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Hei, onko siellä ketään?
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Teksti: Anu Nilsson ja Kaarina Pullinen

Kädessäsi on uusin Vihtijärveläinen. Lehteä on tehty jo 17 vuotta, joten ensi vuonna juhlitaan täysi-ikäistä
kylälehteä.
Lehteä ja kylän kotisivuja (www.vihtijarvi.fi) toimittaa edelleen kylän ensimmäisen kehittämishankkeen
puitteissa perustettu mediatiimi. Vapaaehtoistyötä tiedottamisen saralla tehdään enimmäkseen innolla ja
nautinnolla, toisinaan suurella vaivalla ja harvoin viimeisillä voimilla. Palautetta olemme saaneet jonkin
verran, mutta joskus tulee mieleen että luetaankohan lehteämme ja seurataanko kotisivujamme? Luetko
sinä tämän lehden kannesta kanteen? Mitä mieltä olet siitä? Mitä tekisit toisin? Mikä juttu kiinnosti? Mistä
aiheesta haluaisit kylälehdestä lukea? Nappaa nyt kylälehden välistä tai Syökerin Tuvalta palautelomake ja
kerro mielipiteesi!
Kylän kotisivujemme kävijäseurannan mukaan niitä luetaan melko ahkerasti. Alkuvuoden tilastoja analysoidessa huomasimme, että päiväkohtaisia käyntejä on 70-130. Viikoittain sivustolla vierailee 600-800 ja
kuukausittain noin 3000 kävijää. Huhtikuun 15. päivä oli alkuvuoden ennätys, jolloin eri kävijöitä oli 132.
Reilu 70 % kaikista kävijöistä on ”kanta-asiakkaita” eli sivustolle palaavia. Kommentteja saamme kuitenkin melko harvoin, vaikka mielellämme niitä lukisimme. Olemme kiitollisia kaikesta saamastamme
palautteesta ja vaikka lähettämääsi ideaa ei ehkä olekaan toteutettu, se on kuitenkin aina käsitelty ja saattaa
putkahtaa esiin myöhemmin.
Otamme mielellämme vastaan myös muuta palautetta ja erityisesti kylää koskevia kehitysideoita.
Me kaksi allekirjoittanutta työskentelemme nyt molemmat kylän hyväksi eri hankkeiden puitteessa.
Jos siis mielessäsi kytee hieno idea kurssista, tapahtumasta, yritysyhteis
työstä, ympäristöasioista tai ihan mistä vaan kylään liittyvästä, niin
ota yhteyttä.
Hyviä lukuhetkiä kylälehden parissa toivovat
AnuN ja Kaarina
P.S. Tänä keväänä olemme kiinnittäneet entistä
e nemmän huomiota paikallisten ja lähialueiden yritysten
esilletuomiseen lehdessä. Katse siis yritysluetteloon ja
ilmoitusosioon: kylällä ja lähialueilla on laaja kirjo yrittäjiä
ja palveluntarjoajia. Tarkastele listaa – palvelu tai tuote saattaa
löytyä läheltä.

Vihtijärveläinen – Vihtijärven kylälehti ilmestyy kerran vuodessa
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Hanketoimintaa

Kylän kehittämishanke II on edennyt Anun toimesta suunnitelman
mukaisesti. Viimeisin saavutus on
kylätalon kalustuksen toteuttaminen. Hissin ansiosta nyt varttuneemman väen tiistaikerhokin
kokoontuu kylätalolla. Talolla on
toimintaa lähes joka päivä ja joina
kin päivinä aamusta iltaan. Lisäksi syksyllä on alkamassa erilaisia
kursseja, joten seuratkaa ilmoittelua kotisivuilla.
Toinen merkittävä hanke,
VITAL – uusmaalaisen kylän
kehittämismalli, on alkanut tammi

VU

N KYLÄ

20

TIJÄRV
I
VIH

Teksti: Anu Kuusela

Kiitos luottamuksesta jatkaa
kyläyhdistyksen puheenjohtajana.
Viimeiset kymmenen vuotta tuli
täyteen Vihtijärven rekisteröidyssä kyläyhdistyksessä ja sitä ennen
olin kylätoimikunnan puheenjohta
jana vuodesta 1996. Olin vielä
halukas jatkamaan, koska mielenkiintoiset tämänhetkiset hankkeet
ovat vireillä seuraavat pari vuotta.
Lisäksi kylätoiminta on vain niin
tavattoman mukavaa ja antoisaa
muun luottamustoimen ohella. Toimiva, hyvä hallitus on hitsautunut
tehokkaaksi ryhmäksi, jonka kanssa on ilo työskennellä. Erittäin suuren lisäarvon toiminnalle antavat
meidän kaksi tehokasta koordinaattoriamme Anu Nilsson ja
Kaarina Pullinen. Kylätoiminta
on muotoutunut suurelta osin hanketoiminnaksi kylien kehittämisessä. Tavanomainen kyläyhdistyksen toiminta, kuten puurojuhlan
järjestäminen, sen sijaan ei kuulu
hankerahoituksen piiriin. Toiveissa on, että kyläkoordinaattori voitaisiin tulevaisuudessa palkata tai
hankkia ostopalveluna tavanomaiseenkin toimintaan.
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Puheenjohtajan katsaus

O

kuussa. Sen hankevastaavana on
Kaarina. Hankkeessa on myös
kansainvälinen osuus ja kumppani
kylää olemme hakeneet Irlannista.
Kansallinen osuus on kansainvälistä suurempi ja merkittävämpi ja
kylän kannalta jopa elintärkeä.
VITAL:ssa kartoitamme kyläläisten ja sidosryhmien kanssa Vihtijärven kehityskuvaa pitkälle tulevaisuuteen. Siinä huomioidaan
kylän tarpeet ja mahdollisuudet
monelta kantilta. Tärkeintä tässä
työssä on yhteistyö ja avoimuus
osapuolten kanssa. Kunhan saamme Ely-keskuksen myönteisen päätöksen, järjestämme infotilaisuuden asiasta.

Osakuntaliitos
Nurmijärveä kohti?

Vihtijärven liittyminen Nurmijärveen olisi ilmeisen luontevaa Vihtijärven kannalta. Kylän palvelut
suuntautuvat jo nyt suurelta osin
Nurmijärven suuntaan. Peruskoulun jälkeen opinnot voivat jatkua
Pertt ulan ammattikoulussa tai
Arkadian lukiossa Klaukkalassa.
Terveyspalvelut saadaan nyt
Hyvinkäältä iltaisin ja viikonloppuisin. Lähimmät poliisipalvelut ja
kunnantalon palvelut ovat saatavissa Nurmijärven kirkonkylältä. Jotkut kunnan palvelut tullaan hoitamaan myös tulevaisuudessa joiltain osin henkilökohtaisella käynnillä, vaikka koko ajan ollaan
menossa sähköisten palvelujen
suuntaan. Kuntaliitosneuvotteluissa ala-asteen tulevaisuus on keskus
telun pohjana ja sen säilyminen on
meille kaikkein tärkeintä.
Lähin päivittäistavarakauppa
Röykässä palvelee aamusta iltaan.
Kaikki muutkin kaupat erikoiskaupat mukaan lukien ovat paremmin
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saavutettavissa Nurmijärven suunnalla. Musiikkiopisto ja muita
vapaa-ajan palveluita on myös
Klaukkalassa. Julkinen liikenne
Helsinkiin on erittäin hyvä. Useita linja-autovuoroja kulkee aamusta iltaan Helsinkiin ja takaisin. Viimeisin vuoro Helsingistä Vihtijärvelle lähtee klo 20:30. Työmatkaliikenne julkisilla välineillä toimii
jo nyt ja tulee todelliseksi vaihtoehdoksi viimeistään silloin, kun
Klaukkalaan rakennetaan matkakeskus.
Meille vihtijärveläisille nämä
asiat ovat selviä ja näkemykseni on,
että palvelut tulevat parantumaan
jos liitymme Nurmijärveen. Mikä
sitten Nurmijärven tilanne tulee
olemaan, aika näyttää. Mielestäni
Keski-Uudenmaan suurkuntakin
on parempi vaihtoehto, kuin Vihdin kaavailemat vaihtoehdot. Vihti
järvi keskiuusmaalaisena kylänä
lienee luontevampi kuin espoolaise
na kylänä. Vihdin intresseissä liittymissuuntana on Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen, eikä missään tapauksessa Lohjan suunta.
Vihdissä oman itsenäisyyden pitäminen ja jääminen ulkopuolelle ei
tunnu järkevältä jos muut muodostavat suuria liitoskuntia. Vihtijärven Nurmijärveen liittämisen vah
vimpana perusteena on siis työpaikkojen ja palvelujen suuntautuneisuus ja saatavuus, mikä on myös
kuntarakenneuudistuksen päämäärä. Uskon, että Vihtijärvi kauniina
ja aktiivisena kylänä on haluttu
kumppani – saisihan Nurmijärvi
puuttuvan tulppaanin terälehden
kuntakarttaansa.

Kirpputori

Kirpputori on avoinna myös tänä
kesänä ja Kaija Silvasti toimii

edelleen kirpputorivastaavana.
Kirpputori tuotti hienosti 4200
euroa viime vuonna. Tuo tulo on
kylän toiminnan kannalta erittäin
tärkeä ja merkittävä. Ilmoittautukaa Kaijalle myyntivuoroihin ja
olette mukana kantamassa oman
kortenne kekoon meidän kaikkien
yhteiseksi hyväksi. Sitä paitsi kirppiksellä on mukava olla myymässä
ja siellä tapahtuu joskus aika hauskojakin asioita. Hiiskulan kartanolle kauniit kiitokset Kylänpään
kirpputoritilasta.

Muu toiminta

Kyläyhdistyksen muu toiminta on
vakiintunut. Kulttuurin puolella
järjestellään jälleen kamarimusiikkitapahtumaa heinäkuulle. ”Kammaritiimi” organisoi parhaillaan
tapahtumaa ja etsii rahoitusvaihtoehtoja. On hienoa, että saamme
tämän upean tapahtuman jo toisen
kerran Vihtijärven kappelille.
Mediatiimi on hienosti jo usean
vuoden ajan toimittanut Vihtijärve
läistä. Lehti on ilmestynyt jo vuo-

desta 1996. Lehti on laajentunut ja
sen taso on noussut vuosi vuodelta.
Ilmoitusmyynti on kasvanut huomattavasti. Kiitos tiimille ja ilmoittajille.
Mediatiimi pitää ajan tasalla
myös kotisivuja, jotka ovat saaneet
laajalti kiitosta ja joiden kävijämäärät ovat huikeat 650–750 viikossa. Kotisivut vaihtuivat uudelle
julkaisujärjestelmälle 1.6.2012,
jolloin niitä myös uudistettiin sekä
ulkonäöllisesti että sisällöllisesti.
Myös muu toiminta puurojuhlineen, kyläesittelyineen sekä joulukortinmyynteineen tukee kylätalon ylläpitoa ja toimintaa. Rautaromun keräys Syökerin tuvalla
Ollin Välitys Oy:n toimesta on
merkittävä tulo, johon jokainen
romuntuoja antaa oman panoksensa. Olli Muhlille suuren suuri kiitos järjestelyistä.
Kylän eri yhdistysten edustajien
tapaamisessa maaliskuussa toivoimme, että saisimme ränsistyneen Rokokodan purettua ja rakennettua uuden samalle paikalle.

Kuukauden pilakuva, elokuu 2013. Piirros: Ari Peura
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Kota on antanut suojan h iihtäjille
ja patikoijille jo vuodesta 1995 lähtien. Rakennus- ja purkutöihin
osallistuvat ilmoittautukaa koordinaattori Anulle. Olisi mahtavaa jat alevi Salon
kossakin tuntea K
Rokokodan runon tunnelmat ”…
onhan joukko ihmisiä, jotka tahtovat olla kuin kotka, viipyä hetken
korkeudessa, vaikka Rokon kau
neudessa. ”
Hyvät vihtijärveläiset ja muut
lukijat, osallistukaa kylän tilaisuuksiin Vihtijärvellä.
Kylässämme on hienoja tapahtumia tulevana kesänä. Tuokaa
ystävät ja sukulaiset mukananne,
niin saamme nauttia näistä tilaisuuksista tulevaisuudessakin.
Näkemisiin
Anu
Kirjoittaja valittiin kevään kyläkokouksessa yksimielisesti uudelleen Vihtijärven kyläyhdistys ry:n
puheenjohtajaksi.

