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Teksti: Heli Einesalo

On kai klisee sanoa, että kylläpä aika rientää. Mutta näin se on: rakas kylälehtemme täyttää nyt jo kaksikymmentä vuotta.
Kuuselan Anuhan lehden aikoinaan liikkeelle laittoi, leikaten ja liimaten, kopiokoneella monistaen ja
nitojalla yhteen liittäen. Melkoinen työ yhdeltä naiselta! Anu sai apukäsiä, kun toimittajaksi opiskellut
Viitaniemen Lea alkoi päätoimittaa ja taittaa lehteä vuonna 2004. Nykyisen muotoinen Vihtijärveläinen alkoi hahmottua.
Sittemmin avuliaita käsiä saatiin lisää, ja syntyi mediatiimi. Kannen ulkoasu on säilytetty lähes
muuttumattomana vuosien saatossa, mutta sisällöllisesti se on muuttunut paljon. Lehti on kulkenut pitkän tien
monistenipusta oikeaksi lehdeksi asti.
Nykyisin lehden taitto ja paino hoidetaan hyvän yhteistyökumppanin toimesta. Mediatiimi keskittyy sisältöön
ja aineiston kokoamiseen, sekä editoi kaiken aineiston lukijaystävälliseen muotoon. Apuna lehden syntymisessä
on iso joukko vapaaehtoisia kyläläisiä, joiden panos on joka vuosi merkittävä. Siitä kuuluu lämmin kiitos
kaikille kirjoittajille. Erityisen ilahduttavaa on se, että myös kylän pienimmät – päiväkodin lapset ja koululaiset – kantavat joka vuosi kortensa kekoon.
Mutta muistatko vielä, millaisia aivan ensimmäiset lehdet olivat? Tässä numerossa aloitamme sarjan, jossa
kurkistamme lehden menneisiin vuosiin. Sivuilta 30-31 löydät parhaita paloja kaikkien aikojen ensimmäisestä Vihtijärveläisestä vuodelta 1996.
Lukuiloa!
Heli

Ps. Muistathan vastata kyläkyselyyn kesän aikana!
Vihtijärveläinen – Vihtijärven kylälehti ilmestyy kerran vuodessa

Päätoimittaja: Heli Einesalo
Toimittajat: Anu Nilsson, Kaarina Pullinen, Laura Rostén-Jokinen
Kannen kuva: Juha Ahvenharju
Piirrokset: Sari Ahvenharju, Ari Peura
Ilmoitusmyynti: Kaarina Pullinen
Taitto ja paino: Grano Oy
Tuoreimmat tiedot: www.vihtijarvi.fi
Toimituksen osoite: toimitus@vihtijarvi.fi ja puh: 044 2760 001 / Heli
ISSN 2243-3848 (painettu) ISSN 2243-3856 (verkkojulkaisu)

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?
Ota yhteyttä Heli Einesaloon, puh 044 2760 001 ja heli.einesalo@vihtijarvi.fi
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Osakuntaliitosesitys
vastatuulessa

Puheenjohtajan pesti on alkanut vauhdilla, ja paljon on tapahtunut kolmessa kuukaudessa. Isoimpana asiana on ollut
kyläyhdistyksen tekemä osakuntaliitosesitys Vihtijärven liittämiseksi Nurmijärven kuntaan. Tätä kirjoittaessani olen
juuri saanut tiedon siitä, että valtiovarainministeriö on hylännyt kyläyhdistyksen
tekemän esityksen.
Kyläyhdistys pyrki aktiivisesti edistämään aloitetta käymällä keskusteluja
päättäjien kanssa ja pyrkimällä informoimaan tosiasioista. Nurmijärven kunnanvaltuusto ottikin asiaan varsin positiivisen kannan ja päätti puoltaa kyläyhdistyksen aloitetta. Vihdin kunnanvaltuusto puolestaan vastusti aloitetta. Se totesi
että Vihtijärven erottaminen kunnasta on
kunnan kannalta merkittävä asia, ja että
kunta menettäisi nettotuloja noin puoli
miljoonaa euroa vuodessa. Toivottavasti
jatkossa muistetaan Vihtijärven kylän
verotuotot kun keskustellaan kyläkoulun
ja päiväkodin säilyttämisestä. Osakunta-

liitos olisi myös tarjonnut mahdollisen
ratkaisun jätevesiongelmaan, sillä siirtoviemäri Vihtijärveltä Nurmijärven puolelle Röykkään olisi järkevin ja toimivin
ratkaisu kylän jätevesien käsittelyyn.
Ministeriön kielteinen päätös perustuu
siihen, että Vihdin kunta vastusti esitystä, ja että osakuntaliitoksella ei olisi Vihdin kunnalle vähäinen merkitys. Tämä
on se yksittäinen kohta joka ratkaisi käsittelyn ministeriössä. Ministeriön päätöksestä voi valittaa, ja se kortti on tarkoitus
vielä katsoa. Toivotaan että valituksen
avulla asiaan saataisiin positiivinen ratkaisu.

Vihtijärven kehittäminen
jatkuu

Viime talven aikana tehtiin suunnitelma
uuden hankkeen käynnistämiseksi.
Saimme maaliskuussa Ykkösakselilta
positiivisen päätöksen avustushakemukseen. Uusi hanke on suoraa jatkoa aikaisemmille hankkeille. Hankkeen sisällöstä voit lukea tarkemmin erillisestä jutusta tässä lehdessä.
Keväällä 2017 on taas kuntavaalit, ja
pääsemme vaikuttamaan oman kylämme asioihin äänestämällä. Toivottavasti
löytäisimme kylältä halukkaita ehdokkaita seuraaviinkin vaaleihin. On kylämme kannalta tärkeää, että meiltä olisi valtuutettuja vaikuttamassa asioihin. Monissa tärkeissä asioissa, kuten kyläkoulun ja
päiväkodin säilymisessä kylällä, on varsin olennainen merkitys sillä että olemme itse mukana päättävässä joukossa.
Kunnallispolitiikassa on asioiden hoitaminen tärkeämpää kuin puoluepolitiikka. Toivottavasti seuraavissakin vaaleissa kyläläiset äänestävät Vihtijärven omia
ehdokkaita, jotta saamme hyvän suoran
vaikutuskanavan jatkossakin. Olemme
pieni, mutta varsin aktiivinen kylä.
Toivotan kaikille vihtijärveläisille, niin
vakituisille kuin kesäasukkaillekin,
oikein mukavaa kesää!
Terveisin
Veikko Virkki
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Teksti: Veikko Virkki, Vihtijärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Tervehdys kaikille vihtijärveläisille!
Aloitin puheenjohtajana tammikuun
alussa, joten tässä katsauksessa en pysty
juuri viime vuoden kuulumisista paljon
kertomaan.
Viime vuodesta jäi päällimmäiseksi
mieleen suru-uutinen edellisen puheenjohtajan Anu Kuuselan kuolemasta. Anu
oli ollut kyläyhdistyksessä mukana sen
alusta lähtien, ja hän oli hoitanut yhdistyksen asioita hyvin aktiivisesti ja antaumuksella. Anun poisnukkuminen viime
syksynä oli läheisten ja ystävien lisäksi
koko Vihtijärven kylälle suuri menetys.
Anu vaikutti monessa kylän yhdistyksessä
ja edusti Vihtijärveä myös kunnallispolitiikassa. Anun panos on ollut merkittävä
kylän kehityksessä ja palveluiden säilyttämisessä Vihtijärvellä. Kun minua pyydettiin puheenjohtajaksi Anun jälkeen, en
voinut kieltäytyä, koska nyt tarvitaan
kaik kien kyläläisten panosta yhteisten
asioiden hoitamiseksi.
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Puheenjohtajan katsaus

O

Kuka?

Kyläyhdistys valitsi kokouksessaan
28.10.2015 vastikään edesmenneen
Anu Kuuselan tilalle uuden puheenjohtajan. Suuria saappaita alkoi jalkoihinsa asetella Veikko ”Viki”
Virkki, 55.
”Varapuheenjohtaja Markku Pietilä kysyi minua tehtävään.” Pietilä
tunsi Virkin entuudestaan Vihtijärven vesiosuuskunnan hallituksesta.
Virkki jatkaa Kuuselan jalanjäljillä
erityisesti talouden asiantuntijana.
Hän omistaa puolet Tietotili Consulting -nimisestä kirjanpito- ja tilintarkastustoimistosta Helsingin Ruskeasuolla.
Veikko kiittää Anun antamaa valtavan suurta panostusta kylän kehittämisen suhteen. ”Anu on tehnyt erittäin hyvää työtä. Otan nyt kopin ja
vien asioita parhaani mukaan eteenpäin”, Virkki kertoo.
Osakuntaliitos viimeisimpänä ja
ajankohtaisimpana asiana on tärkeä
myös Veikolle. Tulee väistämättä
mieleen, että tässä on nyt mies paikallaan, sillä Veikko on kotoisin
Nurmijärven Perttulasta. Hän tuntee
entuudestaan paljon Nurmijärven
päättäjiä ja tietää laajasti kunnan
taloudesta ja historiasta. ”Tuntuisi
todella luontevalta liittyä Nurmijärveen.”
”Koulummekin kannalta tuntuu
turvallisemmalta olla osa Nurmijärveä. Silloin kyläkoulumme voisi
tarjota kapasiteettia myös läheiselle

➟
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Röykän kylälle, jossa koulun oppilasmäärä on kasvamaan päin”, Virkki hahmottelee. ”Olen itsekin pienen kyläkoulun kasvatti, joten arvostan erittäin paljon kouluamme.”
Virkki hehkuttaa kyläyhdistyksen hallitusta. ”Siellä on erittäin pätevää
porukkaa ja ennen kaikkea halu yhteistyöhön.” Veikko aikookin perustaa
enemmän tiimejä, joiden avulla voidaan
jakaa tehtäviä ja tehdä hyvää yhä laajemmin.
Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Veikko haluaa olla avoin ja kuunnella kyläläisiä. Siksi hän kehottaa kyläläisiä reilusti ottamaan yhteyttä.
Veikon harrastuksiin kuuluvat pyöräily, moottoripyöräily, melonta ja remontointi. Näistä viimeksi mainittu on
oikeastaan ainoa, mitä ennättää nykyään

työn lisäksi toteuttaa.
Perhekeskeiselle miehelle uusperheen
arki on parasta juuri nyt. Veikon omat
pojat ovat jo aikuisia ja elävät omillaan.
Suvi-vaimon kaksi lasta käyvät molemmat kyläkoulua ja harrastavat liikuntaa
monessa muodossa, myös urheiluseura
Uhkassa. ”Uhkakin, niin kuin monet
yhdistykset täällä, tekevät hienoa ja tärkeää työtä.”
Perheessä ollaan kiitettävän aktiivisia
kylän asioiden hoidossa, sillä Suvi Virkki valittiin vastikään koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajaksi. Yhdistys
muun muassa järjestää pienille koululaisille tuiki tärkeää iltapäiväkerhoa.
Vihtijärvi, Nummitupa ja Lapoo ovat
Perttulan kasvatille tuttuja jo lapsuudesta. Talo Lapoo-järven rannalla kuului jo
lapsuuden kesiin. ”Tämä oli meidän per-

heen kesäpaikka, jonka isäni osti vuonna 1966. Kun isä kuoli vuonna 2012,
teimme Suvin kanssa ripeän päätöksen
muuttaa Tikkurilasta tänne asumaan.”
Pariskunta remontoi talon ja uusperhe
pääsi muuttamaan elokuussa 2012
uuteen kotiin, jolloin Suvin esikoinen
Juuso sai aloittaa ekaluokan täällä, pienessä, kotoisassa koulussa. ”Ratkaisu oli
hyvä, ja tänne haluamme jäädä loppuiäksemme”, Veikko summaa.
”Täältä ei tarvitse lähteä mihinkään.
Viime kesänä Suvin kanssa yhtenä perjantai-iltana laiturilla mietittiin, että
tähän aikoihin sitä jengi ajelee monia
satoja kilometrejä mökeilleen. Me tullaan vaan kotiin. Tässä on kaikki.” (LV)
Esittely Veikko Virkistä on julkaistu
uutisena kylän nettisivuilla 17.11.2015.

Muistoissamme:
Anu Kuusela 1953–2015
Lämminsydäminen ja aktiivinen vihtijärveläinen kirjanpitäjä Anu (Anna-Liisa) Kuusela syntyi 7.3.1953 Lopen Hirvijärvellä ja kuoli 27.10.2015 lyhyen sairauden uuvuttamana.
Anu varttui 11-lapsisessa sisaruskatraassa – rakastavassa perheessä. Hän oppi suhtautumaan suvaitsevan myönteisesti ja arvostaen kaikkiin kohtaamiinsa ihmisiin. Vihtijärvelle Anu ja puolisonsa Esko ankkuroituivat vuonna 1976 löydettyään Solvallan
talon Ylimmäisen rannasta.
Anu Kuusela oli Vihtijärven luottohenkilö, joka toimi tarmokkaasti Vihtijärven kylän
kehittämisen hyväksi vuodesta 1979 lähtien ja oli siten Vihtijärven kylätoiminnan pitkäaikaisin jäsen. Hän oli kylien puolestapuhuja ja toimi Vihdin kunnanvaltuustossa 19
vuotta. Anu oli Vihtijärven palvelutaloyhdistyksen puheenjohtaja ja toimi myös useassa muussa yhdistyksessä. Yhdistysten taloudenhoidossa hän oli napakka mutta lempeä, tarkka, realistinen sekä perusteellinen ja halusi näinkin edistää
kylän yhteistä hyvinvointia.
Liikunta oli yksi Anun intohimoista. Hiihto, luistelu ja pyöräily olivat lempilajeja. Hän muun muassa pyöräili erittäin
pitkiä, usean päivän matkoja ystäviensä kanssa ja vaelsi Eskon kanssa Lapin tuntureilla. Marjastus ja sienestys kuuluivat Anun jokaiseen syksyyn. Kulttuuri ja erityisesti runot olivat lähellä Anun sydäntä. Hän rakasti lausua runoja ja esiintyi mm. perhepiiristä koostuvassa Äidit ja tyttäret -kokoonpanossa, joka esitti runoja ja musiikkia.
Perhe oli Anulle ydinasia. Arvostus, yhdessä tekeminen, kunnioitus, sitoutuminen ja huumori näkyivät heidän käytännön elämässään. Anu piti suuressa arvossa jokaista neljää lastaan ja osallistui heidän elämäänsä lämmöllä tukien ja kannustaen. Mummille ”lintuset”, viisi lastenlasta, olivat kaikki kaikessa.
Kuuselan kodin ovet olivat perheen lisäksi avoimet kaikille. Anu perheineen kutsui ystäviä vierailulle muun muassa
Japanista ja Englannista ja esitteli heille ylpeänä kylää ja Suomen luontoa. Hän toteutti unelmiaan, uskalsi elää täysillä
ja näki asioissa aina valoisan puolen ja mahdollisuudet.
Vihtijärven kylälle Anu Kuusela oli erittäin arvokas henkilö, joka nimitettiin pari vuotta sitten kyläyhdistyksen toimesta Vihtijärven ensimmäiseksi kyläneuvokseksi. Kiitollisuus jää erityisen pitkäjänteisestä, aurinkoisesta, tinkimättömästä mutta lempeästä ja lojaalista työstä kylämme hyväksi. Anu osasi koota joukot, kun yhteishenkeä tarvittiin vaikeinakin aikoina. Hän puhalsi hyvää henkeä tilaisuuteen kuin tilaisuuteen.
Esimerkillisesti Anu ylisti Vihtijärven kylää ja toimi sen hyväksi monella eri tavalla. Ilman Anua kylä ei olisi sellainen kuin se nyt on. Hän uskalsi rohkeasti pitää kylän puolia ja loistaa sydämen viisautta ja valoa kaikkialla missä kulkikin. Me kyläläiset tunnemme valtavaa kiitollisuutta ja haikeutta, kun suuri ja lämmin sydän sammui liian varhain.
Vihtijärven kyläyhdistys
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Vihtijärvi sai Leader-rahoitusta
uudelle hankkeelle
Teksti: Anu Nilsson • Kuva: Heli Einesalo

Vihtijärvellä on huhtikuun alussa alkanut uusi Ykkösakseli ry:n
kautta Leader-rahoitusta saava
kehittämishanke. Vihtijärvellä
on tehty paljon kylän kehittämiseen tähtääviä hankkeita
Leader-tuella.
Ykkösakseli ry on Salon, Lohjan,
Karkkilan ja Vihdin alueella toimiva toimintaryhmä, jonka hallitus
päättää strategiaansa perustuvien
valintakriteerien avulla Leaderrahoitusta saavat hankkeet. Kaikki
maaseudun alueella toimivat yhdistykset voivat hakea tukea yleishyödyllisiin hankkeisiin ja pienet
yritykset erilaisiin yritystukiin.
Hankkeen tulee täyttää tiettyjä
pa kollisia kriteereitä, joita ovat
muun muassa se, ettei hanketta voisi toteuttaa ilman tukea. Hankkeen
täytyy olla Ykkösakselin strategian
mukainen ja täyttää hyvin ainakin
yksi kolmesta painopisteestä, jotka
ovat Vahvistuva paikallisuus, Toi
mivat yhdyskunnat ja huolenpito
ympäristöstä sekä Alueen elin
keinoelämä ja paikallinen yritys
toiminta. Vihtijärven uusin Vahvis
tuva Vihtijärvi -hanke toteuttaa
ainakin joltain osin kaikkia Ykkösakselin strategian painopisteitä.
Lisäksi yleishyödyllisille hankkeille on omat kriteerinsä, joista hankkeen tulee täyttää ainakin yksi.
Näitä ovat esimerkiksi Vihtijärven

Kaarina ja Heli aloittivat työt uudessa hankkeessa huhtikuun alussa.

hankkeessa toteutuneet Hanke on
osallistava ja Hanke on ympäris
tön tilaa parantava.
Lue lisää Ykkösakselin strategiasta ja toiminnasta osoitteesta:
www.ykkosakseli.fi
Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen avulla tehdään Vihtijärvelle
suunnitelma luontoreiteistä, tietopankki Vihtijärven luontokohteista sekä päivitetään nyt viimeistä
vuotta voimassa oleva kyläsuunnitelma vuosiksi 2017–2022. Lisäksi kartoitetaan kyläläisten palvelutarpeita, tehdään turvallisuussuunnitelma ja pyritään tukemaan paikallista työllistymistä.

Hankkeessa on töissä kaksi osaaikaista hankekoordinaattoria:
Kaarina Pullinen ja Heli Einesalo. Kaarinan päävastuualue on kylän palveluiden säilyttäminen sekä
kehittäminen, Helin päätyönä taas
ovat luontoreittisuunnitelma ja
luontotietopankki.
Hanke kestää kaksi ja puoli
vuotta ajalla 1.4.2016–30.9.2018.
Sen kokonaiskustannusarvio on
99 950 €, joka jakaantuu Ykkösakselilta saatavaan tukeen, omarahoitusosuuteen sekä talkootyöhön.

Hankekoordinaattorit Kaarina ja Heli ottavat mielellään vastaan
kommentteja ja ideoita hankkeeseen liittyen.
Kaarina Pullinen, puh. 044 2760 004 tai kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi
Heli Einesalo, puh. 044 2760 001 tai heli.einesalo@vihtijarvi.fi
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Esitys osakuntaliitoksesta
– lyhyt historia ja tilanne
keväällä 2016
Teksti: Kari Karstila, kyläyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja

Keskustelu
osakuntaliitoksesta
– aika ennen 2015 kevättä

Vihtijärvellä on jo joitakin vuosia käyty
keskustelua siitä, olisiko Vihtijärvelle
edullisempaa kuulua Vihdin sijasta Nurmijärven kuntaan. Keskustelu sai lisäpontta, kun vuonna 2012 julkistettiin
kuntauudistusta koskevan kyläkyselyn
tulokset. Kyselyn tärkein tulos oli ehkä
se, että Vihtijärven liitoksella Nurmijärveen oli huomattavaa kannatusta ja siten
asiasta kannatti tehdä lisäselvityksiä ja
jatkaa keskustelua. Keskustelu jatkuikin
kyläyhdistyksen piirissä ja osakuntaliitos Nurmijärveen sai yksimielistä kannatusta kyläyhdistyksen kokouksissa.

