voivat luottaa oppilaisiin, saa oppilaat lisää v apauksia
– ja vastuuta. Pienet kyläkoulut ovat siis erittäin oppilasystäväl
lisiä ja viihtyisiä oppimisympäristöjä.
Kyläkoulut ovat myös kylien kannalta elintärkeitä. Jos
koulut otetaan pois, koko kylä kuolee. Juuri kyläkouluthan
tuovat kylille asukkaita. Koulut pitävät kylät hengissä. Kylät
tarvitsevat koulunsa, niin myös kunnat! Mikä toisi laajalle
kunnalle enemmän asukkaita, kuin suloiset maalaiskylät idyl
lisine kyläkouluineen? Vai houkutteleeko pienet kaupungit
yli hinnoitelluine kerrostaloineen enemmän? Tuskin. P
 idetään
siis kyläkoulujen avulla kylät ja sitä kautta kunnat hengissä!

Olli Siltala, 6. lk:

Minusta kyläkoulut ovat hyviä, koska on lyhyempi koulumatka,
ei siis tarvitse herätä noin tuntia aiemmin bussiin ja jää enem
män aikaa kotona myös iltapäivisin. Kyläkouluissa on myös
vähemmän oppilaita, joten on helpompi tuntea kaikki. Myös
yhteisluokat ovat kivoja, jos on kavereita myös muilta kuin
omalta luokalta.

Ville Vihtkari, 6. lk:

Kyläkoulu on tärkeä, sillä jos sitä ei olisi niin joutuisi matkustaa
paljon pidemmän matkan kouluun ja takaisin. Yhteisluokka on
parempi kun voi olla jonkun tietyn kaverin kanssa samalla luo
kalla. Ja se ettei ole rinnakkaisluokkia jos haluaisi olla kaverin
kanssa samalla luokalla mutta jos hän on esim. 6b ja itse olisi 6a.

Janna Vihtkari, 5. lk:

Minun mielestä kyläkoulu on tärkeä, koska tuntee helposti
kaikki ja silloin on mukava jutella kaikkien kanssa ja tietää
missä kaikki asuu. Kouluun on lyhyt koulumatka, joten voi
herätä myöhemmin ja voi mennä lämpimällä päivällä pyärällä
kouluun. Koulussa on isot välituntialueet, joten voi pitää paljon
hauskaa kavereitten kanssa! Ryhmätyötkin sujuvat aina hel
posti pienen ryhmän kanssa.

Miiko Pettersson, 5. lk:

En haluaisi että kyläkoulut lakkautettaisiin koska jos ajattelee
1-3 lk he joutuisivat istua bussissa noin tunnin. Mutta en halua
että kyläkoulut lakkautettaisiin.

Elsa Pullinen, 5. lk:

Minulle kyläkoulut ovat tärkeitä, koska niissä ei ole niin p aljon
oppilaita. Se tarkoittaa että kaikki saavat tutustua toisiinsa.
Kyläkoulut ovat myös käteviä koska kouluun on monilla aika
lyhyt matka.

Mary Kautonen, 5. lk:

Minä itse pidän kyläkouluista koska en tykkää kouluista jossa
on ihan hirveesti oppilaita ja on kiva kun tuntee kaikki. Minun
mielestä kyläkouluissa ei joudu myöskään niin helposti koulu
kiusatuksi. Ryhmätyöskentelykin onnistuu paremmin kun kaik
ki ovat tuttuja. Koulumatka ei ole edes niin pitkä joten voi men
nä helposti kävellen tai pyörällä. Saa myös nukkua pitempään.

Kuukauden pilakuva, syyskuu 2014. Piirros: Ari Peura
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Vihtijärven koulu
Lempiasioita
Teksti: Vihtijärven koulun 3.–4.-luokan oppilaat • Kuvitus: ensimmäisen luokan oppilaat

Lempieläimet
Kolmannen luokan oppilaat haastattelivat
kaikkia Vihtijärven koulun oppilaita
kysyen lempieläintä. Tulokset olivat
hyvin yksimielisiä. Koira ja kissa saivat
saman verran ääniä. Näin he vastasivat:
1.lk 1. koira. 2. kissa.
2.lk 1. koira. 2. kissa.
3.lk 1. koira. 2. kissa.
4.lk 1. kissa. 2. koira.
5.lk 1. kissa. 2. hevonen.
6.lk 1. koira. 2. sika.
Ilona: Minulla on koira, sen nimi on
Cara. Sen rotu on belgianpaimenkoira.
Cara on väriltään musta, ruskea ja har
maa. Cara on iältään 10 vuotta. Käyn
minun isän ja Caran kanssa lenkillä. Cara
tykkää kinkusta.
Minulla on myös kissa ja pupu. Minun
kissan nimi on Viljo. Se tykkää kanin
ruuasta ja koiranruuasta. Viljo on sisä- ja
ulkokissa. Viljo täyttää 3 vuotta. Viljo on
väriltään oranssi ja valkoinen. Viljo on
kotoisin Virosta.
Minun kanini nimi on Herkku. H
 erkku
täyttää vuoden. Herkku on musta. Herk
ku ei tykkää olla sylissä. Herkku on
rodultaan belgianjättiläiskani. Herkku
pitää porkkanasta. Minä pidän lemmi
keistäni!

Juuso: Luuttu on minun tätini koira.
Minä tykkään Luutusta hirveästi. Sen
rotu on saksanpaimenkoira. Sen väri on
mustavalkoinen. Se ei syö paljon. Luuttu
on tyttö. Se on kiva leikkija s eurakaveri.
Kerran se herätti minut niin että tuli ylä
kertaan ja minun huoneeseeni ja laittoi
tassunsa minun käteni päälle. Luuttu tyk
kää hirveästi kepeistä, lumesta ja maalla
olemisesta. Se on hyvä löytämään kaik
kea. Minä ja Luuttu leikimme usein ulko
na.
Jonne: Pörrö on pörröinen kissa ja puri
see kun sille antaa ruokaa. Pörrö on noin
2v. Se on valkoinen oranssin ja mustan
kirjava. Pörröllä on kiipeilypuu, jossa se
nukkuu ja se nukkuu myös laatikossa
joka on vihreä. Kun Pörröä silittää niin
se nukahtaa mun syliin.
Roni: Minulla on kissa. Se on villi. Se
on puolitoistavuotias. Hänen nimensä on
Ruska. Se ei pidä silittämisestä. Se on
rodultaan ragdoll. Se on väriltään valkoi
nen. Minulla on myös koira. Sen nimi on
Myry. Se on rodultaan norjanharmaahir
vikoira. Se on aika nuori. Se on tosi
nopea. Se tykkää leikkiä pallolla.

Lempikirjat

Piirros: Jenni
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Piirros: Matias
Amanda: Minun hoitoponini nimi on
Roosa. Se on shetlanninponi. Se on väril
tään toffeenruskea. Sen silmien väri on
ruskea. Sen ikä on noin 68 vuotta. Roo
san herkkua on heinä, porkkana, rehu,
ruoho ja omena. Me hypimme esteitä,
ravaamme ja kävelemme. Roosa säikähte
lee ja pelkää autoja. Roosan lempinimet
on Roosis, Roskis ja Lihapulla.
Paris: Minun ponini nimi on Sandra. Sen
ikä on 68 vuotta. Se on shetlanninponi.
Sandran lempinimet on Santtu ja Rohmu.
Minä ratsastan Sandralla neljä kertaa vii
kossa. Hypin Sandralla puomeja ja käyn
maastossa. Sandran lempiruokaa on rehu,
porkkana, heinä ja omena. Sandra pelkää
autoja. Sandra on väriltään musta. Sen
silmien väri on ruskea.

Lempiharrastukset
Kaikki haastatelluista kertoivat p itävänsä
omasta harrastuksestaan paljon. Kysyt
tiin myös, mitä muuta haastatellut haluai
sivat harrastaa. Konsta (3.lk) haluaisi
muiden harrastustensa lisäksi harrastaa
koripalloa ja Elsa (5.lk) tanssillista voi
mistelua. Ami (5.lk) olisi kiinnostunut
jääkiekosta ja Ville (6.lk) mikroautoilusta.
Harrastukset osuvat pääasiassa arkipäi
ville ja yleensä kestävät n. 1 – 3 tuntia.
Lähes kaikki haastatellut ovat osallistu
neet harrastamiensa lajien kisoihin tai
turnauksiin.

Vihtijärven 6. luokkalaisten ”vuosikirja”
Mona:

Pitkä ja äänekäs. Hyvä piirtämään.
Ringette lähellä sydäntä, puhuu siitä aika usein.
Sopisi ammattiin, jossa saa puhua paljon,
esim. urheiluselostaja.
Tulevaisuus: Ringette-maalivahti tai
itsepuolustusopettaja

Varpu:

Vilma:

Tykkää ratsastuksesta ja leipomisesta.
Koulussa aika kiltti, todellisuudessa aika…
Lempinimi Pytty. Pitää koirista (Lärvistäkin).
Tulevaisuus: Ratsastuksen opettaja/muu hevosala
tai kondiittori

Tutummin Kana. Harrastaa yleisurheilua,
ratsastusta ja valokuvausta.
Iitun sisko. Henkinen ikä vaihtelee.
Hyvä huumorintaju.
Tulevaisuus: Heppatyttö tai valokuvaaja

Olli:

Veeti:

Kiltti ja hiljainen, paitsi Amin seurassa.
Aika viisas ja kekseliäs. Päiväkodissa oli osana
Kovien Poikien Jengiä, joka suunnitteli
päiväkodin räjäyttämistä.
Hämähäkkimies. Kiroili kerran WhatsApp:ssa.
Tulevaisuus: Tiedemies tai lentäjä

Hyvä kaveri. Siat kiinnostavat. Oli myös osallisena
Kovien Poikien Jengissä. VPK. Teräsmies.
Luisteluloikat omaa luokkaansa.
Tulevaisuus: Sian kouluttaja tai palomies

Ville:

Välillä vähän härski. Vihaa Espanjaa.
Pitää mopoista ja autoista. Elämä on aina vaikeaa.
Kovien Poikien Jengiä. Batman. Syökerin perijä.
Päiväkodissa kanteli, kun muut suunnittelivat karkaamista…
Tulevaisuus: Bisnesmies tai X-meal -poika
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Päiväkodin lapset palkittiin
peikkokilpailussa
Teksti: Heli Einesalo • Kuva: Juha Ahvenharju

Vihtijärven päiväkodin toimintakauden
teemana on ollut Kaikki lapset metsään.
Teemaa onkin helppo toteuttaa päiväko
din omassa ympäristössä, joka on vaih
televaa ja täynnä luonnon ihmeitä. Met
säretkiä tehdään säännöllisesti, ja eri ret
killä voi olla eri teemoja. Välillä tehdään
marjaretkiä, välillä tutkitaan luupilla pie
niä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Luon
toa kunnioittaen metsäretkiltä kerättiin
myös aineistoa Pohjola-Nordenin järjes
tämään käsityö- ja askartelukilpailuun
nimeltä Pohjolan peikot.
Pohjolan peikot -kilpailu oli tarkoitet
tu päiväkodeille, perhepäivähoitoryhmil
le sekä alakouluille. Mielikuvitus sai
laukata, sillä tekniikka ja materiaali oli
vat vapaasti valittavissa.
Vihtijärven päiväkodin lapset ohjaaji
neen päättivät toteuttaa peikkokylän.
Kylään muuttivat asumaan Isopeikon joh
dolla kaikki peikkokylän asukkaat. Lap
set saivat kukin tehdä oman peikkonsa
käyttäen muovailumassaa. Massaan oli
sekoitettu mm. kahvinporoja, ruisjauhoja,
suolaa ja ruokaöljyä. Peikkoja varusteltiin
vielä mm. pippureilla, tikuilla ja langan
pätkillä. Aivan pienimmät, alle 3-vuo
tiaatkin saivat tehdä omat peikkonsa.
Hienon peikkokylän kuvasi kilpailua

Palkittu peikkokylä.
varten Juha Ahvenharju, ja kuvat olivat
esillä Vihdin kirkonkylän kirjastossa syk
syllä. Varsinainen työ oli esillä p äiväkodin
eteisaulassa, jossa vanhemmat saivat
ihailla pienten kätösten töitä. Ilo oli s uuri,
kun Vihtijärven päiväkoti palkittiin kil
pailussa 50 euron summalla! Lisäksi
kaikki lapset saivat itselleen kangaskassit
kotiin viemisiksi.
Outi Kulla päiväkodista kertoo, että
lapset näkivät kovasti vaivaa kilpailutyön
eteen. Jokainen peikontekijä sai myös
kertoa pienen tarinan omasta peikostaan
sekä peikkokylän tapahtumista. Alla poi
mintoja lasten tarinoista.
”Puppe-peikko on mun peikko nimel
tään. Peikot kerää sieniä. Ne tekee sieni
keittoa. Puolukoista ne tekee marjapuu
roa ja mustikoista hilloa. Ne laskee aina
liukumäkeä ja kiipeilee puihin ja leikkii
piilosta.” (Valtteri)
”Peikkokylän peikot menee joelle. Ne
voisivat kalastaa siellä särkiä. Sitten ne
jakais niitä kaikille peikoille. Ne tekee
kalakeittoa. Sitten ne vois mennä vaikka
metsään. Ne löytää sieltä luolan. Siellä
asuu yksi peikko, jota ne ei tunne. Ne
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ottaa sen kaveriksi ja ne näyttelee sille
paikkoja.” (Niklas)
”Peikkokylässä on punaisia, vihreitä ja
keltaisia sieniä. Vihreä sieni on kumos
sa. Iso peikko potkaisi sen kumoon. Luo
lan lähellä on lyhty ja siellä on iso kivi,
yksi kivi on maalattukin. Ponni-peikko
on piilossa – se on kävellyt piiloon kai
kilta.” (Onni)
”Sabriina-peikko liukuu. Se tykkää mie
luummin liukua liukumäessä. Se tykkää
nukkua pinkissä sängyssä. Karpalot on
sen herkkuruokaa. Sen kavereita on iso
peikko Anna. Sabriina ja Anna käy aina
luolissa. Ne etsii timantteja.” (Minja)
”Rämä-peikko asuu luolassa ja katselee,
pääsiskös uimaan. Se meni uimaan. Se
menee sitten kotiin. Sitten kotona se irvis
telee. Kukaan ei pelkää! Se nukkuu jät
tisängyssä.” (Rudolf)
”Pappispeikko on peikkoluolassa. Ne ei
liiku kun me ollaan lähellä. Ne ottaa uni
leluja myös sänkyyn. Se on sellainen puu
sänky.” (Peppi)

Harrastajat haastattelussa
Mitä saat Martta-toiminnasta?
Koonnut ja kuvannut: Laura Rostén-Jokinen

Leena Jordman:

”Olen vasta tullut marttailuun
mukaan, joten en osaa vielä sanoa.
Hiljattain alkoi tuntua, että aika on
kypsä Marttoihin liittymiseen.
Odotan erityisesti yhteisöllisyyden
tunnetta. Nyt työttömänä ollessa
ni päivät kuluvat lasten kuskai
luun, joten tämä on omaa aikaa.
Kokkailu ei nappaa, mutta käsi
töistä tykkään. Odotan neulontail
toja.”