Hei, vihtijärveläiset!
Teksti: Petra Ståhl – Kuva: Anu Nilsson
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maakuntavaltuustossa maaliskuun
lopulla. Maakuntavaltuustosta kaava jatkaa ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Vuonna 2006 vahvistunut maakuntakaava vietti hyväksymiskäsittelyssä pari vuotta, mikä on varmaankin realistinen tavoite myös nyt hyväksytyn
kaavan vahvistamisajaksi.
Vihtijärven alueelle ei toisessa maakuntakaavassa ole tehty muutoksia suhteessa 2006 vahvistettuun maakuntakaavaan. Vihtijärven osalta ehkä kiinnostavampi onkin seuraava maakuntakaavatyö, vielä tämän vuoden aikana käynnistettävä IV vaihemaakuntakaava, joka
Uudenmaanliiton alustavien ajatusten
mukaan pureutuu muun muassa viherrakenne-, logistiikka- ja elinkeinokysy
myksiin. Viherrakenneteeman alle mahtuu teemoja loma-asumisesta kulttuuriympäristöön, luonnon monimuotoisuu
teen, virkistykseen ja matkailuun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman pitäisi olla alustavan aikataulun mukaan
käsittelyssä jo syksyllä.
Toinen kuntakentällä puhuttava aihe
on kuntauudistus, ja omasta näkökulmastani mielenkiintoinen on erityisesti
sen merkitys kunnissa tehtävän maankäytönsuunnittelun ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta. Suurkunnat
ja sopimusperusteinen kehittäminen?
Vahvat peruskunnat ja metropolihallinto? Kokonaisuus on toistaiseksi mielessäni jäsentymätön, eikä riittävän tarkkoja vastauksia siihen, mitä eri vaihto-

ehdot merkitsisivät kunnan roolin kannalta oman yhdyskuntarakenteensa
kehittäjinä, ole toistaiseksi annettu. Yhtä
kaikki, vaihtoehtoja yhdistää tavoitteenasettelu, jossa korostuvat muun muassa
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja
tarkoituksenmukainen kehittäminen
sekä elinvoimainen kuntarakenne.
Vaikka muutosten tuulta onkin siten
ilmassa, tulisi aina muistaa että muutokset tarjoavat myös mahdollisuuksia.
Kehityksen seuraamisella, aktiivisella
vaikuttamisella ja rohkealla omalle tielle lähtemisellä voi edestä löytyä mahdollisuuksia, joiden olemassaolosta ei
polulle astuttaessa ole ehkä osattu edes
haaveilla. Joten ei muuta kuin rohkeasti tuulta päin – katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan!
Aurinkoista kesän odotusta!
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Olen Vihdin kunnan uusi maankäyttöinsinööri Petra Ståhl. Aloitin uudessa
tehtävässäni joulukuun alussa, mutta
Vihdin kunnan palveluksessa olen ollut
jo huhtikuusta 2010 lähtien. Koulutukseltani olen uudesta tittelistäni huolimatta Helsingin yliopistosta vuonna 2006
valmistunut filosofian maisteri. Luin
pääaineenani suunnittelumaantiedettä
ja yhtenä sivuaineena syvensin yhdyskuntasuunnittelun käytännön osaa
mistani teknillisen korkeakoulun arkki
tehtiosastolla.
Aiemmissa työpaikoissani olen
muun muassa tutustunut suuren kaupungin yleiskaavasuunnitteluun Espoon
kaupunkisuunnittelukeskuksen leivissä
sekä katsellut maailmaa muutaman vuo
den ajan myös konsultin silmin. Vihtiin
tulin alun perin kaavasuunnittelijaksi.
Vihdin kunnassa työtehtäväni ovat
alusta alkaen olleet laaja-alaisia. Suurimpana rikkautena – laaja-alaisuuden
ohella – pidän kunnassa vallitsevaa hy
vää yhdessä tekemisen meininkiä.
Maankäyttöinsinöörin työsarkaan kuuluu Vihdissä muiden ohella maapolitiikka, maaomaisuuden hallinta sekä kunnan kiinteistöjen myynti. Monipuoliset
tehtävät ja alati muutoksessa oleva kuntakenttä innostavat jaksamaan ja oppimaan uutta arkisen uurastuksen keskellä.
Maankäytössä ja kaavoituksessa suurin uutinen tänä keväänä lienee toisen
vaihemaakuntakaavan hyväksyminen
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Tiesitkö?

Meitä vihtijärveläisiä on yhteensä 537, josta pieni
enemmistö miehiä (275). Vihtijärveläinen on
keskimäärin 41-vuotias. Kappalemääräisesti
eniten on 49-vuotiaita sekä 4-vuotiaita
(molempia 14 henkilöä).

Ikäjakauma:
0-9 vuotta 70 henkilöä (joista 0-3 -vuotiaita 18)
10-19
68
20-29
32
30-39
75
40-49
78
50-59
86
60-69
73
70-79
39
80-100
16
(Tilanne 31.12.2012, lähde Vihdin kunta, Tilastokeskus)

Koko Vihdin asukasluku vuodenvaihteessa oli
28 674 ja kasvua edelliseen vuoteen 0,3 %.
Vihtijärvellä kasvua edelliseen vuoteen (521)
16 asukasta eli peräti 3,1 %.
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Kyläkoordinaattori kertoo
Teksti ja kuva: Anu Nilsson
Olen kirjoittanut Vihtijärven kotisivuille
vuoden mittaan blogia, jota valitettavan
harvoin olen päivittänyt. Tosin huomasin, että sieltä aika hyvin saa selville sen,
mitä hankerintamalla on tapahtunut. Tällä kertaa hanketerveiset ovat siis tässä
muodossa, eli poimintoina blogiteksteistäni.

Kylätalon investointihanke
päättyi

Vuoden 2012 loppuun päättyi kylätalomme toinen investointihanke. Kylätalomme on nyt hyvin varusteltu kaikenlaista
toimintaa varten. Pöydät ja tuolit sekä
tuolihissi ovat olleet jo monessa tilaisuudessa käytössä.
Hyvin mielenkiintoista oli tuolihissin
suunnittelu ja asentaminen paikoilleen.
“Hissimies” kävi mittailemassa portaikkoa ja kyläkoordinaattori pääsi ihmettelemään jotain ihan uutta. Nuorimies lätki portaikon täyteen värikkäitä tarroja,
kuvasi ne ja sanoi, että tietokone tekee
nyt kuvan portaikostanne hissitehdasta
varten. “Joskus se pyytää ottamaan lisää
kuvia, mutta tää nyt meni hienosti kerralla”, sanoi hissimies. Siinä sitten pällisteltiin portaikkomme kuvaa tietokoneelta. Kyllä on ihmeellistä nykyajan teknologia. Myös hissin asennus sujui todella
nopeasti. Toimistohommien välissä kävin
uteliaana aina vähän vilkaisemassa miten
hissin kaide pikkuhiljaa kapusi portaikkoon. Kolmen aikaan iltapäivällä sain jo
käyttökoulutusta ja ajaa ensimmäisen
koeajon.

Kuukauden pilakuva, tammikuu 2013. Piirros: Ari Peura
Suurin talkoourakka hankkeessa oli
verhojen teko. Onneksi löytyi neulaajia
ja silittäjiä ompelijan avuksi talkoisiin.
Myös kirjaston hyllyt kohosivat iloisesti
naisenergialla. Keittiö taas sai miesten
voimin oikein hienon saarekkeen. Verhojen tankotalkoita järjestettiin useampaakin otteeseen ja lopulta kaikki ikkunat saivat tankonsa. Saliin laitettiin lisäksi pimennysverhot, jotta kokouksissa
aurinko ei pääse häiritsemään esitysten
näkyvyyttä 51-tuumaisesta televisiostamme.

VITAL-hanketta
käynnistellään

Kylän ja sen palveluiden kehittämiseen
tähtäävä VITAL -hanke on alkumetreillään ja siihen liittyen kävimme Kaarina
Pullisen kanssa Irlannissa. Haimme sieltä kansainvälistä kumppania, jonka kanssa voimme vaihtaa tietoja sekä oppia uutta puolin ja toisin. Reissu oli tiivistahtinen ja jatkuvan englanniksi kommunikoimisen takia vaativa, mutta myös
oikein antoisa. Matka avasi silmiä ja toi
näkemystä laajasti. Oli helpottavaa huomata, että muuallakin painitaan samojen
ongelmien kanssa ja että niihin saattaa
yhteistyöllä löytyä uusia, luoviakin ratkaisuja.
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Vilkasta toimintaa
kylätalolla

Kylätalolla alkaa olla ohjelmaa melkein
jokaisena arkipäivänä. Elokuussa 2012
alkoivat nuorten illat, joita jatketaan myös
ensi syksynä. Taidekerhokin on toiminut,
mutta hyvin pienellä joukolla. Suunnitteilla on kaikenlaista kerhotoimintaa,
joten jos sinua kiinnostaa esim. espanjan
opiskelu, erilaiset ruokakurssit tai atk-taidot aloittelijoille, niin otathan yhteyttä
minuun. Siten tiedän olisiko näille kursseille osallistujia.
Mediatiimimme on tehnyt edelleen
loistavaa työtä ja nettisivut ovat saaneet
entistä enemmän sisältöä. Saimme avuksemme myös koulun oppilaista koostuvan toimitustiimin, jonka tehtävänä on
kertoa koulun kuulumisia uutisten muodossa. Tämän tiimin uutisten toimitusaika on hiukan pidempi, joten uutiset ovat
hieman vähemmän tuoreita, mutta silti
varmasti odottamisen arvoisia. Nyt olemme vuoden verran saaneet nauttia osuvista kuukauden pilakuvista! Ari Peura on
loistava lisä mediatiimissämme. Tästä
lehdestä voitte bongata muutamia kuukauden pilakuvia ja Arin tekemiä juttujen
kuvituksia.
Aurinkoiset terveiset kylätalolta,
AnuN

Kuulumisia kirkkovaltuutetulta
Vihtijärven nuortenkerho
Teksti ja kuva: Pia Hägglund-Viljanen
Tällä kertaa keskityn kertomaan Vihtijär
ven nuortenkerhosta, joka on toiminut
noin vuoden ajan. Vedän kerhoa vapaaehtoisena seurakunnan kerhonohjaajana.
Vapaaehtoistoiminnan ohjaajaksi voi
ilmoittautua internetin kautta osoitteessa
www.suurellasydamella.fi. Suurella sydämellä on internetin kautta vapaaehtoistoi
mintaa välittävä palvelu, jossa Vihtikin
on mukana.
Syksystä 2012 lähtien on Vihtijärven
kylätalolla kokoontunut noin kerran kuukaudessa kylän nuorille (13–17-vuotiaille)
suunnattu seurakunnan kerho. Kerhoa oli
suunniteltu jo pitkään ja kun upeat tilat
koulun yläkertaan valmistuivat, oli aika
startata. Perjantaisin noin kerran kuukaudessa on klo 18–21 kylän nuorilla mahdollisuus tavata toisiaan, jutella kaikesta
maan ja taivaan välillä sekä vain muuten
pitää hauskaa. Kerhopäivät näkyvät kylän
kotisivujen tapahtumakalenterista.
Kuten kaikessa aloittavassa toiminnas
sa, myös nuortenkerhossa oli hieman
”käynnistymisvaikeuksia”. Joskus nuoria
on ollut paikalla enemmän, joskus
vähemmän. Kerhon päävastuullisena
olen huomannut, että mitä enemmän nuoria on tullut paikalle, sitä hauskempaa on.

Nuortenkerhon toiminta on
monipuolista

Ensimmäisellä kerralla loimme kerholle
oman facebook-ryhmän, johon kutsuimme kylän nuoria mukaan. Syksyllä, vielä säiden ja auringonvalon salliessa,
olemme olleet ulkona pelaamassa joukkuepelejä, muun muassa frisbeegolfia ja
mölkkyä. Kerran mukana oli ohjaamassa liikunnanohjaaja. Olemme leiponeet
muffinsseja ja tehneet pizzaa (vaikka vain
pakastepizzaa uunissa) sekä koristelleet
ja syöneet joulun alla pipareita ja juoneet
glögiä. Lisäksi Anu Nilsson on ollut lakkaamassa tyttöjen kynsiä. Tätä on pyydetty uudelleen.
Kun kylätalolle saatiin iso taulutelevi
sio, olemme pystyneet katsomaan eloku
via ja pelaamaan Play Station -pelejä.
Vuoroaan odottavat seuraavilla kerroilla
Sing Star ja Move -pelit. Lautapelit, kuten
Brainstorm, ovat olleet myös suosittuja.

Nuortenkerhossa on rento tunnelma.
Kylätalolla on myös oma Korona, jolla on
voinut haastaa leikkimielisesti ystävänsä. Nuorten keskuudessa suuren suosion
ovat saavuttaneet muhkeat säkkituolit,
joissa on kiva loikoilla ja katsella elokuvaa. Kiitos Vihtijärven kyläyhdistykselle niiden hankkimisesta!
Pelien ja elokuvien lomassa on voinut
myös vaivata hieman aivonystyröitään.
Erilaisia pulmanratkaisu- ja sanaväännös
tehtäviä on tehty. Monet tehtävät odottavat
vielä tulevia kertoja, ehkä jotain pelaillaan myös vaikka englannin kielellä.
Ajatuksena on ollut myös nimetä kerhomme uudelleen. Ehkä ensi kerralla
kokoontuessamme laitan pystyyn kerhon

nimeämiskilpailun.
Rippikoulua käyville kerho on myös
oiva tapa saada merkintä muusta seurakunnan toiminnasta. Rippikoululaisilta
muut nuoret ovat saaneet kuulla, kuinka
mielenkiintoista rippikoulussa on.
Tarkoituksena on tietenkin, että kerhon toiminta vastaa nuorten toiveita ja
nuoret itse tulisivat mukaan suunnittelemaan ohjelmaa. Toukokuun jälkeen on
kesätauko, mutta syksyllä on taas tarkoitus jatkaa mukavaa toimintaa.
Aurinkoista kevättä ja kesää kaikille!
Lisätietoja nuortenkerhosta Pialta
050 5311 470.