Osakuntaliitosesitys
– kesä 2015

Kyläyhdistyksen vuosikokous päätti
vuosikokouksessa 9.4.2015 yksimielisesti
osakuntaliitosesityksen jättämisestä, jonka käytännön toteutuksen yhdistyksen
hallitus sai tehtäväkseen. Kuntarakennelain (1698/2009) mukaan kuka tahansa
kunnan jäsen eli henkilö, organisaatio tai
yritys voi tällaisen osakuntaliitosesityksen
tehdä muista riippumatta. Hallitus laati
osakuntaliitosesityksen, jonka perusteluiden mukaan Vihtijärvi tulisi liittää
Nurmijärven kuntaan. Esitys toimitettiin
Vihdin kunnanhallitukselle 1.6.2015.
Osakuntaliitosesityksen perusteluina
mainittiin mm. se, että toiminnallisesti
Vihtijärvi kuuluisi paremmin Nurmijärveen, kun otetaan huomioon sijainti, julkiset liikenneyhteydet sekä julkisten ja
kaupallisten palveluiden saavutettavuus
Vihtijärveltä. Lisäksi keskeisenä syynä
tuotiin esille vesiosuuskunnan suunnittelema Vihtijärven yhteinen vesihuoltoratkaisu, joka olisi parhaiten ja taloudellisimmin toteutettavissa liittymällä Nurmijärven vesihuoltojärjestelmään, käytännössä siirtoviemärillä Röykkään. Esityksessä ei määritelty Vihtijärven mahdollisia tulevia rajoja.

Kuntien lausunnot
esityksestä – syksy 2015

Osakuntaliitosesityksen vastaanotettuaan Vihdin kunnanhallituksella oli
kunta rakennelain mukaan kuusi kuukautta aikaa hankkia osakuntaliitokseen
liittyviltä kunnilta lausunnot asiasta sekä
toimittaa esitys lausuntoineen Valtiovarainministeriöön (VM). Loka-marraskuun vaihteessa kuntien valtuustot päättivätkin lausunnoistaan esitykseen.
Vihdin kunta ei lausunnossaan pidä
muutosta vähäisenä ottaen huomioon
muutokset asukasmäärässä (1,8 %) ja
maapinta-alassa (14 %). Palveluiden
järjestämiseen Vihtijärven irtautumisella ei olisi Vihdin näkökulmasta ollut
suurta merkitystä, kun niihin käytettävät
kustannukset jäisivät vastaavasti pois.
Liitoksen puoltaminen ei Vihdin mielestä ole kuitenkaan taloudellisesti kannattavaa, sillä Vihti laski saavansa noin
500 000 € vuosittaisen nettoverotulon
Vihtijärveltä. Vihdin painoarvon alueella nähtiin myös pienenevän muutoksen
myötä. Edellä mainituista syistä Vihti
päätyi vastustamaan osakuntaliitosesitystä.
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Nurmijärven kunnan lausunnon
mukaan Vihtijärvi olisi parempi toiminnallisena osana Nurmijärveä kuin Vihtiä. Nurmijärvi pystyisi luomaan edellytyksiä palveluiden säilymiselle, vesihuollon järjestämiselle ja omaehtoiselle kehitystoiminnalle Vihtijärvellä. Osayleiskaavoituksella ja toteutettavalla vesihuoltoratkaisulla voitaisiin edistää lisärakentamista, asukkaiden elinolosuhteita ja elinkeinojen toimintamahdollisuuksia alueella. Siten Nurmijärvi päätyi puoltamaan osakuntaliitosesitystä.

Valtiovarainministeriön
hylkäävä päätös – talvi 2016

Osakuntaliitosesityksen ja kuntien lausunnot saatuaan VM:n tehtävänä oli harkita onko esityksen mukaiselle kuntajaon muutokselle edellytyksiä. Kun toinen
kunnista vastustaa esitystä, on kuntarakennelain mukaan kahden ehdon täytyttävä: toisaalta liitettävän alueen kehittämisen täytyy edellyttää liitosta, ja toisaalta liitos ei saa merkittävästi heikentää
muutosta vastustavan kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä vastata palvelujen
järjestämisestä tai rahoituksesta.

VM teki osakuntaliitosesityksestä hylkäävän päätöksen 17.3.2016. Päätöksen
perusteluina todetaan se, että asukasmäärän ja maapinta-alan muutoksen perusteella muutosta ei voida pitää Vihdin kannalta vähäisenä. Muutos aiheuttaisi taloudellisia menetyksiä Vihdille ja sen painoarvo alueella pienenisi. Siten muutos
heikentäisi Vihdin toimintakykyä ja edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta.

Valitus korkeimpaan
hallinto-oikeuteen
VM:n päätöksestä
– kevät 2016

VM:n hylkäävän päätöksen vastaanotettuaan kyläyhdistyksen hallitus oli yksimielinen valituksen laatimisesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO).
Valituksen tekemiseen oli 30 päivää
aikaa. Valitus laadittiin ja se toimitettiin
KHO:n kirjaamoon 18.4.2016.
Valituksen perusteluissa on keskeiseksi asiaksi nostettu se, että VM:n päätöksessä ei ole lainkaan otettu huomioon
Vihtijärven näkökulmaa ja erityisesti
pakkotilannetta vesihuoltoratkaisun suhteen. Jätevesilaki on edellyttänyt vuodesta 2015 lähtien jätevesihuollon toteutusta tiukkojen vaatimusten mukaan niillä
noin sadalla kiinteistöllä, jotka sijaitsevat

Vihtijärven ranta- ja pohjavesialueilla.
Useat kiinteistöt odottavat yhteisen ratkaisun toteuttamista. Perusteluissa tarkastellaan vesihuoltoratkaisua ja sen
toteutusvaihtoehtoja, joista kokonaisedullisin olisi tukeutuminen Nurmijärven
vesihuoltojärjestelmään. Tämän toteutus
edellyttää Vihtijärven liittämistä Nurmijärveen. Perusteluissa tuodaan myös esille se, että vesihuoltolain mukaan Vihti on
velvollinen tukemaan vesihuoltoratkaisun syntymistä kun suurehkon asukasjoukon tarpeet sitä vaativat. Vesihuoltoratkaisun myötävaikutuksen sijaan Vihti osakuntaliitosta vastustamalla estää
toteutuskelpoisimman ratkaisun.
Valituksen perusteluissa tuodaan myös
esiin se, että Vihdin laskema 500 000
euron nettoverotulo Vihtijärveltä on kuitenkin vähäinen (0,4 %) suhteessa Vihdin
noin 123,5 miljoonan euron kokonaisverotulokertymään. Myöskään Vihdin sijoitus
painoarvossa suhteessa lähikuntiin ei
asukasmäärän ja maapinta-alan muutoksesta muutu.
Myös Nurmijärven kunnanhallitus teki
valituksen VM:n päätöksestä määräaikaan mennessä.

Jatkosta

Tällä hetkellä (huhtikuun lopussa 2016)
osakuntaliitosesityksen elinkaaressa
ollaan vaiheessa, jossa valitus VM:n hyl-

käävästä päätöksestä on KHO:n käsiteltävänä. Kuntarakennelain mukaan osakuntaliitosta koskevat valitukset on
KHO:ssa käsiteltävä kiireellisinä, joten
KHO:n päätöstä voitaneen odottaa vielä
vuoden 2016 aikana.
Mikäli KHO päättäisi hyväksyä valituksen, menisi osakuntaliitosesitys ilmeisesti jatkokäsittelyyn valmistelevaan vaiheeseen. Tällöin tehtäisiin osakuntaliitoksen alueellisia tarkennuksia ja muita
lisäselvityksiä. Valmistelevan vaiheen
jälkeen olisi kaikilla asianosaisilla, mm.
liitosalueen asukkailla, mahdollisuus
antaa huomautuksensa osakuntaliitosesityksestä. Seuraavina vaiheina olisivat
kuntien lausunnot esityksestä ja huomautuksista, ennen VM:n ja mahdollisesti
Valtioneuvoston päätöksentekoa kuntajaon muuttamisesta.
Jos taas KHO päättäisi hylätä valituksen, olisi se Vihtijärven kyläyhdistykselle ja vesiosuuskunnallekin pohtimisen
paikka. Pitäisi miettiä miten vesihuoltoratkaisun välttämätöntä toteuttamista
lähdettäisiin sitten edistämään. Vesihuoltoratkaisu on avainasemassa, ei vain
ympäristönsuojelullisista syistä, vaan
myös koko kylän edelleen kehittämisen
ja elinvoimaisuuden kannalta.

Tilaa Vihdin Kruunu
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Upean 400-sivuisen historiikin toinen painos myynnissä.
Hinta 50 €, tuotto kyläyhdistykselle.
Tilaa omaksi tai lahjaksi – kiva idea vaikkapa pukinkonttiin!
Tiedustelut: 044 2760 001 tai heli.einesalo@vihtijarvi.fi
7

Kunnallisvaalit lähestyvät
– lähtisitkö ehdokkaaksi?
Teksti: Laura Rostén-Jokinen

Vuosi 2017 tuo mukanaan kunnallisvaalit, joissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin
valtuutetut. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017, ja ennakkoäänestämään pääsee
29.3.-4.4.2017.
Vihtijärven kannalta on ollut tärkeää, että
Vihdin kunnanvaltuustossa on istunut
kyläläisiä pitämässä Vihtijärven äänen
kuuluvissa. Jotta näin olisi jatkossakin,
tarvitaan kylältä henkilöitä asettumaan
vaaleissa ehdolle.
Selvitimme Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri ja hallintosihteeri
Antti Luukkaselta, kuka voi asettua
ehdolle vaaleissa ja mitä tehtäviä kunnanvaltuutetulla on. Ohessa tiivistelmä Antin
kertomasta:

Vaalikelpoisuus:
Pääperiaatteena on, että kunnan asukkailla olisi mahdollisimman laaja oikeus
osallistua kunnan asioiden hoitoon luottamushenkilönä. Kunnallishallinnon
uskottavuus ja toimivuus edellyttävät kuitenkin, että valtuutettuina ei ole henkilöitä, joilla on liian voimakas oma tai taustayhteisönsä intressi valvottavanaan.
Vaatimuksena on sekä yleinen vaalikelpoisuus luottamustoimeen että valtuustoon. Yleinen vaalikelpoisuus Vihdin

kunnan luottamustoimeen on henkilöllä,
jonka kotikunta on Vihti, jolla on äänioikeus kunnallisvaaleissa ja jota ei ole
julistettu vajaavaltaiseksi. Suomen kansalaisuutta ei vaadita. Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole muun muassa valtion virkamies, joka hoitaa kunnallishallintoa
koskevia valvontatehtäviä tai kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii
kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä. Esimerkiksi Vihdissä kunnanjohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja eivät täten voi asettua ehdolle kunnallisvaaleissa, sillä he
eivät ole vaalikelpoisia valtuustoon. Myös
muissa johtavissa tehtävissä esimerkiksi
perusturvakuntayhtymä Karviaisessa tai
kunnan määräysvallassa olevissa yhteisöissä tai säätiöissä työskentelevien henkilöiden vaalikelpoisuus saatetaan joutua
selvittämään.
Vihdissä vaalikelpoisuus kunnanvaltuutetuksi tulee harvoin tutkittavaksi.
Yleensä kaikki ehdokkaaksi asettuneet
ovat täyttäneet vaatimukset.
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Kunnanvaltuutetun
tehtävät:
Kunnanvaltuutetun tulee edistää kunnan
ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän
edellyttämällä tavalla. Sen lisäksi valtuutettu toimii kunnanvaltuustossa, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä
käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto
päättää mm. kuntastrategiasta ja hallintosäännöstä. Siinä määrätään esimerkiksi
kunnan toimielimistä, henkilöstäorganisaatiosta sekä toimivallan siirtämisestä
lautakunnille, johtokunnalle ja edelleen
viranhaltijoille.

Tiesitkö, että:
Kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa
joko puolue tai valitsijayhdistys. Valitsijayhdistyksen voivat perustaa vähintään
kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta ja asettaa oman ehdokkaan.
• Puolue, vaaliliitto tai yhteislista saa
asettaa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita. Jos Vihdin kuntaan valitaan
nykyinen määrä eli 43 valtuutettuja,
kukin ehdokkaita asettava ryhmä saa
asettaa enintään 64 ehdokasta.
• Kunnanvaltuusto päättää ennen vaaleja valtuutettujen lukumäärästä. Kunnan asukasluvun mukaan määräytyvä
valtuutettujen vähimmäismäärä on
säädetty laissa mutta enimmäismäärää
ei.

d´Hondtin tuloslaskentatapa
Suomessa toimitettavissa vaaleissa käytetään d´Hondtin 3. Vertausluku muodostuu siten, että ryhmän eniten ääniä saatuloslaskentatapaa. Tapa suosii useita ehdokkaita asettaneita
nut ehdokas saa vertausluvukseen koko ryhmän saaman
ryhmittymiä, puolueita, niiden muodostamia vaaliliittoja tai
äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet siitä, kolmanneksi eniten kolmanneksen, neljänneksi eniten neljänvalitsijayhdistysten muodostamia yhteislistoja. Vastaavasti
neksen jne.
yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaan on vaikeampi saada
ehdokastaan läpi.
4. Ryhmän sisäpuolella ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen
ratkaisee heidän saamansa henkilökohtaiset äänimäärät.
1. Kullekin ehdokkaalle lasketaan vertausluku.
Yhden ehdokkaan valitsisjayhdistyksen ehdokkaan vertaus2. Vertausluvut lasketaan ryhmittäin. Ryhmiä ovat puolueet,
lukuna on hänen saamansa äänimäärä.
puolueiden muodostamat vaaliliitot, yhden ehdokkaan
valitsijayhdistykset ja valitsijayhdistysten muodostamat 5. Valituiksi tulee vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
yhteislistat. Kukin vertailtava ryhmä saa niin monta paikniin monta ehdokasta kuin kunnanvaltuustoon valitaan valkaa kuin sille sen saamien äänimäärien mukaan suhteellisestuutettuja.
ti kuuluu.
Lähde: Antti Luukkanen

Risto Kivistö palkittiin
Teksti: Jaana Pönni, kuva: Tarmo Almgren

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on nimennyt
vuoden 2016 vesiensuojelijaksi pitkän linjan vesiensuojelijan Risto Kivistön Vihtijärveltä Vihdistä.
Yhdistys sai vuoden vesiensuojelijaksi hyviä esityksiä ehdokkaiksi aikaisempien vuosien tapaan.
Perusteluina valinnalle on hänen tekemänsä vuosikymmenten mittainen työ Vihdin vesistöjen hyväksi.
Risto Kivistö on ollut yli 50 vuotta mukana Vihtijärven kalastuskunnassa, monet viime vuodet
puheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut useita
vuosia myös Hiidenveden kalastusalueen puheenjohtajana. Kivistö on myös edistänyt kosteikkojen
perustamista Lapoojärven laskeviin jokiuomiin järven vedenlaadun parantamiseksi. Lisäksi Risto
Kivistön panos Hiidenveden kunnostamisen edistämiseksi on ollut erittäin merkittävä.
Nimitys julkistettiin Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry:n kevätkokouksessa Suomen Sokeri
Oy:n tiloissa Kirkkonummella ke 27.4.2016.

LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii riippumattomana yhteistyö ja asiantuntijaorganisaationa LänsiUudella
maalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun ja
ympäristöterveyden edistäminen toimintaalueellaan. Vuoden vesien/ympäristönsuojelijan nimeämisellä pyritään nosta
maan esiin erityisesti sellaisia tahoja, jotka toimivat merkittävästi vesien/ympäristönsuojelun edistämiseksi, mutta jotka ei
vät muuten saa toiminnastaan ansaitsemaansa julkisuutta.
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Koonnut: Anu Nilsson
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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 2015:
Anna-Liisa Vottonen,
87

”Vihtijärvi on minulle kaikkein
rakkain paikka, vaikka olen asunut Helsingissä yli kuusikymmentä vuotta”, toteaa kuukauden
kyläläinen Anna-Liisa Vottonen,
kun hän nousee autosta koulunmäellä. Toden totta, rakas se aivan varmasti on. Anna-Liisa
nimittäin syntyi vuonna 1927 tähän Vihtijärven upeimmalla
paikalla sijaitsevaan koulurakennukseen, joka nykyään yläkoulunakin tunnetaan. Niiden seinien sisällä Anna-Liisa kasvoi
suuren sisarusparven, äidin, Anna-Matildan, ja koulun johtajaopettajana toimineen isän, Joonas Ranta-ahon, kanssa.
Monet lapsuuden ajan koskettavat tapahtumat ovat päätyneet
Anna-Liisan käsissä runomuotoon. ”Ehkä olin jo lapsena syvällinen ajattelija”, miettii Anna-Liisa. Runojen aiheet tulevat elävästä elämästä. Myös Anna-Liisaa koskettaneet ihmiset ovat
saaneet kukin oman runonsa. Meille vihtijärveläisille AnnaLiisan runot ovat tuttuja muun muassa kylälehden sivuilta.
Anna-Liisan vanhemmat olivat isän opettajapestin päätyttyä
rakentaneet oman talon Vihtijärvelle. Tuon talon naapurina
kesämökkiä piti Niilo Vottonen, jonka veljeen Arvoon AnnaLiisa tutustui. Aidan yli jutustelusta kehkeytyi seurustelusuhde,
sitten avioliitto ja kaksilapsinen perhe. Anna-Liisa ja Arvo ovat
asuneet koko avioliittonsa ajan Helsingissä. Perhe rakensi
50-luvun lopulla vanhempien naapuriin kesämökin. Tuo Laihueen rannassa sijaitseva mökki on toiminut vuosikymmenet
ja ympäri vuoden Anna-Liisan tukikohtana. ”Minä olen hyvin
kiintynyt tähän kylään. On kappeli, hautausmaa, rakas Niemenjärvi ja kaikki nämä rakkaat kyläläiset. Tämä on minun kotikyläni”, toteaa Anna-Liisa ja melkein liikuttuu kertoessaan suhteestaan Vihtijärveen. (LRJ)

Kesäkuu 2015:
Mika Laurila, 40

Mäntyrinteen isäntä on rekkamies. Sen kuulee puheesta melkein heti kun juttu alkaa. Kuukauden kyläläisemme Mika Laurila
on kotoisin länsirannikolta.
”Palestiinasta”, velmuilee Mika.
Oikeasti alkuperäinen kotipaikka
löytyy Pyhämaalta, Uudenkaupungin ja Rauman puolivälistä.
Etelä-Suomeen kuljetusalan yrittäjä muutti työn perässä. Kilometrejä ajokin mittariin tulee
suunnilleen 120 000 vuodessa. Rekkamiehen yrittäjyys alkoi
1996, eli ensi vuonna 2016 tulee täyteen 20 vuotta kuljetusyrittäjänä. ”Kuljetusalalla jo kolmannessa polvessa”, hymyilee Mika.
Isoisä oli merimies ja isällä on viljelyksien ohella kuljetusliike.
Mikan perheeseen kuuluvat Pohjoisella Vihtijoentiellä olevan
Mäntyrinteen talon ehtoisa emäntä, Jaana, sekä Onni, tuleva

ekaluokkalainen. Talo on ostettu Flinkin Topilta ja löytyi Vihdin uutisten ilmoituksen perusteella. Oli päätetty mennä katsomaan kahta taloa. Ensimmäisen ohi ajettiin, kun todettiin sen
olevan epäsopiva työvälineitä silmällä pitäen. Toinen talo olikin
sitten tämä. Ei siinä kauaa jahkailtu. Eikä ole kaduttu. Vihtijärvelle Jaana ja Mika muuttivat Vihdin kirkonkylältä syyskuussa
2006. Kyläläisille Mika on ehkä tullut tutuksi rekka-autosta ja
sen perässä kiltisti kulkevista konteista, lähinaapureille taas
luotettavasta naapuriavusta. (KP)

Heinäkuu 2015:
Sinikka Jämsänen, 71

Sinikka Jämsänen osaa kuvailla
täsmälleen, mihin aikaan minäkin vuodenaikana, mistä suunnasta ja minkä värisenä kuu
Ylimmäisen rannalla näkyy. ”En
malta mennä nukkumaan, vaan
tuijotan järveä ja kuutamoa
yömyöhälle, kuuntelen musiikkia
ja nautin. Toisinaan täytyy mennä
saunamökille kuuta ihailemaan,
silloin kun se loistaa toisesta suunnasta.”
Nykyään eläkepäiviä elelevä Sinikka ja puolisonsa Lauri
viettävät paljon aikaa mökillä, etenkin kesäaikaan. ”Mökkeily
Vihtijärvellä on rentouttavaa. Paikan vaihdolla on suuri merkitys. Täällä voimaantuu.”
Vihtijärvellä he lenkkeilevät paljon koirien kanssa, hoitavat
puutarhaa ja käyvät kylän tapahtumissa. Jämsäset ovat liittyneet
myös kappelikuoroon. ”Meille on siunaantunut ihania ystäviä
vakituisista asukkaista eri puolilla kylää. Vihtijärvellä asuu
todella mukavia ihmisiä. Kylä vetää puoleensa kuin magneetti.
Voisimme muuttaa tänne asumaan pysyvästi. Sydänystävätkin
löytyvät juuri Vihtijärven kylästä”, Sinikka kertoo. (LV)