Annikki Hampori
ja Anneli Järvinen

”Ennen kaikkea saamme täällä uusia ystäviä ja tuttuja. Sosiaa
linen puoli on Martoissa tärkeää. Eihän sitä ketään tuntisi, jos
ei täällä kävisi! Myös retket on jääneet mieleen: aikaisempina
vuosina tehtiin retkiä peräti Helsinkiin asti, ja siellä käytiin
muun muassa kiinalaisessa ravintolassa syömässä.”

Merja Lyyra-Vihtkari:

”Olen saanut Martta-toiminnassa
mukana ollessani aika paljon vink
kejä ihan arjen askareisiin. Aikoi
naan tulin tänne, jotta oppisin teke
mään villasukat. Vuoden se kesti,
mutta sukat tuli valmiiksi. Myös jou
lukaktuksen olen saanut kukkimaan
marttaillasta saaduilla ohjeilla.”

VIHTIJÄRVEN MARTAT RY
Merja Lyyra-Vihtkari, sihteeri
040 8486 505
merja.lyyra-vihtkari@kolumbus.fi

Eija S Jokinen, puheenjohtaja
0400 471 877
esj.musiikki@kolumbus.fi

Kesän tapahtumia
VIHTIJÄRVEN OSAKASKUNNAN 50-vuotisjuhlailtamat
LA 13.6. klo 17
Vihtijärven Uhkan perinteiset JUHANNUSKILPAILUT
Nummituvalla juhannuspäivänä 20.6. klo 12.30
Järjestää Vihtijärven Uhka ry
JUHANNUSPÄIVÄN TANSSIT 20.6. Nummituvalla klo 19.
Olutteltta auki myös kisojen ajan. Järjestää Vihtijärven VPK.
KESÄVIERAIDEN KIRKKOPYHÄ kappelissa sunnuntaina 21.6.
Ensemble Norma LAINAKENGISSÄ - 50-luvun tribuuttikonsertti
Nummituvalla su 5.7. klo 17
Seuraa ilmoittelua ja katso myös: www.vihtijarvi.fi.
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Harrastajat haastattelussa
Kylässä tiistaikerhossa
Teksti ja kuvat: Kaarina Pullinen
Kylätalon raput ylös, tuolihissilläkin olisi päässyt. Yläkerrassa
tuoksuu keitto ja kahvi on jo tippumassa.
Parikymmenhenkinen porukka seuraa kiinnostuneina kun
tämän kerran vierailija Airaksisen Elina kertoo nivelistä – nii
den rakenteesta, mahdollisista vaivoista, vaivojen syistä ja nii
den hoidosta.
Lounaan ja kahvin välissä on hetki aikaa jututtaa osallistu
jia.

Miksi käyt tiistaikerhossa?
Annikki Hampori ja Toini Heiskanen:

”Täällä on mukavaa ja tapaa tuttuja! Ulkopuolinen esiintyjä tai
asiantuntija välillä on hyvä ja mielenkiintoista. Aikoinaan
kokoonnuttiin kappelilla, Nummituvallakin joskus, sekä nykyi
sellä päiväkodilla.” ”Alun perin olin itse mukana saunottajana”,
kertoo Annikki. ”Silloin oli tarjolla vain voileivät ja kahvit.
Tämä keittolounas on hyvä juttu. Saataisiinkohan vielä jalka
hoitaja joskus käymään…”

Elina Airaksinen

Heikki Hepoluhti

Pirkko Putkonen

”Olen tuore kävijä. Tulin kun
pojat (Raine, Pertti ja Helge)
houkuttelivat. Mukavaahan
täällä on, katkaisee viikon
sopivasti”, kertoo Heikki.

”Parasta tiistaikerhossa on
iloiset ihmiset ja ruokailu!”

Anja Kataja

”Täällä on kyllä mukavaa.
Tulen tänne aina kun vaan
pystyn ja saan kyydin!”

Tiistaikerhoa järjestää
Vihtijärven Palvelutaloyhdistys ry
lokakuusta huhtikuuhun joka toinen viikko.
Seuraa paikallislehtien ilmoituspalstaa ja
kylän kotisivuja www.vihtijarvi.fi.
Palvelutaloyhdistyksen toimintaa voi tukea
liittymällä jäseneksi.
Vuotuinen jäsenmaksu on 10 €,
yhdistyksen tilinumero on
FI46 529 71 4400 27737.

Iloinen puheensorina jää taakse. Lähiaikoina mennään poru
kalla vierailulle Selin monitoimitalolle.

Lisätietoja saa
Änise Haapalaiselta 040 5111 6630.
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Harrastajat haastattelussa
Miksi olen mukana mediatiimissä?
Kylälehti Vihtijärveläistä on toimitettu jo vuodesta 1997. Varsinainen
”Kyläyhdistyksen tiedottamisjaosto” perustettiin Vihtijärven kylän
kehittämishanke I:n hankesuunnitelmaa laadittaessa vuonna 2007.
Ryhmän nimeksi vääntyi matkan
varrella Mediatiimi, alun perin huumorimielessä. Ensimmäiset tehtävät olivat kylän tiedottamisen parantaminen; kylän kotisivujen kasaaminen ja avaaminen sekä logon
ideoiminen. Sittemmin Mediatiimi
on kyläkoordinaattorin apuna vastannut kotisivujen www.vihtijarvi.fi
ylläpitämisestä ja edelleen kehittämisestä sekä kylälehden toimittamisesta. Mahdollisuuksien mukaan on häärätty myös logotuotteiden parissa ja esimerkiksi maaliskuussa pidetty kirjoittajakurssi
järjestettiin Mediatiimin nimissä.

Heli Einesalo:

Tykkään kirjoittaa, ja oman kylän asiat
kiinnostavat. Juttukeikoilla on tullut vas
taan monta hienoa kohtaamista ja tari
naa, jotka muuten olisivat jääneet koke
matta. Lisäksi meillä on mediatiimissä
aivan loistava, rento porukka, jonka kans
sa voi rauhassa antaa keskustelun ajau
tua myös aiheesta sivuun.

Laura Rostén-Jokinen:

Olen mediatiimissä, koska Kaarina pyy
si minua mukaan. Parasta on ollut tutus
tua liutaan kivoja ja mielenkiintoisia
ihmisiä, joita olen saanut tavata juttukei
koilla. Mediatiimin huomattavia etuja
ovat myös pikkujoulut ja kylälehden val
mistumisen jälkeen vietettävä karonkka.
Ne eivät ole pöllömpi palkka vapaaeh
toistyöstä. Ja vielä, koska meillä anne
taan palautetta niin ihanasti.

Anu Nilsson:

Minut toi mediatiimiin työni kyläkoor
dinaattorina. Järjestelin nettisivu-uudis
tusta ja johdin muutoin mediatiimiä työni
puolesta kolme vuotta. Sittemmin olen
jäänyt siihen kiinni. Olen saanut luistaa
juttukeikoista, kun on siltä tuntunut, ja
saan silti olla mukana menossa. Porukka
on aivan mahtava ja meillä on aina niin
mukavaa.

Kaarina Pullinen:

No, koska olen Mediatiimin Äiti. Hih!
Kahdeksaan vuoteeni mediatiimissä
mahtuu paljon hyvää. Ensiksi: mukava,
huumorintajuinen, lahjakas, ajatteleva ja
näkevä porukka. Toiseksi: aikaansaan
nosten ihailu ja karonkat, edelleen hyvä
Vihtijärvi-logo ja hienot kotisivut sekä
vuosittainen Vihtijärveläinen. Kolman
neksi: jatkuva oppiminen. Kuinka tum
pelo-dinosauruksesta kehkeytyy inter
netsivujen ylläpitäjä?! Pilkkusäännöt kun
vielä iskostuisivat mieleen. Koska media
tiimin toiminta on talkootyötä, on välil
lä tuskastuttavaa kun ei voi ajan tai mui
den resurssien puuttuessa toteuttaa hyviä
uutis- ja juttuideoita. Siksi olisi hyvä, jos
saisimme lisää jäseniä mediatiimiin.

Juha Ahvenharju:

Olen mukana mediatiimissä, koska olen
alusta lähtien ollut valokuvaajan roolis
sa. Mukavaa, jos saan kuviani tätä kaut
ta näkyville. Erilaisten tilaisuuksien ja
tapahtumien kuvaaminen antaa kuvaa
miseeni varmuutta ja harjoitusta. Valitet
tavasti muut arjen kiireet ”häiritsevät”
mediatiimiharrastusta.

Ylinnä: Anu Nilsson. Keskellä: Juha Ahvenharju, Lea Viitaniemi,
Kaarina Pullinen ja Heli Einesalo. Edessä Sari Ahvenharju ja
Laura Rostén-Jokinen. Kuvasta puuttuu Ari Peura.
Kuvaaja: Ruusa Ahvenharju
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Lea Viitaniemi:

Olen tehnyt Vihtijärveläinen-kylälehteä
jo herra ties kuinka monta vuotta. A
 loitin
opiskelut toimittajakoulussa vuonna
2003. Taisi olla heti seuraavana keväänä,
kun Kuuselan Anu houkutteli minut
tekemään lehteä, jota itse aiemmin oli
kirjoituskoneella ja kopiokoneella leikan
nut, liimannut ja kopioinut. Olin opettele
massa taitto-ohjelman käyttöä, ja ensim
mäiset lehdet syntyivät koulun jälkeen
iltasella. Luokkatoverit vitsailivatkin, että
”se on varma kevään merkki, kun Lea
taittaa iltamyöhällä koulun toimitusluo
kassa Vihtijärveläistä”. Päätoimitin leh
teä useita vuosia, nyttemmin olen vetäyty
nyt hieman sivummalle. Muutos on jatku
vaa, ja tiedotuskin saa uusiutua kaiken
aikaa. Yhä edelleen kylän asioista tiedot
taminen on lähellä sydäntäni. Olen kiitol
linen, että meillä on kyläläisten kesken
niin läheiset ja lämpimät välit. Vihtijärve
läisen toimitus on hauska näköalapaikka
kylän asioihin ja ihmisiin.

Ari Peura:

Olen mediatiimissä lähinnä pilapiirtä
jän roolissa, mutta aion joskus yllättää
muut tiimiläiset osallistumalla porukka
palaveriin tai ainakin karonkkaan. Älkää
kertoko tätä noille muille, muuten se ei
enää olisi yllätys.

Harrastajat haastattelussa
Miksi olen mukana vapaapalokunnassa?
Koonnut ja kuvannut: Ella Ranta

1. Miksi olet mukana vapaapalokunnassa?
2. Kauanko olet ollut mukana?
3. Mikä sai liittymään?
4. Mitä mieltä olet harrastuksesta?
Henry Hampori (nuoriso-osasto):

1. Olen mukana, koska haluan oppia VPK:sta kaikkea ja haluan myös jatkaa tätä har
rastusta.
2. Olen ollut mukana 8 vuotta.
3. Isäni ja isoisäni olivat mukana, joten halusin myös liittyä.
4. Tämä on mukava harrastus, joten suosittelen kaikkia kiinnostuneita mukaan.

Miro Peni (varhaisnuoret):

1. No siksi jos kotona tapahtuu jotain, niin
osaan käyttää esim. vaahtosammutin
ta. Olen aina halunnut liittyä VPK:hon
ja kun täytin 7 vuotta pääsin mukaan.
Aikuisena aion liittyä hälytysosastoon,
niin on hyvä kun on jo nuorena aloit
tanut.
2. Syksystä 2014 lähtien.
3. No sen takia kun oppii täällä kaikkea
ja tulee kaikkia kivoja tapahtumia. Oon
kattonu kesällä jo 112-ohjelmaa, ja
näytti kivalta palomiesten hommat. Se
ei kyllä ole kivaa jos joutuu koko ajan
roudaamaan letkuja, mutta silti liityin.
4. Sitä mieltä, että se ei tunnu enää niin
kivalta aikuisena, kun ihmisiä voi
kuolla, mutta silti aion jäädä. On kiva
harrastus ja varsinkin kun tulee ”eri
koispäiviä” treeneissä.

Antti Saari (hälytysosasto):

1. VPK on harrastuksena monipuolinen. Pääsee auttamaan ihmisiä.
2. Noin 3 vuotta.
3. Junnuna olin nuoriso-osastossa ja muutettuani Vihtijärvelle naapuri houkutteli
mukaan.

VIHTIJÄRVEN VPK
Pj.