Tulevia tapahtumia Vihtijärven kappelissa
23.6.2013 klo 10.00 Kansanlaulumessu ja kesävieraiden kirkkopyhä
Laura Pentti ja Pirkko Kela
14.7.2013 klo 10.00 Messu, Kari Tuovinen ja Ilkka Toivonen
19. – 21.7.2013
Vihtijärven kamarimusiikki
18.8.2013 klo 10.00 Messu, Laura Pentti ja Olli Paakinaho
28.8.2013 klo 19.00 Vihtijärven diakoniailta Liisa Harjulla, Matti Hanhisuanto
15.9.2013 klo 10.00 Messu, Sampo Luukkonen ja Olli Paakinaho
25.9.2013 klo 19.00 Vihtijärven diakoniailta Eva ja Raine Oksalla,
Maria-Liisa Packalén
Loppuvuoden osalta messuja noin kerran kuukaudessa, sekä lisäksi perinteisesti kauneimmat joululaulut, jouluaaton hartaus sekä jouluaamun jumalanpalvelus. Ilosanomaillat ja Vihtijärven diakoniaillat jatkuvat syksyllä normaaliin tapaan ja näistä tiedotetaan tarkemmin Vihdin seurakunnan kirkollisissa
ilmoituksissa.
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Seppo Ranta-aho
10.5.1936–10.2.2013
Teksti ja kuva: Kaarina Pullinen
Helmikuun puolen välin tienoolla vihtijärveläiset saavutti suruviesti, joka
luettiin myös kylän kotisivuilta: ystävämme Seppo Ranta-aho on kuollut.
Seppo oli Vihtijärven koulussa aikoinaan opettajana toimineen Joonas Ranta-ahon poika. Ranta-ahon perhe asui koulun yläkerrassa ja niinpä koulutalo on Sepon lapsuudenkoti. ”Koulurakennus oli kotini 1936–
49, joten paras lapsuus on koettu noilla tanhuvilla”, kertoi hän.
Seppo ja hänen Iikku-vaimonsa asuivat Nurmijärvellä ja Seppo touhusi siellä aktiivisena kulttuuripersoonana. Hän ehti kuitenkin olla mukana myös Vihtijärven tärkeissä käänteissä: Vihtijärveläisen ja kotisivujen
toimitus tutustui Seppoon niinä aikoina kun kylähistoriikkia tehtiin, hän
on koonnut kirjaan muun muassa koulua koskevan luvun. Seppo lienee
yksi ideoijista kun historiapiiri keksi koota Yliseppään näyttelyn Uuno
Syrjäsen tauluista.
Seppo kävi kertomassa muutamaankin otteeseen koululaisille lapsuudestaan koulun mäellä. Siitä, kuinka hän pienen
pojan mielessään pelasti koko kylän sodan aikana kolisuttamalla ratakiskonpätkää ilmahälytyksen tullessa ja siitä, millaisia kolttosia, tahallisia ja tahattomia, hän veljiensä ja kavereidensa kanssa teki. Kun Heikki Harjun ja Ahti Gåpån
Seitsemää veljestä koskeva kirja ilmestyi, innostui Seppo sen ajatuksista tavattomasti; hän lahjoitti kaikille koulun oppilaille ja opettajille Aleksis Kiven kirjan Seitsemän veljestä. Omistuskirjoitukseen hän kirjasi ”Vihtijärven koulun oppilas ---- saa tämän kirjan tutustuakseen Seitsemän veljeksen maailmaan, jonka osana Vihtijärvi saattaa olla. 12.9.2006
Seppo Ranta-aho.”
Seppo toimi myös sekä kylälehti Vihtijärveläisen että kylän kotisivujen www.vihtijarvi.fi mainiona avustajana kirjoittaen uutisia kylän tilaisuuksista ja tapahtumista. Kotikylä oli Sepolle ilmeisen rakas. Vielä vajaa kuukausi ennen lähdön
hetkeä tuli Sepolta tekstiviesti, jossa hän kertoi sairastelustaan. ”Tsempata aion, vaikka välillä vaikeita päiviä. Rakkaat
terkut synnyinkyläni ahkeroitsijoille ja myös vähemmän ahkerille!”
Seppo kävi valokuvaamassa yläkoulurakennuksen kellarista vinttiin keväällä 2006 ennen rakennuksen tyhjentämistä ja peruskorjauksen alkamista. Urakka oli melkoinen ja Seppo kävikin yläkoululla useaan otteeseen. Koulurakennusta kuvatessaan Seppo kävi läpi lapsuudenmuistojaan ja tunnelmiaan läpi huone huoneelta. ”Huikeat ja haikeat muistot
kumpusivat esiin”, mainitsi hän myöhemmin. Kuvatessaan koulun ullakkoa pysähtyi Seppo katsomaan toviksi ulos hautausmaan puoleisesta päätyikkunasta. Mieleen putkahti surullinen muisto siitä, kun hautausmaalle haudattiin ensimmäiset vainajat Maila ja Antero Rantala 22.12.1946. Nyt koulun vintin ikkunasta näkyy myös Sepon hautapaikka.
Mediatiimi muistaa kiitollisuudella armoitettua avustajaansa, palautteen antajaa ja tarinoiden kertojaa.

Kesälauantai
Käytöstä hirret mustuneet
ovat monet tarinat kuunnelleet.
On lauteilla pohdittu ihmiselämää,
syntymästä lähtien,
aina aikaan, mi meistä jäljelle jää.
Saunavihtaa ei voita mikään,
sitä oikein tuoksutella pitää.
Pienet lapsetkin kilvan odottaa
Suomen kesää ja saunaa kutsuvaa.
Voiko suloisempaa olla,
kun puhdas lapsonen,
joka vielä on löylynlämpöinen.

Sumu järvenpinnalta hälvenee,
kun auringonsäteet sen läpäisee.
Rannalta kuikkakin lentoon nous
hämätäkseen pesän tienoilta vieraat pois.
Kesäaamun syke voimakkaana elää,
käenkukunta jo lehdossa helää.
Ei pöllön vertaa huhuilussa,
kilpalaulanta alkaa myös pihapuissa.
Aamusta alkaen,
vire hienoinen ilmassa liikkuu
Sauna iäkäs illalla löylyyn kutsuu.
Koko päivän mielessä odotus
on saunan ihmeitä tekevä puhdistus.

Anna-Liisa Vottonen os. Ranta-aho
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Koonnut: Heli Einesalo
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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 2012:
Benito Orellana, 44

Chileläinen arkkitehti Benito Orellana asuu Hiiskulan Harakkamäessä. Viime vuoden
syyskuussa Helsingistä tänne muuttanut aurinkoinen esteetikko on haalinut asuntoonsa paljon edullisia kalusteita muun muassa nettikirpputoreilta. Sitä ei meinaa uskoa, sillä
koti voisi olla vaikka sisustuslehden sivuilla.
Seinille Benito suunnittelee vielä kehystävänsä omia maalauksiaan. Taide on miehelle
muun muassa tapa käsitellä elämäänsä tulevia vastoinkäymisiä. Luovuus lisääntyy vaikeina aikoina. Maalaamisen lisäksi Benito runoilee. Runous tuntuu olevan hänelle intohimo. Sitä hän haluaa käyttää myös välineenä opettaessaan espanjan kieltä. Opettamisen
lisäksi Benito on Suomessa asuessaan työskennellyt ainakin lastenhoitajana ja kääntäjänä. Ja tietenkin arkkitehtina, joka on hänen varsinainen ammattinsa.
Auttaminen, kulttuuri- ja hyväntekeväisyystyö on Benitolle lähellä sydäntä. Hän haluaisi auttaa myös Vihtijärven kyläyhteisöä jollain tavalla, tarjoamalla omaa osaamistaan ja kontaktejaan. Hän voisi myös opettaa espanjaa, mikäli kiinnostusta on. (LV)

Kesäkuu 2012:
Jonna Stenberg, 26

Muutto Vihtijärvelle oli Jonna Stenbergille ja hänen avopuolisolleen Jere Rantalalle osittain sattumaa. Maailmalla matkustellut nuori nainen oli palannut Suomeen
ja ystävän yksiössä asuminen ei pidemmän päälle houkutellut. Vielä kun Jere oli
palaamassa töistä Ruotsista takaisin Suomeen, tuli parille kiire löytää yhteinen koti.
Sellaista etsittiin ja sellainen löydettiinkin Jonnan asettamien kriteerien mukaisesti
50 kilometrin säteellä Helsingistä kukkulan laelta Vihtijärveltä. Se tuntui luonnolliselta valinnalta, varsinkin kun Jonnalla on kaksi koiraa.
Jonna, Jere ja perheen koirat ovat tykänneet asustella Vihtijärvellä. Kaikkein eniten mieltä
lämmittää se, että täällä ihmiset ovat avoimia toisilleen. ”Täällä ihmiset moikkaavat, vaikka ei tunnettaisikaan”, Jonna kiteyttää. (SA)

Heinäkuu 2012:
Viivi Handolin, 38

Kesävihtijärveläinen Viivi Handolin, 38, viettää nyt perheineen kolmatta kesää Hiiskulalta vuokraamassaan rantamökissä Vihtijärven itäpäädyssä. Mökki saattaa vaikuttaa pieneltä ja vaatimattomalta, mutta se on täydellinen juuri tälle perheelle, joka rakastaa mökin
tuomaa vaihtelua kaupunkiarkeen. Mökillä ollaan miltei joka viikonloppu ja enemmänkin, sillä täältä on hyvä käydä töissä. Mökillä perhe rakastaa luonnon, metsän ja järven
muodostamaa kesäidylliä - ja seikkailua.
Viivi on tutuissa maisemissa, sillä lapsuudenkoti on vain muutaman kilometrin päässä
Vihtijärven keskustassa. Kun Viivi oli teini-ikäinen, pitivät he perheensä kanssa jäätelökioskia talonsa kupeessa. Silloin Lopentie kulki vielä vanhalla paikallaan, ja kioski palveli kyläläisten lisäksi vilkasta ohikulkuliikennettä. (LV)

Elokuu 2012:
Pirjo Koskela, 59

Kesäaikaan, kun mökkiläiset saapuvat, Vihtijärven asukasluku tuplaantuu – ainakin.
Luvussa ei nimittäin ole mukana aivan kaikkia kesäasukkaita. Siitä puuttuvat ne, joiden kesänviettopaikka ei ole se perinteinen mökki järven rannalla. Pirjo Koskela on
yksi niistä, joiden kesäkoti sijaitsee leirintäalue VihtiParkissa Vihtijärven rannalla.
Kuten Pirjo itse itseään luonnehtii, hän ei ole mikään aivan perus-karavaanari. Vai
kuinka monella karavaanarilla on asuntovaunu, muttei autoa? Pirjo paljastaa, ettei
hänellä itse asiassa ole edes ajokorttia.
Kuukauden kyläläisemme kertoo hankkineensa ensimmäisen asuntovaununsa yhdessä silloisen miehensä kanssa. Eron myötä auto jäi miehelle, mutta Pirjo halusi silti jatkaa asuntovaunuilua. Oma vaunu oli pitkään Sääksissä, mutta nyt jo viidettä
kesää Vihtijärvellä. (HE)
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Vuoden kyläläiset
Syyskuu 2012:
Teuvo Silvasti, 79

Teuvo Silvasti syntyi 80-vuotta sitten Karjalassa Terävälän kylässä asuvien Alma ja Vilhelm Silvastin yhdeksän lapsisen perheen keskimmäiseksi. Isä olisi pojalle antanut nimen Mauri, mutta äiti Alma
oli toista mieltä. Niinpä Teuvosta tuli Teuvo.
Sota ajoi perheen pakosalle rakkaasta Karjalasta vuonna 1944. Ensin perhe oli hetken Kankaanpäässä, josta siirtyivät Tuusulan Rusutjärvelle. Vuonna 1947 Silvastit muuttivat Vihtijärvelle, josta tuli heidän uusi kotinsa. Useamman vuoden perhe asui Sorvarissa, josta he muuttivat 60-luvun alussa nykyiselle Rintalan tilalle.
Vuonna 1961 Teuvo tapasi elämänsä naisen, Annikin Nummituvalla. Tasan viisikymmentä vuotta sitten Teuvo vei vihille elämänkumppaninsa. Tätä vuotta siis voisi hyvällä syyllä kutsua Silvastien juhlavuodeksi. (SA)

Lokakuu 2012:
Seppo Tapaninen, 55

Seppo Tapanisen isä oli kelloseppä, jonka tarkoitus oli lähteä 1950-luvulla nuorikkonsa kanssa Keski-Euroopan ”kellokentille”. Perheenlisäystä oli tulollaan ja matka katkesi Tanskaan, kun Sepon vanhempi veli syntyi. Perhe päätti sittenkin asettua Suomeen ja
Sepon isä sai työpaikan Maarianhaminasta. Vuonna 1960 päättivät vanhemmat palata Manner-Suomeen ja niinpä suomen ja ruotsin sekoitusta puhuva 3-vuotias Seppo perheineen
muutti Hyvinkäälle.
Kun puhe kääntyy harrastuksiin, kertoo kuukauden kyläläisemme harrastaneensa nuorempana valokuvausta. ”Se oli ennen digi-aikaa. Nykyään vietän vapaa-aikani lähinnä lasteni
kanssa ja valokuvaukseen meidän perheessä on erikoistunut Tuuli”, toteaa Seppo iloisena. Hiiskulan Väensaunarakennuksen päätykuistilla pyörähtävät Tuulin lisäksi vanhempi
tytär Janika, 13 sekä Arttu-kissa. ”Vihtijärvellä, Hiiskulassa, on hyvä asua”, sanoo Seppo eikä näe ongelmana sitä että palveluja ei ole tarjolla kotiovella. (KP)

Marraskuu 2012:
Paris Palonen, 6

Paris Palonen on ekaluokkalainen ja täyttää tämän kuun 18. päivä seitsemän vuotta. Koulu
on lähtenyt mukavasti käyntiin ja on kivaa, lukemaankin Paris on jo oppinut omien sanojensa mukaan vähän. Kaikki koulussa on kivaa; tehtävät ovat vielä sopivan helppoja, läksyjä ei ole liikaa ja opettaja on mukava.
Paris asuu perheineen Kärrintiellä aivan kylän koillisnurkassa, lähellä Lopen rajaa. Perheeseen kuuluvat lisäksi äiti Hetti, isä Pete sekä sisarukset Piret ja Paulus. Paris on esikoinen - sen huomasi jo ensimmäisenä koulupäivänä äidin silmännurkasta :)
Toimittaja kysyy tietysti ystäväkirjan lempparijutut: makaronilaatikko on lempiruoka, väreistä musta, valkoinen sekä punainen ovat parhaat ja Tacata on kivaa musaa. Harrastuksiakin
Parisilta löytyy, hän käy liikkakerhossa tiistaisin, lukee ja ratsastaa silloin tällöin. “Haluaisin harrastaa myös taulujen maalausta”, kertoo Paris vakavoituen hetkeksi. Tämä harrastus on Parisille myös haaveammatti. (KP)