Elokuu 2015:
Laura Rostén-Jokinen,
30

Mediatiimi on viettänyt lomia tai
ollut muuten vain niin kiireinen
koko kesän, ettei kukaan meistä
ennättänyt haastatella elokuuksi
kuu kauden kyläläistä. Siksi
vetäisemme hihasta jokeri-kortin. Tässä kuussa vihtijärvi.fi:n
toimittaja esitteli itse itsensä.
Synnyin 1980-luvun puolivälissä Röykkään vanhempieni esikoiseksi. Pikkusisko ja -veli tuli, ala- ja yläaste tuli ja meni.
Lukioon lähdin Klaukkalaan. Samassa linja-autossa matkusti
röykkäläiselle vieraita nuoria toisesta Lopentien varren kylästä.
Vaikka tuo kylä oli vain kahdeksan kilometrin päässä kotikylästä, ei siitä ollut juurikaan mielikuvia. Sen läpi oli lapsena ajettu
Vahinkopalveluun lauantairetkelle, ja järvien nimet, Ylimmäinen ja Alimmainen, olivat ihmetyttäneet joskus takapenkillä.
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Vappuaattona 2002 syntyi kytkös Vihtijärveen. Linja-autosta
ja lukiosta tuttu poika käveli vastaan Eteläesplanadilla. Äkkäsin pojan sopivan pituiseksi tanssipartneriksi ja sanoin: ”Tuletko mun vanhojentanssiparikseni?”. Tanssit juhlittiin seuraavana
ystävänpäivänä, saatiin lopulta lakit ja muutettiin yhteiseen
asuntoon. (LRJ)

Syyskuu 2015:
Jani Laitila, 38

Tämä se on komea talo. Se seisoo isolla, yli puolentoista hehtaarin tontilla Lehtirannankujalla ja henkii erikoista tunnelmaa.
Myynti-ilmoituksessa nähty talo
oli jäänyt kuukauden kyläläisemme, Jani Laitilan, mieleen pyörimään. Kun tuli aika etsiä uutta
asumusta, oli tämä punatiilinen
talo ensimmäinen ja viimeinen, jota Jani ja kihlattu Tiia kävivät katsomassa. Nyt se on oma, ja pariskunnan on tarkoitus
jäädä näille sijoille pysyvästi.
Jani opiskeli 1990-luvulla synnyinkaupungissaan Hyvinkäällä ympäristötaloutta. Opiskelukaverina oli Vihtijärvellä asuva
Juslinin Mirkku, jonka kautta Jani tutustui hiljalleen myös
lukuisiin muihin kylän asukkaisiin. Juhannuksenvietto vuosituhannen vaihteen paikkeilla Mirkun kotona sai Janin ihastumaan
Vihtijärveen. ”Mietin, että mikä tässä paikassa oikein on. Täällä oli sellainen tunnelma ja sellaisia ihmisiä, että sanoin jo silloin muuttavani jonain päivänä Vihtijärvelle”, Jani kertoilee ja
arvelee Mirkun muistavan uhkauksen vieläkin. (LRJ)

Lokakuu 2015:
Reetta Liikala, 35

Ekaluokkalaisen äidistä huokuu
tyytyväisyys ja luottavainen mieli. Reetta Liikala ei tunnusta
panikoineensa tänä syksynä, kun
esikoinen Heini aloitti koulun.
Tyttö oli valmis koululaiseksi ja
on aina pitänyt tehtävien tekemisestä, Reetta kuvailee. Kouluunlähtö aamuisin sujuu jo kohtuullisen itsenäisesti, ja arki rullaa painollaan. Kolmevuotias Kaapo on touhukas päiväkotilainen.
Reetan ja Ollin perheessä vietetään tällä hetkellä sitä tyypillistä lapsiperheen arkea. Sitä, jossa tasapainoillaan kiireisen
työn ja perhe-elämän kesken, selvitellään lasten leikkejä, ja
havahdutaan öisin siihen, kun joku pieni kömpii väliin nukkumaan. Sitä elämää, jossa ollaan kiitollisia keittiön täyspuisesta
pöydästä, josta hiomalla saa lasten paukuttamat lusikanjäljet
tai piirtämisestä ohi livahtaneet tussinvedot aika ajoin pois.
Samalla eletään hyvää arkea, jossa vapaa-ajalla rentoudutaan
ystävien ja sukulaisten seurassa, retkeillään luonnossa ja touhutaan lasten kanssa oman talon pihalla. Saattaapa Reetan nähdä
usein myös juoksulenkillä, zumbassa ja joogatunnilla. (HE)

Marraskuu 2015:
Antti Saari, 36

Ylimmäistentiellä, marraskuun
kuu kauden kyläläisen talon
pihalla tulijaa tervehtii varsinainen kaunotar: Fordson Super
Major traktori vuosimallia 1963.
Ulko-oven avaa Antti Saari. Heti
alkaa kyselijän tenttaus traktorista. ”Se on isän” kertoo Antti ja

niin käy ilmi että juuret ovat maaseudulla tälläkin miehellä.
Antti on maanviljelijän poika Valkealan Selänpäästä.
Antti lähti Selänpäästä Helsinkiin työn perään vähän päälle
kaksikymppisenä. Työnantaja onkin ollut jo viitisentoista vuotta YIT ja miehestä on valmistunut työn ohessa kirvesmies jo
aikaa sitten. Yhteys Kouvolan seudulle ja Valkealaan, Selänpäähän on kuitenkin säilynyt tiiviinä.
Antti kohtasi samoilta seuduilta kotoisin oleva Pietikäisen
Mian yhteisen kummilapsen ristiäisissä vuonna 2005. Yhteen
päädyttiin ja haastatteluhetkellä perheen pienimmät, Verneri,
7 ja Viivi, 3 ovat viettämässä syyslomaa isovanhempien luona.
Antin tytär Pihla, 13, käy Vihtijärvellä silloin tällöin, mutta
asustaa vakituisesti Tampereella. Perheenjäseniksi luetaan
myös koira, Siru, sekä uusimpana tulokkaana kissa, Misu.
(KP)

Joulukuu 2015:
Päivi Putkonen-Hegazi,
52

Nauravaiset silmät ja pulputtava
suu. Joulukuun kyläläisemme
olet todennäköisesti tavannut, tai
tulet tapaamaan kylän tapahtumissa, esimerkiksi Ylisepän puurojuhlassa tai Nummituvan pikkujoulussa. Ehkä olet nähnyt
hänet traktorin puikoissa pellolla,
kun kaupunkiinpäin ajelet tai
Koulunummentietä kuljeskelet. Tai pienen Leo-chihuahuan
kanssa kävelemässä. Kappelikuorostakin hänet löydät laulamassa, tai Martta-illasta touhuamassa.
Karjalaiset juuret ovat syvällä Päivin maaperässä, ja silti
sydän on avarasti auki jokaiselle, perimästä piittaamatta. ”En
tällä taustallani olisi voinut uskoa, että puolisoni olisi egyptiläinen”, Päivi paljastaa. Niin kuitenkin oli tarkoitettu, kun Päivi
ja Magdy Hegazi eräissä pikkujouluissa tapasivat ja rakastuivat. ”Alkuun oli hieman pitkiä katseita Vihtijärvelläkin”, muistelee Päivi miltei kolmenkymmenen vuoden takaisia tunnelmia.
(LV)

Tammikuu 2016:
Leevi Miettinen, 14

Leevi Miettisellä, tuoreen vuoden ensimmäisellä kuukauden
kyläläisellä, on takanaan odotuksen täytteinen joulu. Isä Marko,
siskot Sanni ja Aada sekä Leevi,
ovat majailleet hetken aikaa väliaikaismajoituksessa Vaanilantiellä. Perheen aikaisemman kodin
luovutuksen ja uuden talon saamisen väliin jäi harmittava kuukauden mittainen aika ilman
omaa taloa. ”Ei malttaisi odottaa”, kuvailee Leevi tunnelmia
kun muuttoon on enää yksi yö.
Viime joulukuussa Vihtijärven VPK valitsi kuukauden kyläläisemme vuoden nuoriso-osastolaiseksi. VPK:ssa Leeviä miellyttää eniten se, että siellä saa toimia ja että tekeminen on monipuolista.
Palokuntaharrastuksen lisäksi Leevi tykkää puuhata kaksipyöräisten kanssa. Mopojen korjailun lisäksi Leevi taitaa autojen tekniikkaa, varsinkin iäkkäämpien autojen. Leevi meinaa,
että autoista tulisi hänelle tulevaisuudessa ammatti. (LR-J)
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Helmikuu 2016:
Heli Hyytiäinen, 39

Ali-Kärrin tilalla asuvat tiettävästi kylän painavimmat nelijalkaiset lemmikit. Noin tuhatkiloiset
Kerttu ja Evita ovat Suomessa
harvinaisia hollannintyöhevosia.
Evitalla on takana pitkä ura metsätöissä, ja se saa nauttia ansaituista eläkepäivistä. Kuusivuotiaasta Kertusta emäntä, eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäinen
kaavailee ratsua.
Heli ja Tero etsivät pitkään maatilaa, jossa voisi pitää eläimiä. Unelmien paikassa olisi täydellinen rauha: se sijaitsisi
päättyvän tien päässä eikä naapureihin olisi näköyhteyttä. Sellainen löytyi lopulta Vihtijärveltä, jonne pariskunta kantoi tavaransa Vihdin Irjalasta alkukesällä 2009.
”On ainutlaatuista, että näiltä leveysasteilta löytyy vielä tällaista rauhaa. Se juuri on minulle Vihtijärven rikkaus ja viehätys”, Heli kertoo, eikä kaipaa kylälle palveluita. (HE)

Maaliskuu 2016:
Leena Viitaniemi, 66

Kylän kotisivujen maaliskuu
alkoi tervetulleella uutisella
”Rokokallion latu on avattu”.
Vihtijärven facebook-ryhmään
ilmestyy pian päivitys: ”Kiva oli
hiihtäjän hiihdellä. ISO KIITOS
laduntekijöille!”
Päivityksen takana oleva tyytyväinen hiihtäjä on Leena Viitaniemi. Rokokallion ladulle pääsee helposti Hiiskulasta, jonka
Väentuvassa Leena asustelee. Sukset jalkaan rapun edessä,

mäki alas ja ladulla ollaan! Maaliskuun kuukauden kyläläisemme Leena on syntyperäinen vihtijärveläinen, kotoisin Perälän
talosta Karkkilan rajalta, ja peräti kaksinkertainen paluumuuttaja.
”Vihtijärvellä viihdyn”, kertoo Leena. ”Tärkeimpiä
vetovoimatekijöitä ovat tietysti lapset ja lapsenlapset, mutta
kylä on kyllä muutenkin rakas”. Leena on aktiivisesti mukana
myös kylän touhuissa ja hänet tapaa usein esimerkiksi tiistaikerhon keittiövuorolaisena. (KP)

Huhtikuu 2016:
Paavo Neva

Tarina alkaa vuoden 2014 syyslokakuun vaihteesta, jolloin Paavo Neva istui Varsinais-Suomessa Nousiaisissa sijaitsevan silloisen talonsa keittiössä vaimonsa
se kä arkkitehdin kanssa. He
miettivät, kuinka tätä 1950-luvun
rintamamiestaloa laajennettaisiin. Paavo oli ehtinyt vuosien
aikana remontoida kyseisen talon
sokkeleista kurkihirteen saakka.
Katriina-vaimo oli jäämässä marraskuun alusta vuorotteluvapaalle puoleksi vuodeksi, joten talon laajentaminen osuisi
hyvään saumaan.
”Kyllä siinä oltiin hetki tukka pystyssä” kertoo pariskunta
nyt, vain alle kaksi vuotta myöhemmin, kun he istuvatkin
uuden, vastarakennetun talonsa keittiössä kaukana Nousiaisista.
Elämä yllätti perheen, kun Katriinan työt yhtäkkiä siirtyivätkin
toiselle puolelle Etelä-Suomea. Talo, johon piti tehdä laajennus,
pantiinkin myyntiin. (LRJ)

Vihtijärven päiväkodin alapuolella sijaitsee
ekopiste, johon voi viedä pienmetallit
ja pakkauslasin. Pisteessä on myös
paperinkeräys.

Rautaromun keräys
Syökerin Tuvan pihalla
jatkuu.

Vaarallista jätettä ja metalliromua keräävien
Otto & Romulus -autojen aikataulut löytyvät
osoitteesta www.rosknroll.fi. Metalliromun
voi viedä myös Syökerin tuvalle (kts oikealla.)

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.

ÄLÄ TUO jääkaappeja, televisioita, tietokoneen
näyttöjä äläkä happi- tai kaasupulloja.
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Poimintoja uutisvuodesta 2015-2016
Koonnut: Laura Rostén-Jokinen

Vihtijärven mediatiimi pitää kyläläisiä ajan tasalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Uutisia julkaistaan osoitteessa www.
vihtijarvi.fi aina, kun kylällä sattuu ja tapahtuu, ja kun toimitus
suinkin ennättää paikalle. Kyläläiset voivat osallistua toimintaan antamalla juttuvinkkejä,
nappaamalla kuvia tai vaikka
lähettämällä valmiin jutunkin.
Toimituksen yhteystiedot löydät
tä män lehden ensimmäiseltä
sivulta.
Kylätalosta tulee entistä
kauniimpi (1.7.2015)

Raksamankka on soinut koulunmäellä
viimeiset viisi päivää lähes tauotta.
Kyläyhdistyksen pestaama maalarimestari ja tämän apumies (omien sanojensa
mukaan seuramies) Esko Kuusela ovat
nimittäin rehkineet kylätalon maalauksen
kanssa oikein urakalla. ”Kuuden seitsemän aikaan aamulla ollaan aloitettu ja
illalla seitsemän aikoihin päätetty työpäivä”, kertoo Esko työn lomassa. Vasemman
puoleinen pääty sekä sisäänkäynnin puoli
talosta ovat jo valmiit. Miehet arvelevat,
että kolmisen päivää vielä ottaa, että
urakka on saatu päätökseen.
Kylätalon oli tarkoitus saada tuore
maalipinta jo viime kesänä, mutta sään
herrat eivät olleet maalauksen puolella.
Esko muistuttaa, että viime vuoden kesäkuun keleissä maalit olisivat todennäköisesti jäätyneet pyttyihinsä, heinäkuussa

alkoi 38 päivää kestänyt helleaalto ja elokuussa satoi jälleen. Nyt sää on ollut ihan
mainio, ja mainiota on työn jälkikin. Poiketkaa ihastelemassa! (LR-J)

Kellohelmat vetivät
Nummituvan täyteen
(7.7.2015)

kestää arviolta viikon verran, muun
muassa asfaltointi on sitten muiden
toimittajien vastuulla”.
Kyläyhdistys on jo usean vuoden ajan
esittänyt asiasta vastaaville viranomaisille
toivetta uudesta pysäkkikatoksesta. Entinen pysäkin katos poistettiin paikalta
huonokuntoisena jo kauan sitten. Uuden
pysäkin ulkonäöstä ei vielä tiedetä muuta,
kun että se on mallia ”Pirkanmaa”. (KP)

Syystempauksen suosio
pitää (29.9.2015)

Järjestäjien piti kantaa saliin lisää penkkirivejä, kun väkeä tulvi Nummituvan ovista sisään. Hikinen sunnuntai-iltapäivä sai
taidokkaasti tyylitellyn tuulahduksen
50-luvulta, kun a cappella -yhtye Ensemble Norma esiintyi Vihtijärvellä.
Lippuja myytiin konserttiin yli 130
kappaletta. Yleisöä oli oman kylän väen
lisäksi tullut aina Espanjasta ja Englannista saakka. Yhtyeen taitoja ja monipuolisuutta kehuttiin kovasti väliajalla sekä
konsertin jälkeen. ”Uskomattoman taitava yhtye. Hienoa, että tämän tyyppinen
konsertti saatiin Vihtijärvelle”, tunnelmoi
yksi yleisössä olleista. (LV)

Kylän keskustan linjaautopysäkki saa taas
katoksen (10.8.2015)
Tänä syksynä Helsingin suuntaan menevien linjurikyydin odottajien olosuhteisiin
on tulossa merkittävä parannus. Valppaat
toimittajat huomasivat maanantaiaamuna
10.8. Lopentien sekä Kytäjän- ja Vihtijärventien risteyksessä epätavallista toimintaa. Nopeusrajoitus risteysalueella on laskettu 30 km:n tunnissa, ja aitaa sekä muuta rakentamiseen liittyvää turvarekvisiittaa
hilattiin paikalle kuorma-auton lavalta.
Kysymyksiin vastasi bussipysäkin
rakentamisesta vastaavan VRJ:n Heikki
Skarp. ”Juu, bussipysäkkiä tässä aletaan
rakentamaan. Meidän osalta rakennustyö

Vilske lauantaisessa syystempauksessa
osoitti taas, että tapahtuma on löytänyt
paik kansa. Viidettä kertaa järjestetty
tapahtuma keräsi väkeä myös naapurikyliltä. Tempauksen järjesti Vihtijärven
VPK:n naisosasto.
Viiden lajin keittolounas toimi tapahtuman vetonaulana. Syksyinen kattaus
sisälsi tänä vuonna mm. borsch-, kukkakaali- ja sienikeittoa.
Tämän vuoden uutuus tapahtumassa
oli huutokauppa, jonka järjestivät koululaisten iltapäiväkerhon vanhemmat. Iltapäivätoimintaa Vihtijärvellä järjestää
koulun vanhempainyhdistys ja toiminnan
rahoittamiseksi tarvittiin myös tällaista
varainkeruuta. Kaupan oli sekä hankittua että lahjoitettua tavaraa, ja kauppa
kävikin mukavasti.
Huutokaupasta saatu voitto menee
lyhentämättömänä iltapäivätoiminnalle
ja pelastaa kuluvan lukuvuoden toiminnan, vanhempainyhdistyksestä kerrotaan
iloisina. Sujuvasanaisena meklarina toimi vihtijärveläinen Veijo Vatka. Huutokauppoja ei juurikaan ole kylällä järjestetty, ja sitä pidettiinkin yleisön joukossa kivana piristyksenä. (HE)
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Rokokallio täyttyi
puheensorinasta
(5.10.2015)

Sunnuntai 4.10.2015 oli pilvinen, mutta
oikein kauniilla tavalla syksyinen päivä
perinteiselle Rokokallion retkelle. Sen
järjestivät yhdessä Vihtijärven Martat,
urheiluseura Uhka sekä kyläyhdistys.
Retkelle lähti kaiken kaikkiaan vajaa kolmekymmentä ihmistä sekä yhteensä seitsemän koiraa. Martat ottivat retkeilijät
vastaan Rokon laella kuuman kahvipannun sekä pullien kanssa. Hyväntuulinen
porukka täytti puheensorinallaan hetkeksi koko kallion ja nautti olostaan hienossa retkikohteessa. (LR-J)

Kaunis sää siivitti
Vihtijärvihölkän uuteen
osanottajaennätykseen
(20.10.2015)
47. Vihtijärvihölkkä juostiin sunnuntaina
18.10. raikkaassa syysilmassa, joka
aamusumujen jälkeen vaihtui hienoon
auringonpaisteeseen. Liekö juoksussa
kuntoilumuotona suurta imua vai oliko
olosuhteet huipussaan, sillä Vihtijärvihölkän osanottajamäärä kipusi tänä vuonna
yli sadan. Viime vuonna kilpailijoita oli
73 ja tänä vuonna 102 eli lisäystä 29 osanottajan verran. Olosuhteisiin liittyy sään
lisäksi miellyttävät toimihenkilöt sekä
näiden riittävä määrä, tilat, kanttiinin tarjoilu ja tunnelma, jota yleisön lisäksi luo
esimerkiksi hyvä taustamusiikki. Kilpailunjohtajan näkövinkkelistä kaikki oli
priimaa ja jokaisella osa-alueella onnistuttiin loistavasti. Monien vuosien kokemus kisajärjestelyistä on kehittänyt
tapahtumaa pikkuhiljaa paremmaksi ja
vaikka saimme toki tänäkin vuonna
rakentavaa palautetta, oli hyvä tunnelma
sel västi havaittavissa. Kilpailu on
kuitenkin kovasti vieraspaikkakuntalaisten varassa, sillä vain 8 oli kotikylältä.
(Jukka Vihtkari)