Olli Saira,
p. 0400 843 577
Siht. Mervi Kannisto-Kallela,
p. 0400 998 712

Naisosasto
Osaston pj. Mervi Kannisto-Kallela, p. 0400 998 712
Nuoriso-osasto
Osaston johtaja Kaisa Kuusela, p. 040 3769 990

Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö Mika Nilsson,
p. 040 7325 341

Nummitupa
Talonmies Riitta Stenbacka, p. 045 2579 270
Talon ja astiaston vuokraus
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Mieleenpainuvia urheiluhetkiä
Teksti ja kuvat: Jukka Vihtkari
Liikunta ja urheilu tuovat tekijöilleen
usein muistoja, jotka voivat olla hetkiä,
joita ei haluaisi muistaa enää millään
tavalla tai sitten niitä, jotka haluaisi elää
aina uudelleen. Viimeisimpien vuosien
aikana olen saanut seurata läheltä näitä
molempia kylän junioreiden kohdalla ja
saanut elää mukana näissä suurissa elä
myksissä. Kilpailijalla itku ei ole mones
ti kaukana suurten pettymysten hetkellä
ja on se tainnut joltain joskus tirahtaakin.
Pystyn hyvin samaistumaan arvokisojen
suomalaisosallistujiin vastaavalla hetkel
lä, kun paljon on harjoiteltu ja työtä teh
ty, mutta ei osu se paras päivä.
Aktiivisin ryhmä on mukana jossain
kilpailuissa lähes joka viikko kesäkaute
na, joten kilpailutapahtumia kertyy vuo
den mittaan melkoisen paljon. Vielä tätä
enemmän kertyy harjoitustunteja, joista
parhaimmat muistot taitavat tulla junnuja piirileireiltä. Junnuleirit ovat siitä
mukavia, että sinne voi lähteä hyvin
mukaan, vaikka ei olisi ehtinyt vielä
kovin aktiivisesti harjoituksissa käydä
kään. Leireiltä saa aina uutta oppia, jos
ta on hyvä jatkaa vaikkapa harjoitusryh
mämme mukana. Leireihin mahtuu
mukaan aina hauskanpitoa ja mukavaa
yhdessäoloa, josta juttua riittää vähäksi
aikaa. Viime syksyn junnuleirillä muka
na oli kuusi seuramme junioria. Talvenkevään aikana piirileirityksessä mukana
on ollut kaksi junioriamme.
Ehdottomasti mielenkiintoisimmat
tapahtumat liittyvät kuitenkin erilaisiin
viestijuoksutapahtumiin. Mitä enemmän
saadaan koottua joukkueita oman kylän
tytöistä ja pojista, sitä enemmän yhteen
kuuluvuuden tunnetta ja ryhmän tuomaa
lisäpontta se antaa.
Melko tarkkaan vuosi sitten järjestet
tiin Vihdin kunnanmestaruusviestit,
johon saimme innostumaan mukavan
joukon kylämme nuorisoa niin ala-aste
kuin yläasteikäisistäkin. Joukkueiden
kokoaminen oli säätöä aivan loppumet
reille saakka ja niinpä kokoonpanot, kuin
myös itse osallistuvien joukkueiden mää
räkin vaihteli ennen h-hetkeä. Tämä on
hyvin tuttua ja tavallista viestijoukkuei
den kokoamisessa, joten siinä ei sinänsä
mitään erikoista ole.
Saimme lopulta kasaan sopivasti kol
me tyttöjoukkuetta 11-, 13- ja 15-vuoti

aiden sarjoihin sekä yhden poikien jouk
kueen 13-vuotiaiden sarjaan. Poikien
joukkueessa annoimme hieman tasoitus
ta muille, sillä nuorin viestinviejä oli sil
loin 8 vuotias Juuso Holopainen. Alku
lähti todella lupaavasti, kun 11 vuotiai
den tyttöjen 4 x 100 m -joukkue otti heti
voiton sarjassaan. Joukkueessa juoksivat
Elsa Pullinen, Janna Vihtkari, Iitu
Virmavirta ja Mary Kautonen. Seuraa
vaksi kilpailtiin 13-vuotiaiden tyttöjen 4
x 100 m. Tässäkin viestissä, näytti alus
sa siltä, että kilpatoverit menevät meno
jaan, mutta 2. osuudella nousimme jo rin
nalle jatkaen samaa kyytiä ohi ja voit
toon. Joukkueessa juoksivat Aino Lukkari, Vilma Leivo, Mona Rytkönen ja
Varpu Virmavirta. 13-vuotiaiden 4 x
100 m -sarjassa meillä oli koossa hyvä
joukkue, mutta salibandyseura Salisudet
olivat saaneet vielä paremmat kaverit
riviin ja näin kävi tällä kertaa, että saim
me hopeamitalit kotiin tuomisina. Vaih
dot sujuivat joka tapauksessa mallikkaas
ti. Joukkueessa juoksivat Tuukka ja Tuomas Viljanen, Juuso Holopainen sekä
Elis Kautonen. 15-vuotiaiden tyttöjen
juoksuun meille ei tullut vastustajaa
samaan sarjaan, mutta kiriapua tuli joka
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tapauksessa naisten yleisen ja 35-sarjan
joukkueista. Tässä tulimme maaliin kak
kosena, mutta 15-vuotiaissa luonnollises
ti kultamitalit jo kolmannen kerran
Uhkalle. Joukkueessa juoksivat Juulija
Godina, Aino Lukkari, Ronja Karjalainen ja Myrsky Virmavirta.
Kaikkia jännitti, miten nämä tulokset
mahtavat riittää kokonaisvoittoon ja par
haimman viestijoukkueseuran tittelin
saamiseen. Vihtijärven Uhka oli piikki
paikalla vielä ennen aikuisten viestijuok
sujen alkua. Jännittävän kilpailun mies
ten sarjassa ja viimeisessä viestikisassa
vei Kalevan Viesti ja näin kokonaiskil
pailun voitto Vihtijärven Uhkalle. Voiton
selvitessä riemu ja meteli oli melkoinen
Uhkalaisten keskuudessa. Kaikki neljä
joukkuetta saivat mahduttaa itsensä
ykköspallille noutamaan parhaan seuran
kiertopalkintoa. Toivottavasti saamme
tänäkin vuonna paljon innostuneita
mukaan viestijoukkueisiin ja pitää tämän
palkinnon edelleen, kun viestijuoksut rat
kotaan toukokuun 21. päivä. Ensi vuon
na laitetaan kasaan myös miesten ja nais
ten joukkueet – eikös vaan?
Kesän aluksi juostiin myös piirinmes
taruusviestit ja näin aktiivisena seurana

olemme saaneet ottaa isompaa roolia
myös Vihdin Viestin joukkueiden luomi
sessa. Piirin tasollahan me edustamme
tosiaan Vihdin Viestiä ja tällä tavoin
meillä on paremmat rahkeet saada jouk
kueita mahdollisimman moneen sarjaan.
Vihtiin ei kuitenkaan ole tullut missään
sarjassa piiritason viestivoittoa sitten
vuoden 2007. Kesä 2014 muutti kurssin,
sillä Vihtijärven omat pojat Konsta Kerä
nen ja Juuso Holopainen olivat yhdessä
Aapo Moisanderin ja Jesse Suihkosen
kanssa tuomassa kultamitalia Vihdin
Viestille P9 4 x 400 m -sarjassa.
Meidän kylältä tuntuu löytyvän juuri
oikeanlaista pelkäämätöntä yritystä läh
teä kisaan kuin kisaan ja silloin tällöin se
tuottaa hienoja elämyksiä niin kilpaili
joille kuin tukijoukoillekin. Kun hyvä
innostus tarttuu mahdollisimman
moneen, niin sitä ei parane estellä, vaan
lyödään lisää löylyä kiukaalle. Hienoin
ta olisi, jos selkärankaan jäisi sellaiset tai
dot, joilla pärjää aikuisiälläkin.
Kirjoittaja on
Vihtijärven Uhkan puheenjohtaja.

Voittoisat vihtijärveläiset viestijuoksijat.

VIHTIJÄRVEN UHKA RY
HALLITUS 2015
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
muut jäsenet

Jukka Vihtkari, p. 0400 802 369
Asko Kautonen, p. 045 650 0864
Eija Jokinen, p. 0400 471 877
Anna-Liisa Kuusela, p. 0400 483 640
Anja Lindell, Petri Palonen,
Ilkka Ruhanen, Arto Vihtkari ja
Marko Viljanen

JAOKSET

HIIHTO
YLEISURHEILU
KUNTOILU
PALLOILU
TENNIS
KUNTOSALI
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Niko Einesalo p. 050 561 2766
Jukka Vihtkari, p. 0400 802 369
Eija Jokinen, p. 0400 471 877
Jukka Vihtkari, p. 0400 802 369
Pasi Oksa p. 040 548 0368
Hanna Oksa p. 040 541 1155

Vinkkejä kehonhuoltoon
tavalliselle tallaajalle
Teksti ja kuvitus: Elina Airaksinen

Kehonhuolto koostuu riittävästä
ja hyvälaatuisesta unesta, monipuolisesta ravinnosta, alku- ja
loppuverryttelystä, lihaskuntoja liikkuvuusharjoitteista, venyttelystä sekä hieronnasta.
Uni ja ravinto ovat tärkeimmät kehon
huollon osa-alueet. Yöunta kannattaa var
jella, koska unen aikana keho palautuu
päivän aikaisesta rasituksesta ja tree
nauksen aikana tulleet mikrovauriot kor
jautuvat. Jotta palautuminen ja korjaus
voi tapahtua, keho tarvitsee rakennusai
neita. Rakennusaineet saadaan monipuo
lisesta ravinnosta. Jos ravinto on yksipuo
lista, kannattaa ottaa avuksi laadukkaita
lisäravinteita.
Yöunta häiritsevät muun muassa liian
myöhäinen ja raskas liikunta, tietokoneen
ja älypuhelimen sininen valo, nälkä sekä
huono unihygienia. Raskas liikunta nos
taa vireystilaa ja siten siirtää unen tuloa.
Jos pääset liikkumaan vain pari kolme
tuntia ennen nukkumaanmenoa, kannat
taa liikunta pitää leppoisena ja sydämen
syke alhaisena. Esimerkiksi pitkät venyt
telyt rentouttavat kehoa ja mieltä ja sen
jälkeen nukahtaminen on helpompaa.
Sininen valo estää melatoniinin eli uni
hormonin erittymisen ja siten siirtää
nukahtamista myöhemmäksi. Tämän
takia tutkimusten mukaan pariin tuntiin
ennen nukkumaan menoa ei tulisi katsel
la kännykkää tai tietokonetta. Jos kuiten
kin joskus joutuu niin tekemään, apuoh
jelma, joka muuttaa näytön värit keltasä
vyiseksi iltaisin, on kätevä. Silloin mela
toniinia erittyy normaalisti.
Nälkä on yksi varmimmista tavoista
pitää unihiekka kaukana silmistä.
Yöaikainen heräily voi johtua siitä, että
verensokeri putoaa yönaikana niin alas,
että keho herättää ihmisen. Yleensä näin
tapahtuu kolmen ja neljän aikoihin aamu
yöllä ja sitten uni ei enää tule. Tässä
tapauksessa kannattaa kokeilla syödä
hiilihydraattia ja rasvaa sisältävää iltapa
laa tunti pari ennen nukkumaan menoa.
Esimerkiksi leipää, voita, juustoa, kanan
munaa ja salaatinlehti ja kurkkuviipaleita
vaikka hunajaveden, maitokaakaon tai
teen kera. Hiilihydraatti nukuttaa ja ras

va hidastaa verensokerin nousua ja pitää
verensokerin kauemmin ylempänä kuin
rasvaton ruoka.
Hyvä unihygienia tarkoittaa sitä, että
makuuhuone rauhoitetaan nukkumista ja
petipuuhia varten. Puhdas huone, puhtaat
petivaatteet ja juuri ennen nukkumaan
menoa tuuletettu huone auttaa nukahta
maan paremmin.
Verryttely sekoitetaan monesti venyt
telyyn. Verryttely on kuitenkin enemmän
kuin pelkkä venyttely. Alkuverryttelyn
tarkoitus on valmistaa kehoa ja mieltä
tulevaan harjoitukseen. Hyvä alkuverryt
tely sisältää kehon liikeratoja avaavia
liikkeitä kuten lyhyitä venyttelyitä, syket
tä nostavia ja hengästyttäviä liikkeitä
sekä tämän lisäksi koordinaatiota ja tasa
painoa haastavia harjoitteita. Myös her
moston herättäminen on olennainen osa
alkuverryttelyä.
Loppuverryttelyn tarkoitus on valmis
taa kehoa seuraavaan harjoitukseen. Sii
nä pulssi lasketaan alas ja myös mieltä
rauhoitetaan. Loppuverryttelyyn voi
yhdistää lyhyet venytykset. Pidemmät
venytykset tulee tehdä pari tuntia varsi
naisen treenin jälkeen. Tämän tauon
aikana kannattaa syödä, siten lihakset
ovat valmiimpia venyttelyyn. Venyttelys
sä oikea suoritustekniikka on tärkeää.
Siksi suosittelen käymään aluksi ohjatuil
la tunneilla, että tekniikka tulee tutuksi.
Muistisääntönä voi pitää sitä, että veny
tyksen tulee tuntua lihaksissa, ei nivelis
sä. Eli jos tarkoituksena on venyttää taka
reittä, alaselkään ei pitäisi tulla tunte
muksia.
Lihaskuntoharjoittelun tulee olla riit
tävän raskasta. Lihakset vahvistuvat nii
den sietokyvyn ylittävän rasituksen jäl
keisessä levossa. Sietokyky on ylitetty sil
loin, kun treenaamisen jälkeen lihakset
tulevat kipeäksi. Suomalaisen tutkimuk
sen mukaan 80-vuotiaatkin hyötyvät
lihaskuntoharjoittelusta. Kolmen viikon
treenaaminen kasvattaa reisilihasten voi
maa myös kasikymppisillä.
Liikkuvuusharjoitteilla varmistetaan,
että nivelten liikeradat pysyvät laajoina.
Arjessa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että saadaan itse kengät jalkaan, nauhat
rusetille sekä napit ja nepparit kiinni.
Yksi hyvä arkipäivän treeni on se, että
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pukee sukat jalkaan yhdellä jalalla seis
ten. Siinä tulee tarkastettua, että liikku
vuus ja tasapaino ovat kunnossa.
Kehonhuoltoa on myös palauttava lii
kunta. Palauttavaa liikuntaa on esimer
kiksi matalalla sykkeellä tehty käve
lylenkki metsässä. Vauhti on sellainen,
että ehtii kuunnella lintujen laulua ja huo
mata polunvarren kukkivat kukat.
Hieronta on yksi osa kehonhuoltoa.
Hieronnan avulla nopeutetaan palautu
mista rasituksesta. Tämän lisäksi hieron
ta lisää pintaverenkiertoa, poistaa kuo
na-aineita kehosta ja vähentää stressihor
monien määrää. Hieronta myös rentout
taa ja poistaa kipua ja lievittää lihaski
reyksiä.
Kehonhuolto on yksilöllistä ja siksi
kaikki menetelmät eivät sovi jokaiselle.
Esimerkiksi yliliikkuvan ihmisen ei pää
sääntöisesti pitäisi venytellä ollenkaan
vaan hänen tulisi hankkia lihaksiin lisää
voimaa sekä harjoitella kehonhallintaa,
esimerkiksi pilatesta. Siten yliliikkuva
oppii käyttämään kehoaan niin, että hal
litsee liikkeen nivelen liikealueen ääri
laidoilla. Jäykän ihmisen taas tulisi har
rastaa venyttelyä, kuten esimerkiksi joo
gaa. Pidemmän päälle yliliikkuvuus ja
jäykkyys voivat aiheuttaa arkea haittaa
via kiputiloja.
Kehonhuolto on oikeastaan hyvien
elintapojen noudattamista omaa kehoa
kuunnellen ja kunnioittaen.
Kirjoittaja on koulutettu hieroja.