Joulukuu 2012:
Anja Lindell, 47

“Tarina rohkeudesta, sisukkuudesta ja elämänuskosta”, vinkkasi toimitukselle eräs
Anja Lindellin tunteva, joka ehdotti tuoretta yrittäjää kuukauden kyläläiseksi.
Yrjöläntien kodin olohuoneessa todella aistii sen rohkeuden, jolla Anja on lähtenyt
luomaan uutta: vuoden hierojakoulutus on takana, ja ensimmäiset Vihtijärven Hierontapisteen mainokset kyläläisten postilaatikoihin on jaettu.
Nyt saavat asiakkaat tulla. Anja on tehnyt hierontapisteen kotiinsa, makuuhuoneesta
verhoilla jaettuun tilaan. Siellä on kunnollinen, sähkökäyttöinen hoitopöytä.
“Jos tarvetta tulee, voi hoitohuoneen rakentaa entiseen puutyöverstaaseen. Katsotaan nyt, kuinka asiakkaita riittää.”
Anja on nyt ensimmäistä kertaa saanut opiskeltua tutkintoon asti. Opinnot kauppaopistossa jäivät nimittäin kesken, kun esikoinen, Jan, syntyi. Häntä, kehitysvammaisena syntynyttä lasta, Anja hoiti kotona, kuten kahta seuraavaakin lasta, Caritaa ja Veetiä. “Kotiäitiys sopi minulle. Se oli tarpeellista aikaa.” (LV)
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Tammikuu 2013:
Ismo Hulkko, 34

Vuoden 2013 ensimmäiseksi kuukauden kyläläiseksi ehdotettiin Uhkan kiertopalkinnon
saanutta lasten ja nuorten liikuntaryhmän vetäjää Ismo Hulkkoa. Tammikuun 16. päivänä 35 vuotta täyttävä Ismo on asunut Vihtijärvellä kahdeksan vuotta. Alunperin Vantaalta kotoisin oleva Ismo kertoo, ettei lasten kasvattaminen pidemmän päälle Vantaan Koivukylässä houkutellut. “Halusimme lapsille turvallisen ja luonnonläheisen paikan asua ja
elää”, Ismo tarkentaa.
“Uhkan toimintaan lähdin mukaan, kun Vihtkarin Jukka pyysi minua avuksi liikuntakerhon vetämiseen. Viime vuonna osa liikuntakerholaisista kävi ahkerasti yleisurheilukisoissa
Nummelassa, Porvoossa ja Riihimäellä. Näiden kisojen innoittamana aloitimme maanantaisin ja torstaisin lajiharjoitukset tulevia kisoja silmällä pitäen”, Ismo kertoo toiminnastaan
Uhkan parissa. “Lasten motivaatio pysyy parempana, kun he huomaavat itse miten tulokset paranevat harjoitusten myötä ja tekniikka kehittyy”, hän jatkaa. “Lasten hyvinvointi motivoi minua eteenpäin. Toivoisin,
että jokainen lapsi löytäisi edes pienen kipinän liikkumiseen ja huomaisi kuinka hauskaa se on.” (SA)

Helmikuu 2013:
Mika Nilsson, 37

Kun Vihtijärven VPK muutamia vuosia sitten kosiskeli mukaan toimintaan, Nilssonin
Mika päätti kokeilla, olisiko homma kivaa. Siinä vaiheessa mies ei tiennyt, miten harrastus imaisisi mukanaan. Tämän vuoden alusta alkaen Mika on toiminut VPK:n hälytysosaston päällikkönä.
Hälytysosasto harjoittelee joka toinen torstai ennalta sovitun ohjelman mukaisesti. Välillä käydään kursseilla jossain oman palokunnan ulkopuolella, ja siirretään treeneissä oppia
omalle porukalle. Kun hälytys tulee, on oltava valmis. Varsinaisten sammutustöiden lisäksi
palokuntaa saatetaan tarvita esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa tai myrskyjen raivaustöissä. Reilun vuoden takainen tapaninpäivän myrsky puiden raivauksineen jäi mieleen.
Rehellistä, konkreettista, raakaa - ja vaarallistakin työtä siis. Mikä tässä hommassa viehättää?
”Tämä on käytännönläheistä hommaa, ja tykkään juuri siitä”, Mika kertoo. Mika lähti uuden
harrastuksen pariin työskennellessään vielä it-alalla, ja paperinpyörittelyn, ruudun tuijotuksen ja puhelimessa puhumisen ohella oli virkistävää tehdä jotain, jonka jälki näkyy. (HE)

Maaliskuu 2013:
Tarja Taskinen, 56

Tarja Taskinen oli 17-vuotias ammattikoulusta pukuompelijan linjalta valmistunut nuori
lapualaistyttö, kun hän muutti työn perässä Hyvinkäälle. Siitä alkoi ura hääpukuompelijana. Lisäksi Tarja ehti tehdä kaksitoistavuotisen uran Osuustukkukaupan ompelijana, aluksi malliompelijana edeten lopulta miesten pukujen ompelijaksi. Ennen oman ompelualan
yritystään Tarja toimi myös korjausompelijana Lauttasaaressa, jossa hänen asiakkainaan
oli myös tunnettuja näyttelijöitä ja muita Helsingin silmäätekeviä.
Vuonna 1990 Tarja alkoi tehdä hameita romaneille. Koulutuksen hän sai romanihameisiin
perehtyneeltä vanhemmalta ompelijattarelta Violalta. Vuoden kestävän oppisopimuskoulutuksen jälkeen Tarja koki työn omakseen. Tällä hetkellä Tarja tekeekin pääsääntöisesti
hameita romaninaisille. Asiakkaita hänellä on Suomesta, mutta myös Ruotsista ja muista
Pohjoismaista. (SA)

Huhtikuu 2013:
Heini Romo-Lappalainen, 47

Kuukauden kyläläisemme Heini Romo-Lappalainen on toiminut kylällämme viikoittain
joogaohjaajana nyt toista vuotta.
Alun perin Etelä-Savosta, Haukivuorelta kotoisin olevan Heinin kuljetti elämä Vihtijärvelle vuonna 2005. Hänen perheeseen kuuluvat mies Robert, lapset Marisa, 9 ja Miro,
7, Roopen pojat Max, 20 ja Lex, 18 tämän edellisestä liitosta, sekä koirat Holly ja Hilla.
Heini aloitti joogaharrastuksen lasten synnyttyä, kun keho ja elämänmuutoksen myötä mielikin kaipasi lisäryhtiä. Aluksi Heini tutustui joogaan kotona DVD:tä seuraten, kävi sitten
pikkuhiljaa eri kursseja ja kun huomasi joogan kokonaisvaltaisen myönteisen vaikutuksen itseensä, päätyi aktiiviharrastajaksi. Kolmena aamuna viikossa hän nousi kukonlaulun aikaan, ehtiäkseen joogata tunnin ennen töiden alkua. Joogan avulla hän on saavuttanut hyvän fyysisen kunnon ja joustavuuden sekä oppinut päästämään irti, olemaan entistä
vähemmän takertumatta epäolennaiseen. (KP)
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Uutisvuosi 2012–2013
Koonnut: Heli Einesalo

Vihtijärven mediatiimi pitää
kyläläisiä ajan tasalla ajan
kohtaisista asioista ja tapahtumista. Alla joitakin poimintoja
kylän nettisivuilla julkaistuista
uutisista.
18.7.2012

Vellikellosta tekstiviesteihin
– Vihtijärven VPK 80 vuotta

Vellikellot kumahtelivat 30-luvulla Hiiskulassa ja Sorvarissa. Siitä vapaapalokuntalaiset tiesivät, että jossain palaa.
Hevoskyydillä, tai milloin milläkin,
pääst iin tapahtumapaikalle tulipaloa
sammuttamaan. Nykyään piippaavat vain
tekstiviestit hälytysosastolaisten puhelimissa, jonka jälkeen paloauto miehistöineen on muutamassa minuutissa lähtövalmiina Nummituvan paloautotallista.
Nummitupa rakennettiin palokunta
laisten päämajaksi talkoomenoin
50-luvulla. Paloasema toimii yhä pohja
kerr oksessa. Sen uumenissa viettää
nyk yään eläkepäiviään vuonna 1968
ostettu sammutusauto “Lantikka”. Sulassa sovussa autoveteraanin vieressä odottelee lähtövalmiudessaan nykyaikaisempi pelastusyksikkö Scania kaikkine teknisine varusteineen.
Paloaseman yläkerrassa on juhlasali
esiintymislavoineen ja ravintola. VPK on
kerännyt varoja toimintansa kattamiseen
alusta asti: vuosikymmenten saatossa on
järjestetty jos jonkinmoisia konsertteja,
tanssiaisia ja lauluiltoja. Kultaisilla 60ja 70-luvuilla Nummituvan esiintymislavalla nähtiin kovan luokan artisteja, kuten
Olavi Virta, Annikki Tähti, Katri
Helena ja Danny.
Paljon on muuttunut vapaapalokuntatyössä kahdeksassa vuosikymmenessä.
Muutoksesta kertoo humoristinen, tositapahtumiin perustuva näytelmä, jonka
hälytysosastolaiset ovat itse käsikirjoit-

taneet ja joka nähdään VPK:n 80-vuotisjuhlassa lauantaina 28.7.2012. Juhlassa
voi tutustua myös valokuva- ja kalustonäyttelyyn, joka on koottu vuosikymmenten varrelta. (LV)
23.8.2012

Sademittari ylsi viime yönä
kesän ennätyslukemiin
Vihtijärvellä

Viime yönä saavutettiin tämän kesän
Vihtijärven uusi sade-ennätys. Vettä satoi
keskiviikon ja torstain välisenä yönä 23
mm. Kesän 2012 tähänastinen ennätys
oli 18. kesäkuulta, jolloin satoi 22,5 mm.
Sateinen kesä on puhuttanut ihmisiä
tänä vuonna. Satoiko todella niin paljon
kuin voisi kuvitella? Vastauksen tähän
tietää Hans Brummer. Hän tietää myös
vuorokauden sademäärät vuodesta 1924
lähtien. Joka aamu, jos on satanut, Hans
käy mittaamassa vuorokauden sademäärän Hiiskulassa sijaitsevasta sademittauspisteestä. Kysymyksessä ei ole mikä ta
hansa sademittari. Hiiskulan mittauspiste
on ainakin vielä Ilmatieteen laitoksen
virallinen sadevesimittauspiste. Päivittäin, aina kun mitta-astiaan on vettä tullut, ilmoittaa Hans puhelimitse lukemat
Ilmatieteen laitokselle. Toinen Ilmatieteen
laitoksen virallinen mittauspiste Vihdissä on tällä hetkellä Maasojan sääasema.
Sademäärämittauksia tehdään Hiiskulassa jo kolmannessa polvessa. Hansin
isoisä, insinööri Hans Brummer aloitti
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mittaukset siis vuonna 1924. Tehtävää on
sen jälkeen vuodesta 1956 jatkanut hänen
poikansa Henrik Brummer, jonka jälkeen vuodesta 2003 on ollut Hansin vuoro. ”Tämä on mielenkiintoinen tehtävä”,
kertoo Hans. ”Virallisen sadevesimittauksen lisäksi kartanolla merkitään
muistiin lämpötilat ja tuulet. Isä ja isoisä
mittasivat lisäksi veden korkeutta Alimmaisen järven padolla. Säätiedot ovat tallella viidenkymmenen vuoden takaa”.
Alkuperäinen mittauspiste oli päärakennuksen pihalla, mutta kun Hans otti tehtävän vastaan, siirtyi mittauspiste tilanhoitajan talon pihaan. Kalusto on muuttunut hieman vuosien varrella; mittalasi
oli ennen oikeasti lasinen, nyt tilalla on
muovinen versio. Sadeveden keräävä
pönttö oli aiemmin peltiä, nykyään alumiinia. Talvipakkasella kun sade tulee
lumena, tuodaan mitta-astia sisään sulamaan, mittaus tapahtuu kun lumi on sulanut. Lumen määrän mittaus talvella ja
maanpinnan laadun raportointi aamuisin
kuuluu lisäksi sopimukseen.
Mutta varsinaisiin sademääriin: Heinäkuun sademäärä tänä vuonna oli 49,7
mm. Viime vuonna heinäkuussa satoi
117,4 mm. Touko- ja kesäkuu olivat sateisempia kuin edellisvuonna; toukokuussa
satoi 34,6 mm joka on 17,1 mm enemmän kuin 2011 vastaavana aikana, tämän
vuoden kesäkuun sademäärä 75,4 mm
peittoaa viime vuoden 22,3 mm:llä.
Tähän mennessä vuoden 2012 sateisin kuukausi oli tammikuu – silloin on
mitattu peräti 85,9 mm. (KP)
5.9.2012

4H-kerho aloittaa
Vihtijärvellä

Vihtijärvellä alkaa tänä syksynä 4H-kerho. Iiris Hekali ja Elina Siltala vetävät
kerhoa maanantaisin klo 18–19:30 kylä
talolla. Ensimmäistä kertaa kerho ko
koontuu maanantaina 17.9. Kerhossa touhutaan ja puuhaillaan pitkälti osallistu
jien toiveiden mukaan. Suunnitelmissa
on muun muassa askartelua ja erilaisia
leikkejä. Kerho on suunnattu pääasiassa
1–6-luokkalaisille, mutta poikkeuksista
voi sopia kerhon vetäjien kanssa erikseen.
Jos siis pidät puuhastelusta ja harrastamisesta kavereiden kanssa, 4H-kerho on
varmasti Sinun juttusi. (SA)

29.10.2012

Kaksi vihtijärveläistä
kunnanvaltuustoon

Vihtijärvi on mukavasti edustettuna myös
tulevalla valtuustokaudella. Kunnallisvaalien tuloksen ratkettua eilen illalla
kylällä saatiin iloita kahdesta valtuustopaikasta. Valituiksi tulivat kokoomuksen
Anu Kuusela sekä keskustan Harri
Hampori. Anu keräsi yhteensä 156 ääntä, ja Harri hienosti vaalien ensikertalaise
na 137 ääntä. Ehdolla oli lisäksi vasemmistoliiton listoilta vihtijärveläinen Esko
Auvinen, jonka äänisaalis ei tällä kertaa
riittänyt valtuustopaikkaan.
Toimitus onnittelee lämpimästi Anua
ja Harria ja toivottaa intoa tuleviin neljään vuoteen! ( HE)
27.11.2012

ta kertoo ajatuksestaan.
Myymälässä on käynyt kivasti ihmisiä ostoksilla. Kirsi Auer on tutustumassa myymälään ensimmäistä kertaa. Kirsi pitää puotia kivana piristysruiskeena
kylälle. “Tänne täytyy tulla paremmalla
ajalla uudelleen”, Kirsi toteaa.
Tavara Pienessä Joulupuodissa vaihtuu tiheään, joten myymälässä kannattaa
käydä useamminkin. Tuotevalikoimassa
on muun muassa suomalaista käsityötä
sekä Weisten ja Lyhtytalon tuotteita.
Lisäksi tuotteita puotiin on hankittu Englannista, Tanskasta ja Hollannista. (SA)
11.12.2012