Kyläkokouksessa pääsi
tunteiden kirjo valloilleen
(28.10.2015)

Vihtijärven kyläkokous ja kyläyhdistyksen syyskokous pidettiin Vihtijärven
kylätalolla keskiviikkona 28.10.2015 klo
18.30 alkaen.
Tilaisuuden alkutunnelma oli varsin
murheellinen. Kylän johtohahmo, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Kuusela
menehtyi varhain edellisenä päivänä
lyhyen sairauden jälkeen. Yhdistyksen
varapuheenjohtaja Markku Pietilä totesi, että kokous päätettiin harkinnan jälkeen pitää, sillä se olisi todennäköisesti
ollut myös Anun tahto. Markku summasi
liikuttavasti Anun merkityksen kylälle ja
monelle kyläläiselle. Anun muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä.
Kyyneleitä pyyhkien siirryttiin esityslistan mukaiseen kokousjärjestykseen.
Markku Pietilä kertoi kyläyhdistyksen
tekemän osakuntaliitosesityksen tämän
hetkisestä vaiheesta. Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontui samaan aikaan
käsittelemään kunnanhallituksensa esitystä, jonka mukaan osakuntaliitoksessa
saavutettavat edut olisivat vähäisiä, mutta
jatkoselvittämiselle ei ole estettä.
Kyläkokouksen osuus tilaisuudesta oli
tarkoitettu kaikille vihtijärveläisille.
Syyskokouksessa käsiteltiin kyläyhdistyksen sääntöjen määräämät asiat, joista
päättävät yhdistyksen jäsenet. Vihtijärven
kyläyhdistys ry:n puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
valittiin Veikko Virkki.
Kokouksen pykälän 13 kohdalla ”Muut
asiat” saapui viesti Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksesta. Kunnanvaltuusto
oli päättänyt toivottaa omasta puolestaan
Vihtijärven tervetulleeksi Nurmijärvelle.
Ilmaan jäi yhdessä jaetun surun lisäksi
jännittynyt, iloinenkin odotus. (HE)

Vihdin kunta ei tohdi
luopua Vihtijärvestä
(10.11.2015)
Vihdin kunnanvaltuustossa käsiteltiin
eilen Vihtijärven osakuntaliitosasiaa.
Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että
Vihti vastustaa Vihtijärven luovuttamista
Nurmijärvelle. Tämän ehdotuksen eilen
kokoontunut valtuusto nielaisi pureksimatta.
Kunnanvaltuutettu Harri Hampori
(kesk.) teki kokouksessa vastaehdotuksen,
joka tuki osakuntaliitosta Nurmijärveen.
Ehdotus ei saanut kannatusta valtuustossa.
Siitä ei edes keskusteltu, eikä asiasta
äänestetty, vaan hallituksen esitys hyväksyttiin hiljaisen yksimielisesti.
”Tämä oli odotettavissa”, kertoo Vihtijärven kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja
Markku Pietilä. ”Vihtijärven kylän asukkaiden kannalta tätä päätöstä ei kuitenkaan
ajateltu, vaikka kuntarakennelaki perustuu
juuri siihen, siis asukkaiden elinolosuhteiden ja palveluiden parantamiseen.”
Vihdin kunnanvaltuuston päätöksen
taustalla on, että kunnan verotulot laskevat, mikäli Vihtijärven kylä irtautuu kunnasta. Myös kunnan puhtaan veden saanti
vaikeutuisi, sillä Vihtijärven alueella on
merkittävät pohjavesivarannot. Samassa
esityksessä todetaan myös, että Vihtijärven koulun oppilaat voidaan siirtää Haimoon kouluun, jolloin tiivistettäisiin palveluverkkoa ja säästettäisiin kuluissa.
”Tämä ei ole kovin rakentavaa”, toteaa
Markku Pietilä.
Nyt, kun molempien kuntien näkemykset ovat selvät, asia etenee valtiovarainministeriöön.”On erittäin tärkeää, että
Nurmijärvi pystyy näkemän asian laajemmasta näkökulmasta ja tukee osakuntaliitosta”, Pietilä kiittelee. ”Nurmijärvi
suhtautuu asiaan asukkaiden näkökulman
huomioon ottaen, joka on hienoa.” (LV)

Kyläyhdistykselle
myönnettiin Vuoden
alkiolainen teko 2015
-palkinto (23.11.2015)

Nurmijärven Keskusta on palkinnut Vihtijärven kyläyhdistys ry:n Vuoden alkiolainen teko -palkinnolla.
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Perusteluna palkinnon myöntämiselle
mainitaan seuraavaa: ”Kyläyhdistyksenne
aloitteellisuus Vihtijärven yhdistämisestä
Nurmijärveen täyttää palkintomme
myöntämisperusteet. Olette rohkeasti ja
ennakkoluulottomasti avanneet keskustelun osakuntaliitoksesta, jolla on suoraa
vai kutusta monen kyläläisen arkeen.
Aloitteellisuutenne osoittaa, että muutosvoima on meissä ihmisissä, ei virkamiehissä tai päätöksentekijöissä.” (KP)

Toiveissa tietysti on, että säiden haltija
olisi jatkossa hieman armollisempi laskiaistapahtumille. Olisihan se kuitenkin
hauskaa taas päästä kunnon pulkkamäet
järjestämään. (Olli Saira)

Ilta Flyygelin ääressä
oli mukava matka
musiikin maailmaan
(16.3.2016)

Laskiaisriehasta
loskiaisriehaksi
(9.2.2016)
Sunnuntaina vietettiin Nummituvalla
perinteistä laskiaisriehaa. Edellisvuonna
koko tapahtuma peruttiin kelien mentyä
kehnoiksi, mutta tänä vuonna päätettiin
kuitenkin nauttia siitä, mitä meillä on, eli
lä hinnä loskasta. Harmaa sää verotti
varmastikin kävijämäärää, mutta jonkun
verran ihmisiä kävi kuitenkin hernekeitolla ja makkaralla. Paloautokin pääsi muutaman kierroksen lapsia ajeluttamaan.
Jäälle oli kolattu kanisteri-curling -rata
jota myös käytiin pelailemassa. Samalla
radalla oli tarkoitus käydä myös kylän
yhdis tysten välinen kilpailu, mutta
VPK:n lisäksi muita joukkueita ei paikalla näkynytkään. Liekkö sitten menestyspaineet käyneet liian koviksi? Paikalla
olleiden yhdistysten yhteisellä päätöksellä VPK julistettiin voittajaksi ja sille
annet tiin valtuudet nimetä seuraavan
vuoden kisan järjestäjä. Näillä valtuuksilla VPK nimesi Uhkan juonimaan ensi
vuoden kilpailun.

Päivi Putkonen-Hegazi ja Magdy sekä
Matilda Hegazi avasivat keskiviikkoiltana kotinsa Jaakolan oven tunnelmalliselle
ja riemastuttavalle musiikkitapahtumalle
”Ilta Flyygelin Ääressä”.
Illan esiintyjiä olivat Vihdin seurakunnan eläkkeellä oleva kanttori Martti Kilpeläinen ja hänen pianistivaimonsa Tuula Kilpeläinen. Martti haastoi illan kuulijakunnan mukaansa matkalle musiikin
historiaan. Ohjelma alkoi kaikille tutulla
Ukko Nooa -sävelmällä. Pienen naureskelun jälkeen sävelmän variaatiot kuitenkin
mykistivät noin kolmekymmenpäisen
yleisön. Yhteensä kahdentoista kappaleen
siivittämänä käytiin läpi musiikin ja

säveltäjien historiaa ja arkeakin. Sävelmä
ja tarina toisensa jälkeen vangitsivat kuulijansa, illan aikana opittiin paljon sekä
soitinten, musiikin että säveltäjien historiasta ja elämästä muutenkin. Myös yleisö
sai osallistua tapahtumaan liittymällä
laulaen Martin uudelleen sovittamaan
versioon E. J. Frederiksenin sovittamasta tutusta kappaleesta Maa on niin kaunis.
”Hyvin on maailma kehittynyt”, totesi
talon vanha isäntä Helge Putkonen illan
päätteeksi kiittäessään vielä esiintyjiä ja
yleisöä. ”69 vuotta tällä tontilla olen
asunut, ja tänään oli tämän talon ensimmäinen kotikonsertti – näitähän voisi olla
vaikka useamminkin”. Samaa mieltä oli
yleisökin. (KP)

Tiesitkö?
Vihtijärvellä on yhteensä 525
asukasta (tilanne 31.12.2015).
Ikäjakauma:
0–6 -vuotiaita
7–12 -vuotiaita
13–19 -vuotiaita
20–64 -vuotiaita
65–74 -vuotiaita
yli 75-vuotiaita

31
48
43
297
63
43

Lähde: Vihdin kunta,
Tilastokeskus

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 9.20 lähtien Vihtijärveltä

Meno: klo 9.20 lähtien Vihtijärveltä

Paluu: klo 12.00 lähtien Läyliäisistä

Paluu: klo 12.00 lähtien Karkkilasta
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Tulevaisuuden asuminen
kylissä
Teksti: Juha Kuisma • Kuva: Juha Ahvenharju

Kylissä asumisessa on kyse asumisen vapaudesta. Siis siitä, kuuluuko yhteiskuntakuvaamme oikeus asua asemakaava-alueiden
ulkopuolella. Jos emme tätä
mahdollisuutta kansalaisille turvaa, otamme kantaa eräällä tapaa totalitaarisen yhteiskunnan
puolesta.
Tällaisen mahdollisuuden laajuus
voidaan mitoittaa pienellä laskuharjoituksella. Kun Suomessa on
4000 kylää ja jos jokaiseen kylään
olisi vaikkapa ns. kevyeksi kyläkaavaksi kuvattavalla menettelyllä
osoitettu 30 rakennuspaikkaa, saisimme 120 000 rakennuspaikan
varannon järkeviä, tutkittuja rakennuspaikkoja maaseutukyliin. Tätä
varantoa ei hetikään eikä kenties
koskaan rakennettaisi, mutta se
tarjoaisi kelle tahansa halukkaalle
pysyvän mahdollisuuden rakentaa
talonsa kylään. Näin toimien meillä toteutuisi sekä asumisen vapaus,
maanomistajien tasapuolinen kohtelu että yleinen etu.
Jos laskemme muuttavan perheen keskikooksi 4 henkilöä, voisi
mahdollinen uusmuutto kyliin
enimmilläänkin koskea 480 000
henkilöä. Tätä voi verrata siihen,
että eräiden tutkijapuheenvuorojen
mukaan Suomen maaseudulta ja
pik kukaupungeista pitäisi vielä
irrota 700 000 hengen muuttovirta
suuriin keskuksiin v. 2040 mennessä. Perusteeksi tälle 700 000 hengen muutolle sanotaan, että ”vasta
sit ten yhdyskuntarakenteemme
olisi eurooppalaisella tasolla”.
Jotta voisimme rakentaa oikeanlaisia taloja oikeisiin paikkoihin ja
optimaalisella yhdyskuntaraken-

teella, meidän on ensin tiedettävä
mitä on asuminen. Kysymys asumisesta on syvästi filosofinen, ihmisen olemukseen, oikeuksiin ja
luontosuhteeseen liittyvä. Vaikka
kysymys on filosofisessa mielessä
vaikea, vastaamme siihen kukin
tavallamme käytännössä ja intuitiivisesti.
Asumisen tehtävänä on
virittää ja vapauttaa
ihminen siihen, mihin
hänen henkilökohtaiset
kykynsä viittaavat.
Esittäisin tuohon kysymykseen
harkittavaksi vastausta: asumalla
liitymme maailmaan, osaamme lukea maapallon elämää ylläpitävää
järjestelmää ja ilmaisemme arvojamme. Jokainen paikka maapallolla on erilainen, jokainen talo on
erilainen ja jokainen meistä on
yksilö. Näin kuuluu olla, ja tämä
tuottaa kulttuurin ja sivistyksen
edistymismahdollisuuden. Asumistapa vaikuttaa myös siihen,
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millaisen tiedon varassa teemme
kansalaisina yhteiskunta koskevia
päätöksiä.
Jos lähtisimme siitä, että maalla
asuisivat tai saavat asua vain ne,
jotka saavat elantonsa luontoelinkeinoista (maatalous, metsätalous,
puutarhatalous, kalastus ja maaseutumatkailu), olisi kysymys kylissä
asumisesta hyvin nopeasti käsitelty.
Koko kysymystä ei olisi olemassakaan.
Asuminen ei ole säilytettynä
olemista neljän seinän sisällä eikä
aikataulujen mukaista kennoon vetäytymistä. Asumisen tehtävänä on
virittää ja vapauttaa ihminen siihen, mihin hänen henkilökohtaiset
kykynsä viittaavat. Näitä kykyjä
käyttämällä palvelemme toinen
toisiamme ja koko yhteiskunta kehittyy. Yksipuolinen, näennäisesti
tehokas vastaus kysymykseen asumisesta haittaa koko yhteiskunnan
tulevaa kehitystä ja vähentää hyvän
elämän summaa Suomessa.
Eikä meillä ole tarvetta yksipuolisuuteen. Aalto-yliopiston Otanie-

men tutkimusryhmä on useissa tutkimuksissa todennut, että maalla
asuvan hiilijalanjälki on pienempi
kuin kaupungissa asuvien. Erot selittyvät osittain kulutustottumuksilla ja tulotasoilla.
Maalla asuvan
hiilijalanjälki on pienempi
kuin kaupungissa asuvien.
Mutta tutkijoiden havaitsemaa
eroa voidaan selittää tarkemminkin.
Kylässä asuvalla ei ole samanlaista
tarvetta etelänmatkoihin tai kesämökkiin, koska luontoelämys on
hänen kannaltaan lähellä: oven takana, pihalla, lähimetsässä, lenkkipolulla. Toinen syy on pientalon
teknologiavalinnoissa. Omakotitalon rakentaja tai asukas voi investoida uusiutuvan energian laitteisiin
ja kontrolloida omaa energiankäyttöään. Pientalot omaksuvat uutta
asumisteknologiaa nopeammin
kuin kaupunkien kerrostaloyhtiöt
keskimäärin. Kolmas syy liittyy
yleisemmin elämäntapaan: omakotitaloasumista leimaa kohtuullisuus.
Vastuu ja kohtuus kuuluvat elämäntavassa yhteen.
Tulevaisuuden talo on energiaomavarainen, nettomittarointiperiaatteella sähköä tuottava, puusta
rakennettu terve talo. Se suunnitellaan kytkeytymään paikalla oleviin
elämää ylläpitäviin järjestelmiin:
aurinkoenergiaan, veden kiertoon,
hiilen kiertoon, ravinteiden kiertoon, lajirunsauteen. Maalla nämä
systeemikytkennät onnistuvat,
kaupungissa ratkaisut ovat mittakaavan takia vaikeampia. Ennustaa
voi, että varsinkin hengittäviä massiivihirsitaloja odottaa renessanssi,
kun äärimmilleen eristetyt ”pullotalot” todetaan ihmisille haitallisiksi. Tulevaisuudessa kattomateriaalit
ovat itsessään aurinkoenergiaa kerääviä. Ei tarvita erillisiä aurinkopaneeleita.
Erästä yksityiskohtaa on syytä
alleviivata. Nimittäin laajakaistaa.
Suomessa on kerta kaikkiaan si-

touduttava siihen, että jokaiseen talouteen voidaan saada optisen kuidun laajakaista. Emme voi hyväksyä sitä, että valtiollisilla päätöksillä jätettäisiin jotkut osat maata tai
jotkut taloudet vaille kiinteää laajakaistaa. Parinkymmenen vuoden
päästä yritykset eivät sijoitu alueille, joilta laajakaista puuttuu. Tämä
koskee kaikkia yritystoiminnan
muotoja insinööritoimistosta maitotilaan.
On myös väitetty, että kylissä
asuminen (tai suunnitteluideologisesti ns. haja-asutus) aiheuttaisi tarpeettomia lisäkustannuksia palvelujen ja työssäkäynnin kannalta.
Tätä väitettä ei ole koskaan kunnolla tutkittu. Teoreettisesti tehokkain
yhteiskunta olisi sellainen, jossa
etäisyys palvelupisteeseen olisi
nolla. On puhdas arvovalinta kuinka monta tällaista palvelupistettä
laskentaohjelma Suomeen määrittää. Jokainen väite ”haitallisesta
yhdyskuntakehityksestä” on aina
ideologinen arvostelma, poliittinen
kannanotto, vaikka se esiintyisi objektiivisen tieteen nimissä. Tällaiset väitteet pitää voida avata keskusteltaviksi.

Vastuu ja kohtuus kuuluvat
elämäntavassa yhteen.
Emme myöskään voi ottaa tavoitteeksi Suomea, jossa ihanteellinen työmatka – etäisyys kodin ja
työpaikan välillä – olisi alle 2 kilometriä. Tällainen tavoite on ihmisen kannalta absurdi, kun sitä vähänkään pysähtyy miettimään.

Hallitusohjelman neljäs liite kirjoitettiin Matti Vanhasen johdolla
ja se sisältää mm. sellaisia asumiseen liittyviä linjauksia, jotka toteutettuina poistavat maalle eli kyliin rakentamisen esteet. Voi sanoa,
että linjausten toteuduttua maalla
asuminen on jälleen luvallista asumista.
Suomi jälleenrakennettiin toisen
maailmansodan jälkeen. Se rakennettiin toisen kerran suuren maaltamuuton yhteydessä. Nyt jotkut vaativat maan kolmatta, täyttä rakentamista suuriin keskuksiin. Kuitenkin edessä häämöttää hollantilaisten
tutkijoiden termillä kuvaten distributiivisen yhteiskunnan vaihe. Tämä distributiivinen yhteiskunta perustuu biotalouteen, ja suuruuden
ekonomian sijasta se perustuu rakenteellisesti mahdollisimman
monelle noodille eli solmukohdalle.
Tällainen yhteiskunta yhdistää
asumisen vapauden, puutarhakaupunkiratkaisut ja älykkään sähköisen ohjaustiedon. Se edellyttää
kai k k i taloudet yhdistävää
laajakaistaa.
Meidän pitäisi oppia tarkastelemaan asumista ja asumisen vaihtoehtoja analyyttisesti ja tasapuolisesti. Olisi hyvä ymmärtää kylän, kirkonkylän, pikkukaupungin, maakuntakeskuksen ja pääkaupungin
rooli osana asumisen kokonaisuutta.
Tarvitsemme yhä enemmän tällaista systeemistä analyysia. Tarvitsemme myös kykyä katsoa yhteiskunnallisia valintoja tulevaisuudesta peilautuvien ehtojen kautta.

Juha Kuisma

Lempääläläinen tietokirjailija, taloustieteen kandidaatti.
Perehtynyt ekohistoriaan, talonpoikaiskulttuuriin, kylätoimintaan sekä
maaseudun ja kaupungin suhteeseen.
Toiminut mm.
• Kylätoiminta ry:n kylien liiketoiminta-asiamiehenä sekä
Pirkanmaan kyläasiamiehenä
• toimittajana
• pääministereiden (Matti Vanhanen ja Mari Kiviniemi) talouspoliittisena avustajana vuosina 2009-2010.
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Peräkärryillen
kesäliikenteessä
Teksti: Kaisa Kuusela
Kevään ja kesän korvilla vilkastuu taas
mökkiliikenne, kun tavaroita ja ihmisiä
kuljetellaan kaupungista maalle ja maalta
kaupunkiin. Toisinaan tavaran kuljetukseen käytetään perävaunuja, joiden käyttöön liittyvistä asioista tulee nyt pieni
muistutuspläjäys. Käsittelen tässä kirjoituksessa 01- ja 02-luokan perävaunuja,
joita pääsääntöisesti kytketään henkilöja pakettiautoihin.
Kevyt perävaunu eli 01-luokan perävaunu on keskiakseliperävaunu, jonka suurin
sallittu kokonaismassa on 750 kg. Näin
mää rittelee ajoneuvolaki. Silloin kun
perävaunu on kokonaismassaltaan enemmän kuin 750 kg mutta enintään 3500 kg,
kyseessä on 02-luokan perävaunu. Niitä
koskee määräaikaiskatsastusvelvollisuus.
Molempien luokkien perävaunuja voi
kytkeä henkilö-, paketti-, (kevyt)kuormaja (kevyt)linja-autoihin sekä traktoriin,
moottorityökoneeseen, maastoajoneuvoon ja joihinkin L-luokkien ajoneuvoihin
eli lähes kaikkiin ajoneuvoluokkiin.