Lähteet:

Partinen Markku, Unikoulu aikuisille
– opi selättämään unettomuus,
WSOY, 2011
Hierojan erikoisammattitutkintoon
liittyvät luentomateriaalit, 2012-2013
http://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/
itsevalaisevat_naytot_vaikeuttavat_
nukahtamista

Ehditkö kuunnella hiljaisuutta?
Teksti ja kuva: Kaisa Kuusela
Paljon touhutaan Vihtijärvellä; kuntaliitosta, VITALia, koulun tulevaisuutta, jump
pia, pumppia, menoa ja tiivistä etukenoa.
Kevät tulee, energiaa riittää lisääntyvän valon myötä, kiire jo painaa, kun kesä
lähestyy. Mitä sitten, kun alkaa kesä? Hillitöntä menoa ja melskettä, että jo puolivä
lissä lomaa huomaa ajoittain pohtivansa töihin paluuta, jotta edes silloin pääsisi rau
hoittumaan.
Kesä tuli ja meni. Hitto, syksyn sateet vihmovat jo auton tuulilasia, tuulilasin pyyh
kijät kahmivat vettä kuin viimeistä päivää. Ei ole kaivot enää tyhjät. Kesästäkin on
jo kulunut niin kauan aikaa, ettei muista potiko kaivo kuivuutta vai pulppusiko se
jo yli.
Mutta onneksi tulee joulu! Silloin on aikaa rauhoittua, levätä ja nauttia läheisten
ihmisten läsnäolosta. Missä välissä? Joulukortit, jouluvalot vai kaiketi ”kaamosajan
valot”, joululahjat, kukkatervehdykset, kuusen haku ja koristelu, viime hetken kau
passa käynnit, saunan lämmitys, ruokien teko ja vaikka mitä muuta...huh! Se siitä
paljonpuhutusta joulurauhasta ja -mielestä.
Alkuvuosi heilahtaa käyntiin, kilometrit kasvavat niin autoissa kuin ihmisissäkin. Kevätaurinko lämmittää taas ja sama
rumba on valmis alkamaan alusta. Oravanpyörä; helppo päästä sisään kun se on pysähtynyt, mutta vaikea tulla pois kun se
on päässyt vauhtiin.
Ehkä nyt olisi aika rauhoittua. Tulla pois oravanpyörästä ja antaa aikaa itselleen. Olla vaan ja nauttia siitä, mitä ympärillä
on. Pysähtyä, nähdä vuodenaikojen voima, ja elää niiden mukana.

Milloinkaan emme kuule toisiamme
niin hyvin
kuin hitaina hiljaisina iltoina,
kun istumme pitkään kaksin
ja kuuntelemme hiljaisuutta.
       Tommy Tabermann

Kuukauden pilakuva, heinäkuu 2014. Piirros: Ari Peura
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Vuoropuhelua vaalipaneelissa
Teksti: Laura Rostén-Jokinen
Huhtikuussa käytiin eduskuntavaalit. Vihtijärvellä virittäydyttiin vaalitunnelmaan maaliskuun 19. päivänä,
kun ehdokkaat kahdeksasta suurimmasta puolueesta osallistuivat Nummituvalla vaalipaneeliin.
Paneelissa keskustelemassa olivat Matti Vanhanen (Kesk), Eero Lehti (Kok), Kari Uotila (Vas), Arja Juvonen
(PS), Marketta Mattila (Vihr), Jouko Jääskeläinen (KD) ja Christel Liljeström (RKP) ja hieman myöhässä tuli
vielä SDP:n Kimmo Kiljunen. Oheinen teksti on saanut inspiraationsa paneelissa käydystä keskustelusta, ja
siis perustuu tositapahtumiin, mutta tekstiä ei tarvitse ottaa turhan kirjaimellisesti todesta.

Ensimmäinen näytös:

Toinen näytös:

Juontaja: Rakennuslupia hylätään milloin mistäkin syystä.
Onpa törmätty sellaiseenkin, että lupa hylätään ja sanotaan,
että ”kyllähän te siellä nyt pärjäätte, mutta entä kun kylälle
muuttaa lapsiperhe, jolle joudutaan järjestämään koulukyyti?”. Mitä te lupaatte tehdä tämän asian muuttamiseksi?

Juontaja: Tuo maankäyttöasia oli aika vaikea aihe, joten
siirrytään helpompaan: mitä tehdään jätevesiasetukselle?

Ehdokas: Kylät on kyllä haasteellisessa tilanteessa tämän
kanssa. Kylät on kuitenkin erilaisia tulevaisuutensa suhteen.
Teidän Vihtijärvi on hieno aktiivinen kylä, mutta tilanne on
ihan toinen tuolla jossain Kainuussa, missä kylistä on jo
viimeiset savut sammumassa.
Ehdokas: Asenneilmasto on nykyään sellainen, että suuri on kaunista, ja keskittäminen näkyy kaikessa. Perheitä
muuttaa Kallioon kaksioihin, koska sieltä pääsee ratikalla
kaikkialle. Maaseudulla pitäisi olla tulevaisuutta jatkossakin.
Ehdokas: Kaavoitusasiasta sen verran, että se onkin vaikeampi juttu. Jotain rotia pitää olla, koska ei taloja voi rakentaa haulikolla ampuen minne sattuu.
Ehdokas: On kyllä liioiteltua puhua haulikolla ampumisesta. Kyllä ihmiset yleensä haluavat kylien keskuksiin rakentaa. Ja jos joku haluaa talon sieltä syvimmästä metsästä,
niin se on hänen oma asiansa.
Ehdokas: Niin. Turhaan pelätään sitä, mihin ihmiset talonsa
rakentavat. Ei Suomea täyteen rakenneta.
Ehdokas: Periaate siitä, että ihminen saa asua siellä, missä
haluaa, on toki tavoiteltavan arvoinen. Se on kuitenkin veteen piirretty viiva. Helsingissä on 40000 ihmistä asuntojonossa. Eivät hekään saa asua siellä, missä haluavat.
Ehdokas: Syy tähän ongelmaan rakennuslupien kanssa on
maankäyttö- ja rakennuslaissa. Se laki pitää muuttaa. ELYkeskuksilta pitää ottaa valtaa pois ja päätös rakennusluvista
pitää saada kunnille.
Ehdokas: Olen samaa mieltä edellisen kanssa. Ennen
vanhaanhan tilanomistaja sai rakentaa tarvitsemansa rakennukset. Vanha sääntö oli, että naapurin tontille ei saa
rakentaa. Korkeintaan lähetettiin kuntaan postikortti, että
tällainen siitä tuli.
Ehdokas: Pitäisi silti ottaa huomioon, että ihmiset ei elä
omassa pienessä kuplassaan, vaan vuorovaikutuksessa
muiden kanssa. Kyllä sillä on merkitystä, mihin ja millaisen
talon rakentaa. Silti, lakia pitää muuttaa.
Juontaja: No äänestetään: Ketkä teistä on valmiita muuttamaan rakennuslakia, jos tulette valituksi?
Kaikki ehdokkaat nostavat kätensä.
Juontaja: Me voidaankin varmaan sitten lopettaa tämä ilta
tähän.

Ehdokas: Tämähän on naamoista päätellen meille kaikille
tuttu juttu. Ei tällä lailla ole mitään tekemistä terveen järjen
kanssa.
Ehdokas: Totta. Kun ajatellaan sitä mummoa, jonka pissat
tässä tislataan, niin meneehän se liian pitkälle kun naapuri
kuitenkin saa levittää lannat pellolle.
Ehdokas: Olen itse joutunut uusimaan kahteen paikkaan
jätevesijärjestelmät. Kauppias ja laitteen korjaajat ovat oikein tyytyväisiä, mutta minä en ole.
Ehdokas: Minäkin olen sitä mieltä, että tämän lain kanssa
mentiin överiksi. Monesti näissä asioissa ollaan ennemmin
innokkaita kuin järkeviä.
Ehdokas: Mutta hei! Ei kai kukaan nosta kättään, kun kysytään kenen mielestä meidän järvistä, joista ja pohjavesistä
ei tarvitsisi pitää huolta. Lakia pitää siis muuttaa, ei kumota.
Ehdokas: Meidän puolueen kanta on, että paskalaki nurin.
Ehdokas: Palataan niihin mummon pissoihin. Haluan
korjata, että mummot eli yli 68-vuotiaat on rajattu tästä
asetuksesta ulos. Ja tuo ”paskalaki pois”, se on silkkaa populismia.
Ehdokas: Tässä on nyt se ongelma, että meillä on laki, asetus, virkamiehet ja sitten on vielä kauppamiehet. Tässä menee mummo ymmärrettävästi aika sekaisin näistä asioista.
Ehdokas: Sitä paitsi, moni on jo järjestelmänsä uusinut ja
sen investoinnin tehnyt.
Ehdokas: Tuollainen argumentti ei pure minuun ollenkaan.
Ei se yhteiskunta niin toimi, että kun minä olen ostanut,
niin sinunkin pitää ostaa, jotta meillä kaikilla menisi yhtä
huonosti.
Juontaja: Keskustelun lopputulos vaikuttaa olevan se, että
jotain muutosta jätevesilakiinkin on tiedossa. Jos ei ihan
kumota, niin muutetaan ainakin.

Kolmas näytös:
Juontaja: Kenen mielestä jokaisella suomalaisella on vuoden loppuun mennessä laajakaistayhteys?
Ehdokas: Itselläni ei toteudu, eli ainakin yhdeltä puuttuu.
Ehdokas: Minulle vedettiin mökille muutaman kymmenen
metrin päähän valokuituyhteys, mutta kyllä se jää minulta
vetämättä perille saakka.
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Yleisö: Meillä Vihtijärvellä saattaa internet olla poikki puolet päivästä, ja kerrankin liikeneuvottelun aikana puhelu
katkesi neljä kertaa. Aika nolo juttu. Eikö lailla voida taata
toimivat yhteydet perusoikeudeksi?
Ehdokas: Ei niihin ole subjektiivista oikeutta. Tuleeko oikeus joskus, en tiedä. Mutta kyllä se minuakin harmittaa,
kun kerrankin kansanedustajalle soittaa toimittaja, niin puhelu katkeaa jatkuvasti.
Yleisö: Ja lisää harmittaa, kun teleoperaattori käärii maksut
jokaisesta katkeamisen jälkeen muodostetusta uudesta
puhelusta.
Ehdokas: Ruotsissa järjestettiin netti kaikille. No, heillä
siihen ehkä on varaa. Täällä meillä tämä on vähän omasta
viitseliäisyydestäkin kiinni. Itse rakensin katvealueella sijaitsevaan talooni vahvistusantennin omalla kustannuksella, ja
nyt yhteydet pelaa.
Ehdokas: Katkeileviin sähköihin sanon ratkaisuksi, että
kaapelit maahan.

Neljäs näytös:
Juontaja: Mitäs panelistit sanovat kuntalaisen vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä kunnan toiminnassa? Tämähän on kirjattu uuden kuntalain yhdeksi tavoitteeksi.
Ehdokas: Lähidemokratiaa pitää ehdottomasti edistää.
Mutta ei siihen riitä mikään kahvikerho. Pitää olla konkreettista päätöksentekovaltaa ja lisäksi rahaa käytettävissä
toimintaan.
Ehdokas: Aika ongelmallinen on minusta tuo tie, kun ei
sitä rahaa ole jaettavissa kuntalaisten käytettäväksi lähidemokratian edistämiseksi.
Yleisö: Tiedättekö, että jotkut asiat eivät maksa mitään?
Riittäisi, että kuntalaiset saisivat päättää omista asioistaan
itse.
Ehdokas: Kuntademokratiahan nimenomaan toimii niin,
että kuntalaiset valitsevat itse omat edustajansa. Ei sitä pidä
väheksyä.

kysymys, että kenen mukaista se on, että ihmiset muuttavat
asumaan taajamiin.
Ehdokas: Niin, tässä kaikessahan näkyy se, että me kaikki olemme suuruuden ekonomian vankeja. Tuntuu, että
ainoastaan keskittämällä ja tekemällä entistä suurempia
hallinnollisia yksikköjä, saadaan kustannustehokkaasti järjestettyä ihmisten asiat oikealle tolalle. Se on kummallinen
harhaluulo.
Ehdokas: Tuossa alussa tultiin jo luvanneeksi, että rakennuslakiin tullaan tekemään muutoksia. Aikansa se ottaa,
ainakin neljä vuotta.
Yleisö: Ei lapsiperheillä ole aikaa odotella. Neljä vuotta on
pitkä aika, kahdeksan vielä pidempi ja sitten alkaakin olla
peli menetetty.
Ehdokas: Minä olen ehdottanut uutta hallintoperiaatetta,
jonka mukaan lupa pitäisi myöntää tietyssä ajassa. Jos sitä
ei myönnetä, päätös olisi ilmainen ja myönnetty. Näin näkyisi budjetissa, että joku viranomainen ei tee työtään ajoissa, ja se pistäisi muuten vipinää päätöksentekoon.
Ehdokas: Kyllä tämä hallintobyrokratia varmaan teistä kiusanteolta tuntuu. Kurja juttu, mutta kyllä teidän äänenne on
päättäjille asti kuulunut. Nyt vaan jatkatte taisteluanne, niin
kyllä se siitä.