Nummituvan pikkujouluissa
joulun taikaa ja historian
havinaa

Sisustusliike putkahti esiin
Syökerin tuvalla

Pienten ja hiukan isompienkin tyttöjen
tavarataivas on laskeutunut keskelle Vihtijärveä.
Pieneksi Joulupuodiksi nimetty kolmen sisustusliikkeen ainutlaatuinen pop
up -liike majailee Syökerin Tuvan päätyhuoneistossa. Josette Saraskoski luotsaa Pienen pientä puotia Järvenpäässä.
Noin vuoden verran nettipuotia pitänyt
Josette on ahkerasti puodissa myymässä
toinen toistaan ihanampia sisustus- ja
lahjatavaroita yhdessä serkkunsa ja äitinsä kanssa.
Serkullani on Tilpehööri-niminen
nettikauppa ja äitini Carita Lehtinen on
pitänyt sisustustavaraliikettä Vihdin kirkonkylällä sekä Karkkilassa”, Josette
kertoo. Tämä on naisten ensimmäinen
kerta, kun heillä on yhteinen myymälä.
Pääsääntöisesti tuotteita myydäänkin nettikaupassa. Mistä sitten ajatus tulla Vihtijärvelle pitämään puotia? “Ajatusta
myymälästä oli pyöritelty jo jonkin
aikaa”, Josette kertoo. “Äitini asuu täällä Vihtijärvellä ja Syökerin Tuvan päädyssä oli vapaana myymäläksi soveltuva
tila. Siitä se ajatus sitten lähti”, hän jatkaa. Suunnitelmissa on myös kevätpuoti. “Tuotevalikoima on silloin tietenkin
erilainen, kuin nyt näin joulun alla”, Cari-

Nummituvan perinteiset pikkujoulut
keräsivät tänäkin vuonna yhteen kyläläisiä niin omalta kuin naapurikyliltäkin.
Perinteiseen tapaan juhlat saatiin käyntiin 15 minuuttia ilmoitetusta alkamisajasta, kun autoja ajoi pihaan vielä kellon
lyödessä tasatunnit. Onhan perinteistä
pidettävä kiinni tässäkin asiassa!
Talon salissa oli pikkujoulun viettäjiä
vauvasta vaariin, kun kylän oma kuoro
V-duuri Henna Kuuselan johdolla
nykäisi juhlat käyntiin laulaen kauniisti
Joululaulun. Lyhyet mutta ytimekkäät
tervehdyssanat lausui VPK:n päällikkö
Harri Hampori. Uutta energiaa Nummituvan lavalle toi Itä-Helsingin musiikkiopiston käyrätorvikvartetti, jonka
riveissä kylälläkin tutuksi tullut Petteri
Peltola soittaa. Käyrätorvikvartetti soitti sikermän joululauluja, ja hienosti soivat käyrätorvet salissa! Pikkujouluyleisö
pääsi myös erityislaatuiseen asemaan,
kun muutama vaikutusvaltainen henkilö
Suomesta ja Suomen rajojen ulkopuoleltakin lausui puhelimitse joulutervehdyksensä. Kun Mika Korpiniitty otti suoran puhelinyhteyden heihin, pääsi yleisö
kuulemaan joulutervehdyksen Presidenteiltä Martti Ahtisaarelta ja Tarja Haloselta, Paavo Väyryseltä, Seppo Kääriäiseltä sekä Esko Aholta Harwardista. Yleisölle asiaa ei välittömästi paljastettu, mutta myöhemmin selvisi, että edellä mainittuja julkisuuden henkilöitä imitoi mai-
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niosti Roope Korpiniitty. Roopen esityksen jälkeen laulettiin Hennan johdolla yhteislauluja ja ennen kahvia oli palkintojen jako. VPK:n nuoriso-osasto palkitsi tsempparipalkinnolla Lauri Vuokilan ja vuoden nuoriso-osastolaiseksi palkittiin Elis Kautonen. VPK:n hälytysosasto palkitsi aktiivisen jäsenensä Olli
Kallelan. Urheiluseura Uhka palkitsi
puolestaan pienimpien urheilijoiden ryhmästä Ilona Hulkon ja nuorten ryhmästä Sebastian Sirénin. Uhkan kiertopalkinto ojennettiin aktiiviselle lasten ja
nuorten liikuntaryhmän vetäjälle Ismo
Hulkolle.
Palkintojen jaon jälkeen päästiin torttukahveille. Kahvin aikana oli tilaisuus
vaihtaa kuulumiset tuttujen kanssa
innokkaiden arvanmyyjien nykiessä
hihasta.
Kahvin jälkeen alkoi tunnelma selvästi tiivistyä, ainakin perheen pienimpien
keskuudessa. Tieto siitä, että Joulupukki
oli matkalla Nummituvalle, sai yhden jos
toisenkin mahassa pyörimään perhosia.
V-duuri lauloi tunteikkaasti kappaleen
Tonttu ja viimeistään musiikkinäytelmä
Joulun taikaa laukaisi joulumielen niillekin, joilla se oli vielä kadoksissa. Itse
käsikirjoitettu, ohjattu, sovitettu ja näytelty musiikkinäytelmä oli Mona Rytkösen, Vilma Leivon, Iitu Virmavirran ja
Varpu Virmavirran käsialaa. Pikkujoulujen varsinaisen ohjelmaosuuden päätti
yleisön pyynnöstä toivottu VPK:n
80-vuotisjuhlanäytelmä. Näytelmä esitettiin viime kesänä palokunnan 80-vuotisjuhlilla ja herätettiin jälleen henkiin pikkujouluja varten. Lavalla nähtiin tuttuja,
yllättäviä ja legendaarisiakin henkilöitä.
Jopa 18:n hengen kokoonpano palokuntalaisista toi lavalle kertomuksen palokunnan historian eri vaiheista 80 vuoden
aikana. Tulevaisuuden verhon taakse tehtiin myös pieni kurkistus, ja mistä tietää,
vaikka sanat muuttuisivat teoiksi...
Yhteislaulujen saattelemana saatiin
Joulupukkikin mukaan pikkujouluihin.
Pieniä haasteita oli Joulupukki matkallaan kohdannut tullessaan Korvatunturilta, mutta perille päästiin! Joulupukin
lähdettyä oli arpajaisten vuoro. Illan
musiikkiannista vastasi levynsoittaja
Jukka-Pekka Ruuskanen.
Ihanaa on tämä joulunaika kaikkine
perinteisine tapahtumineen ja hömpötyksineen. Seuraava jouluinen tilaisuus
onkin ensi lauantaina, jolloin vuorossa
ovat päiväkodin joulumyyjäiset. Sinne
siis tapaamaan tuttuja! (Teksti: Kaisa
Kuusela, kuva: Juha Ahvenharju)

Uutisvuosi 2012–2013
18.1.2013

Nummituvan kentällä
voi luistella

Nummituvan kentällä on tänäkin talvena mahdollisuus luistella. Jään kunto on
tällä hetkellä hieman vaihteleva, mutta
tuntuman luistelemiseen saa ihan hyvin.
Jäätä käydään kunnan toimesta jäädyttelemässä ajoittain.
Tulossa on mukiinmenevät ulkoilusäät
viikonlopuksi: kipakan pakkasen on
luvattu lauhtuvan perjantain ja lauantain
välisenä yönä. Nummituvan valaistulla
ladulla pääsee hiihtämään perinteisellä
tyylillä ja omia latujahan voi hiihdellä
melkein minne vain.
Kotisivujen toimitus toivottelee virkistäviä ulkoiluhetkiä! ( KP)
12.2.2013

VPK vei lumiukkokisan voiton

Nummituvalla vietettiin sunnuntaina laskiaisriehaa. VPK:n järjestämään koko
perheen tapahtumaan saapui ulkoilusta
innostunutta väkeä nauttimaan leppoisasta, leudosta talvipäivästä. Ohjelmassa oli
pulkkamäkeä, paloautoajelua, makkaranpaistoa, alkusammutuskoulutusta sekä
perinteinen kylän yhdistysten välinen kilpailu. Tänä vuonna kilpailussa ei tarvittu niinkään urheilullista lihasvoimaa,
vaan enemmänkin taiteellista silmää.
Leuto nollakeli oli mitä parhain lumiukon tekemiseen. Aikaa annettiin varttitunti, ja tuomareina toimivat alan asiantuntijat eli paikalla olleet lapset. VPK,
urheiluseura Uhka sekä kyläyhdistys pyörittelivät kasaan ihan mukavan kokoiset
lumiukot ja -akat.
Ulkoilun lomassa sai käydä lämmittelemässä sisätiloissa VPK:n naisjaoston
valmistamalla hernekeitolla laskiaispullineen. Pikkunälkään sai myös ulkosalla
kuumaa makkaraa. (HE)

14.3.2013

Nummituvan sali sai
uudet verhot

Noin parikymmentä vuotta palvelleet,
aikoinaan viininpunaiset samettiverhot
otettiin eilen alas Nummituvan salin
ikkunoista. VPK:n naisjaosto teki talkoilla saliin uudet harmaat satiiniverhot. Talkoissa oli mukava ja iloinen tunnelma,
vaikka haasteitakin koettiin. Verhojen
huomattava pituus ja kankaan elävyys
tuotti päänvaivaa etenkin mittaamisessa.
Verhojen ripustus viimeisten talkoiden jälkeen ajoitettiin VPK:n sählyvuoroon, jotta saataisiin miehistäkin apua.
Lienee sana kuitenkin kiirinyt, koska
sählyyn saapuivat vain Mika Nilsson ja
Olli Saira. Hienosti nämä miehet kuitenkin asensivat verhot Mervi KannistoKallelan ja Anu Nilssonin avustuksella.
Verhot ovat kaiken kansan nähtävillä
jo tulevan viikonlopun syntymäpäiväjuhlissa. (AN)
20.3.2013

Vihtijärvelle oma
kyläneuvos

Nimitykseen esitettiin seuraavat perustelut:
Anna-Liisa Kuusela on
• toiminut tarmokkaasti Vihtijärven
kylän kehittämisen hyväksi vuodesta
1979 lähtien ollen siten Vihtijärven
kylätoiminnan hallituksen pitkäaikaisin jäsen
• ohjastanut kylän toimintaa monia valjaita viisaalla tavalla pidellen
• osoittanut positiivista kansalaistottelemattomuutta pyyteettömästi kylän etua
puolustaessaan – sortumatta kuitenkaan anarkismiin
• toiminut aina kylän puolestapuhujana
ja ylläpitänyt kylähenkeä keräämällä
kylän voimat yhteen vaikeidenkin
haasteiden edessä
• osoittanut hyvää pelisilmää haasteellisissa tilanteissa
• hoitanut kyläyhdistyksen taloutta erittäin napakasti ja tarkasti
• tavoitteellinen ja kilpailuhenkinen, diplomaattinen ja lojaali, energinen, sinnikäs, tinkimätön, iloisen aurinkoinen
voimanainen - Meidän Anu.
“Kyläneuvokseksi nimittäminen oli
hieno asia ja arvostan sitä. En vain vielä
ole tottunut siihen mitenkään, vaikka täytyy myöntää, että taitaa tulla lisää paineita kylän asioihin”, toteaa tuore Vihtijärven kyläneuvos. “Mukavalta tuntuu, että
se ei ole mikään liian virallinen tunnustus vaan ele aidosta sydämestä ja halusta huomioida minun työni kylän hyväksi. Tunnustuksen luovutus oli todella
hauska yllätys ja hienosti ajoitettu”.
Tapansa mukaan Anu muistuttaa olennaisesta: “Täytyy muistaa, että tuo tunnustus kuuluu myös heille kaikille, jotka
ovat olleet mukana kylän asioissa. Minä
sen vain nyt “tittelini” puolesta sain. Kaunis kiitos kaikille!” (KP, kuva: Seppo
Palmgren)

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallitus on
nimittänyt Vihtijärven ensimmäiseksi
kyläneuvokseksi Anna-Liisa eli Anu
Kuuselan tunnustuksena pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta toiminnasta Vihtijärven kylän hyväksi. Nimityksestä kertova
kunniakirja ojennettiin juhlallisesti
Anulle hänen 60-vuotisjuhlissaan Nummituvalla 16.3.2013.

Lähetä uutisvinkkisi toimitukselle: toimitus@vihtijarvi.fi tai puhelimitse p. 044 2760 001.
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Iltapäiväkerhon toiminta
Vihtijärvellä
Teksti ja kuvat: Tuula Vehmas
Vihtijärven koululaisten iltapäiväkerho
aloitti toimintansa vuonna 2008, jolloin
koulun vanhempainyhdistys järjesti
tämän mahdolliseksi. He saivat toimintaan vuosittain kunnalta avustusta.
Tämän tuen lisäksi toiminnan kuluja on
katettu osallistumis- ja kannatusmaksuilla sekä yksityisten tahojen ja lahjoituksien avulla. Kaikki toiminnan järjestelyt
on tehty talkootyönä.
Vanhempainyhdistyksen hartain toive toteutui, kun iltapäiväkerhon toiminta siirtyi vuoden 2013 alussa kunnalle.
Minut oli palkattu iltapäivätoiminnan
ohjaajaksi 1.10.2012 ja kun minut palkattiin myös kouluohjaajaksi 22.10.2012, oli
luontevaa, että siirryin kokonaan kunnan
palkkalistoille.
Kunnan ollessa palkanmaksajana
muutamat asiat muuttuivat. Ohjaaja ei
enää osta ja valmista välipalaa lapsille,
eikä siivoa tiloja päivän päätteeksi. Nämä
asiat hoituvat nyt kunnan toimesta. Myös
toinen koulumme kouluohjaajista, Seija
Siltala, aloitti ip-ohjaajana maaliskuussa 2013. Työpäivän aikana me ohjaajat
saamme kokonaiskuvan lasten päivästä
koululla ja näin on luontevaa siirtyä iltapäiväkerhoon loppupäiväksi.