Ajokorttivaatimukset

Ajokorttivaatimuksen osalta kevyt perävaunu ei tarvitse mitään erityistä ajooikeutta. Tarkoitan täällä erityisellä ajooikeudella ”pikku eetä” tai jotain muuta
ihmeellistä, vaan sen kuljettamiseksi riit-

tää lähtökohtaisesti se ajo-oikeus, joka
vetoajoneuvon kuljettamiseen vaaditaan.
Esimerkiksi silloin kun kevyt perävaunu
on kytkettynä pakettiautoon, riittää
B-luokan ajo-oikeus.
Ajokorttilaki määrittelee B-luokan ajooikeuden seuraavasti: Bluokan ajooikeu
della saa kuljettaa sellaista ajoneuvo
yhdistelmää, jossa on Bluokan vetoauto
ja jossa hinattavan ajoneuvon kokonais
massa on enintään 750 kg sekä ajoneuvo
yhdistelmät, joissa on Bluokan vetoauto
ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonais
massa on yli 750 kg, mutta ajoneuvoyhdis
telmän kokonaismassa on enin tään
3500 kg. Esim. henkilöauto kokonaismassaltaan 2500 kg, johon on kytketty
02-luokan perävaunu, jonka kokonaismassa
on 1000 kg, tällöin 2500 kg + 1000 kg =
3500 kg > B-luokka riittää.
Ajokorttivaatimus 02-luokan perävaunun osalta riippuu siitä, mikä on kuljetettavan yhdistelmän kokonaismassa. Tähän
kannattaa hieman paneutua, mutta se ei
ole ylitsepääsemätöntä hepreaa, kun hetken asiaa ajattelee. Yhdistelmän kokonaismassa lasketaan suoraan ajoneuvojen teknisistä tiedoista laskemalla yhteen vetoauton ja perävaunun kokonaismassat.
Määriteltäessä ajokorttivaatimusta ei ole
merkitystä, onko ajoneuvo kuormattu vai

kuormaamaton. Ajoneuvojen teknisten tietojen kokonaismassat ratkaisevat siis
tämän asian. Esimerkiksi jos kytket henkilöautoon, jonka suurin sallittu kokonaismassa on 2500 kg, kuormaamattoman
02-luokan perävaunun, jonka suurin
kokonaismassa on 2000 kg, tarvitset
vähintään BE-luokan ajo-oikeuden. Tämä
siksi että yhdistelmän kokonaismassa on
4500 kg (eli enemmän kuin 3500 kg).
Vuonna 2013 tuli voimaan ajokorttiluokan B erityisehto 96. Kyseinen erityisehto tehtiin ajokorttiluokkien B ja BE
väliin. Erityisehdon osalta tehdään käsittely- ja ajokoe, ei teoriakoetta. BE-luokka vaatii kaikki nämä kolme: käsittely-,
ajo- ja teoriakokeen. Erityisehto 96
oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoja, joi
hin on kytketty perävaunu, jonka suurin
sallittu massa on yli 750kg, kun ajoneuvo
yhdistelmän suurin sallittu massa on yli
3500 kg, mutta enintään 4250 kg. Esimerkiksi: Vetoauto 2700 kg, perävaunu 1500
kg = 4200 kg. B-luokalla ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassan 3500kg saa ylittää ainoastaan siinä tapauksessa, kun
vetoauton kokonaismassa on enemmän
kuin 2750kg (max. 3500kg) ja johon on
kytketty kevyt perävaunu.
On myös muistettava, että kun on saatu
ajo-oikeus, niin samalla syntyy velvollisuus varmistaa oman ajo-oikeutensa laajuus. Myös ajoneuvon omistajalla (esim.
02-luokan perävaunu) on velvollisuus
varmistaa, että sillä, jolle omistaja luovuttaa ajoneuvon, on riittävä ajo-oikeus.
Pureudutaan seuraavaksi ajoneuvojen
kokonais- ja kytkentämassaan sekä kuormaukseen.

Ajoneuvojen kokonaisja kytkentämassa

Perävaunun rekisteriotteesta selviää,
kuinka paljon on ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa eli kuinka paljon sen
omamassa + kuorman massa saavat olla
yhteensä. Lähtökohtaisesti kevytperävaunun kokonaismassa on enintään 750 kg,
mutta pienemmät omavalmisteiset kevytperävaunut voivat olla 500 kg. Tätä kokonaismassaa ei saa ylittää, eli ollaan tarkkana kun tehdään kuormaa!
No sitten on erikseen kytkentämassa,
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mikä tarkoittaa suurinta kytkennässä sallittua hinattavan ajoneuvon todellista
kokonaismassaa. Tämän suurimman sallitun kytkentämassan määrittelee joko ajoneuvon valmistaja tai laki. Joillakin henkilö- ja pakettiautoilla kytkentämassa jarruttomille perävaunuille (kevyt perävaunu) voi olla esim. 500 kg. Jos henkilöauton
suurin sallittu kytkentämassa jarruttomalle perävaunulle on esim. 500 kg, siihen ei
saa kytkeä sitä raskaampaa jarrutonta
kevytperävaunua, vaikka perävaunun suurin sallittu kokonaismassa sen sallisi.

Kuormaus

Kuormauksessa, kuorman sijoittamisessa ja sen varmistamisessa on syytä muistaa muutama asia. Tieliikennelaki 87§
määrittelee, että ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa omaisuutta, laahata
maata, pudota tielle ym. Kuorma ei siis
saa aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille normaalissa liikennetilanteessa, muttei myöskään liikenteen häiriötilanteessa (esim: hätäjarrutuksen tai -väistön
aikana) eikä se silloinkaan saa vaikuttaa
ajoneuvon hallittavuuteen.
Kuormatessa muista nämä:
• pyri pitämään painopiste mahdollisimman alhaalla sekä lähellä ajoneuvon
pituussuuntaista keskiviivaa

• huomioi perävaunun aisaan kohdistuva
noste/paine
• kuorma ei sivusuunnassa saa ylittää
perävaunun laitoja (pl. venekuljetukset)
• merkitse asianmukaisesti, mikäli kuorma
ylittää ajoneuvon uloimman osan edessä tai takaa (merkkilippu, valo, heijastin)
• mikä on vetokoukun suurin sallittu
massa
• varmista kuorman liikkumattomuus
käyttämällä asianmukaista, kunnossa
olevaa ja tarkoituksenmukaista tuentaa,
sidontaa, lukitsemista tai peittämistä
Vedettäessä perävaunua suurin sallittu
nopeus on aina enintään 80 km/h. Kuitenkin jos vedetään jousittamatonta perävaunua, on suurin sallittu nopeus 60 km/h.
Perävaunun kunnosta, rekisteröinnistä
ja katsastuksesta vastaa ajoneuvon omistaja tai hänen sijastaan haltija sekä myös
ajoneuvon kuljettaja (ajoneuvolaki 9§).
Ennen matkaan lähtöä on hyvä varmistaa
mm. seuraavat kohteet: valot, heijastimet,
suuntamerkit, runko, alusta, jousitus,
vetoaisa, vetolaitteet, renkaat ja jarrut.
Vastuullinen kuljettaja huomioi nämä seikat ja tuo liikenneturvallisuutta meidän
kaikkien käyttämille teille.
Turvallista ja aurinkoista kesää koteihin ja kotiteille sekä mökeille ja mökkiteille!

Vihtijärven
kyläyhdistys

Puheenjohtaja Veikko Virkki
p. 0400 452 322
Sihteeri Kaarina Pullinen
p. 050 3632 967

Vihtijärven
palvelutaloyhdistys
Puheenjohtaja Anu Nilsson
p. 050 524 9189
Sihteeri Änise Haapalainen
p. 040 5116 630

Vihtijärven
vesiosuuskunta

Puheenjohtaja Markku
Pietilä
p. 0500 455 156

Vahvistuva Vihtijärvi -hanke
järjestää

Kokous, kurssi,
juhlat?

Luontokurssi

kesän ja syksyn aikana

VUOKRAA
VIHTIJÄRVEN KYLÄTALO

Innostu lähiympäristöstäsi ja opi siitä lisää!

• Remontoidut tilat Vihtijärven
koulun yläkerrassa
• Tilava keittiö astiastoineen
• Pöydät ja tuolit 60 hengelle
• Kokousvarustelu
• Tuolihissi

• vaihtuvat teemat
• asiantuntijavierailuja
• retkiä oman kylän
luontokohteisiin
Seuraa ilmoittelua: www.vihtijarvi.fi
tai kysy lisää puh. 044 2760 001 / Heli Einesalo

Kylätalon hinnasto, varaustilanne ja yhteystiedot:
www.vihtijarvi.fi
-> Kyläyhdistys -> Koulu ja kylätalo -> Kylätalon varauskirja
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Viihdy Vihtijärven kesän tapahtumissa
Avoimet kylät -tapahtuma lauantaina 11.6. klo 11–16 Kylänpään kirpputorilla
Lauluja suviyöstä Yli-Sepässä su 19.6. klo 17
Vihtijärven juhannus juhannuspäivänä 25.6.
• Juhannuskisat Nummituvan kentällä klo 12.30
• Juhannustanssit ja karaoke Nummituvalla klo 20
Kesävieraiden kirkkopyhä ja kansanlaulumessu kappelissa su 26.6. klo 10
Maakuntalauluilta Yli-Sepässä su 14.8. klo 17
Tuoreimmat tiedot tapahtumista www.vihtijarvi.fi

Teatterit ja torit kuuluvat kesään
Kesäteattereita:
Vihdin kesäteatteri esittää musikaalisen
komedian Äkkilähtö Tallinnaan.
Ohjelmistossa 1.–29.6. ja 30.7.–20.8.
Käsikirjoitus ja ohjaus Markku Hyvönen.
Osoite: Kirkkoniementie 12, Vihti.
Ennakkomyynti ja varaukset
Vihdin teatterin toimistosta, Tuusantie 1,
Nummela. Puh. 0400 975 068;
myös www.netticket.fi.
Lisätiedot: www.vihdinteatteri.fi.
Karkkilassa Fagerkullan näyttämöllä
nähdään kesällä Pessi ja Illusia
Matti Niemisen dramatisoimana.
Ohjelmistossa 1.–30.7.
Osoite: Verälänsuora, Karkkila.
Lippuvaraukset: 0400 945823
Lisätiedot: www.nayttamo.net.

Toreja:
Lopen / Sajaniemen kesäteatteri
esittää kesällä Tuomas Parkkisen
kuningaskomedian
Kekkonen – syntymästä
kuolemattomuuteen.
Esitykset 2.–30.7.

Karkkilan tori avoinna perjantaisin ,
myös juhannusaattona, klo 7–14.
Syyskuun alusta klo 7–13.
Myös iltatori kesällä tiistaisin klo 14–19
elokuun loppuun saakka.

Osoite: Maitokalliontie, Loppi.
Liput puh. 040 754 2886.
Lisätiedot: www.lopenteatteri.net.
Taaborin kesäteatterin ohjelmistossa
Nurmijärven Palojoella 22.7.–4.8.
Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää.
Osoite: Palojoentie 272, 01940 Palojoki.
Liput ja lisätiedot:
www.taaborinkesateatteri.fi tai
044 346 8000.

Somerniemen kesätori
(Helsingintie 1515, Somerniemi)
avoinna 21.5.–27.8. lauantaisin klo 8.30–13.
Juhannustori poikkeuksellisesti torstaina
23.6. klo 13–18.
Lisätiedot: www.somerniemi.fi/kesatori
Nummelan tori keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 7–14.
Nurmijärven (kk) tori
avoinna ti–la klo 7–17.
Lisäksi kesä-elokuussa iltatori
torstaisin klo 17-19.
Klaukkalan tori avoinna ti–la 7–17.
Lisäksi kesä-elokuussa iltatori
perjantaisin klo 17–19.

”Kun mennyt on yö...”
Lauluja Suviyöstä
su 19.6.2016 klo 17 Yli-Seppä

Maakuntalauluilta
Yli-Sepässä
su 14.8.2016 klo 17
(Ylisepäntie 3, Vihtijärvi)

Kuula, Merikanto, Sibelius,
Rangström, Stenhammar
Anna Brummer, laulu
Kimmo Salonen, piano
Kaisa Porra-Hänninen, viulu

Martti Kilpeläinen laulattaa maakuntalauluja
urkuharmonin säestyksellä
Liput 10/5 €
– sis. laulukahvit

Ohjelma 10/5eur sis. konserttikahvit
Tervetuloa!

Tervetuloa!

Vihtijärven kyläyhdistys ry

Vihtijärven kyläyhdistys ry
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Eskarilaiset avaruusmatkalla
Teksti: Tanja Saira ja päiväkodin lapset
Yhtenä äidinkielen tehtävänä eskarissa oli oman tarinan keksiminen kuvasta. Kuvassa seikkailee avaruudessa poika, pari lokkia ja avaruusörkki. Päätimme tehdä oman kertomuksen yhteistyössä koko eskariryhmän kanssa. Kukin sai vuorollaan jatkaa
tarinaa oman mielikuvituksen mukaan. Kaikki saivatkin hyvin
juonesta kiinni ja tarina eteni lennokkaasti. Oli hienoa nähdä
ryhmän tekevän yhteistyötä siten, että jokainen on aidon iloisesti mukana. Missään kohtaa ei tullut kinaa siitä miten tarinan
kuuluisi edetä. Tiiminä toimiminen olikin yksi tämän tehtävän
tarkoituksista. Naurun kiherrykset valtasivat huoneen, kun

lopuksi luimme aikaansaannoksen. Kaikki olivat tyytyväisiä
lopputulokseen.
Koska meiltä oli pyydetty juttua lehteen, niin kävimme samalla myös läpi toimittajan ammattinimikettä. Keskustelimme siitä, tietävätkö lapset mitä toimittaja tekee. Tuli erilaisia ehdotuksia. Arveltiin mm. että toimittaja jakaa tai lajittelee postia. Tämä
tehtävä oli loistava tilaisuus kokeilla toimittajan työtä tarinan
kirjoittamisen muodossa.
Toisena päivänä myös piirsimme kuvia avaruusmatkastamme.

Syntynyt tarina:
Avaruusmatka
Avaruusollilla oli neljä jalkaa, kaksi kättä, kolme sormea ja
kolme silmää. Avaruuspoika meni juustokuuhun. Poika me
ni ystävystymään Avaruusollin kanssa.
Avaruusolli otti jonkun avaruusdösän ja näyttää sitä ava
ruuspojalle, siitä kuuluu ääniä. Poika heittää sen maapal
lolle ja linnut ihmettelee mitä tapahtuu. Dösä räjähtää kos
ka se menee ilmakehään ja lopulta osuu asfalttiin. Avaruus
poika näkee sen pirstaleina. Avaruusolli sanoo: ”siinä meni
maailmanloppu ja nyt saat kyllä ostaa kymmenen dösää”.
Poika vastaa: ”En kyllä todellakaan osta! Sitten en enää ole
kaverisi ja jään naksukuuhun”.

Veeti

Jere

Linnut laskeutuivat pojan päähän ja koputtivat nokillaan
pojan päätä. Poika luuli lintujen nokkivan häntä, mutta se
olikin äiti joka koputti oveen, koska poika kiljui. Äiti sanoi:
”Sinä olet nukkunut liian kauan, kahteentoista”!
Loppu

Ruusa
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Vihtijärven koulun 1.–2.-luokkalaisten
runoja lumesta sekä piirustuksia
Jänöjussin mäenlaskusta
Teksti: Päivi Kangas sekä 1.–2. luokkien oppilaat
Talveen kuuluu lumi ja mäenlasku. Niistä saimme innoituksen
äidinkielen runoihin ja kuvataiteen aiheeseen. Runon kirjoittamisen apuna käytimme mallia, jonka avulla jokainen sai muokata omanlaisensa runon. Lunta kuvailevia sanoja saattoi valita pitkästä listasta ja lopuksi keksiä, mitä lumesta voi tehdä.
Tällä tavalla runon kirjoittaminen onnistuu kaikilta. Aika moni
halusi kirjoittaa useamman kuin yhden runon. Muutama kirjoittaja innostui niin, että kirjoitti myös muista aiheista. Vih-

koon kirjoittamisen lisäksi jokainen kävi kirjoittamassa runonsa puhtaaksi tietokoneella.
Kuvataiteen tehtävää varten kuuntelimme ensin lastenlaulun
Jänöjussin mäenlasku. Laulussa jänö uhoaa, kuinka hyvä laskija olisikaan, jos vain annettaisiin sukset. Orava kuuli jänön
puheet ja haastoi ystävänsä vedonlyöntiin. Niinhän siinä kävi,
että jänö teki sen ”satakunta volttia ja vatsalleen näin kinokseen lensi suksineen.”

Lumi narskuu.
Lumi kantaa.
Lumi upottaa.
Lumi pyörähtelee.
Lumi kuiskii.
Lumi karkeloi.
Lumi peittää.
Lumi kertoo.
Minä tein lumesta runon.
JENNI
Akseli
Lumi on valkoista.
Lumi on ihanaa.
Lumi on puhdasta.
Lumi kutsuu leikkimään.

Lumi upottaa.
Lumi kätkee.
Lumi narskuu.
Minä teen lumesta lumilinnan.
AKSELI

Lumi on märkää.
Lumi on hohtavaa
Lumi peittää.
Lumi narskuu.
Lumi kutsuu rakentamaan.
Lumi on ihanaa.
Minä teen lumesta linnan.
EMMA
Enni
Aleksi

Lumi on märkää.
Lumi on upottavaa.
Lumi on ihanaa.
Lumi on hohtavaa.
Lumi kutsuu rakentamaan
lumilinnoja.
ALMA

Lumi on pehmeää.
Lumi kivasti kimmeltää.
Lumessa voi leikkiä ja
lumipalloja heitellä.
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Lumi on mukavaa.
Lumi on upottavaa.
Lumesta voi rakentaa ja
lumipalloja vierittää.
ALEKSI

Lumi piilottaa esineitä.
Lumi putoaa puusta.
Lumi narskuu.
Minä teen lumesta linnan.
JULIUS

Lumi on valkoista.
Lumi on pehmeää.
Lumi on nuoskaa.
Lumi kutsuu minua.
Minä teen lumesta maailman.
JOOA

Julius

Lumi upottaa.
Lumi peittää.
Lumi sulattaa.
Minä teen lumesta koiran.
Linnut laulaa.
Linnut lentää.
Linnut syö siemeniä.
Pupu hyppii.
Pupu leikkii.
Pupu syö porkkanaa.
MATIAS

Lumi on märkää.
Lumi on kosteaa.
Lumi on kimmeltävää.
Lumi on haurasta.
Lumi kutsuu leikkimään.
MIRO

Matias

Lumi puhuu.
Lumi on hiljaa.
Lumi pelottaa.
Minä teen lumesta lampaan.
VALTTERI

Lumi on valkoista.
Lumi on pehmeää.
Lumi on kaunista.
Lumi on märkää.
NIKLAS

Lumi upottaa.
Lumi peittää.
Lumi piilottaa.
Minä teen lumesta pallon.
KALLE

Lukas
Lumi narskuu.
Lumi on haurasta.
Lumi kätkee.
Minä teen lumesta linnan.
LEEVI

Lumi on upottavaa.
Lumi on likasta.
Lumi on märkää.
Lumi on kovaa.
Lumi kutsuu hiiriä.
VERNERI
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Verneri

Aurinkoa, herkkuja ja vauhdin
huumaa!
Teksti: Eliisa Malin ja 5.-6. luokkien oppilaat • Kuvat: Eliisa Malin

Pimeä ja synkkä talvi oli viimein väistynyt. Aurinko ojensi säteensä kohti Vihtijärveä ja Kuuselan
Eskon huumaavan kaunista pihapiiriä. Vihtijärven
koulun oppilaiden ja opettajien iloksi saimme kutsun viettämään mäenlaskupäivää näille rinteille.
Niin suuntasimme kenkämme kärjet mäkeen
10.3.2016.
Innokkaat ja iloiset oppilaat vetivät pulkkia, ufoja, stigoja ja opettajalle aivan tuntemattomia moderneja laskuvälineitä pitkin keväistä maantietä. Kun
saavuimme perille, nousi neniimme savun tuoksu
järven rannassa jo roihuavalta nuotiolta. Rannassa
meitä odottivat grillatut makkarat, mehu ja maukkaat pullat. Oppilaiden koulunkäynnin tuomalla ammattitaidolla syntyi pulkkamäkeen esimerkillinen
ja iloisesti höpöttävä jono. Opettajakin pääsi kokeilemaan haalareiden rintamuksen luistoa, sillä tarvittiinhan mäkeen kunnon vauhdinantaja!
Oppilaat raportoivat päivästä touhulla selittäen.
Pulkka luisti erittäin lujaa ja hauskaa oli ollut. Joidenkin laskuvälineet eivät päivän lopussa enää liukuneet suoraan, sillä se yksi puu rinteessä riitti muotoilemaan pulkan keulan uuteen uskoon. Toiset pyörivät täysiä ympyröitä mäessä, toiset testasivat, kuinka pitkälle pulkka voi luistaa. Pulkkaan mahtuu näköjään helposti joko yksi opettaja tai seitsemän koululaista. Muistelimme vain kuinka helppoa ylikuormalla lastatun pulkan ohjaaminen olikaan… Toivottavasti Eskon alppiruusut eivät pysyvästi vaurioituneet vauhdin hurmasta! Mäki oli loistava ja temppuja tehtiin, osin
tahallaan, mutta pääasiassa täysin tahattomasti.
Retken puolivälissä söimme Annen tuomat riisipurot sekä Kuuseloiden tarjoamat makkarat ja pullat. Kaisan leipomat pullat veivät voiton kun ruokia muisteltiin. Ne olivat maukkaita ja lämmittivät litimärkien laskijoiden mieltä. Mahat täysinä ja mieli iloisena kelpasi tallustaa takaisin koululle. Kaikille jäi päivästä iloinen muisto. Oli ainutlaatuista saada viettää talvipäivää
uusien ja vanhojen ystävien kanssa. Oli mieleenpainuvaa huomata, kuinka koko koulun väki – isot, pienet,
arat, rohkeat, höpöttäjät ja hiljaiset – nauroivat yhdessä rajoja tuntematta.
Kiitos Eskolle ja Kaisalle koko koulun puolesta kivasta laskupäivästä!
24

Vihtijärven 6. luokan ”vuosikirja”
Miiko

Tosi kiva tyyppi ;3 Tunnetaan Taikasienenä tai Sienimiehenä.
Naisten naurattaja. Jutut menee joskus vähän yli XD. Aika
LOL XD Elää aina Yolona.