Loppunäytös:
Juontaja: Nyt ollaan jo vähän ylitetty tuo kahden tunnin
haamuraja. Kiitos panelisteille keskustelusta. Ai, meillä onkin vielä loppukommentti yleisöstä. Ole hyvä.
Yleisö: Teistähän tulee kaikista kansanedustajia, olitte niin
hyviä. Toivon vain, että kun nousette niitä portaita sinne
eduskuntaan, niin muistatte tehdä päätöksiä meidän kaikkien yhteiseksi eduksi. Suomen kansa odottaa teiltä sitä, että
meistä ei tule Kreikkaa.
Juontaja: Meillä on siis tässä kahdeksan tulevaa edustajaa,
mutta keitähän ne 192 muuta ovat?

Ehdokas: Mutta nuo osakuntaliitosasiat ovat vähän eri juttu. Tehän haluatte liittyä Nurmijärveen? On se aika kumma,
jos ei se onnistu, vaikka tahtotila teillä Vihtijärven asukkailla
on niin vahva.
Ehdokas: No mikä siinä liittymisessä Nurmijärveen mättää?
Yleisö: Arvellaan, että noinkohan Vihti on valmis luopumaan meidän veroeuroista.
Ehdokas: Oletteko liian varakkaita?
Yleisö: Palveluihin nähden juu.
Ehdokas: Niin, no. Tehän voitte pistää vaikka sata lautakuntaa asian tiimoilta pystyyn, sen kuntalaki mahdollistaa.
Ja onneksi ne kuntapäättäjät voidaan laittaa kiertoon aina
neljän vuoden välein.

Viides näytös:
Yleisö: Palaan vielä siihen, mistä keskusteltiin ihan aluksi.
Tietävätköhän panelistit oikeasti, miksi perheet haluavat
Vihtijärvelle? Ihmiset haluavat kasvattaa lapsensa sellaisessa ympäristössä, jonka parhaaksi näkevät. Siitä on tehty
nyt niin hankalaa, että alkaa mennä usko päättäjiin. Herää

Piirros: Ari Peura
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Yrittäjänä Vihtijärvellä
Aina on opittava uutta
Teksti Laura Rostén-Jokinen • kuva: Matti Auvinen

Mökkitalkkari tai kylätalkkari, kummaksi vaan voi kutsua Esko
Auvisen nykyistä työnkuvaa. Kytäjäntiellä vaimonsa Riitan
kanssa asuva Esko on eläkepäivillään perustanut yrityksen, jonka
toimiala on laaja: on liikennöintiä, remontti- ja rakennustöitä ja
niin, sitä mökkitalkkarin hommaa. Mikä saa eläkkeelle siirtyneen
edelleen paiskimaan töitä?
Ura alkoi raudoittamalla

Esko on syntynyt ja varttunut Juvalla,
jossa jo pikkupoikana sai isäukon opas
tuksella tutustua mm. metsätöihin ja
ojankaivuuseen. Esko työskenteli 15-vuo
tiaana ensimmäisen kerran r akennuksilla
ja kiinnostui sitä kautta betoniraudoituk
sesta. Mikkelin Betonilla hän sai koulu
tuksen raudoittamiseen, ja sen jälkeen
Esko on ollut raudoittamassa lukuisia sil
toja ja jopa Loviisan ydinvoimalaa. Vuon
na 1981 Esko siirtyi R
 akennusliiton pal
velukseen, ja ne työt toivat seitsemän
vuotta myöhemmin Eskon töihin Helsin
kiin. Perhe, Esko, Riitta ja kaksi poikaa,

”Vihtijärven sijainti
on loistava”
muuttivat Kiljavalle. Kerran he olivat
ajelulla ja päätyivät Kytäjän kautta
Vihtijärvelle. ”Onpa tosi hieno alue”,
Esko muistelee miettineensä. Sattui niin,
että vähän myöhemmin Eskon ja Riitan
tietoon tuli vanha rintamamiestila, joka
oli kaupan. Tälle tilalle rakennettiin
vuonna 1989 talo, jossa he ovat asuneet
siitä lähtien. Pojat, Matti ja Tuomas, ovat
jo lentäneet pesästä. Kun 26 vuotta sitten
Esko ja Riitta asettuivat Vihtijärvelle, oli
mielessä, että sitten eläkkeellä lähdetään
takaisin Mikkeliin. Nyt tuo paluuskenaa
rio on haudattu, ja mökkitalkkari ei ole
karkaamassa kylältä. ”Vihtijärven sijainti
on loistava”, toteaa Esko.
Esko teki pitkän, 27 vuotta kestäneen
uran Rakennusliiton palveluksessa. Vii
meisin titteli Rakennusliitossa oli yhte
yspäällikkö. Työnkuvaan kuului kansain
väliset asiat, viranomaisyhteydet ja
kaikki liittojen välinen yhteydenpito.
Kansainvälisten asioiden hoito lankesi
aikoinaan melko luonnollisesti Eskon
reviiriksi, kun entisistä sosialistisista

maista alkoi tulla venäjänkielistä työvoi
maa ensi kertoja rakennuksille töihin.
Esko oli nimittäin jo aiemmin omaksi
ilokseen lukenut venäjää, ja taisi kielen
hyvin. ”Mielenkiintoinen homma ja sel
lainen työ, johon ei ole kirjallisuutta tai
pätevyyden antavaa koulutusta”, kuvai
lee Esko aikaisempaa leipätyötään. Eskon
vaimo Riitta muistelee, kuinka oikeuden
mukainen Esko työssään oli: vaikka Esko
kuinka oli työntekijäpuolen edustaja, pys
tyi hän silti ymmärtämään myös työnan
tajan näkökulmaa. Pitkän uransa aikana
Esko oli alkuunpanijana monissa asiois
sa, jotka edelleenkin vaikuttavat raken
nusalalla työskentelevien arkeen.
Voimia jatkaa liiton palveluksessa oli
si vielä 60-vuotiaana ollut – ja näkemys
täkin, mutta Esko oli jo aiemmin tehnyt
periaatepäätöksen jäädä eläkkeelle kuu
sikymppisenä. Laakereilleen ei alun
perinkään Eskon ollut tarkoitus jäädä
makaamaan. Esko päätti opetella koko
naan uuden alan: yrittäjäksi.
Tällä hetkellä Eskon arki täyttyy mök
kitalkkariudesta. Mistä se sai alkunsa?
Esko Auvinen Oy perustettiin vuonna
2009, ja heti alusta alkaen yrityksen toi
miala haluttiin tarkoituksella määritellä
laajaksi. Jo aiemmin mainitun liiken
nöinnin lisäksi yrityksen nimen alla
vuokrataan mm. bajamajaa ja tehdään
remonttihommia. Kysyntää mökkitalk
karille tuntui olevan, ja pian mm. Vihti
järven internetsivuilla mainostettiin uutta
palvelua.

Erilainen mökkitalkkari

Esko kertoo, että työnkuva mökkitalkka
rina on hyvin monipuolista ja riippuu täy
sin ihmisten avuntarpeesta. On ollut pien
tä hommaa, puiden kantamista sisälle,
ruohon ajam ista, lumien auraamista,
mutta myös rakentamista ja remontteja.
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Esko on istahtanut vuoden 1957
Toyota-merkkisen trukin rattiin.
Huutokaupasta hankittu vehje on
loistopeli.
Mökk italkkarin apua kaipaavat usein
vanhemmat ihmiset, joiden oma kunto
on heikentynyt siinä määrin, että joihin
kin fyysisiin a rjen töihin ei enää itse pys
ty. Mökkitalkkaria tarvitaan myös silloin
kun halutaan, että joku mökin lähistöllä
käy välillä tarkistamassa, että kaikki on
tontilla hyvin. Sellaista ei Vihtijärvellä
vielä ole tullut vastaan, että käytäisiin
ennen mökin omistajan saapumista läm
mittämässä ja siivoamassa torppa kun
toon ennen loman alkua. Jos nyt oltaisiin
vaikkapa Lapissa, tällaistakin palvelua
varmasti kysyttäisiin.

”Meille kaikille käy
aikanaan niin, että
tarvitsemme apua.”
Eskon mökkitalkkaritoiminta poik
keaa hieman muista vastaavanlaisista yri
tyksistä. Mökkitalkkari-Eskon apua tar
vitseva ei nimittäin joudu sitoutumaan
määräaikaisiin sopimuksiin ja kuukausi
maksuihin, vaan mökkitalkkaripalvelun
hinta määräytyy työn laajuuden mukaan,
ja se sovitaan aina erikseen. ”Meille kai
kille käy aikanaan niin, että tarvitsemme
apua”, Esko muistuttaa ja kertoo, että
ihmisten elämäntilanteet otetaan huomi
oon. Joskus on sattunut niin, että asiak
kaan luo mentäessä on huomattu, että
henkilöllä on oikea hätä ja elämä on

hyvin pienellä ylläpidetty. Tällöin on saa
tettu homman päätteeksi sanoa, että las
kua ei tule ja kehotettu soittamaan, kun
uudelleen tarvitsee apua. Tällainen toi
minta ei ole yritykseltä pois, vaan se voi
lopulta olla hyödyksi, Esko toteaa. ”Mei
dän toiminta on luonteeltaan toisenlais
ta, sillä toimeentulo on muuten turvattua.
Toki se tuotto aina yritystoimintaan kuu
luu, muutenhan tämä olisi puhdasta har
rastustoimintaa”, Esko kertoilee.
Eskon mielestä elämässä muutenkin
olisi ihan paikallaan, että ne jotka kyke
nevät auttamaan heikommassa asemassa
olevia, auttavat. Moni kyläläinen ehkä
muistaakin Eskon ja Riitan siitä, että
menneinä vuosina he keräsivät ja kuljet
tivat säännöllisesti Viipurin ja Pietarin
lastenkoteihin tavaroita ja vaatteita van
halla linja-autolla. Rinki, josta lahjoituk
sia kerättiin, ja verkostot, joita pitkin apua
jaettiin, kasvoivat vuosien mittaan suu
riksi. Esko toteaa, että kaikki tavaroita
lahjoittaneet eivät ehkä ymmärräkään,
kuinka laajassa ja pitkällisessä projektis
sa he ovat olleet osallisina. Kerran kuu
kaudessa vuosien ajan toistuneet reissut
avustuslastin kanssa rajan yli ovat jo
takanapäin. Esko sanoo, että oma osuus
maailman pelastamisesta sillä saralla on
tehty, vaikka hän edelleenkin satunnai
sesti ohjaa apuaan tarjoavia Venäjän kon
takteillensa. Taipumus humanitääriseen
työhön ja hyväntekeväisyyteen joko
ihmisellä on tai sitten sitä ei ole, Esko
miettii ja toteaa, että jokainen tehköön
sen minkä pystyy.
Harva on valmis itse investoimaan kal
liita työkaluja pieneen hommaan, jolloin
mökkitalkkari kutsutaan apuun. Jos ei
mökkitalkkarilta löydy tarvittavia työka
luja tai osaamista, Esko osaa aina ohjata
avuntarvitsijan sellaisen kaverin tykö,
jota hän voi luottamuksella suositella
hommaan. ”Kun a jattelee kylän kehitys
tä, niin tämäntyyppinen toiminta, jossa
verkostot toimivat ja kyläläiset pelaavat
myönteisellä tavalla yksiin, on paras mah
dollinen tulevaisuudenkuva kylälle. Se ei
ole keltään pois, vaan se tuo kaikille
hyvää”, Esko kertoo ja mainitsee vanhan
ajan naapuriavun vähentyneen. Mökki
talkkarin olemassaolo mahdollistaa j uuri
sen, että pientäkin apua tarvitseva voi
aina soittaa Eskolle, ja jostain järjestyy
porukka, joka on valmis vastaamaan
avuntarpeeseen. Verkostoja Eskolla
nimittäin on, ja y ksi niistä löytyy per
heestä. ”Meillä keskustellaan ihan kai
kista asioista, ja pojathan ovat minun
asiantuntijoitani asioissa, joita itse en
osaa”, Esko sanoo ja viittaa aikuisiin poi
kiinsa Mattiin ja Tuomakseen. Myös koh

ta eläköityvä vaimo Riitta saanee pian
osansa mökkitalkkarihommasta. Eläk
keelle sopeutuminen vaatii joskus use
amman vuoden työrupeaman, ja ottamal
la osaa yrityksen toimintaan Riitta saa
pehmeän laskun eläkkeelle, Esko suun
nittelee. Välillä Eskoa on huolettanut, riit
tävätkö mökkitalkkarin resurssit vastaa
maan kaikkiin huutoihin, mutta vitsailee,
että ”nythän sekin ongelma on ratkaistu,
kun Riitta jää töistä pois”.

Eläkkeellä uutta oppimassa

Hyppy työntekijäpuolelta yrittäjäksi on
ollut opettavainen. Yrityksen pyörittämis
tä opetellessa Esko on perehtynyt yrittä
jien maailmaan ja oppinut seikkoja, j oita
palkkatyössä käyvä ei tule ajatelleeksi.
Palkkatyössä käyvä tekee sen 40 tuntia
töitä viikossa, sulkee oven ja saa palkan
tilille. Yrittäjät ovat tähän verrattuna tiu
koilla, koska täyden työviikon päälle
tulee iso määrä velvollisuuksia ja työtä
yhteiskunnan hyväksi. Yrittäjänä toimi
minen liittyy Esko mukaan haluun
ymmärtää paremmin toisenlaisia näkö
kantoja, joita itsellä on aiemmin ollut.
Esko kuvailee tätä vertaamalla vieraan
näkökannan omaksumista mäen kukku
lalla seisomiseen: koko maisemaa ei voi
hahmottaa yhdellä silmäyksellä, vaan on
käännyttävä ja nähtävä kokonaisuus laa
jemmin. Näin voi ymmärtää asian koko
naisuudessaan.