Talenttia, hippaa
tai hetki sylissä

Suurelta osin päivä muodostuu lasten toiveiden mukaan. Pyrimme ottamaan huomioon toisten toiveet ja tarpeet päivän
aikana. Annamme toiselle rauhan olla
itsekseen jos näin haluaa. Iltapäiväker-

hossa leikitään, luetaan, katsotaan videoita, pelataan pelejä sekä ulkoillaan sää
huomioon ottaen. Välipalan jälkeen on
lapsilla mahdollisuus tehdä läksyt, joissa tarvittaessa autamme. Emme voi kuitenkaan pakottaa lapsia tekemään läksyjä. Viime kädessä vastuu on kotona vanhemmilla.
Olemme pitäneet teemapäiviä kuten
Halloween. Joulua ennen lapset saivat
koristeltavaksi valmiiksi leivottuja pipareita. Pääsiäisenä kasvatimme jokaisen
itse valmistamassa astiassa rairuohoa ja
koristelimme aikaansaannoksemme
suklaamunin sekä omatekoisin koristein.
Olemme lasten kanssa leikkineet Talentleikkiä, jossa lapset esittävät taitojaan ja
tuomarit ratkaisevat kuka menee jatkoon
ja kuka lopulta voittaa. Tämä on ollut
lapsista hauskaa ja sitä onkin leikitty useampana päivänä. Majoja rakennetaan
jumppasaliin melkein joka päivä ja nämä
taideteokset ovatkin aina uskomattoman
hienoja. Vaikka koulua käydään joka
arkipäivä, haluavat lapset myös välillä
leikkiä koulua iltapäiväkerhossa. Välillä teemme erilaisia esityksiä, joita sitten
näyttelemme toisillemme. Käytössämme on koulun vaatevarasto, jossa on ihania roolivaatteita. Pihalla pelaamme jalkapalloa, leikimme hippaa ja hypimme
ruutua tai hyppynarua. Käymme myös
metsäretkillä luonnon helmassa kun siihen on mahdollisuus. Lapset saavat myös
vuorollaan, jos haluavat, auttaa välipalan ja astioiden esille laitossa.
Jokainen päivä on erilainen ja siinä se

Iltapäiväkerholaisille
koulunkäynti maistuu
vielä leikeissäkin.
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Päivän teemana Halloween.

rikkaus onkin. Tänään joku lapsista tarvitsee ohjaajaa enemmän kuin toinen ja
taas seuraavana päivänä päinvastoin.
Välillä lapsi ei vaan jaksa osallistua
oikein mihinkään ja silloin annetaan
hänen levätä. Toisinaan tullaan vaan
syliin ja ollaan hetki siinä ja jutellaan.
Lapselle on tärkeää, että aikuinen on läsnä ja tarvittaessa kuuntelee ja auttaa.
Meillä on iltapäiväkerhossa oikein mukava ryhmä tyttöjä ja poikia, ja heidän kanssaan on kiva työskennellä.

Lisätietoja
iltapäivätoiminnasta:
www.vihti.fi/palvelut/koulut ja
opiskelu/tukipalvelut
Hanna Arvilommi
0440 421 563
tai hanna.arvilommi@vihti.fi
Tuula Vehmas
050 5730 096

Kaikkien yhteisiä satuja?
Teksti: Myrsky Virmavirta, 6. lk
Kun opettajani kertoi, että halukkaat saisivat kirjoittaa Vihtijärveläiseen jutun,
nostin käteni ylös sen enempiä miettimättä. Kun kirjoituksen aika viimein koitti,
tajusin, etten ollut suunnitellut kirjoitustani juuri lainkaan. Vain satunnaisia ideoita, jotka kuitenkin kuulostivat omasta
mielestäni huonoilta. Sitten kuitenkin
keksin, että entä jos kirjoittaisinkin jostakin ajankohtaisesta aiheesta? Niinpä
menin koulun tietokoneella Yle Uutisten
nettisivuille ja selasin päivän uutisia. Sieltä silmiini osui tämä uutinen: Klassikkosadut eivät sovi kaikille.
Jutussa kerrottiin, miten aikojen saatossa kaikkia satuja on muokattu lapsille sopivammiksi. Filosofian tohtori Merja Sagulin oli tutkinut erityisesti monelle tuttua Robinson Crusoeta ja todennut,
että jo toisen maailmansodan jälkeen
jätettiin kirjasta pois kaikkein väkivaltaisimpia taisteluita alkuasukkaiden
kanssa, sillä kirjasta tuli tuolloin yhä nuorempien lasten viihdettä.
Juttua lukiessani tunsin itseni hieman
petetyksi. Mistä enää saatan tietää, että
esimerkiksi minulle paljon luettu Prinsessa Ruusunen tai Lumikki on alun

perin ollut juuri sitä, mitä meille kaikille luetaan?
Entä jos Lumikin äiti olisikin kuollut
ruttoon, mutta se olisi taudin hirvittävyyden vuoksi jätetty pois? Tai entä jos Punahilkassa susi ei kuollutkaan kiviin, joita
metsästäjä laittoi hänen vatsaansa vaan
siihen, kun metsästäjä viilsi hänen vatsansa auki saadakseen Punahilkan ja
muorin pois sieltä? Mielikuvitukseni
innostui tästä uutisesta niinkin paljon,
että aloin mielessäni vääntelemään ja
kääntelemään lähes kaikkia tuntemiani
satuja. Ehkä on kumminkin kaikille parhaaksi jättää nuo muunnelmasadut kirjoittamatta ylös. Toivon vain, että jokaiselle irtoaisi tästä uutisesta yhtä paljon
huvia kuin minulle.
Ilmeisesti noiden edellä mainittujen
satujen kohdalla ei koskaan saada selville, ovatko meidän tuntemamme versiot
alkuperäisiä. Ehkä jokaisen on parempi
vain uskoa ja luottaa siihen, ettei satuja
ole kuitenkaan ainakaan kovin radikaalisti muutettu.
Toisaalta Otavan lasten ja nuorten
kirjojen kustannuspäällikkö Katriina
Kauppila huomauttaa, että joidenkin

satujen väkivaltaisuus saattaa selittyä sillä, että ne on alun perin tarkoitettu aikuisten huviksi. Silti satujen ”siistiminen”
johtuu filosofian tohtorin Merja Sagulinin mukaan ainoastaan aikuisten toiveesta ja halusta suojella lapsiaan. Kolmevuotiaan lapsen äiti Outi Nykänen on kuitenkin sitä mieltä, ettei hieman pelottavampia kohtia tarvitse esimerkiksi iltasaduissa sensuroida. Jos sadussa tulee
eteen asioita, mitä lapsi ei ymmärrä tai
mitä hän pelkää, on siinä tilanteessa
aikuisen tehtävä selittää asia.
Itse yhdyn kyllä täysin Outi Nykäsen
mielipiteeseen. Eihän lasta kuitenkaan
voi loputtomasti kasvattaa niin sanotussa
”kuplassa”, jonka sisällä lapsi on täysin
tietämätön maailman menosta. Jos lapsi
on jostain kuullut esimerkiksi sanan juoppo, jää aikuisen tehtäväksi selittää se lapselle. Kaikkea ei nimittäin lapsellekaan
voi kuitata vain sanomalla: ”Olet vielä
liian nuori käsittämään.” Kyllä lapsi käsittää, jos hänelle annetaan siihen mahdollisuus.
Kiinnostuneet voivat etsiä uutisen Yle
Uutisten nettisivuilla hakusanoilla "klassikkosadut eivät sovi kaikille".

Yläluokan taidonnäytteitä
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Hölmöläisten tarinoita

Alaluokassa kuunneltiin hölmöläisten tarinoita ja niistä inspiroituneina piirrettiin sarjakuvia.
Tässä kolmasluokkalaisista Elsan, Amin, Maryn ja Iitun hölmöläissarjakuvat.
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Päiväkodin lapset pääsivät
katsomaan dinosauruksia
Teksti: Outi Kulla – Kuvat: Päiväkodin arkisto
Vihtijärven päiväkoti aloitti syksyllä
uusin voimin. Pitkäaikainen lastentarhanopettaja Päivi Peltomäki siirtyi työskentelemään Ojakkalan päiväkotiin. Haimoon päiväkodista hänen tilalleen tuli
lastentarhanopettaja Outi Kulla. Toiseksi lastentarhanopettajaksi saimme Auli
Kuisman. Lastenhoitajan sijaisena oli
Hanna Haarnio syyskauden ja kevätkaudeksi tuli Nina Viljamaa. Lastenhoitajina jatkoivat Anne Heinonen ja Tiina
Hintukainen. Talousapulaisena toimi
tänä toimikautena Irma Salo ja ryhmäavustajana jatkoi Maarit Hänninen.
Aikaisemmista vuosista poiketen ei
päiväkotiin tullut yhtään alle kolmevuotiasta lasta. Sen sijaan esikoululaisia oli
ennätysmäärä: 12 lasta. He valloittivatkin entiset pienten ryhmän tilat omaan
käyttöönsä. Toimintakausi alkoikin pienten lelujen ja pottien pakkaamisella
varastoon odottamaan seuraavaa vuotta.
Päiväkodin keittiöön saatiin syyskaudella uusia ja ajanmukaisia laitteita
talousapulaisen työtä helpottamaan. Päiväkodin akustiikkaan saimme apua seinälevyillä sekä kattovaijerien varassa
roikkuvilla akustisilla levyillä. Vuodenvaihteen jälkeen päiväkodin kalusteet
uudistettiin vastaamaan ergonomisia vaatimuksia. Myös pöytien pinnat ovat pinnoitettu ääntä vaimentavalla materiaalilla. Näihin uudistuksiin ovat sekä lapset
että aikuiset tyytyväisiä!
Vuoden teemana on ollut Minä ja lähiympäristöni ja kotikyläni Vihtijärvi.
Olemme kokeneet tärkeäksi, että lapset
tuntevat ja arvostavat omaa kotikyläänsä
ja sen tarjoamia virkistys- ja liikkumismahdollisuuksia.
Lapsilla on oma metsäpaikka, jossa
olemme tutustuneet syksyn marja- ja sienisatoon, puu- ja kasvilajeihin. Tutkimme eläinten jättämiä jälkiä lumessa ja
seurasimme oravien ja lintujen puuhailuja metsässä. Keväällä jatkamme lumien
sulettua metsäretkiä. Ohjelmassamme on
ollut yleisurheilua kentällä ja talvella luistelua. Hiihtämistä harrastimme lähipellolla. Kävelyretkillä ovat tulleet tutuiksi
kotikylän tiet ja tienvarren kiinnostavat
kohteet. Esikoululaiset harjoittelevat turvallista tiellä liikkumista koulun alkua

Talvella käytiin moneen otteeseen luistelemassa Nummituvan kentällä.
Eskarilaiset vasemmalta: Joona, Luka, Fanny, Aino ja Tua.
silmällä pitäen.
Liikunta ja ulkoilu ovat muutenkin
olleet tärkeällä sijalla päiväkodin toiminnassa. Esikoululaiset pääsivät syksyllä
kuusi kertaa Nummelan uimahalliin harjoittelemaan uimataitoja. Se oli erittäin
iso ja mukava satsaus Fortum-sähköyhtiöltä. Heidän sponsoritukensa Vihdin
kunnan kaikille eskareille mahdollisti
ammattitaitoisen uimaopetuksen sekä
linja-autokuljetuksen. Saimme samalla
kotiseutukierroksen, koska olimme kaukaisin päivähoitoyksikkö, josta lapsia
kuljetettiin uimahalliin.
Lähiruokaan ja syksyn satoon tutustuimme koko perheen voimin pihatapahtumassa syyskuussa.
Seurakunnan työntekijä vierailee
säännöllisesti päiväkodissa ja Vihtijärven kappelissa kävimme jouluisessa hartaushetkessä.
Joulukuussa uhmasimme talvista viimaa ja pakkasta. Vietimme tunnelmallista joulujuhlaa päiväkodin pihalla laulaen ja leikkien.
Esikoululaisilla on perinteisesti ollut
Vihtijärven koulun 5-luokkalaisista omat
kummioppilaat. Kevätkaudella tutus-