Janna

Janski on pinkki banaani josta tulee aikuisen
kirjanpitäjä tai yleisurheilija. Harrastaa pianonsoittoa,
telinevoimistelua, musiikin perusteita ja sitä yleisurheilua.
Koulun vanhin, mutta kutosista lyhyin.
Vitsikäs, hauska ja ymmärtäväinen kaveri.
Jannasta tuli täti!!!

Nicole

Tunnetaan nimellä Niki. Tuli vasta kutosella
luokallemme, mutta tutustuimme nopeasti.
Hyvin vitsikäs tyyppi. Nikillä on hyvät hartiat.
Ei ole ikinä tylsää Nikin kanssa.

Mary

Toiselta nimeltään Mämmi. Osaa laskea pulkalla XD!!
Harrastaa telinevoimistelua ja teatteria.
Marystä tulee isona karkkikaupan myyjä J.
Mervaattori hallitsee prosenttilaskut!

Elsa

Notkea ja mahtava J
Elsasta tulee filosofian maisteri.
Todella hauska :D Siis ihan paraws !!!XD
Aina rillit huurussa!

IItu

Energinen ja Notkea, Reipas ja iloinen,
kiva ihminen!! Hyvä matikassa,
luonnon lahjakkuus J

Ami
Ami on kova jätkä
Ami heittää läppää paljon.
Ami on kiva XD.
Ami nauttii auringosta!!
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Vihtijärven koululla
on oma oppilaskunta
Teksti: Lotta Laiho-Oliviero, Ilona Hulkko ja Mary Kautonen • Kuva: Päivi Kangas

Vihtijärven koululla valittiin syyslukukaudella 2015 koulun ensimmäinen oppilaskunta. Oppilaskunnan jäsenet valittiin vaaleilla
äänestämällä ja joka luokasta valittiin kaksi eniten ääniä saanutta
luokkaansa edustamaan:
1.lk. Emma Saltio (varajäsen Kalle Keränen)
2.lk. Miro Peni (varajäsen Matias Kautonen)
3.lk. Iida Hellberg (varajäsen Luka Saira)
4.lk. Ilona Hulkko (varajäsen Konsta Keränen)
5.lk. Emma Ruuskanen (varajäsen Ellen Vuorikkinen)
6.lk. Mary Kautonen (varajäsen Elsa Pullinen).
Oppilaskunnan toimintaa ohjaa opettaja Lotta Laiho-Oliviero.
Oppilaskunta kokoontuu noin 1–2
kertaa kuukaudessa ja tarpeen mukaan useamminkin. Oppilaskunnan kokouksissa valitaan aina puheenjohtaja ja sihteeri, joka kirjaa
käsitellyt asiat pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antaa puheenvuoroja
ja ohjaava opettaja on tukemassa
ja ohjaamassa tarvittaessa.
Oppilaskunta on järjestänyt monia tempauksia vuoden aikana.
Syyskuun lopussa vietettiin koirateemaista kodin ja koulun päivää.
Oppilaskunta piti tapahtumassa
kioskia. Myös koulun yhteisenä liikuntapäivänä oppilaskunta järjesti
reippaille liikkujille päivän päätteeksi kioskin.
Koulun ruokapalvelusta ilmoitettiin, että oppilailla olisi mahdollisuus toivoa lempiruokiaan toiveruokapäiväksi. Oppilaskunta järjesti äänestyksen, jonka voittajaksi
nousi pizza. Niinpä toiveruokapäivänä koululla nautittiin herkullista
pizzaa.
Oppilaskunta haluaa myös parantaa oppilaiden ryhtiä, joten joka luokkaan on hankittu jumppapallo, jonka päällä istuen saa kukin vuorollaan opiskella.

Ystävänpäivän tapahtumaa vietettiin koulussa perjantaina 12.2.
Oppilaskunta jakoi oppilaille sydämen muotoiset halipassit, ja eniten
halauksia ja luokkatoveriensa nimiä passiinsa kerännyt palkittiin.
Päivän päätteeksi tarjottiin mehua
ja keksejä.
Pääsiäisen kunniaksi kellokeskiviikkona koululla järjestettiin
oppilaskunnan ideoima ja toteutta-

ma suklaamunajahti. Oppilaskunnan jäsenet olivat piilottaneet suklaamunia ympäri koulun pihaa ja
oppilaat saivat ryhmissä kartan
avulla suunnistaa ja etsiä herkkuja. Lopuksi nautiskeltiin suklaamunista luokissa.
Oppilaskunta edustaa kaikkia
koululaisia. Oppilaskunnan kautta
saadaankin lasten omia ajatuksia
koulussa kuuluviin ja näkyviin entistä paremmin. Oppilaskunnan jäsenet ovat tuoneet esiin erilaisia
huomioitaan esimerkiksi välituntivälineistöstä ja luokkien viihtyvyydestä. Oppilaskunta on hyvä
paikka harjoitella neuvottelu- ja
vaikuttamistaitoja, ja päästä vaikuttamaan koulussa tehtäviin päätöksiin.
Hyvää kesää,
toivottelee koulun oppilaskunta.

Kodin ja koulun päivänä oppilaat saivat tuoda karvaiset perheenjäsenet kouluun.
Tanja Saira ja Tinja näyttivät, millaisia temppuja kotikoirakin osaa.
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Halloween-karnevaali Nummituvalla
Pe 4.11.2016
Koko perheen tapahtuma klo 18–21
Iltabileet klo 21–01 K-18
Järjestää
Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys
sekä Vihtijärven vpk

Hyvä vihtijärveläinen,

sta
– maino
Yrittäjä fi-sivuilla!
i.
vihtijarv

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 kuva!
ila
Kuukauden p

27

Pelastustoimessa 20 vuotta
muutosten tuulia
Teksti: Olli Saira • Kuvat: VPK:n arkisto
Paljon on vettä virrannut VPK:n letkuissa 20 vuodessa. 90-luvun loppupuolella oli jo siirrytty kokohaalareista nykyaikaisen mallisiin sammutusasuihin ja alumiiniset CBM-kypärät oli korvattu komposiittikypärillä.
VPK:n tanssirahoilla hankkima Land Rover -sammutusauto oli jo jäänyt
talliin nuoriso-osaston käyttöön. Joskin vielä on kutina, että jos oikein
makea metsäpalo kohdalle osuu, niin kyllä se sieltä aktiivikäyttöönkin
vielä kaivetaan. Laitokselta käyttöön saatu Mercedes Unimog oli kyllä
nor maalikäytössä huomattavasti toimivampi. Kaukohakulaitteet eli
piipparit olivat jo tehneet miehistön hälyttämisestä varmempaa. Enää ei
tarvinnut luottaa aseman katolta kajahtavaan palohälytyssireeniin tai
kotiin soitettavaan hälytyspuheluun. Suurimmat muutokset pelastustoimessa olivat kuitenkin vielä edessä.
Uusi vuosituhat alkoikin melkoisella myllerryksellä. Teknisten apuvälineiden kehittyminen viimeisen 20 vuoden aikana on ollut merkittävää. Jos ennen johdettiin tilannepaikalla megafonin ja VHF-puhelimien avulla, on ne nyt korvattu Virve-puhelimilla. Viranomaisverkon rakentaminen vuosina 1998–2002 mahdollisti viranomaisten
viestiliikenteen turvaamisen erillään muista verkoista ja pisti kessunpenkillä istuvat
opiskelemaan eri puheryhmien käyttöä. Hälytyspuheluista siirryttiin hälytystekstiviesteihin vuosituhanteen vaihteessa, mikä mahdollisti jonkinlaisten lähtötietojen välittämisen miehistölle jo hälytysvaiheessa. Myös ajoneuvoihin asennettava kenttäjohtojärjestelmä PEKE yleistyi pelastuslaitoksen käytössä, joskin tämä kehitysvaihe näemmä jää Vihtijärven VPK:lta välistä. Kyseistä järjestelmää ei nimittäin koskaan ole
autoomme asennettu, ja koska se lähiaikoina korvataan usean viranomaisen yhteisellä KEJO-järjestelmällä, sitä tuskin tullaan asentamaankaan. Navigaattori, johon kohteen sijainnin pitäisi automaattisesti hälytyksen tullessa ilmaantua, tuli kyllä Vihtijärvellekin Unimogin vaihtuessa uudempaan Scania-sammutusautoon vuonna 2010.
Perinteiset kartat ja paikallistuntemus ovat silti edelleen suuressa arvossa.
Suurimmat muutokset koettiin kuitenkin koko pelastustoimen järjestämisessä. Suurin muutos toteutettiin vuonna 2004, jolloin
pelastustoimi järjestettiin alueellisesti. Tällöin myös Vihtijärven VPK:n sopimus siirtyi Vihdin kunnalta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Länsi-Uudenmaan hätäkeskus aloitti toimintansa Lohjalla vuotta myöhemmin. Tuttavallisesti käytimme heistä kutsutunnusta ”Louhi”. Louhen tarina jäi lyhytikäiseksi, sillä hätäkeskustoimintaa keskitettiin edelleen, ja koko Uudenmaan ja Helsingin yhteinen hätäkeskus aloitti Keravalla vuonna 2014. Uudeksi hätäkeskuksen kutsutunnukseksi tuli miltei yhtä tuttavallinen
”Häke”.
Kutsutunnukset kokivat myös muutoksia. Land Roveria koristanut VI-42 oli jo aiemmin vaihtunut VIS-31:ksi Unimogin kylkeen.
Scania teipattiin aluksi samoilla VIS-31 -tunnuksilla, mutta muutettiin LU-571:ksi samalla kun koko suomen pelastustoimen
yksikkötunnuksia yhdenmukaistettiin. Samalla siis poistui viimeinen näkyvä jäänne kunnallisesta pelastustoimesta kun LänsiUudenmaan LU korvasi Vihdin VI:n. Se S tarkoitti muuten sopimuspalokuntaa.
Operatiivisella puolella ensivastetoiminta on jäänyt VPK:n toimenkuvasta pois. Nykyisellään toiminnasta vastaa HUS ja ilmeisesti heidän mielestään Karkkilan ambulanssi tavoittaa kylämme riittävän nopeasti. Sammutustoimintaa olemme suorittaneet
ansiokkaasti ja tällä hetkellä pelastuslaitoksen tarveharkinnan perusteella näyttäisivät Vihtijärvelle olevan tulossa uutena metsäpalokärry ja pintapelastussopimus.
Elämme mielenkiintoisia aikoja edelleen myös pelastustoimen
näkökulmasta. SOTE-uudistus (vai miksi sitä nyt pitikään kutsua)
etenee, ja pelastusalueiden määrä on vielä auki. Näyttäisi kuitenkin siltä, että joka tapauksessa koko uusimaa (Helsinki, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa , eli HIKLU-alue) olisi
yhtä pelastusaluetta. Se tulee vaatimaan melkoista toimintojen
yhteensovittamista, joskaan yksittäisen palokunnan tarvetta tai
varsinaista toimintaa sen ei pitäisi muuttaa. Uusien pelastusalueiden pitäisi aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä selvää kuinka kuntaliitosasiassa edetään,
joten auki on myös se, kenen kanssa ensi vuonna pitäisi sammutussopimusta olla neuvottelemassa. Olemmeko edelleen Vihdissä Länsi-Uudenmaan pelastusalueella vai käymmekö vielä parin
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vuoden reissulla Keski-Uudenmaan
alueella, jos liitos Nurmijärveen toteutuu?
On joitakin asioita, jotka eivät ole
muuttuneet vuosien varrella. Vihtijärvi
on edelleen pieni, jokseenkin syrjäinen
kylä, ainakin pelastustoimen näkökulmasta. Lähimmät paloasemat ympäristössämme ovat Karkkilassa, Vihdissä ja Nurmijärvellä. Lyhimmilläänkin ajomatkaa
kylille tulee n. 20 minuutin edestä, joten
tarve VPK:lle on ilmeinen. Jäsenmäärä
hälytysosastossa oli vuoden 2016 alussa
21 henkeä. Tästä 17 on hälytyskelpoisia
ja 4 harjoittelijoita. Se on melko paljon
500 ihmisen kylällä. Kun otetaan huomioon lisäksi nuoriso-, nais- ja tapahtumatoiminta, niin VPK:n yhteisöllinen
merkitys on kylällä ollut ja on edelleen

huomattava. Tätä kirjoitettaessa kolme
uutta sammutusmiesharjoittelijaa on suorittamassa sammutustyönkurssia ja he
liittyvät hälytettävään vahvuuteen kevään
aikana. Syksyllä jos saisimme pari kolme
sammutusmiestä vielä savusukelluskurssille, niin näyttäisi taas hetken miehitys
melko hyvälle.
Lisää aktiiveja kuitenkin tarvitaan, sillä muutaman vuoden päästä on taas odotettavissa ”eläköitymisiä” kokeneemmasta
päästä.
Tulevaisuus, vaikka se onkin osin
hämärän peitossa, näyttää siis kuitenkin
valoisalta. Maailma muuttuu, laitoksia
tulee ja menee. Sukupolvet vaihtuvat,
mutta VPK on nyt ja tulevaisuudessa olemassa ensisijaisesti Vihtijärven kylää
varten.

VIHTIJÄRVEN VPK
Pj.

Olli Saira,
p. 0400 843 577
Siht. Mervi Kannisto-Kallela,
p. 0400 998 712
Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö
Mika Nilsson
p. 040 7325 341

Naisosasto
Osaston pj. Mervi Kannisto-Kallela
p. 0400 998 712
Nuoriso-osasto
Osaston johtaja Kaisa Kuusela
p. 040 3769 990
Nummitupa
Talon ja astiaston vuokraus
Talonmies Riitta Stenbacka
p. 045 2579 270

Heinän korjuu
Oli kaunis heleä heinäkuu
leuto tuuli oli kuivattanut
heinää seipäissä sisäänajokuntoon.
- Meitä oli kaksi tyttöä
jotka jouduimme
ottamaan ladossa heinän vastaan,
kun se sisään ajettiin.
Voi, että me alussa naurettiin,
kun heinäkasojen päällä pompittiin,
muutama tunti kun sitä tehtiin
ja kuorma toisensa jälkeen
ladon ovelle peruutettiin,
niin jo hyytyi hymy tyttöjen.
Ruokailun jälkeen
menimme latoon laiskasti kävellen,
vähän niin kuin jalkoja vedellen.
- Raskas oli iltapäivä
meille nuorille tytöille,
paljaat sääret tulivat ihan verille
kun koko päivän heinää
vastaanotimme.
– Oli illaksi lämmitetty sauna,
mutta parvessa melkein
itkua väännettiin,
kun rikki menneet sääret
ne kirveli, kirveli niin.
Tämä tapahtui sota-aikana
kun yhteen hiileen puhallettiin,
me lapsetkin naapuria autettiin.
Anna-Liisa Vottonen os. Ranta-aho
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Vihtijärveläinen

Koonnut: H

Poimintoja lehden ensimmäisestä
numerosta vuodelta 1996:
Puheenjohtajan katsaus
”Tervehdys sinulle vihtijärveläinen kyläläinen ja kesäasukas.
Kädessäsi on ensimmäinen oman kylälehtemme numero, tervetuloa
VIHTIJÄRVELÄISEN lukijaksi. --- Kylään on
muuttanut uusia asukkaita,
jotka eivät välttämättä tiedä kylätapahtumista
ja yhteyshenkilöistä eri järjestöissä, sen tähden
näimme tarpeellisena kylälehden toimittamisen.
--- Esitän vielä kerran kiitoksen kyläläisille
upeasta äänten keskittämisestä omalle kylälle,
mikä mahdollisti kaksi ehdokasta valtuustoon.
Pienten kylien puolestapuhujia tarvitaan,
varsinkin tällä hetkellä, kun kunnan taloudessa
on vain niukkuutta jaettavana. --- Koulun
olemassaolon ja kylän elinvoimaisuuden kannalta olisi tärkeä saada asuinrakennustontteja
tonttirekisteriin, varsinkin nyt, kun KHO:lta tuli
hylkäävä päätös Hiiskulan Kartanon Laihuen
pohjoisrinteen omakotitonteista. --- Mainittakoon, että syksyllä -97 poistuvat koulupiirirajat
ja Vihti on silloin yhtenä koulupiirinä. Se mahdollistaa joustavammat oppilaaksiottoalueet,
joita koulutoimistossa tällä hetkellä ruvetaan
kartoittamaan vanhempien kanssa yhdessä.
Toivokaamme, että se kääntyy
kyläkouluille eduksi eikä uhaksi.
--- Kyläkokous pidetään torstaina
13.03. klo 18.30 Nummituvalle,
jonne olemme kutsuneet kaavoituspäällikkö Riitta Tuunasen.
Jos nyt vihdoinkin löytäisimme
yhteisen ”sävelen” tonttiasioissa.”
Anu Kuusela
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20 vuotta sitten

Heli Einesalo

Koulutoimintaa kylällä yli sata vuotta
”Vihtijärven kansakoulu perustettiin varsinaisesti vuonna 1895, mutta jo ennen
kunnan perustamaan koulua kylällä toimi Hiiskulan kartanon ylläpitämä
Hiiskulan Alempi kansakoulu. 30.9.1895 kuntakokous käsitteli hovineuvos
J.W. Brummerin lähettämän kirjeen, jossa hän lupasi lahjoittaa tonttimaan ja
puutavaran Vihtijärvelle perustettavaa koulua varten. --- Lahjoitettu puutavara
saatiin Helsingistä siirretystä hirsihuvilasta, ja rakennus kohosikin ripeästi nykyiselle paikalleen,
joten varsinainen koulunkäynti voitiinkin jo aloittaa
seuraavana vuonna. Keväällä 1896 kuntakokous
antoi Wihtijärven kansakoululle opettajan, ja johtokunta valitsi ensimmäiseksi opettajaksi Alexandra
Huotisen.
--- Kaksi vuosikymmentä toimittuaan koulu
muuttui kaksiopettajaiseksi. Opettajaksi valittiin
tuolloin Joonas Ranta-aho, joka toimi opettajana
yli kolme vuosikymmentä. Toisen opettajan myötä
koulun tilat kävi riittämättömäksi. Tilanahtautta
helpotettiin siirtämällä käsityöt nykyisen kappelin
paikalla olleisiin Rauhalan rakennuksiin.
--- Uuden koulurakennuksen saamisen tarve
kasvoi vuosi vuodelta, ja kun insinööri Brummer
lupautui antamaan lisämaata koulun vierestä,
aloitettiin uuden koulurakennuksen rakennustyöt
1923, ja vuonna 1925 uusi koulurakennus vihittiin
käyttöön. Tilanahtaudesta päästyä ongelmia aiheutti vesi, joka jouduttiin aluksi kantamaan lähdekaivosta, eikä myöhemminkään rakennettuun
omaan kaivoon tullut vettä. Vasta 1950-luvun puolivälissä koululle saatiin vesijohto. Koululla oli pidetty jumalanpalveluksia 1910-luvulta alkaen aina
kappelin valmistumiseen saakka, ja koululle oli
rakennettu tilaisuuksia varten siirrettävä alttari sekä alttaritaulu. --- 1970- ja
80-luvulla tehtiin rakennuksiinkin jo muutoksia. Rakennettiin sisävessat ja ulkokäymälät poistettiin käytöstä, myös luokat ja keittola kunnostettiin sekä yläkoulun ikkunat uusittiin, alakoulurakennuksen entinen halkovaja
muutettiin käsityötilaksi, ja lisäksi rakennettiin yläkoulun viereen tilava huvimajaa muistuttava sadekatos. --- Pieni kyläkoulumme pyrkii tarjoamaan lapsille perheenomaisen, turvallisen ja rauhallisen oppimisympäristön, jossa eri-ikäiset lapset
voivat toimia
”käsi kädessä” keskenään.
Jarkko Ojala, koulunjohtaja
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Yrittäjänä Vihtijärvellä
Happy Branding Company
muutti Vihtijärvelle
Teksti: Laura Rostén-Jokinen • Kuva: Nuppu Harju