”Mikä saa eläkkeelle
siirtyneen edelleen
paiskimaan töitä?”
Eskon elämänfilosofia on, että niin
k auan kun on hengissä, on opittava u utta.
Työ mökkitalkkarina ei ole tarjonnut vain
ymmärrystä yritystoiminnasta, vaan
Esko on sitä kautta päässyt kohtaamaan
lukemattomia mielenkiintoisia ihmisiä ja
sellaisia taitajia, joita ei voi kuvitella ole
van olemassakaan. ”Niin kiirettä ei kos
kaan ole, ettei olisi aikaa jäädä juttele
maan ja kuuntelemaan ihmisten juttuja.
Ihmiset ovat yllättävän taitavia”, Esko
kuvaa. Hänelle oli jo eläköityessä selvää,
ettei hän aio jäädä joutilaaksi. Päivätyös
sä ollessa tulee uneksittua siitä, mitä teki
si sitten kun on aikaa ja talous turvattu
na niin, ettei työtä tarvitse tehdä pelkäs
tään leivän eteen. ”Jos olisin jatkanut vie
lä neljä tai viisi vuotta Rakennusliitossa,
niin en ehkä olisi päässyt näitä unelmia
toteuttamaan”, Esko kertoo.

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

Runoja
Vanhuus

Talkoot

Sytyttäkää lamppu,
hän toisti.
Odotti lampun syttyvän
näön palautuvan.

Oli sota-aika ja lanttu-talkoot.
He tulivat Helsingistä
kuorma-autojen lavoilla.
Kaikki olivat iloisia.
− Palkaksi saivat hernesoppaa
ja lantun kainaloon.
− Kuka tämän päivän
helsinkiläisistä
olisi vapaaehtoinen talkoisiin,
palkaksi soppa
ja lanttu kainaloon!
− Nythän on työehtosopimukset
ja tarkat vapaapäivät.
− Älkää naurattako,
palkaksi lanttu kainaloon!

Vastapäätä istuva
kuului jotain sopertava.
Ei puheesta selvää saanut
näin, näinkö
hän on osat jaannut?
Mykkänä seisoin hetken,
heidän kanssaan,
tein elämään retken.
Minäkö vanhaksi saatuain,
pyydän valoa
ja sopertelen vain.

Anna-Liisa Vottonen os. Ranta-aho
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Iisakki Pellinen ja
Alkon monopoli
Teksti: Tero Pullinen

”Kulttuurin puutetta, kun tarvitsee monopolilla valvoa. Ihme kun ei ole vielä viinakorttiakin”,
toisteli satunnainen kyläilijä tuohtuneena rantatorpassa. Sen Iisakkikin muisti ja tiskimyymälät,
missä jonotettiin kassalle ja kerrottiin myyjälle, mitä toivoi saavansa ostaa. ”Oli miten oli, mutta
silti iso osa meistä nauttii viininsä vielä pitkään kirkkaana, raakana ja halkopinon piilosta selkäänsä
kääntäen”, vastasi Pellinen naapurilleen.
Vuonna 1982 Iisakki Pellinen
oivalsi elävänsä voimakkaasti ma
kujen ja tuoksujen täyttämässä
maailmassa. Aiheeseen tutustumi
nen alkoi viedä yhä enemmän Iisa
kin aikaa. Hänen nuoruudenkodis
saan elämä oli koostunut pääasias
sa suoriutumisesta koulussa, har
rastuksissa ja muutoinkin vapaaaikana. Muutos alkoi siitä, kun Pel
linen sai ensi kerran maistaa v iiniä
iltaruoan kanssa. Iisakki päätti
hankkiutua gastronomisiin opintoi
hin samoihin aikoihin, kun Suomea
yli 25 vuotta presidenttinä hallinnut
UKK kuoli.
Opiskelut sujuivat motivoituneel
ta Pelliseltä rivakasti. Lopputyös
sään Iisakki Pellinen käsitteli EY:n
tuomia mahdollisuuksia opiskeli
joiden työharjoitteluihin ulkomail
la. Hän halusi kokea uusia makuja
”Iisakki Pellisen onnistui
päästä Kanadaan
kuorimaan perunoita.”
ja hienoja viinejä suuressa, avoi
messa maailmassa, mistä hän oli
koulussa opiskellessaan kuullut
kerrottavan. Kehitysaskelista poli
tikkoja kiittäen Iisakki Pellisen on
nistui päästä Kanadaan kuorimaan
perunoita. Suomen ilmapiirissä
Iisakkia oli painanut erityisesti tie
to siitä, että vallalla oli ollut varsin
kielteinen ja salaileva asennoitumi
nen viineihin ja yleensäkin alkoho

liin ja etenkin sen kuluttamiseen.
Suomessa oli ollut 13 vuotta kielto
laki, joka kielsi kaiken alkoholijuo
mien olemassaolon. Onneksi kui
tenkin 5.4.1932 klo 10.00 se kumot
tiin, ja valtakunnassa oli aloittanut
toimintansa Oy Alkoholiliike Ab.
Sen tehtäväksi määriteltiin yksin
oikeudella järjestää alkoholin tuon
ti, vienti, valmistus ja myynti.
Myymälöitä tuolloin oli auennut
48 kappaletta. Tuotenimikkeitä, eli
alkoholituotteita hyllyille oli asetel
tu 164 kappaletta. Viinejä niistä
arvatenkin vain murto-osa. Salatie
teilevä verotuskin harmitti Pellis
tä Suomessa.
Kanadassa alkoholin myyntiä
oli rajoitettua siten, että väkeviä ja
viinejä myytiin toisaalla ja olutta
toisaalla – eräänlaisella monopolil
la siis sielläkin. Tätä Iisakki ei mat
kaan lähtiessään tiennyt. Pellinen
oli Suomessa tottunut jo vuoden
1969 alusta lähtien siihen, että olut
ta sai ostaa ruokakaupoista. Tämä
ero maiden toimintatavassa hieman
ihmetytti Pellistä, mutta se ei suin
kaan lannistanut innokasta uuden
oppijaa. Tuolloin 1990 Alkon vali
koimissa Suomessa oli jo pitkälti
toistatuhatta tuotenimikettä. Kana
dasta Iisakki ei perinpohjaisten
etsintöjen jälkeenkään löytänyt
edes samalle tuhatluvulle päätyvää
tuotekirjon määrää. Myymälöitäkin
tuntui olevan harvemmassa kuin
kotisuomessa, missä niitä tuolloin
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oli jo kolmattasataa ympäri maata.
Mutta uusista mauista Iisakki silti
pääsi nauttimaan, koska viinivali
koimassa pääsääntöisesti oli eri
juomia kuin kotimaassa. Maistel
tuaan koko valikoiman, joka muu
ten vaihtui varsin rauhalliseen tah
tiin, Iisakki palasi takaisin Suo
meen.
”Iisakki Pellinen siirtyi
Sveitsiin perunoiden
paistoon.”
Kauaa ei Pellinen viihtynyt koti
maassaan. Sitkeän etsinnän jälkeen
Iisakki Pellinen siirtyi Sveitsiin pe
runoiden paistoon. Toistakymmen
tä vuotta hän teki töitä ja nautti va
paa-ajastaan gastronomian p arissa.
Iisakki koki ja kokeili, nautti ja hel
li aistejaan Ranskassa, Italiassa,
Espanjassa, Portugalissa, Liechten
steinissa, Itävallassa, Saksassa ja
tietenkin Sveitsissä. Vuosien mit
taan hänelle kävi selväksi, että var
sinkin viinintuottajamaissa kaik
kien maataloustuotteiden – viini
siinä yhtenä edustajana – tarjonta
oli varsin paikallista, rajoittunutta
ja sesonkiin sidoksissa verrattuna
kotimaan vastaavaan. Ajatus pai
kallisista tuotteista viehätti Pellistä,
mutta mielikuva viinitarjonnasta
Suomessa ilman monopolia jäi vai
vaamaan. Silloin jo puhuttiin, että
monopoli oli turha jäänne Suoma
laisessa alkoholikulttuurissa. Mi

ten laatutarkkailu, saatavuus ja va
likoimien monipuolisuus saataisiin
järjestettyä siellä, missä lähituotan
toa viinille ei ollut. Matkoiltaan
Iisakilla oli tuomisina lisää kysy
myksiä viinistä, elämänkokemuk
sia, makumuistoja ja viikset.
Suomi oli liittynyt Euroopan ta
lousalueeseen. Viimeinenkin Al
kon tiskimyymälä Helsingin Kruu
nuhaassa oli muutettu valintamyy
mäläksi jo vuonna 1994. Myymä
löitä ja tilauspalvelupisteitä oli 340
kappaletta ympäri maata. Vuositu
hannen vaihteen jälkeen Ahtisaa
ri luovutti viestikapulan Haloselle
valtion johdossa.
”Iisakki Pellinen alkoi
viljellä perunaa pienessä
kyläpahasessa.”
Iisakki Pellinen siis palasi Suo
meen ja alkoi viljellä perunaa pie
nessä kyläpahasessa. Tarpeeksi
etäällä kaupungeista mutta tarpeek
si lähellä, ettei työmatkoista koitu
nut liiallista taakkaa. Tien päässä
järven rannalla Pellinen kalasti,
metsästi, keräsi marjat ja sienet.
Viljeli pienellä maatilkullaan kas
vikset ja vihannekset, yrtit ja muut,
mitä palkkatöiltaan ehti. Työmat
koiltaan kotiin tullessaan hän pe
rehtyi monopolin viinitarjontaan
ja kiikutti torppaansa kulloiseenkin
ruokapöytään sopivaa.
Monopolin rakenne muuttui
taas EU:n laajetessa. Alko Oy ei
enää valmistanut myymiään tuot
teita, vaan osti ne kotimaisilta ja
ulkomaisilta tavarantoimittajilta.
Monopolista oli tullut itsenäinen
alkoholituotteiden vähittäismyynti
yhtiö. Iisakki Pellinen jatkoi peru
nanviljelyään ja muita gastronomi
sia harrastuksiaan. Häntä m
 iellytti
asioiden kiireettömyys, tasaisuus
ja totutut tavat. Ja myös se, että mo
nopolin tarjonta näytti jatkavan
kasvuaan ja korkean laadun ylläpi
toaan.

Vuonna 2015 monopoli täytti 83
vuotta. Myymälöitä ja tilauspalvelu
pisteitä oli 450 kappaletta. Lähes
kaikki Alkon myymälät oli sijoitet
tu ruokakauppojen yhteyteen. Tuo
tevalikoimaa niissä oli huikeat
4200 tuotenimikettä, mistä v iinejä
3000 kappaletta. Kaiken lisäksi
monopoli uudisti tuotekirjoaan jo
ka vuosi noin neljälläsadalla tuote
nimikkeellä, joista noin 200 oli vii
nejä. Iisakki oli selkeästi n uorempi
kuin monopoli ja tyytyväinen lu
kuihin.
Pellinen piti tapanaan pitkäripai
sessa poiketessaan kysellä ja kes
kustella monopolin edustajien
kanssa tuotteista ja tulevaisuudesta.
Lehtikirjoitusten perusteella hä
nestä alkoi tuntua siltä, että mono
poli oli pikkuhiljaa kansan painos
tuksesta murtumassa. Olisiko se
kuluttajien etu? Mitä sillä saaavutet
taisiin? Iisakin tapaiset makujen
metsästäjät kuitenkin saivat mono
polista mielin määrin vastakaikua
mak unystyröidensä vaateisiin.
Valtion ylintä viestikapulaa kuljetti
vielä tuolloin Niinistö nuorikkon
sa kanssa.
Vuonna 2020 Iisakki Pellinen
alkoi harmaantua. Ensin viiksistä,
sitten hiuksista. Polvet vihloivat
pellolla kykkimisestä, mutta ma
ku- ja hajuaisti pelasivat edelleen
moitteettomasti. Kun monopoli sit
ten lopullisesti 2027 murtui, kan
sa hurrasi mökeissään. Nyt sitä saa
mistä vaan! Väkevää ja mietoa, sa
meaa, kirkasta ja kuohuvaa. Vuo
den vaihtuessa Alkon myymälä
verkostosta oli jäljellä 100 myymä
”S-marketissa pääsee
valitsemaan Rainbowviinejä ja Euroshopperkonjakkia.”
lää kolmessakymmenessä suurim
massa kaupungissa. Valikoima oli
supistunut puolella 2015 vuoden ti
lanteeseen verrattuna. Poikkeuk
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sen tähän teki muutama myymälä
Helsingin kantakaupungissa.
Eletään aikaa 100 vuotta kielto
lain loppumisesta. Siwasta Röykän
Valintataloksi vuonna 2018 muut
tuneessa lähikaupassa on kymme
nen puna- ja valkoviiniä tarjolla.
Puolet niistä Eldorado-merkkisiä.
Kaksi kuohuvaa ja muutama hylly
metri väkeviä. Panimotuotteita to
ki samaan malliin kuin silloin
ennen. Aallon kaupassa tuoteni
mikkeitä on suurin piirtein saman
verran. Pirkka-merkkisiä suurin
”Suomesta on tullut
viinintuottajamaa.”
osa. S-marketissa pääsee valitse
maan Rainbow-viinejä ja Euros
hopper-konjakkia. Ilmastonmuu
toksesta johtuen Suomesta on tul
lut viinintuottajamaa. Täällä tosin
kaikki kotimainen tuotanto tölkite
tään keskusliikkeiden tuotemerkki
paketteihin. Ja se mikä tuodaan
ulkomailta, piilotetaan Alkon eri
koisviinimyymälöihin. Nyt vuon
na 2032 niitä on 30 kappaletta;
suurimmissa kaupungeissa yksi
kussakin ja loput Suur-Helsingissä.
Siihen oli liitetty myös Iisakki Pel
lisen asuttama kylä. Presidentin ka
pulaa pitää Niinistö II.
Iisakki Pellinen istuu mökkinsä
pienellä kuistilla ilta-auringossa.
Nivelet raukeina päivän töistä. La
sissa on Müller-Thurgau-valkovii
niä. Naapuri on tuonut sitä tuliai
siksi lomamatkaltaan Pohjois-Ita
liasta. Pellinen nauttii ja miettii
asioiden kulkua. Kysyy hiljaa ka
veriltaan: Entäs jos olisivatkin vain
yksinkertaisesti silloin 2015 laske
neet alkoholiveroa? Vieläkö meillä
olisi tasaista laatua ja valinnanva
raa? Kissa pysyy hiljaa keinutuo
lissaan.