Makkaranpaisto on tarkkaa
hommaa. Aatu (vas.) ja Riku
syksyisellä retkellä.
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tuimme kouluun ja sen ympäristöön
kummien johdolla.
Pitkän talven jälkeen odottelemme
hartaasti jo kevään lämpimiä päiviä. Jännityksellä valmistelimme huhtikuista
kevätretkeämme, joka suuntautui Helsingin Luonnontieteelliseen museoon.
Tutustuimme siellä oppaan johdolla dinosaurusten maailmaan. Loppuhuipennuksena Peppi Pitkätossu tuli musisoimaan
lapsille toukokuussa. Vanhempainyhdistyksen keräämät varat joulumyyjäisistä
mahdollistivat sekä Helsingin museoretken kulut että Pepin konsertin.
Kevätkausi huipentuu tietenkin kevätjuhlaan aina toukokuun loppupuolella,
jolloin hyvästelemme eskarilaiset ja saattelemme heidät kesäloman kautta koulutielle.
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Teksti: Jukka Vihtkari – Kuvat: Juha Ahvenharju
Liikunta ja urheilu nauttivat edelleen
kansalaisten suosiota, vaikka eletään jo
vuotta 2013. Näin se on ollut nähtävästi
aina, sillä mitäpä ihminen omalle kilpailuvietilleen mahtaa. Leikkimielistä tai ei,
niin silti on ollut halu olla toinen toistaan
parempi ja se on ollut varmasti koko
ihmiskunnan kehittymisen perusta.
Tästä filosofisesta näkökulmasta
hypähdetäänkin sujuvasti 1900-luvun
alkuun ja mennään urheiluseuratoiminnan alkulähteille. Miksi urheiluseurat
ovat aikanaan syntyneet? Silloin urheilu
ei vaatinut juurikaan rahallista panostusta, joten toiminnan rahoituksen vuoksi
seuroja ei varmasti perustettu. Lainsäädäntökään tuskin on edellyttänyt järjestäytymistä, tai että olisi pitänyt olla olemassa kirjanpito siitä, paljonko on tehty
matkoja tai maksettu joillekin korvauksia. Joukkuelajeissa on tarve antaa joukkueelle jokin nimi jota edustetaan, mutta yksilölajeissa kukin voisi edustaa vain
itseään. Mistä siis on lähtenyt tarve esimerkiksi yleisurheilun järjestäytymiselle? Kenties pohjana järjestäytymiselle on
ollut juuri tämä yhteisöllisyys, jota kukin
yksilölajin harrastaja varmasti kaipaa.
Järjestäytymisellä on voitu luoda perusta sille, että voi edustaa jotain suurempaa. On voitu yhtenä ryhmänä iloita, että
me voitettiin, kun joku seuran edustajista on saanut kilpailussa menestystä. Järjestäytymisellä on voitu luoda säännöt
tekemiselle ja samalla määritellä edustuskelpoisuuden edellytykset. Tänä päivänä järjestäytyneeseen seuraan kuuluminen on edellytys sille, että voi ylipäätään osallistua kyläkilpailuja suurempiin
kisoihin.
Nykyisin liikunnalla ja urheilulla tuntuu olevan enemmän kansantaloudellinen merkitys, jonka keskeisenä roolina
on ihmisten terveys ja hyvinvointi.
Hyvinvoinnin tärkeyden korostuessa on
vuosien saatossa syntynyt liikuntabisnestä, joka on sen tyyppinen palvelu, josta
ollaan valmiita maksamaan. Ennen näin
ei ollut, vaan ennemmin oltiin valmiita
antamaan omaa aikaa rahallisen korvauksen sijaan. Nyt ollaan valmiita kuukausittain maksamaan satoja euroja, jotta
saataisiin vähäinen vapaa-aika tehokkaasti käytettyä. Ollaan valmiita maksamaan siitä, että talvella voidaan harras-

taa kesälajeja ja kesällä talvilajeja. Näin
joudutaan tekemään jo kovin nuoresta
alkaen, jotta ei pudottaisi kansainvälisestä kelkasta.

Pienestä urheiluseurasta
voi ponnistaa pitkälle

Pienten kylien ja kyläseurojen voima on
ennen piillyt siinä, että matka isompaan
seuraan tai ”eksoottisempaan” lajiin on
ollut liian suuri. On harrastettu sitä, mitä
on pystytty kävely- tai pyörämatkan puitteissa tekemään ja sen mukaan, onko
ikkunasta katsottuna maa valkoinen vai
ei. Itsekin harrastekuljettajan roolissa olevana tunnen välillä kaipausta palata entisajan lähiharrastemalliin, jolloin vapaaaikaa jäisi enemmän itse tekemiselle kuin
paikasta toiseen siirtymiselle.
Tarvitaanko siis enää vapaaehtoistoimintaan perustuvia perinteisiä urheiluseuroja, jotka kamppailevat suosittujen
joukkuelajien harrastajista? Onko meillä
valtakunnassa jatkossa riittävästi yleisurheilijoita ja hiihtäjiä, joita nämä perinteiset urheiluseurat tavallisesti edustavat?
Kun yksilölajeja harrastetaan yhdessä
ryhmänä, saadaan aikaiseksi joukkuelajien hauskuus ja yhteenkuuluvuus. Ryhmässä toimiminen antaa lisäksi mahdollisuuden keskinäiselle kilpailulle ja se on
asia, joka tuo tulosta. Yleisurheilussa vii-

Liikunnan riemua juhannuskisoissa.
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me aikojen hyvät esimerkit ryhmävoimasta löytyvät suomenruotsalaisilta alueilta kuten Närpiöstä ja Kaskisista. Tällä mallilla toimiminen antaa Vihtijärven
Uhkan kaltaisille urheiluseuroille roolia
toimia terveen liikunnan oppimisen aloituspolkuna ja mahdollisuuden tehdä
myös kovia saavutuksia, mikäli motivaatiota riittää niin pitkälle. On selvää, että
Vihtijärven Uhkassakin loppuu tietotaito kesken jossain vaiheessa. Siksi me
olemme Vihdin Viestin jäsenseura ja
edustamme aina kunnan rajojen ulkopuolella.
Suomalaisia innostaa edelleen eniten
kansainvälinen yleisurheilu ja hiihtomenestys. Näiden lajien arvokilpailuja seurataan edelleen kaikista aktiivisimmin
vaikka tulokset eivät ole olleet aivan toivotun mukaisia. Toivoa paremmalle
menestykselle antoi talvella lukemani
lehtiartikkeli, jossa yleisurheilu on alkanut valtakunnallisesti jälleen kasvattaa
suosiota. Näin on tapahtunut myös meillä Vihtijärvellä ja joitakin kilpailuja kolutessamme saatoimme osallistujamäärien
perusteella todeta, että meillä on yhä
paikkamme urheiluseurana. Toivottavasti paluu lähiharrasteisiin kasvaisi vielä
entisestään, niin säästyisi samalla luonnonvarojakin.

Vihtij
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Talkoilla tehtävä työ
on tärkeää

Edellä on katsottu asioita lähinnä lasten
ja nuorten näkökulmasta ja hehän ovat
monen mielestä se tärkein panostuksen
kohde. Silti meillä on maassamme paljon
aikuisikäisiä sekä senioreita, joille seurat
tarjoavat liikunnan mahdollisuuksia.
Meillä Vihtijärvellä se näkyy talvella esimerkiksi hiihtolatujen ylläpitämisenä tai
esimerkiksi viikoittaisena lentopallo
iltana. Voisiko senioriväestölle olla lisäksi vielä jotain muuta? Voisin kuvitella, että
kysyntää olisi. Tällaisen asian eteenpäin
vieminen vaatii aina moottorin, joka
tekee tarvittavan työn toteuttamiseen asti.
Urheiluseuratoimintaan on perinteisesti kuulunut juuri se, että harrastaminen seurassa ei kustanna juuri mitään.
Tarvittavat varat kerätään jäsenmaksuin
sekä talkootyönä erilaisten tapahtumien

Vihtijärvihölkkä järjestettiin viime vuonna jo 44. kerran.
avulla. Vapaaehtoista tai ei, mutta silti
talkootyön tekijöitä ei sovi unohtaa seuratoiminnassa. Toivottavasti meillä kaikilla on edelleen mahdollisuus kantaa
kortemme kekoon tässä työssä.
Moni vihtijärveläinen on urheiluseuran jäsen ja ollut toiminnassa mukana eri
tavoin vuosien varrella – toimitsijana,
kanttiinin pitäjänä, vastuuhenkilönä,

huoltajana, harrastavan lapsen äitinä tai
isänä ja ties missä talkootyössä mukana
olleena. Tänä vuonna meillä kaikilla on
mahdollisuus juhlistaa tätä Nummituvalla lauantaina 8.6. klo 14 järjestettävässä
80-vuotisjuhlassa. Tervetuloa paikan
päälle, olit sitten entinen, nykyinen tai
tuleva urheiluseuran toiminnassa mukana oleva!
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Teksti: Niko Einesalo
Tätä kirjoitettaessa vesisade on viemässä viimeisiä lumenrippeitä Vihtijärven
maisemasta. Hiihtokausi oli kuitenkin
pitkä ja luminen.
Pohjustukset Nummituvan lenkille
tehtiin hyvissä ajoin alkutalvesta ja suurimmat latu-uralle kasvaneet pajut ja
muutkin sinne kuulumattomat kasvit käytiin pienellä porukalla katkomassa.
Samalla reissulla huristeltiin myös latupohja kuntoon ja se tuntuikin kantavan
runsaslumisen talven vuoksi pitkälle huhtikuulle.
Ladut olivatkin ahkerassa käytössä.
Tosin mielestäni hieman vähäisemmässä määrin kuin aiempina vuosina, perustuen Nummituvan mäellä tehtyihin gallupeihin. Osasyyksi tähän laskettakoon
useiden lumisateiden jälkeiset ladunavaukset – tai avausten tekemättä jääminen
välittömästi lumisateiden jälkeen. Valitettavasti kaikilla ”ladunpuhkojilla” tuntuvat kiireet painavan arkisin ja ilmeisesti viikonloppuisinkin omien askareidensa parissa. Tästä innokkaimmat hiihtäjät
joutuvat kärsimään, kun Nummarinmäen lenkkiä ei saada kelpo kuntoon heti
sateen päätyttyä. Myös allekirjoittanut
tunnustaa suuren piston sydänalassaan
aiheen tiimoilta. Tuleville kausille olisi
siis leppoisaa ulkoilmapuhdetta tarjolla
– kelkan puikoissa.
Onneksi kevättalvi kuitenkin toi kantavat hanget, joten pelloilla ja järvien jäillä näkyi ajoittain paljonkin reippaita hiihtäjiä. Lisäksi kauden kruunasi lähes traditionaalinen Rokon-retki taukotulineen.
Aikuisille hiihtäjille oli Rokokalliolla
kuulemma tarjottu myös vuosipäiväkonjakit. Maljoja ei nostettu Rokokallion retken vuosipäivän vuoksi, vaan erään ansioituneen hiihtäjäsankarin täyttyneiden
vuosien kunniaksi. Tästä tuskin pysyvää
traditiota rakentuu?
Toiminta jatkuu Vihtijärven Uhkan
edustamilla saroilla ja myös hiihtojaosto
pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa, jotta perinteinen talvinen ruumiinkulttuurin muoto pysyisi kylällämme elinvoimaisena.
Uusia lumia malttamattomana odotellen!
Uhkan hiihtojaoston edustajana,
Niko

ti kuntoliikunnan kannalta varsin mielenkiintoinen. Olemme saaneet lukea eri
tutkimuksista, mihin kaikkeen kuntoliikunta vaikuttaa ja mitä merkitystä sillä
on terveytemme ylläpitämiseen. Jokaisessa tutkimuksessa on todettu liikunnan
merkityksen olevan erittäin tärkeää
ennalt aehkäisevänä hoitomuotona.
Sydän- ja verisuonisairaudet, kakkostyypin diabetes ja nivelsairaudet olisivat jopa
vältettävissä oikealla liikunnalla. Huimia
tutkimuksia, eikö totta!
Näihin haasteisiin on meidän kuntojaoksessakin tartuttava ja aktivoitava
kyläläisiä liikkumaan, kukin kykyjensä
ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Liikuntamuodot

Menneenä talvena olivat hyvät hiihtokelit ja ladutkin olivat hyvässä kunnossa.
Nummituvan pururadalle, päiväkodin
alapuolelle pellolle ja Rokokalliollekin
saimme tehtyä ladut.
Katselin suurella ilolla päiväkotilasten hiihtämistä. Siinä oli liikkumisen riemua ja tekemisen meininkiä. Näin syntyy tulevaisuuden kuntoliikkujia ja kil-

hyvin paikkansa vielä tänäkin päivänä.
Kiitos päiväkodin henkilökunnalle aktiivisuudesta.
Pyöräily on hyvä liikuntamuoto kesäl
lä, varsinkin heille, joilla on huonot nivelet. Pyöräilemme yhdessä maanantaiiltaisin. Lähtö tapahtuu Syökerin tuvalta
klo 19.00. Vauhtia pidetään hitaimman
mukaan ja pikakiitäjillä on oma ryhmänsä. Kuntosalilla on naisten kuntopiiri tiistaisin klo 19.00. Kyläyhdistyksen järjestämä jooga on keskiviikkoisin kylätalolla ja zumba maanantaisin Nummituvalla.
Lapsille on liikuntakerhojaNummituvalla.
Kuntoliikunta voi olla mitä tahansa
liikuntaa sisällä tai ulkona. Pääasia on,
että tulee pieni hiki ja pulssi nousee.
Kävely on aina mahdollista kelistä riippumatta ja eikä tarvitse suuria varusteinvestointeja. Ota naapuri mukaan lenkille, yhdessä on aina hauskempaa. Lupaathan itsellesi, että liikut vähintään kolme
kertaa viikossa, minä ainakin yritän.
Aurinkoista ja liikunnan riemun
täyttämää kesää kaikille!