”Brändi on sitä, mitä puhutaan
kun asianomainen ei ole
huoneessa”, kertoo yhden
miehen mainostoimistoa
kotonaan Vihtijärvellä
pyörittävä Pekka Ruokolainen.
Brändi on yrityksen ilme,
olemus ja tapa viestiä. Se
vaikuttaa yrityksen
maineeseen, ja hyvällä
maineella erotutaan
kilpailijoista. Sillä taas
saadaan asiakkaita. Pekan
yritys, Happy Branding
Company, on keskittynyt
muotoilemaan brändejä.
Pekka oli lukiossa, kun kerran paikallislehti Kalevaa selatessa hänen eteensä tuli
koko aukeaman kokoinen kenkämainos.
Eccoa mainostettiin lehdessä niin vakuuttavasti, että silloin viimeistään Pekka tiesi
haluavansa mainosalalle. Ajatus arkkitehdiksi opiskelemisesta väistyi lopulta,
ja hyvä niin. ”Mainonnan ja markkinoinnin parissa on ollut hauskaa”, toteaa Pekka nyt kun työuraa alalla on kestänyt yli
kolmekymmentä vuotta.
Kenkämainoksen innoittamana Pekka
hakeutui jo lukioikäisenä visualistiksi
pieneen mainostoimistoon. Sieltä tie vei
synnyinkaupungista Oulusta Helsinkiin
opiskelemaan. Käytännönläheiset opinnot mainosgraafikkojen koulussa kestivät
pari vuotta. Niiden jälkeen Pekka jatkoi
jo käyntiin lähtenyttä uraa mainosalalla
useissa helsinkiläisissä toimistoissa.
Noin kolme vuotta sitten Pekka sai
mahdollisuuden perustaa oman yrityksen.
Se mahdollisti myös keskittymisen
siihen, mikä Pekkaa on aina kiinnostanut
mainonnan lisäksi: se mitä on markkinoinnin pinnan alla. Mainokset eivät
nimittäin ole enää se juttu samalla tavalla
kuin ennen. Kyse on paljon laajemmista
kokonaisuuksista kuin yhdestä mainoskampanjasta tai logosta. Kyse on brändis-

Pekka Ruokolainen ja assistentti Sampo
tä, ja se taas on kovin vaikeasti määriteltävissä oleva asia. Se koostuu ainakin mielikuvista, maineesta, ilmeestä ja ennenkaikkea tunteesta. Yritys, jolla on hyvä
brändi, erottuu edukseen kilpailijoista,
jolloin sen toiminta on tuloksellisempaa.

”Brändi on sitä,
mitä puhutaan kun
asianomainen ei ole
huoneessa”
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Happy Branding Companyn asiakkaina
on pieniä sekä hieman suurempia yrityksiä. Pekka kertoo, että yhteistyö asiakasyrityksen kanssa alkaa niin sanotuilla
brändityöpajoilla, joissa selvitetään, mikä
on yrityksen dna. Niihin osallistuu mahdollisimman moni yrityksen työntekijä
läpi organisaation. Pekan tehtävä työpajoissa on johdatella keskustelua siitä,
mikä on yrityksen tavoite, mitä tehtäviä
sillä on, millaiset on yrityksen arvot, keitä
ovat asiakkaat ja kilpailijat, mikä on yri-

tyksen suhde ympäröivään maailmaan?
”Kaiken pitää tulla yrityksestä ja sen
ihmisistä sisältä päin, sillä brändi ei voi
olla merkityksellinen asiakkaalle ennen
kuin se on merkityksellinen omalle porukalle”, kuvailee Pekka.
Työpajoissa käyty avoin keskustelu
tuottaa lopulta lupauksen eli sanallisen
muodon yrityksen tuottamasta lisäarvosta. Kun on saatu puristettua lupaus, jonka
takana kaikki voivat seistä, on aika muotoilla brändi. Se on helpompaa, kun yhteinen suunta ja strategia ovat selvät. ”Silloin mietitään, näyttääkö yritys siltä,
mikä sen lupaus on? Tuntuuko yritys pääviestiensä mukaiselta?” Pekka sanoo.
Tässä vaiheessa luodaan yritykselle visuaalinen ilme ja sen mukaisesti mahdolliset
esitteet, käyntikortit, nettisivut ja muu
materiaali.
”Tänä päivänä ei riitä, että on hyvä
mainos, vaan yrityksen täytyy olla itsenäisesti puoleensavetävä”, toteaa Pekka.
Kuluttaja tekee valintoja eri palveluiden
välillä muun muassa sen perusteella, mitä
hän on kuullut yrityksestä, onko googlehaulla vastaan tuleva yritys kiinnostava
ja millainen maine sillä on. Vaikutuksen
tekeminen kuluttajaan on pitkä prosessi.
”Brändi on tätä kaikkea”, Pekka juttelee.
Pekan mielestä suomalaiset yritykset
panostavat brändiin liian vähän. Brändi
ja sen kehittäminen on Pekan mielestä
ainakin pienille ja keskisuurille yrityksille se kilpailukeino, missä olisi eniten saa-

vutettavaa. Hyöty ei ole pelkästään se,
että brändillä erotutaan kilpailijoista.
Pekka näkee asian liittyvän myös työhyvinvointiin ja sitä kautta työn tuloksellisuuteen. Kun yrityksellä ja sen ihmisillä
on yhteinen visio siitä, miksi he tekevät
töitä, työstä tulee merkityksellisempää.
Se motivoi, jolloin työnteko on hauskempaa ja myös tehokkaampaa. Sitä kautta
hyvä kasvaa. ”Nautin työstäni täysin rinnoin ja koen sen voimaannuttavana, sillä
saan tuottaa hyötyä yrityksessä työskenteleville ihmisille”, Pekka lausahtaa.

Vaikutuksen
tekeminen kuluttajaan
on pitkä prosessi.
Uudenlaista nautintoa työntekoon ovat
tuoneet myös uudet maisemat. Pekka
muutti Vantaalta Tuusulantien ja lentokentän pauhuista Vihtijärvelle vaimonsa
Nuppu Harjun kanssa viime kesäkuussa.
Muutosta maalle oli päätetty jo vuosia
sitten. Kun viimeinenkin Pekan ja Nupun
uusioperheen neljästä lapsesta oli lentänyt
pesästä, tuli suunnitelman toteutuksen
vuoro.
Uusi kotikylä on osoittautunut pariskunnalle oikein mainioksi paikaksi elää.
”Olen yllättynyt miten isoksi asiaksi
luonto on minulle tullut”, Pekka kertoilee,
”Saan kauheasti irti siitä, että saan vain
olla ja ihmetellä luontoa”. Pekka työskentelee kotonaan ja kertoo, että työmäärä

sanelee, millaisia päivät ovat. Joka
tapauksessa työnteko katkaistaan välillä,
jotta voi lähteä kävelylle luontoon perheen 10-vuotiaan Sampo-koiran kanssa.
Yrittäjänä olemisessa on puolensa.
Aiemmin Pekka työskenteli osana suunnittelutiimiä, jolloin oma idea piti myydä
ensin tiimille ja sitten vasta asiakkaalle.
Nyt Pekka pääsee keskustelemaan suoraan asiakkaan kanssa. Työ omassa yhden
miehen mainostoimistossa on monipuolisempaa, kuin palkkatöissä ollessa. Pekka hoitaa nimittäin itse melkein kaiken
varsinaisesta käytännön työstä. Hän piirtää, valokuvaa, taittaa, tuottaa tekstejä ja
suunnittelee verkkosivuja. Esitteiden painaminen ja nettisivujen koodaaminen
hoidatetaan muualla. Pekkaa kiinnostaa
kuitenkin, löytyykö samalla alalla tai sitä
sivuavilla aloilla työskenteleviä Vihtijärveläisen lukijakunnasta. Hän lähettääkin
terveiset muun muassa kuvaajille, nettisivujen taitajille, koodareille ja kuvittajille: Saa olla yhteydessä!

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

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA:

KESÄKIRPPUTORI
KYLÄNPÄÄN TALOSSA

(Lopentien varrella, osoite Kylänpääntie 2, opasteet ohjaavat perille)
AVOINNA VIIKONLOPPUISIN

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!
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Iisakki Pellinen
ja juhlat talossa
Teksti: Tero Pullinen

”Kuulehan Iisakki, mitä sanoisit, jos järjestettäisiin oikein isot juhlat syyskesällä tässä pihapiirissä?”
Pellinen mietti hetken asiaa. Kovin ajatus juhlista hiveli Iisakin mieltä, sillä hän piti juhlista. Varsinkin isoista. ”Juu, ja kutsutaan kaikki paikalle. Oikein sellaiset, missä on tutut ja tuntemattomat.” Pellisen sänki tärisi innostuksesta. ”Ja Iisakki, olen jo tässä hieman mietiskellyt syytäkin juhlaan”, jatkoi talo.
”Katsos kun minut rakennettiin
vuonna 1866, sataviisikymmentä
vuotta sitten. Siitä tämä ajatus juhlista lähtikin, kun vielä olen pystyssä eikä kattokaan vuoda. Suomen suuriruhtinaskunnassa elettiin
tuolloin, varmaan myös täällä Vihtijärvellä, suuren nälänhädän ensimmäistä vuotta.” Nyt hiljeni Iisakki kuuntelemaan.
”En oikein tarkkaan muista
kuinka kauan rakentaminen kesti.
Hirsiä kannettiin ja salvottiin, ihmisiä tuli ja meni. Tuo Lopentie ei
kai kulkenut ihan siinä missä se
nyt menee, mutta jalkapelillä siinä
aika ajoin ihmisiä kulki. Suomea

jännästi murtavia kauppamiehiä,
aputöiden kyselijöitä ja myös yksi
sellainen hiljainen kulkija, jolla oli
kirjoituspaperia ja kynä, jolla raapusti lehtiöönsä pitkään ja hartaasti.
Sitä miestä ihmeteltiin, mutta annettiin kuitenkin senkin olla oloissaan.”
Aleksis Kivelle tuo vuosi oli
varsin tuottoisa. Julkaistiin Kihla
us, Olviretki Schleusingenissa, Yö
ja päivä sekä Kanervala. Kivi piti
tapanaan kulkea metsästys- ja kirjoitusreissuillaan Lopen suunnalla
ja eritoten Keihäsjärvellä. Tie sinne Palojärveltä kulki tiettävästi Nybackan torpan ohi. Josko pysähtyi
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Aleksi tauolle kuuntelemaan torpan rakentajien aherrusta.
Kahdeksan vuotta jälkeenpäin,
vuonna 1874, perustettiin Keihäsjärven valtionpuisto, joka sittemmin 2014 liitettiin Metsähallituksen
erähistoriakohteisiin. Se sai nimekseen Aleksis Kiven metsästysalue.
Sen merkittävimmät nähtävyydet
ovat Jukolan rinne ja hiidenkivi,
jotka edelleen ovat paikallaan. Sei
semän Veljestä julkaistiin 1870.
”Olen vieläkin kesken, niin kuin
olen aina ollut, ja tulen varmaan
aina olemaankin. Jokainen uusi
asukas haluaa jättää oman jälkensä
minuun – korjata ja laajentaa. Olen
ollut onnekas, kun kulloinenkin
isäntäväki on minua pitänyt kunnossa. Meitä vanhoja ei kovin paljoa enää ole olemassa. Luulen kuitenkin, että tärkeintä on se, että
täällä on koko ajan asuttu.” Sanat
piirtyivät Pellisen mieleen. Asuttu
ja tehty työtä, kasvatettu uusia
ihmisiä ja saatu elanto.
”Minulle on kerrottu, että tuo
aitta tuossa pihassa on rakennettu
jo 1770-luvulla. Minua kiehtoo tarina siitä, että se olisi aikoinaan
ollut ruumisarkkumyymälä ja jonkinmoinen välivarasto matkalla
Vihdin kirkolle. Olisi kiva kuulla
tuosta ja muustakin lisää. Olisiko
vielä joku, jolla on tietoa vanhoista
asioista?”
Iisakki oli hiljaa. Iisakki ei tiennyt arkuista eikä välivarastoista

mitään. Isoviha oli loppunut hyvän
aikaa ennen aitan rakentamista, ja
tuskin puheet arkuista mitenkään
voisivat liittyä kasakoiden hirmutöihin täällä hämäläisten kaukaisilla erämaa-alueilla. Pikemminkin
tarina lienee vuosikymmenten varrella värittynyttä arkihistoriaa.
”Kerro onko pidetty juhlia aiemmin?”
”Kyllähän juhlittu on. Niinkuin
silloin, kun torppaa laajennettiin
pellolle päin. Se tapahtui vuonna
1900 tai jotain sinne päin. Mutta
tuo on hyvä kysymys Iisakki. Juhlat näyttäytyvät nykyään niin kovin
erinäköisinä kuin aikaisemmin.
Suurin juhla taisi olla silloin, kun
sodasta palasi taloon mies. Kaikki
eivät palanneet.”
Pellinen katsoi valokuvaa tuvan
seinällä. Siinä on useita sukupolvia
pöydän ympärillä. Sama kello seinällä ja kuvassa. Kuvan taakse oli

kirjoitettu nimiä ihmisten kohdille.
Yhden nimen perässä luki: Kaatunut kannaksella -42. Iisakki alkoi
epäillä, että oliko nyt laitaa järjestää
isot juhlat vaan siksi, että talo täyttää vuosia?
”Kuulehan Iisakki. Kyllä juhlat
pidetään syyskesällä. Olen minä
niin paljon ehtinyt nähdä ja kuulla,
että katson olevani oikeutettu myös
kerran omiin juhliini. Ajattelepa
vaikka sitä, että tuo aitta oli jo 6
vuotta seissyt, kun Yhdysvaltain
itsenäisyysjulistus annettiin. Tai
että 3-vuotiaana kuulin Hiiskulan
kartanon viimeisimmästä omistajanvaihdoksesta. Laajennukseni
valmistui samanaikaisesti GallenKallelan maalatessa Kalevalafres
kojaan Suomen paviljonkiin Pariisin maailmannäyttelyssä 1900.
Olin silloin jo 34-vuotias. Sibeliuksen Ainolaakaan ei oltu edes
aloitettu rakentamaan.

Viimeisin sota loppui Suomessa,
kun olin 79-vuotias. Nykyinen
emäntäni syntyi, kun täytin 101
vuotta. 129-vuotias olin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Olen
lähettänyt lapsia ensin kiertokouluun ja sittemmin 29-vuotiaasta
lähtien meidän omaan kyläkouluumme. Edelleen lähetän, ja aion
lähettää vastakin. Iloja ja suruja
olen nähnyt ja lohduttanut lämmöllä kylmältä ja tuiskulta useita sukupolvia ja sukuja. Kesken olen, mutta kyllä juhlat silti pidetään syyskesällä.”
”Selvä se, niin me tehdään”, sanoi Pellinen. ”Mutta mitenkäs
kaikki järjestelyt; kutsuminen, tarjottavat ja mitä kaikkea juhliin nyt
liittyykään?”
”No kutsuhan tässä jo onkin,
mutta muut asiat me kyllä jätetään
nykyisen isäntäväen huoleksi”,
tuumasi talo.

KUTSU
Tervetuloa Nybackan talon 150-vuotisjuhliin
lauantaina 27. elokuuta 2016 kello 14.00 alkaen.
Tilaisuus on vapaamuotoinen. Jos sinulla on tarina, muisto tai
mieleenpainunut tieto Nybackasta, kuulisimme sen mielellämme.

Kaarina Pullinen 050 363 2967 - Tero Pullinen 050 372 8399
Lopentie 1775, 03790 Vihtijärvi
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Vihtijärven Marttojen
tervehdys kyläläisille
Teksti ja kuva: Eija S Jokinen, Vihtijärven Marttojen puheenjohtaja
Vihtijärven Martat jatkaa toimintaansa vireästi ajan haasteita seuraten. Meillä on tällä hetkellä 32 jäsentä ja toimintaa
joka kuukausi.

Marttojen teemana Kaunis hyötykasvi
pihassa ja puistossa

Tänä vuonna valtakunnallista Vihervuotta vietetään viidettä kertaa. Teeman nimeää ympäristöministeriö ja kokonaisuudesta vastaa Ympäristöliitto. Marttojen oma teema on Kaunis hyötykasvi pihassa ja puistossa. Tavoitteena on istuttaa
vähintään 1000 uutta hyötypuuta tai -pensasta. Marttaliitto
on haastanut marttayhdistykset lahjoittamaan ja istuttamaan
hedelmäpuita ja marjapensaita vanhustentalojen, päiväkotien
ja koulujen pihoille tai muihin sopiviin paikkoihin.
Vihtijärven Martat tulee kantamaan kortensa kekoon omalla kylällä. Paikkojen valinnassa teemme yhteistyötä muiden
kylän yhdistysten kanssa.

Lähiruokaa omasta ruukusta,
laatikosta tai kasvimaalta

Jokainen meistä haluaa nauttia tuoreista yrteistä ja kasviksista.
Yrttien kasvatus on helppo tapa aloittaa viljely. Martat.fi-sivustolta löytyvillä ohjeilla menestys on taattu. Pitää vain muistaa
kastelu, se kun tuppaa joskus unohtumaan.
Voit laittaa yrttejä vaikkapa kukkapenkkiin tai ruukkuun ikkunalaudalle viherkasviksi. Sieltä on kiva nappasta yrttejä salaattiin,
leivän päälle tai koristeeksi – yrtitkin tykkäävät tästä.
Vihtijärven Marttojen toimintasuunnitelmassa on järjestää nuorille kokkikurssi alkusyksystä. Toivomme, että saamme vetäjäksi nuoren kokkiammattilaisen.
Syksyn sieniretki tehdään, jos vain satoa kasvaa.
Aurinkoista ja kasvullista kesää kaikille Vihtijärven asukkaille!
Lisäksi onnea 20-vuotiaalle Vihtijärven kylälehdelle ja menestystä tuleville vuosille!

VIHTIJÄRVEN MARTAT RY
Eija S Jokinen, puheenjohtaja • 0400 471 877 • esj.musiikki@kolumbus.fi
Merja Lyyra-Vihtkari, sihteeri • 040 8486 505 • merja.lyyra-vihtkari@kolumbus.fi
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Varttuneiden kesäjuhlilla
on rento tunnelma
Teksti ja kuvat: Änise Haapalainen

Syökerin rannalla on jo kolmena vuonna pidetty varttuneemman väen kesäjuhlia. Uusi perinne on
syntynyt palvelutaloyhdistyksen vapaaehtoisten voimin. Juhla on tiistaikerhon talvikauden toiminnan
huipennus.
Juhlissa osallistujat itse luovat ohjelmaa ja mukaan
pyydetään myös vierailevia tähtiä, kuten Eija Sinikkaa. Haitaria soittavat ansiokkaasti Raine Oksa ja
Pertti Vikgren. Lauluvihot ovat ahkerassa käytössä.
Rannalla pelataan muun muassa hernepussin heittoa.
Vakioruokailuksi on muodostunut makkaran ja
lättyjen paisto sekä kahvit. Ruokailu hoituu täysin
tiistaikerhon vapaaehtoisten voimin ja väen kuljetukset paikalle järjestetään samoin.
Perinne jatkuu taas juhannuksen jälkeisenä
torstaina 30.6.2016. Tervetuloa!

Laulu raikasi Eijan johdolla.