Viisikymmentä vuotta
kalavesien hoitoa
Teksti: Risto Kivistö

Joukko kalastuksesta ja kalavesien
hoidosta kiinnostuneita kokoontui
5.6.1965 perustamaan Hiiskulan
yhteisille vesialueille kalastuskun
taa. Tätä ennen oli tehty pitkä val
mistelutyö, jossa merkittävä panos
oli Henrik Brummerilla ja Heikki Kivistöllä. Näin haluttiin jatkaa
jo 1800-luvun lopulla alkanutta ka
laston hoitoa Vihtijärven vesissä.
Vihtijärven kalastuskunnan ve
täjäksi tuli Henrik Brummer. Jä
seniksi tulivat Emil Kaukopää,
Ulf Holmgvist, Kaarlo Laine ja
Risto Kivistö. Heikki Kivistö oli
mukana niin sanottuna Hiiskulan
miehenä ja myöhemmin myös hoi
tokunnassa. Sihteeriksi kutsuttiin
L. Komonen.
Toiminta oli kalojen istutuksia
ja valvontaa, joka oman pilkkilupa
myynnin johdosta oli haastavaa.
Pilkkiluvat myytiin Heikki Kivis
tön ja Risto Kivistön kodeissa, jo
ten se teetti myös kotiväelle töitä.
Luvan ostajia saattoi olla kymmeniä
aamulla jonossa oven takana, oli
vaikka joulupäivä. Usein kävi niin,
että tullessani aamulla riiureissulta
kotiin, olivat ensimmäiset luvan
ostajat jo paikalla.
Mainittakoon, että usein j ärvillä
oli satakunta pilkkijää ja kilpailuis
sa 500 osanottajaa.
Kahdeksankymmentäluvulla
kalastuslaki muuttui ja kalastuskun
nat järjestäytyivät sekä rekisteröi
tyivät. Samalla ne menettivät pilk
kilupamyyntinsä eli suurimman
tulonlähteensä. Tilalle tuli omista
jakorvaus, joka ei läheskään kor
vannut lupamyyntiä. Valvojat jou
tuivat vannomaan valvojan valan.
Osakaskunnat tulivat yhteisalue

lain piiriin. Se muutti käytäntöjä ja
toi toimintaan paljon uusia rajoituk
sia. Tämän jälkeen on lupien
myynti keskitetty kylällä t oimivaan
kioski-kahvilaan. Valvojia ja luvan
myyjiä on ollut useita.
Hoitokunnan esimiehenä oli pit
kään Henrik Brummer, muutaman
vuoden Hans Brummer ja nykyi
sin Risto Kivistö. Tällä hetkellä
muut jäsenet ovat varaesimies
J Korsisaari, rahaston hoitaja
Hans Brummer sekä jäsen Heikki
Kivistö.
Kolme vuotta sitten valvojat tuli
vat uuden lain piiriin. He joutuivat
käymään kurssin ja suorittamaan
ELY-keskuksen tutkinnon hyväk
sytysti. Valvojilla pitää edelleen
olla vedenomistajan tai kalastus
alueen valtuutus.

Tätä kirjoittaessa on vahvistettu
uusi kalastuslaki. Nyt odotellaan,
minkälainen asetus on tulossa. Se
tiedetään, että omistajien päätösval
ta pienenee ja byrokratia lisääntyy.
Osakaskunta on vuosien aikana
kotiuttanut Vihtijärvelle muikun,
täpläravun ja siian. Lisäksi on istu
tettu kirjolohta, toutainta, järviloh
ta, kuhaa ja nieriää. Lisäksi osakas
kunta on tukenut kylällä toimivia
yhdistyksiä rahallisesti.
Osakaskunta juhlii iltamien
merkeissä 13.6.2015 Nummituvalla
yhteistyössä muiden kylän toimijoi
den kanssa. Kaikki kyläläiset ovat
tervetulleita kuuntelemaan ohjel
maa ja maistamaan kalakeittoa.

Kuukauden pilakuva, huhtikuu 2014. Piirros: Ari Peura
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Vihtijärven osakaskunta tiedottaa!
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.

Kartta Vihtijärven osakaskunnan lupa-alueesta
yksityiset vesialueet
Vihtijärvi

po
La

Älä häiritse toiminnallasi
muiden rauhaa ja kalastusta.

o

Muista tarkastaa lupasi,
ja että kalastat luvallisella
alueella.

Yksityinen vedenottamo,
vältettävä liikkumista ja
roskaamista.

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

KESÄKIRPPUTORI
KYLÄNPÄÄN TALOSSA

(Lopentien varrella, osoite Kylänpääntie 2, opasteet ohjaavat perille)
AUKIOLOAJAT:
pe 15-19, la 11-16, su 12-17

Otamme vastaan ehjiä huonekaluja, astioita, työkaluja, kirjoja tai muuta myytäväksi
sopivaa tavaraa (ei mielellään vaatteita).
Sinulle jo tarpeeton saattaa olla toiselle aarre.
Toimita myytävät tavarat kirpputorille sen aukioloaikana.
Kuljetus- tai muissa kysymyksissä ota yhteyttä
Kaija Silvasti 050 4688 590.

Myyntivuorosi voit halutessasi käydä varaamassa kirpputorilla sijaitsevasta listasta
tai kylän kotisivuilla olevasta varauskalenterista.

Kirpputorin tuotto käytetään kyläyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Toivotamme kaikki kyläläiset ja kesäasukkaat tervetulleiksi mukaan kirpputoritoimintaan.
Kylänpäässä tavataan!

Kuukauden pilakuva, kesäkuu 2014. Piirros: Ari Peura
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Vihtijärven
kyläyhdistys
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Puheenjohtaja Anu Kuusela
p. 0400 483 640
Sihteeri Kaarina Pullinen
p. 050 3632 967

Vihtijärven
palvelutaloyhdistys

Puheenjohtaja Anu Kuusela
Sihteeri Änise Haapalainen
p. 040 5116 630

Vihtijärven
vesiosuuskunta
Puheenjohtaja
Markku Pietilä
p. 0500 455 156

Vihtijärveläinen-lehteä
sekä vihtijarvi.fi
-kotisivuja tekee
Vihtijärven mediatiimi.
Oletko huumorintajulla
ja ideoilla varustettu
henkilö, ja osaat
kirjoittaa?
Oletko kiinnostunut
tiedottamisesta ja kylän
asioista?
Haluaisitko liittyä
mukaan mediatiimiin?

Hyvä vihtijärveläinen,
Tiedäthän, että kylän omilta internetsivuilta saat paljon
ajankohtaista tietoa kylän asioista ja tapahtumista?
Osoitteessa www.vihtijarvi.fi voit mm.
- lukea tuoreimmat oman kylän uutiset
- seurata tapahtumakalenteria
- saada tietoa kylällä toimivien yhdistysten toiminnasta
- jättää ilmoituksesi ilmoitustaululle
- ilmoittaa myytävästä tontista tai kiinteistöstä kiinteistöpörssissä
- löytää vihtijärveläisten yritysten yhteystiedot
- tutustua kuukauden kyläläiseen
- lukea Vihtijärveläinen-lehteä sähköisessä muodossa
- seurata kyläläisten blogi-kirjoituksia
Lisäksi löydät sivustolta mm.
- kyläyhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjat
- myymälän josta voit tilata kyläyhdistyksen tuotteita
- kuvagallerioita kylän tapahtumista
- yhteydenottolomakkeen, jolla voit olla yhteydessä kotisivuja
ylläpitävään mediatiimiin
Tervetuloa vierailulle kyläläisten sähköiseen kohtauspaikkaan!

Muista myös
ilakuva!
Kuukauden p

Ota yhteyttä
Anu Nilssoniin,
puh 050 5249 189 ja
anu.nilsson@vihtijarvi.fi
39

Tilaa Vihdin Kruunu
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– Vihtijärven kylähistoria
TIJÄRV
I
VIH

Upean 400-sivuisen historiikin toinen painos myynnissä.
Hinta 50 €, tuotto kyläyhdistykselle.
Tilaa omaksi tai lahjaksi – kiva idea vaikkapa pukinkonttiin!
Tiedustelut: 050 462 0550 tai heli.einesalo@vihtijarvi.fi

2015 kirjasuositus
Saimi Hoyer & Petri Salmela:

Sieniä & Ihmisiä

Vihtijärvellä on ihanteelliset sienimaastot!
Tämä elämyksellinen sienikirja johdattaa 13 sieni
retkelle, joilla oppaina toimivat intohimoiset sieniihmiset villiyrttispesialistista haperotohtoriin.
Kirjassa tutustutaan tuttuihin ja harvemmin
käytettyihin ruokasieniin ja opitaan valmistamaan
herkullisia sieniruokia suppilovahveropaahto
vanukkaasta sikurirouskukeittoon. (KP)
Tammi 2014
ISBN978-951-31-7330-2
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A-Setti Oy
Astianvuokrausta
Teerimäki 5, 03790 Vihtijärvi
040 732 5341 / Mika Nilsson

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

Clerica Oy
Tilitoimisto
Huhdintie 5, 03600 Karkkila
040 766 2171 / Saija Vihtkari, www.clerica.fi
ESJ-musiikki Ky
Eija S Jokinen
Kytäjäntie 12, 03790 Vihtijärvi
+358 400 471877,
esj.musiikki@kolumbus.fi, www.eijasinikka.fi
Esko Auvinen Oy
Mökkitalkkarin palvelut.
Kytäjäntie 167, 03790 Vihtijärvi
0500 501 278, esko.auvinen@hotmail.com

GoFast Ky
Lakiasiat
Ilkka Haapalainen
Kaislarannantie 47, 03790 Vihtijärvi
0500 436 189, ilkka.haapalainen@elisanet.fi

Harvitek Ky
Ilmanvaihtotyöt ja –tarvikkeet sekä laite
myynti, vesikattotyöt, rakennuspeltityöt, sade
vesijärjestelmät, kattoturvatuotteet, mini
kaivurivuokraus, äänentoistolaitteiden vuokraus
Harri Vihtkari
Ylimmäistentie 1052, 03790 Vihtijärvi
0400 472 345, www.harvitek.fi
Hiiskulan kartano / Hans Brummer
Yli-Sepän juhlatila vuokrattavana
0400 317 082, (09) 2760 992
Juhani Packalen
Polttopuuta, aitatolppia
Suopellontie 585 05720 Hyvinkää
0400 616 958

Kaarinan piha ja puutarha
Piha- ja puutarhasuunnitelmat ja toteutukset,
huolto ja neuvonta
Lopentie 1775, 03790 Vihtijärvi
050 363 2967, kaarinapullinen@gmail.com
Kids World Playschool
englanninkielinen päiväkoti Nurmijärven
Perttulassa
Petärinteentie 95, 01860 Perttula
Asko Kautonen 045 6500864,
Lori Gaddy-Kautonen 040 5787728
asko.kautonen@kolumbus.fi

Kirjanpitopalvelu Kuusela Ky
Auktorisoitu tilitoimisto
Kirjanpito, tilinpäätökset, veroilmoitukset
Ahokaari 2, 05460 Hyvinkää
Anu Kuusela, (019) 450 870 , 0400 483 640
www.kirjanpitopalvelu.com

KOR–DINATOR Korpiniitty Ky
Lumen auraus ja hiekoitustyöt
040 865 1380 / Mika Korpiniitty

Kuljetusliike T & R Rytkönen Oy
Kaikenlaiset kuljetukset
03790 Vihtijärvi, 0500 700 799

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

Lasse Petrell
Sahatavaraa, sahausta, ratsastusta, mönkijäajeluita
Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen
(019) 447 639, 040 555 5294
Mika Laurila
Autoilija
Pohjoinen Vihtijoentie 77 , 03790 Vihtijärvi
0400 934 336
Noja Yhtiöt Oy
Rakennus- ja remonttipalvelut
Kärrintie 89, 03790 Vihtijärvi
040 5152 329 Rain
rain@noja.fi, www.noja.fi

Pasi Nyman
Puutavaranosturi puunkorjuuseen
Suopellontie 589, 05720 Hyvinkää
040 767 7783

PH-Saneeraajat Oy
Kaikki rakennusalan työt
Suvipirtintie 58 03790 Vihtijärvi
Keijo Penttinen, 0400 777 829, fax. 222 7640
Rauhan Maisema
Hyvinvointipalveluja
Heini Romo-Lappalainen
Salmojantie 44, Vihtijärvi
040 730 2056, www.rauhanmaisema.fi
Rakennustoimi TELA
Rakennus ja remontointi
040-5358225/Tero Hyytiäinen

Suomen Raskaskalustopalvelu SRK
Ammattiliikenteen ja koneurakoitsijan
mutkaton verkkokauppa.
www.srkpalvelu.fi

Syökerin Tupa Ky
Kahvio-kioski, elintarvikkeita, veikkaus,
asiamiesposti ja matkahuolto
Karkkilantie 8, 03790 Vihtijärvi
(09) 2760 601