Tiistaikerho toivottaa tervetulleeksi lisää jäseniä.
Kerho kokoontuu joka toinen tiistai loka-huhtikuussa.
Seuraa ilmoittelua paikallislehdissä ja kylän nettisivuilla.
Lisätietoa: Vihtijärven palvelutaloyhdistyksen sihteeri
ja rahastonhoitaja Änise Haapalainen 040 511 6630

Kesä
Oli aurinko hiljan noussut
lyhyestä unestaan,
kun heräsin lintujen lauluun,
ulos katsoessani, kuin kuvatauluun.
Pellon laidassa käyskenteli
pari peuraa verkkaisesti,
ne pysähtyivät hetkeksi,
kuin kuvattavaksi.

Syökerin rannalla aurinko paistoi.

Tuli jänis myös apilaa syömään
ja leikkiä lyömään.
Pöllötkin suonlaidalta
liikkeelle lähti,
saalistivat matalalta.
Samanaikaisesti
lintujen sirkutus voimistui
pihapiirin täytti konsertti,
joka täysin onnistui,
ilman etukäteisharjoitusta,
koska Luoja on kaiken
hyväksi luonut,
linnutkin ihmisen iloksi suonut.
Anna-Liisa Vottonen os. Ranta-aho

Ilkka rakentaa joka vuosi keittokatoksen ahkerille kokeille.
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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.

Ylimmäisen kalastusyhdistys

Pyydysmerkit, kalastuksen valvonta Ylimmäisellä
Ilkka Haapalainen
p. 0500 436 189

Ilmoita alueen suurpetohavainnot:
Risto Kivistö puh. 0400 190 895, toimii suurpetoasiamiehenä
Vihtijärvellä ja ilmoittaa havainnot eteenpäin riistanhoitopiiriin.
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Pakina: Syntinen mies alkaa hyveelliseksi
Teksti: Aku Ahlholm • Kuva: Tero Pullinen
Päätin lopettaa paheeni. Ja kun kerran sain niin hienon
oivalluksen, päätin aloittaa uusia hyveitä silläkin uhalla, etten
olisi enää syntinen mies.
Lopettaisin siis alkoholin käytön ja tupakoinnin. Vähentäisin kahvin juontia, rasvaisen ruuan syöntiä ja sosiaalista
mediaa. Luopuisin BMW:n maasturistani, tuosta ympäristötuholaisesta.
Hyveitä aloittaisin saman verran: pitkiä kävelyitä, jopa
lenkkeilyä ja oikein hikiliikuntaa, painonhallintaa ja henkisesti yleviä kulttuuririentoja. Hyveellisen miehen auto olisi
tietenkin karvalakki-Corolla tai Skoda, joku vähäruokainen
ympäristöauto.
Lopulta odotettu hyveiden vuosi 2015 alkoi. Tipaton elämä
sujui hienosti, kun olin etukäteen päättänyt lipsua veljen synttäreillä ja ystävän tullessa kylään. Syksyyn mennessä olin
tehnyt lisää poikkeuspäätöksiä ja huomannut sen, että
repsahdukset ovat elämän suola. Kukapa olisi täydellinen.
Tupakoinnin lopetin kaksikin kertaa. Kesällä hankin pillereitä, jotka saisivat paatuneenkin nikotinistin himot kuriin.
Ne tepsivät, kunnes tulehtui kitalaki ja lääkäri keskeytti kuurin. Nyt saattoi taas iltaisin silloin tällöin nauttia sikarin,
sehän ei haittaa. Eihän, eihän.

Kahvin ja rasvaisen ruuan vähentämisen päätin siirtää
tuonnemmaksi. Aikuinen mies saa sentään päättää omasta
elämästään. Niin oli syntisen miehen elämä muuttumassa
hyveelliseksi. Vähitellen kävelyni vaihtuivat lenkkeilyksi.
Hikiliikuntaan valmistauduin ostamalla kirpparilta uudet
jääkiekkohousut. Ylevät kulttuuririennot aloitin käymällä
katsomassa huippujalkapalloa.
Sitten tuli tuomio. Ukko ylijumala ilmoitti, etten ota asiaa
riittävän vakavasti. Hän pelkäsi, etten vaihtaisikaan autoa ja
päätti hajottaa siitä vaihdelaatikon. Mutta olisin niin halunnut
repsahdella silloin tällöin, selitin Ukolle.
Laitoin silti kiltisti nettiin myynti-ilmoituksen viallisesta
Bemarista. Ukko jatkoi järeitä otteitaan, sillä heti soitti mies
Betlehemistä. Ihmisen poika pyhästä kaupungista halusi ostaa
auton isälleen lahjaksi.
Peljästyin suuresti, mutta oivalsin pian, että muutamalla
pienellä hyveellä voin repsahdella muutamiin pieniin paheisiin.
Kun ajelen pikkuruokaisella autolla, enkä käytä sosiaalista mediaa, voin olla sopivasti syntinen.
Aku Ahlholm, syntinen mies
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Tarina ohjaamisesta ja
valmentamisesta
Teksti ja kuvat: Jukka Vihtkari, Vihtijärven Uhkan puheenjohtaja

Se taisi olla kesän loppupuolta vuonna 2012, kun syntyi ajatus tarjota oman kylän lapsille liikuntaa ohjatusti ja asettaen
pienen pieniä kilpailutavoitteita. Sitä ennen olin muutaman
pikku pirpanan kanssa käynyt Nummelan urheilukentällä
ottamassa kilpailutuntumaa paikallisissa nappulakisoissa.
Kesän lopulla olin jotenkin ajautunut mukaan toimitsijaksi
yleisurheilun Vattenfall-seuracupin finaaliin, joka järjestettiin samaisella Nummelan urheilukentällä Suomi–Ruotsi
-maaotteluviikonloppuna. Siinä toimitsijahommien yhteydessä pohdiskelin, että miksei sitä meidänkin kylältä voitaisi
kirjaimellisesti ponnistaa. Yleisurheilukentällä tunnelma oli
kaikkia kannustava, joten siihen olisi helppo liittyä mukaan
niin juniorin kuin aikuisenkin.
Tästä se sitten lähti ja heti samana syksynä harjoitusringissä oli mukana 10–12 kotikylämme eri-ikäistä lasta. Tällä määrällä taisimme muodostaa suurimman yksittäisen ryhmän
Vihdin Viestin kisajoukkueesta, kun seuraavan kesän kilpailut koittivat. Sama vauhti on jatkunut edelleenkin ja kisajoukkueessa meitä on ollut Vihtijärveltä kutakuinkin samansuuruinen määrä. Tosin aktiivisten harjoituksissa kävijöiden määrä on tuosta merkittävästi pudonnut.
Mukaan harjoituksia vetämään lähti myös Ismo Hulkko,
jonka kanssa homma saatiin mukavasti pyörimään. Siinä vaiheessa yleisurheiluharjoitusten vetämisestä ei vielä kovin paljon ollut kertynyt kokemusta, joten tietoa piti kaivaa monista eri lähteistä. Onneksi tarjolle tuli lajikoulutusta, josta sai
tukea omaan tekemiseen. Tällaisen koulutuksen seurauksena käy helposti niin, että tiedon nälkä kasvaa entisestään. Näin
kävi minulla. Samalla juniorit kasvavat ja tarvitsevat enemmän asiantuntemusta. Harrastuksesta on tullut tavoitteellisempaa, minkä myötä jokainen haluaisi saada itsestään enemmän irti. Näin siinä juuri käy: kasvetaan lasten harrastusten
mukana. Ensin sitä on lasten ohjaaja, sitten nuoriso-ohjaaja ja
sen jälkeen nuorisovalmentaja. Polku jatkuu toki tästäkin
eteenpäin, mutta tätä vaihetta kohti itse olen menossa.
Jos on itse motivoitunut ja innostunut valmentamisesta, pärjää varmasti pitkälle. Valmentajasta tulee itse harrastuksen ja
sen suoritusten sekä tulosten parantamispyrkimysten lisäksi
kasvun ohjaaja nuoren omien vanhempien ohella. Valmenta-

Numerolappu rintaan ja menoksi. Kuvassa Janna Vihtkari ja
Varpu Virmavirta.
jan tulisi rohkaista nuorta tekemään asioita, joihin nuori ei vielä
itse itsestään usko. Tekemisellään, sanomisellaan tai sanomatta
jättämisellään valmentaja auttaa suoriutumisessa. Siinä ohessa
pitäisi yrittää saada nuori itse arvioimaan omaa tekemistään.
Samalla pitäisi ymmär tää ryhmän käyttäytymisen ja ryhmäilmiöiden psykologiaa. Vuorovaikutustaidot ovat aina tarpeen,
ja aikuisen tulisi osata tulkita tuntemuksia ja aikomuksia. Jos olet
teini-ikäisen nuoren vanhempi, kuulostaako tämä peruspäivältä?
Onhan tämä toki edelleen hauskaa ja palkitsevaa tekemistä, mutta kuten sanotaan – tieto lisää tuskaa.
Viimeistään kun nuori saavuttaa 15 vuoden ikäpaalun, alkaa
kato käymään harrastusten suhteen. Näin valitettavasti on tapahtunut tämänkin ryhmän kanssa, josta on jäljellä enää valmentaja
ja kolmesta neljään valmennettavaa. Nyt toiveena olisikin saada
seuraava polvi liikkeelle tämän harrastuksen pariin. Näin mukaan
saataisiin uutta verta toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Uusille tekijöillekin löytyisi heti apuja jo omalta kylältä, täällä kun on
useampiakin lajikoulutuksen käyneitä. Mikä parasta, nyt olisi valmiina pikku pirpanoille polku juuri niin pitkälle, kuin kiinnostusta riittää.

VIHTIJÄRVEN UHKA RY
HALLITUS 2016
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
muut jäsenet

Jukka Vihtkari, p. 0400 802369
Niko Einesalo, p. 050 5612766
Eija Jokinen, p. 0400 471877
Suvi Virkki, p. 050 3361234
Anja Lindell, Petri Palonen,
Ilkka Ruhanen, Sari Ruuskanen
ja Marko Viljanen

JAOKSET

HIIHTO
YLEISURHEILU
KUNTOILU
PALLOILU
TENNIS
KUNTOSALI
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Niko Einesalo, p. 050 5612766
Jukka Vihtkari, p. 0400 802369
Eija Jokinen, p. 0400 471877
Jukka Vihtkari, p. 0400 802369
Pasi Oksa, p. 040 5480368
Hanna Oksa, p. 040 5411155

Puut ja
maisema

Puutarhurin palsta

Teksti: Kaarina Pullinen

Tämän vuoden Vihtijärveläisen kannessa komeilee
vaahtera. Kuvan puu kasvaa Hiiskulan Hurranmäessä, 1900-luvun alkupuolella rakennetun talon pihassa. Kuvaaja Juha Ahvenharju kertoo, että kuvaushetkellä vaahtera loisti syysväreissä.
Maisema koostuu monista eri elementeistä, puut
ovat olennainen osa maisemaa. Tänä vuonna vietetään ympäristöministeriön nimeämää Vihervuotta,
jonka tavoitteena on aktivoida yksittäiset ihmiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset toimimaan paremman ja
viihtyisämmän elinympäristön puolesta. Vuoden pääteemana on kestävä suomalainen maisema. Kyläyhdistys osallistuu Avaimet Maisemaan -hankkeeseen,
jossa kiinnitetään katse kylän maisemaan. Seuraa ilmoittelua kylän kotisivuilla.
Koulun pihaan on istutettu tammi koulun 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1995. Kylän keskustassa,
Kytäjäntien risteyksessä, kasvaa hopeakuusi, jonka
saimme Herrakunnan kyläyhdistykseltä lahjaksi Vuoden Kylä 2010 -nimityksen johdosta. Tänä vuonna kylän yhdistykset ovat yhdessä päättäneet istuttaa kyläl-

le Anu Kuuselan muistopuun, maisemahankkeessa
saamme toivottavasti vinkkiä puun lajista ja istutuspaikasta. Ensi vuonna juhlitaan Suomen 100-vuotisjuhlaa ja aiheellista olisi varmastikin istuttaa puu
myös tämän merkkitapauksen johdosta.
Vihtijärvellä kasvaa useita hienoja, vanhoja puita.
Haluatko kertoa tarinan sinulle tärkeästä puusta? Lähetä tarinasi ja mahdollinen kuva puusta Vihtijärveläisen ja kylän kotisivujen osoitteeseen toimitus(at)
vihtijarvi.fi, julkaisemme tarinoita kylän kotisivuilla
ja ehkä vielä ensi vuoden Vihtijärveläisessä.
Katse maisemaan! Kehitetään yhdessä asuinympäristöämme!
Kaarina
PS: Tämän lehden puutarhurin palstalla oli vuonna
2012 kirjoitus puista ja niiden istutuksesta – istutusohjeineen. Vanhan lehden löydän kylän kotisivuilta
kohdasta Vihtijärvi/Kylälehti/Vihtijärveläinen 2012

2016 kirjavinkki
Matti Mäki:

Haaviston kylässä
– Ihmisiä Meritien varrelta
Karkkilan kotiseutuyhdistys 2012

Vihtijärven naapurikylän,
Karkkilaan kuuluvan Haaviston historiikki.

Matti Mäki on paneutunut ansiokkaasti kotikylänsä
historiaan, taloihin ja ihmisiin.
Tekstissä vilahtaa monia vihtijärveläisiäkin paikkoja
ja henkilöitä.
41

VU

Anja Lindell
Koulutettu hieroja
Yrjöläntie 91, Vihtijärvi
040 549 3142

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

Happy Branding Company
Brändin ytimen kirkastus, brändin muotoilu
ja jalkautus.
Markkinointitoimisto.
Rauhaniementie 9, 03790 Vihtijärvi
050 3560694
pekka.ruokolainen@happybrandingcompany.fi
www.happybrandingcompany.fi
Harvitek Ky
Ilmanvaihtotyöt ja -tarvikkeet sekä
laitemyynti, vesikattotyöt, rakennuspeltityöt,
sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet,
minikaivurivuokraus, 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
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
0400-934336
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
Rakennustoimi TELA
Rakennus ja remontointi
040 535 8225/Tero Hyytiäinen

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

Tarja Birgitta Taskinen Oy
Romanihameet, korjausompelu,
mittatilausvaatteet.
Petlehemintie 14, 03790 Vihtijärvi
0408389644, fax: +358985657147
tarja.tyo@gmail.com, www.tarjataskinen.com
Tietotili Consulting Oy
Auktorisoitu tilitoimisto, taloushallinnon
ulkoistuspalvelut
Tietotili Audit Oy
KHT-yhteisö, tilintarkastuspalvelut
Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki
09 7253 0800 tai 0400452 322
veikko.virkki@tietotili.fi
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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 työturvallisuusjärjestelmien 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

Vanamo Works
Toimittajan ja puutarhurin palvelut
heli.einesalo@gmail.com, 050 462 0550
Vihdin eläinfysioterapia
Eläinfysioterapia ja luennointi
044-5386069/Heli Hyytiäinen

Oy Woodeco Ltd
Royal Purple, 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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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

TAKSI

Leena Suosilta
LÄYLIÄINEN
Puh. 0500 203 205

Jaanan TAKSI
LÄYLIÄINEN
Puh. 040 738 7521

Vartissa Vihtijärvellä!

Ratsastusta rennossa ilmapiirissä
pienellä maalaistallilla Haavistossa.
Avoinna sopimuksen mukaan.
045 674 8154

www.jetantalli.fi
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Oman kylän väelle -20% vuokrahinnoista

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

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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Sahausta ja puutavaraa

LOPEN JÄTEHUOLTO

Lasse Petrell

Timo Ranta

050 5555 294 /lasse.petrell@gmail.com
Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen

- loka-, jäte- ja siirtolavakuljetukset
- viemärien avaukset
- vessojen vuokraukset

p. 019 443 488
auto 0500 486 788
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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

LAKIPALVELUJA

Osaamiseni ja kokemukseni on vahvimmillaan
sopimus- ja rakennusriidoissa, asunto- ja kiinteistökauppa-asioissa sekä irtisanomis- ja työsuhderiidoissa. Hoidan myös isot perintäasiat.
Muutkin oikeudelliset pulmat tulevat kyseeseen.

Haluan pysyä väleissä kaikkien kyläläisten
kanssa, josta syystä en ota hoitaakseni avioeroja tai naapurusten välisiä riitoja olivatpa
ne mitä laatua tahansa. Riidoissa pyrin ensisijaisesti sovintoon vastapuolen kanssa ja jos se
ei onnistu, niin sitten tavataan käräjäsalissa.
Veloitusperusteeni ovat taatusti edulliset, parhaimmillaan asiakkaalleni ilmaiset (vastapuoli
tai oikeusturvavakuutus maksaa). Ensikeskustelu 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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• 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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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

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

Löydät meidät Facebookist
Sinulla idea - meillä toteutus

www.happybrandingcompany.fi

a www.facebook.com/OasisMediaFinland
www.oasismedia.fi
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Kodikas englannin- ja suomenkielinen päiväkoti
luonnonkauniilla paikalla Perttulassa.
Hyvien kulkuyhteyksien varrella
alle 1km Lopentieltä.
Lapset saavat yksittäistä huomiota ja oppivat
arkiaskareiden, leikkien ja laulujen avulla puhumaan
myös englantia.
Toimintaamme kuuluu askartelua, musiikkia, teatteria/
tarinan kerrontaa, leivontaa, monipuolista liikuntaa (esim.
luistelua omalla kentällä) sekä paljon vapaata leikkiä.
Tuemme luovuutta, turvallisuudentunnetta ja otamme
huomioon lasten yksilölliset tarpeet.

1-6- vuotiaat tervetuloa
tutustumaan!
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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 8–20
su 11–19

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 12-17
Antti gsm: 0400-851 742
Muina aikoina: la 9-14
Anne gsm. 040-746 2968
Tammikuussa suljettu.

VALOKUVAUSTA
Arkeen ja juhlaan
www.ahvenharju.com
050-466 9381
juha@ahvenharju.com
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VIHDIN KESÄTEATTERISSA 2016

ÄKKILÄHTÖ

TALLINNAAN

MUSIKAALINEN KOMEDIA
KÄSIKIRJOITUS JA OHJAUS MARKKU HYVÖNEN

SMILE

Ensi-ilta la 18.6.2016 klo 17
ti ..... 21.6. ......... klo 19 LM
ke ... 22.6. .........klo 19
su ... 26.6. .........klo 17
ti ..... 28.6. .........klo 19
ke ... 29.6. .........klo 19
la .... 30.7. .........klo 17
su ... 31.7. .........klo 17
ti ....... 2.8. .........klo 19
ke ...... 3.8. .........klo 19
to ...... 4.8. .........klo 19
la ...... 6.8. .........klo 17
su ..... 7.8. .........klo 17
ti ....... 9.8. .........klo 19
ke ... 10.8. .........klo 19
to .... 11.8. .........klo 19
la .... 13.8. .........klo 17
su ... 14.8. .........klo 17
ti ..... 16.8. .........klo 19
pe ... 19.8. .........klo 22 yö
la .... 20.8. .........klo 22 yö

Esityspaikka
Vihdin kesäteatteri
Kirkkoniementie, Vihti kk
Esityksen kesto noin 2,5 h
Ennakkomyynti ja varaukset
Vihdin Teatterin toimisto
Tuusantie 1, Nummela
avoinna ark. 9.30-14.30
puh. 0400 975 068
toimisto@vihdinteatteri.fi
Lippujen hinnat
peruslippu 19,eläke, opiskelija, työtön 17,lapset (alle 16v) 11,Kysy myös ryhmäalennuksia!
Liput myös NetTicket.fi
Lipunmyynti ovelta
tuntia ennen esityksen alkua.

www.vihdinteatteri.fi

Royal Purple, Tri-Flow ja
Bel-Ray erikoisvoiteluaineiden
maahantuonti ja myynti
MITO-tuotteet teollisuuden
kunnossapitoon
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KAHVILA – KIOSKI

SYÖKERIN TUPA
AVOINNA KESÄLLÄ JOKA PÄIVÄ KLO 21:EEN!
Kesän aukioloajat (kesä-elokuu)

Ark
La
Su

4.30 - 21.00
8.00 - 21.00
9.00 - 21.00

Talven aukioloajat

Ark
La
Su

Vastaleivotut
kahvilatuotteet

Jäätelöt,
virvokkeet,
makeiset

Elintarvikkeet

Lounas 10.30-14
Grillituotteet aina

Veikkauksen
toimipiste

Matkahuollon
toimipiste

4.30 - 19.00
8.00 - 19.00
9.00 - 19.00

Oluet, siiderit,
lonkerot

Hampurilaiset
ja ateriat

Asiamiesposti

Tuvan päätyyn avattu nyt myös pub!