Tarja Birgitta Taskinen Oy
Romanihameet
Petlehemintie 14, 03790 Vihtijärvi
0408389644, fax: +358985657147
tarja.tyo@gmail.com, www.tarjataskinen.com
Tietotili Consulting Oy
Auktorisoitu tilitoimisto,
taloushallinnon ulkoistuspalvelut
Katso yhteystiedot Tietotili Audit Oy
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Tietotili Audit Oy
KHT-yhteisö, tilintarkastuspalvelut
Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki
09-72530800 tai 0400-452322
veikko.virkki@tietotili.fi
Tilipalvelu Profitas Oy
Suutarinkatu 2 G, 05800 Hyvinkää
Eija Majuri 050 346 6999
asiakaspalvelu@profitas.fi
Tmi Anne Hampori
Pitopalvelua
Suntiontie 43, 03790 Vihtijärvi
040 5692 554

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

Tmi Juha Ahvenharju
Valokuvauspalvelua ja kuvamyyntiä
Kauriinpolku 27, 03790 Vihtijärvi
050 466 9381
juha@ahvenharju.com
www.ahvenharju.com

Tmi Mirja Juslin
Oriflame kosmetiikka- ja luontaistuotteiden
edustus
Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus
järjestelmien konsultointi
Vehmaantie 52, 03790 Vihtijärvi
040 591 3051
mirja.juslin@gmail.com
Tmi Pii-Atomi
Musiikkipalvelut, IT-konsultointi
Pia ja Tomi Korpela
Tomi 044 3000 146, Pia 044 99 87 147
www.piiatomi.org
Tmi VK-hoidot Viljo Kasanen
Energiahoitoja kaukohoitona
Rönnintie 183, 03790 Vihtijärvi
050 563 8571

TN-yrityslahjat / Tuula Nyman
Tilauskalenterit ja muut yrityslahjat
Siltakatu 15, 05900 Hyvinkää
0400 819 784,
tuula.nyman@tn-yrityslahjat.fi
www.tn-yrityslahjat.fi

Rakennusliike Vihdin Laatutyö Oy
Suntiontie 21, 03790 Vihtijärvi
0400 471 606, 0400 473 663
Vihdin eläinfysioterapia
Eläinfysioterapia ja luennointi
044-5386069/Heli Hyytiäinen

Oy Woodeco Ltd
Tri-Flow ja Bel-Ray -erikoisvoiteluaineiden
maahantuonti ja myynti
Vihtijärventie 751, 03790 Vihtijärvi
040 527 2559 / Arto, 040 8651380 / Mika
info@woodeco.net, www.woodeco.net

Jos haluat lisätä, poistaa tai muuttaa tietoja, ilmoita: toimitus@vihtijarvi.fi.
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Vihtijärveläisiä yrityksiä

O

KONEVUOKRAUSTA
VIHTIJÄRVELLÄ

Oman kylän väelle -20% alennus

Avant monitoimilaite 2 kpl.
Lumelle kyytiä! Runsas valikoima lisälaitteita lumikauhasta katuharjaan

Leguan henkilönostin
Katot lumettomiksi! Pieni suuri jättiläinen Leguan yltää jopa 15m korkeuteen.

Kysy myös muista vuokrattavista laitteista. Lisätietoja www.noja.fi
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Kuljetus M.H. Laurila
Kappaletavarakuljetukset
Mika Laurila
0400 934 336
Pohjoinen Vihtijoentie 77
03790 Vihtijärvi

Hinauspalvelu 24 h
E. Sohlman 040 515 3456
Röykkä
Autotrailerivuokraus
kokonaispaino 2.700 kg

YLIMMÄINEN PUU
- Ikkunaentisöinti
- myös uusioikkunat mallin mukaan
- Puusepäntyöt
Ylimmäinen Puu Tmi Heikki Harju
Ylimmäistentie 771, Järvenpää
03790 Vihtijärvi
tel. 040 568 0851

Lopen Maarakennus ja Multa Oy
E.Hietanen, Läyliäinen
p. 0400-484 154 Ari
0400-449 419 Erkki

nurmikkomultaa
puutarhamultaa
murskesoraa
kuorikatetta

täytesoraa
seulakiviä
maankaivua myös
pienellä koneella

Kuljetukset myös PIENELLÄ autolla sekä vaihtolavakuljetukset
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OIKEAT RESEPTIT RAKENTAMISEEN

ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELU
PÄÄSUUNNITTELIJAN
PALVELUT
ENERGIATODISTUKSET JA
E –LUKULASKENTA
Rakteekki Ky, Nopontie 42, 05620 Hyvinkää
p. 0400 438 634, 0400 208 088
rakteekki@rakteekki.fi
www.rakteekki.fi
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sinikka.tolonen@media.fi

Vaihda
maalämpöön
ja säästä
selvää
rahaa

Sahausta ja puutavaraa
Lasse Petrell
050 5555 294 /lasse.petrell@gmail.com
Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen

LVI-Eilola tekee itse koko maalämpöurakan
vastaten kaikesta. Myös poraukset omalla kalustolla.
Meillä on vahva kokemus ja asiakastyytyväisyytemme
on erinomainen.
Teemme maalämpöurakan sinulle helpoksi.

Energia-asiantuntija
Aleksi Eilola, 0440373169

LOPEN JÄTEHUOLTO
Timo Ranta
- loka-, jäte- ja siirtolavakuljetukset
- viemärien avaukset
- vessojen vuokraukset

p. 019 443 488
auto 0500 486 788

46

50 vuotta

autoilun parhaaksi
Briskin
Autokorjaamo
0500-501278
eskoauvinen@hotmail.com

Meiltä Mobil öljynvaihdot

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

Apuantero Ky

vianmäärityksen laite

Rakentaminen ja remontointi

 Forte-käsittelyt puhdistuslaitteistolla ja aineiden
myynti

 autojen ilmastointilaitteiden huolto

Kari Ranta

täysautomaattikoneella

040 5322 409

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

Suvipirtintie 6
03790 Vihtijärvi
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• Sähköalantyöt

• Murtohälytysjärjestelmät

• Suunnittelu

• Etäohjausjärjestelmät

• Ylijännitesuojaukset

• Tarvikemyynti
• Antenniasennukset
• Ilmalämpöpumput

• Sähköalan
kuntotutkimus

• Ilmavesilämpöpumput
MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS !

Läyliäisten Sähkö Oy
Nyynäistentie 1,
Kimmo Joutsi 040-591 5056
12640 JOKINIEMI
Erkki Voivala 0400-483 230

www.layliaistensahko.fi
etunimi.sukunimi@layliaistensahko.fi

Monenlaisia mielitekoja
samalla käynnillä!
Meiltä se
hyvän kahvin
tuoksu tulee

Aja Neste-pesuun!
Pesuetukortilla
joka 6. pesu
veloituksetta!

Vuokraa meiltä
Paljukärry!

Meiltä myös Neste
-pienmoottoribensiinit
ja -tehokaasut

Neste Oil Loppi Läyliäinen

Huoltoasema Uotila Oy, Läyliäistenraitti 116, 12600 Läyliäinen, puh. 019-443 249
Avoinna: ma-pe 6–20, la 7–20, su 9–20
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LAKIPALVELUJA

Osaamiseni ja kokemukseni on v ahvimmillaan
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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Koulutetun hierojan
palveluita
Röykän keskustassa













Klassista ja urheiluhierontaa
Kaustislaista jäsenkorjausta
Lihaskalvokäsittelyä
Mobilisoivaa hierontaa
Intialaista päähierontaa
Raskausajan hierontaa
Purentalihasten hierontaa
Kinesioteippausta
Akupunktiota
Fitline-ravintolisät
Tempur –patjat, tyynyt ja peitot
Organic Life -luomuyrttijuomat

Avoinna maanantaista perjantaihin
Tervetuloa!
T:mi Elina Airaksinen
Asemapolku 1
05100 RÖYKKÄ
puh. 040 522 0556
www.elinaairaksinen.fi

Fysioterapiaa,
hierontaa,
yksilölliset tukipohjalliset
www.rafla.org
– myös nettiajanvaraus
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aan laajaan
Tervetuloa tutustum
alikoimaamme.
palvelu- ja tuotev
ssa
mmela
Asiakaspisteemme Nu
8.30-16.30
klo
isin
ark
tä
tei
palvelee

• A4 ja A3 kopiointi ja tulostus (MV/4V) • Digipainopalvelut
• Esitteet • Käyntikortit • Flyerit • Kutsu- ja kiitoskortit
• Kirjekuoret • Lomakkeet • Jäljentävät lomakkeet • Folderit
• Kansiot • Lehtiöt • Blokit • Postikortit • Kalenterit omilla kuvilla
• Muovi- tai metallikierrekampasidonnat
• Asiakirja- ja valokuvaskannaus • Paperi ja muovitarrat
• Personointi, osoitteiden käsittely- ja postituspalvelut
• Rakennuspiirustusten tulostus, kopiointi ja skannaus (MV/4V),
paperi tai muovi • Pussilaminoinnit • Suojalaminointi matta/kiiltävä
• ID- ja henkilökortit • Suurkuvien väriskannaus
• Julisteet eri materiaaleille • Tarrat, teipit ja teippaukset
• Markkinointitekstiilit ja painatukset sekä merkkaukset
• Kevytmessurakenteet • RollUp • PopUp • Messutaulut
• Liput • Banderollit • Canvas-taulut • Hyvää palvelua

Vihtijärven kyläyhdistys
kiittää kaikkia mainostajia
ja toivoo kyläläisten ja
kesäasukkaiden
löytävän nämä lähipalvelut!

Vihdintie 5, 2 krs., 03100 NUMMELA | Puh. (09) 222 6544 | info@oasismedia.fi

Löydät meidät Facebookist
Sinulla idea - meillä toteutus

a www.facebook.com/OasisMediaFinland
www.oasismedia.fi

Kokous, kurssi, juhlat?
VUOKRAA VIHTIJÄRVEN KYLÄTALO

•
•
•
•
•

Remontoidut tilat Vihtijärven koulun yläkerrassa
Tilava keittiö astiastoineen
Pöydät ja tuolit 60 hengelle, kokousvarustelu
Tuolihissi
Järvinäköala

Kylätalon hinnasto, varaustilanne ja yhteystiedot:
www.vihtijarvi.fi -> Kyläyhdistys -> Koulu ja kylätalo -> Kylätalon varauskirja
Voit myös soittaa numeroon 044 2760 001
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Kodikas englannin- ja suomenkielinen päiväkoti
luonnonkauniilla paikalla Perttulassa.
Hyvien kulkuyhteyksien varrella
alle 1km Lopentieltä.

VALOKUVAUSTA

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

Arkeen ja juhlaan

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

www.ahvenharju.com
050-466 9381
juha@ahvenharju.com

Tuemme luovuutta, turvallisuudentunnetta ja otamme
huomioon lasten yksilölliset tarpeet.

1-6- vuotiaat tervetuloa
tutustumaan!

53

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

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

Avoinna ti-pe 11-15, la 10-14
Pidennetyt aukiolot: ti-pe 11-17, la 10-14
(voimassa 2.5.-31.8. & 24.11.-23.12.)

Ryhmäkasveja, viherrakennusta

Joulun välipäivät suljettu

RistoValta
Puh. 0400 – 475 116
Lustikullantie 147 – 12600 Läyliäinen

Väänteenmäentie 2, 12600 LÄYLIÄINEN
gsm 040 848 1311
http://puotipoikettava.blogspot.fi/
(meidät löydät myös Facebookista)

Tervetuloa
Sale Läyliäisiin!
Sale Läyliäinen
palvelee
ma–pe 8–21
la 8–18
su 12–18

siellä missä sinäkin
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www.mikkolansuoramyynti.fi

Mikkolan Suoramyynti

Maatilan suoramyynti • Leipomo • Tilauskonditoria
Tilauksesta aito Savusauna ja Makasiini Ravintola
Läyliäistenraitti 984
SUORAMYYNTI ja KESÄKAHVILA
12600 Läyliäinen
Avoinna kesäisin:
Puh. 019-447 688
ma-pe 9-19, la 9-15, su 12-19
Antti gsm: 0400-851 742
Muina aikoina: la 9-14
Anne gsm. 040-746 2968
Tammikuussa suljettu.
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TIMO SUNDSTRÖM
• Esteetön taksiauto
• vip-varustetaso
• täysin ilmastoitu
• invavarustus
•	tarvittaessa mukana pyörätuoli
mainitse tilatessasi jos tarvitset
• Kelan kuljetukset omavastuuhinnalla
Aivan naapurissasi Perttulassa
Soita ja tilaa
puh. 0400 – 936 149
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T. T.
V A G R.
6,99€
9,19 €/l

8,99€
11,85 €/l

9,49€
12,52 €/l

lkon laajan Viña Albali–
valikoiman
huipulla
on
loistava Gran Reserva, runsas,
mausteinen ja maukas punaviini.
Tarkoin valikoiduista Tempranillo–
rypäleistä valmistettu viini on kypsynyt
lähes kaksi vuotta tammitynnyreissä.
Sen jälkeen viini on vielä levännyt
yli kolme vuotta pullossa ennen
Alkon hyllyille tuloa. Vuosikerta
 on erityisen onnistunut, Alkon
arvion mukaan: »Täyteläinen, kypsän
punamarjainen, viikunainen, kevyen
vaniljainen, tamminen«

10,48€
13,84 €/l

viña albali gran reserva

”Hyvä tasapaino ja hillitön
hinta-laatusuhde”
Pekka Suorsa, Viiniopas 2013
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KAHVILA – KIOSKI

SYÖKERIN TUPA
AVOINNA KESÄLLÄ JOKA PÄIVÄ KLO 21:EEN!

Kesän aukioloajat (kesä-elokuu)

Ark
La
Su

4.45 - 21.00
8.00 - 21.00
9.00 - 21.00

Talven aukioloajat

Ark
La
Su

4.45 - 19.00
8.00 - 19.00
9.00 - 19.00

Vastaleivotut
kahvilatuotteet

Jäätelöt,
virvokkeet,
makeiset

Oluet, siiderit,
lonkerot

Elintarvikkeet

Lounas 10.30-14
Grillituotteet aina

Polttoöljyä
maatiloille ja
kotitalouksiin

Veikkauksen
toimipiste

Matkahuollon
toimipiste

Asiamiesposti

Moottoripyörien kokoontuminen keskiviikkoisin ja sunnuntaisin