Puntteja voi nostella
Nummituvalla
Teksti: Hanna Oksa
Nummituvan yläkerrassa on vuodesta
1992 lähtien voinut harrastaa voimailua.
Tällä hetkellä salin käyttö on todella
aktiivista ja lähes 50 henkilökohtaista
avainta tai perheavainta on käytössä. Suurin osa kävijöistä on omalta kylältä, mutta myös naapurikylistä Haimoosta,
Läyliäisiltä ja Röykästä on kävijöitä.
Kesävihtijärveläiset ovat myös löytäneet
tavan pitää lihaskuntoa yllä kesälomalla.
Kuntosalille saa oman avaimen 20
euron panttia vastaan ja kuntoilemassa
voi käydä silloin, kun itselle parhaiten
sopii - toki salin käyttöaikojen puitteissa. Kuntosalilta löytyy kaikki peruslaitteet niin lämmittelyyn kuin itse lihaskunnon harjoittamiseen.
Nummituvan kuntosalilla kokoontuu
Naisklubi tiistaisin klo 19–20. Uudet
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tulokkaat opastetaan mukaan ja muutenkin pidetään huolta, että kukaan ei laiskottele. Kuntosalilla käynti on hyvän
lihaskunnon lisäksi myös kivaa sosiaalista kanssakäymistä. Jutun aiheet illan
aikana liikkuvat laidasta laitaan. Vaikka
välillä lähteminen salille on vaikeaa ja
sohva houkuttaa, niin tyytyväisyys
itseensä suorituksen jälkeen on huikea.
On kuin saisi piristysruiskeen. Liikuntakin voi olla hauskaa ja silti lihakset ovat
sopivan kipeinä treenin jälkeen.
Uhkan nettisivuilla on kuntosalista
lisää infoa ja naisklubin treeneihin mahtuu hyvin mukaan. Kesäkauden jälkeen
aloitamme treenit uudelleen elo-syyskuun vaihteessa.

ka
Uh

.
Uhkan
Kuntojaoksen terveiset
hiihtojaoston Teksti: Eija S Jokinen
paurheilijoita. Sanonta; minkä nuorena
Liikunnan terveellisyys
tervehdys
Mennyt vuosi on ollut valtakunnallises- oppii, sen vanhana taitaa, pitää erittäin

Päällikkyys vaihtui VPK:ssa
Teksti: Mika Nilsson – Kuvat: Olli Saira

Vuosi 2012 sujui Vihtijärven VPK:n hälytysosastossa rauhallisesti. Hälytystehtäviä oli huomattavasti edellisvuotta
vähemmän, 18 kappaletta. Sateisen kesän
vuoksi ei ollut lainkaan maastopaloja,
myös rakennuspaloja oli edellisiä vuosia
vähemmän. Hälytystilastot seuraavat
samaa trendiä kuin muuallakin LänsiUudenmaalla – laskua hälytysmäärissä
oli kautta linjan. Toivottavasti tämä positiivinen kehitys onnettomuustilastoissa
jatkuu myös tänä vuonna.
Pelastustoimen sopimusten tai käytäntöjen puolesta ei myöskään tullut suuria
muutoksia vaan kulunut vuosi mentiin
vanhoilla askelmerkeillä. Hyvä näin.
Vuoden päätteeksi hälytysosaston
päällystössä tapahtui muutoksia, kun
Harri Hampori ja Hannu Silvasti siirtyivät miehistön puolelle hälytysosaston
päällikön ja varapäällikön rooleista.
Uudeksi hälytysosaston päälliköksi valittiin Mika Nilsson ja varapäälliköksi Olli
Saira.
Hälytysosastoon tarvitaan edelleen
uusia jäseniä, joten jos harrastus palokunnassa kiinnostaa, kannattaa ottaa puhelin käteen, soitella päällikölle ja keskustella lisää aiheesta.
Tänä kesänä perinteisten VPK:n juhan
nustanssien lisäksi tulossa on myös muita
yleisötapahtumia, joista saa ajantasaisen
tiedon nettisivuilta www.nummitupa.fi.

Lisää tietoa Vihtijärven
VPK:n osastojen
toiminnasta:
www.palokunta.net/
vihtijarvenvpk

Suihkutusta hälytysosaston harjoituksissa.

VIHTIJÄRVEN VPK
Pj.
Siht.

Teemu Enbuske, p. 045 1108 468
Mervi Kannisto-Kallela, p. 0400 998 712

Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö Mika Nilsson, p. 040 7325 341
Osaston harjoitukset Nummituvalla joka toinen torstai klo 19
Naisosasto
Osaston pj. Mervi Kannisto-Kallela, p. 0400 998 712
Naisosasto kokoontuu tarvittaessa
Nuoriso-osasto
Osaston johtaja Kaisa Kuusela, p. 040 3769 990
Harjoitukset Nummituvalla joka torstai klo 18
Nummitupa
Talonmies 09 2760 615 Riitta Stenbacka
Talon ja astiaston vuokraus

Muita harrastusmahdollisuuksia:
VPK, jooga, English Club, kitarakoulu, zumba, kappelikuoro, Martat, perhekerho,
varttuneemman väen tiistaikerho, kyläkuoro V-duuri
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VPK:n naisosaston
kuulumisia kevätkaudelta
Teksti: Mervi Kannisto-Kallela – Kuvat: Mimmi Mynttinen
Osastomme saavutti kunniakkaan 25 vuoden iän tänä vuonna tammikuussa. Juhlintaa jo silloin suunnittelimme, mutta työt oli ensin taas hoidettava.
Helmikuussa keiteltiin laskiaissoppaa ja täyteltiin pullia hillolla ja kermavaahdolla. Kivasti niille löytyikin maistelijoita jo perinteeksi muodostuneessa laskiaisriehassa.
Maaliskuu aloitettiin vuoden suurimmalla ponnistuksella, UPL:n nuorten talvileirillä, joka järjestettiin kymmenettä kertaa. Nummitupa on vakiintunut leirin pitopaikkana oivan sijaintinsa ja riittävien tilojensa sekä tietysti loistavan ruokahuoltonsa vuoksi. Perjantai-illan ja sunnuntaipäivän välillä ehdimme keitellä ja paistella useammankin aterian 180 leiriläiselle. Homma toimi jälleen,
kiitos todella mahtavan porukan, joka on mukana osastossamme toteuttamassa näitä voimain ponnistuksia.
Leiristä selviydyttyämme otimme uuden haasteen vastaan ja ompelimme Nummituvan saliin uudet verhot. Eikä
yhtään liian aikaisin. Vanhat viininpunaiset samettiverhot vaihtuivat hillityn harmaaseen satiiniin.
Huhtikuussa vasta juhlistimme synttäreitämme ja hemmottelimme itseämme Erä-Savun tiloissa Lopella. Valmistimme yhteistyössä mitä maittavimman aterian ja nautimme sen siippojemme kera. Lisäksi saimme hyviä hierontoja Aurinkotuvan Päiviltä siinä sivussa. Ja tietysti saunoimme illan päätteeksi erilaisista yrttihoidoista nautiskellen. Kyllä näillä eväillä taas pitäisi jaksaa.

Irma Salolla ja Anne
Hamporilla oli hauskaa
mutakylvyissä.

Miehetkin osallistuivat ruuanlaittoon.
Harri Hampori ja Olli Kallela varrastavat kanaa.

Terveydenhuolto:
Perusturvakuntayhtymä Karviainen,
puhelinvaihde (09) 4258 2000

Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23–25
– kiireellinen ajanvaraus klo 8–16 p. (09) 4258 2200
– kiireettömissä asioissa palvelee takaisinsoittojärjestelmä p. (09) 4258 2525

Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2
– kiireellinen ajanvaraus klo 8–16 p. (09) 4258 2100
– kiireetön ajanvaraus p. (09) 4258 2400
– muissa kiireettömissä asioissa palvelee takaisinsoittojärjestelmä, p. (09) 4258 2244

Hyvinkään sairaalan yöpäivystys vihtijärveläisille
Arkisin klo 16–08, viikonloppuisin ja juhlapyhinä
p. 019 458 5700
Sairaalankatu 1, Hyvinkää
Lasten- ja äitiysneuvola,
Torpparintie 9, Otalampi (käynti Simssikujalta)
Terveydenhoitaja Anne Tuominen
Puhelinaika ma–pe klo 12–12.30 p. (09) 4258 2625

Kouluterveydenhoitaja
Vihtijärven koulun terveydenhoitaja on
tavattavissa koululla sopimuksen mukaan
p. (09) 4258 2231

Hammashoito
Keskitetty ajanvaraus ma–pe klo 8–12 ja 12.30–15,
p. (09) 4258 2078

Päihdeongelmat
Vihdin päihdeklinikka, Nummenselkä 2, Nummela
Kriisiaika ma–pe klo 8–9
Päihdesairaanhoitaja p. 044 042 1177.
Puhelinaika ma–pe klo 9–10. Vastaanotto ajanvarauksella.
Sosiaaliohjaaja p. 044 042 1140. Puhelinaika ma–pe klo
12–13. Vastaanotto ajanvarauksella.
Karkkilan päihdeklinikka, Huhdintie 23–25, Karkkila
Päihdesairaanhoitaja (09) 4258 2330.
Puhelinaika ma–to klo 12–13.

Yleinen hätänumero on 112.
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Nuoriso-osasto
kouluttajan silmin
Teksti: Kaisa Kuusela
Vihtijärven VPK:n nuoriso-osastoon
kuuluu 26 jäsentä, joista 18 on nuoria ja
8 kouluttajia. Yli puolet kouluttajista on
aloittanut palokuntaharrastuksensa nuoriso-osastossa palokuntanuorena. Täytettyään 18-vuotta voi siirtyä myös hälytysosaston jäseneksi. Jäsenyys nuoriso-osastossa hälytysosaston lisäksi on säilynyt,
mutta toimenkuva on muuttunut. Niitä
nuorena opeteltuja taitoja aletaankin nyt
kouluttajana opettaa nuoremmille, siis
niille, jotka ovat 7–17-vuotiaita palokuntanuoria. Näin nuorena opitut tiedot ja
taidot siirtyvät eteenpäin ja palokuntanuoresta on tullut kouluttaja.
Nuori kouluttaja aloittaa koulutusuransa rauhallisesti portaittain. Ensiksi
nuori kouluttaja toimii vanhemman kouluttajan apukouluttajana olemalla esimerkiksi potilaana ensiapurastilla. Potilaana
ollessaan nuorempi kouluttaja kuuntelee,
miten asiaa opetetaan nuorille ja ottaa
mallia siitä, miten harjoitusta viedään
eteenpäin. Opeteltavaa on paljon. Miten
saada nuoret kuulolle? Miten oma äänen-

käyttö toimii? Mistä löytää rauhallinen
ja turvallinen harjoituspaikka? Mitä tehdä jos kesken ulkoharjoituksen alkaakin
sataa kaatamalla? Pikkuhiljaa nuori kouluttaja alkaa saada itselleen tuttuja ja varmoja harjoitusaiheita koulutettavakseen.
Vastuu lisääntyy. Pelastusliiton vapaaehtoinen kouluttajakurssi sekä mahdollisesti hälytysosaston sammutustyönkurssi
antavat lisää eväitä nuorelle kouluttajalle sekä taidollisesti että tiedollisesti. Kun
jotain probleemaa koulutuksessa esiintyy, löytyvät läheltä toiset kouluttajat, joiden kanssa pureksia ongelmaa.
Viikkoharjoitusten lisäksi kouluttajille kuuluu paljon muutakin puuhasteltavaa nuorten kanssa. Käydään leireillä,
tapahtumissa ja kilpailuissa. Saunotaan,
uidaan, paistetaan makkaraa ja pelataan
pelejä. Pohditaan talvileirillä, onko teltassa lämpöä tuova ja punaisena hohtava
kamiina kiukkuinen, kun se on niin
punainen. Mietitään, kumpi lippalakki
on paremman näköinen illan diskoon.
Etsitään seitsemättä kertaa saman illan

Kesän tapahtumia
Vihtijärven UHKAN 80-VUOTISJUHLAT
Nummituvalla la 8.6. klo 14.00
Vihtijärven Uhkan perinteiset JUHANNUSKILPAILUT
Nummituvalla juhannuspäivänä 22.6.
Järjestää Vihtijärven Uhka ry
JUHANNUSPÄIVÄN TANSSIT 22.6. Nummituvalla.
Olutteltta auki myös kisojen ajan.
Järjestää Vihtijärven VPK.
KESÄVIERAIDEN KIRKKOPYHÄ
kappelissa sunnuntaina 23.6.
TEATTERI PERÄ esiintyy koulun pihalla 26.6. klo 18
VIHTIJÄRVEN KAMARIMUSIIKKI 19.–21.7. kappelissa
KESÄJUHLA ja KESÄTORITEMPAUS Nummituvalla 3.8.
Järjestää Vihtijärven VPK
Seuraa ilmoittelua ja katso myös: www.vihtijarvi.fi.
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Koulutusta suunnittelemassa Kaisa
Kuusela, Noora Kallela ja Mimmi
Mynttinen.
aikana käsineitä, jotka löytyvät lopulta
kaverin makuupussista.
Nuorten ja heidän kouluttamisensa
lisäksi toiminnassa on tärkeää myös muut
kouluttajat. Oman osaston kouluttajien
kanssa ollaan yllättävän paljon ja hyvinkin monenlaisissa tilanteissa mukana.
Monipuolinen kanssakäynti on tärkeää,
sillä se luo parhaassa tapauksessa vahvan
ja vuorovaikutteisen luottamussiteen
kouluttajien välille. Myös leireillä ja
muissa palokunnan tapahtumissa tutustuu muihin kouluttajiin, joista vuosien
aikana huomaa saaneensa elinikäisiä
ystäviä. Kun on yhteinen päämäärä, on
sitä hienoa toteuttaa mukavan porukan
kanssa.

Poimintoja lähialueiden kesätapahtumista
Koonnut: Sari Ahvenharju
Kesä on otollista aikaa järjestää erilaisia tapahtumia niin musiikin, teatterin kuin muunkin kulttuurin saralta.
Ohessa on muutama otanta lähialueiden tapahtumatarjonnasta. Muista myös seurata paikallislehtien ilmoittelua.

Karkkilan Rautapäivät 13.–16.6.2013

Rautapäivien aikana on ohjelmaa tarjolla historiasta nykypäivään. Ohjelmatarjontaa on kaikille ikäryhmille, kulttuurinautinnoista huutokauppaan, tanssiin ja tiukkoihin kilpailuihin.
Ohjelmapaikat: Karkkilan tori, Nyhkälänharju, Karkkilan
eri liikuntapaikat, Karkkilasali, Huhdintie, Valtatie, keskus
puisto, Liimamäki ja Fagerkullan museoalue.

Sunset Beach Party -festivaali 19.–20.7.2013
Pyhäjärven uimarannalla

Koko perheen perinteinen k yläfestivaali.
Esiintyjinä: Cheek, Anna Puu, D
 ingo, Anssi Kela, Mariska ja
Pahat Sudet, Honey B & The T-Bones, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Kari Peitsamo Road Hogs, Janne Laurila, Samae
Koskisen Korvalääke, Jukka Ässä, The Body, Fossa Glenoidal ollipop Baby Bubblegum, Jalava ja Dusty Beaver.
des, L
Liput ennakkoon: Pe 22 €, La 30 €, Pe–La 45 €
Liput portilta: Pe 25 €, La 32 €, Pe–La 50 €

Karkkilan Työväennäyttämö
– Fagerkullan Pihanäyttämö
Myrskyluodon Maija 12.7. – 10.8.2013

Musikaali, joka perustuu suosittuun Anni Blomqvistin romaanisarjaan.
Liput 15 € / 13 €
Lisätiedot: www.nayttamo.net

Karkkilan kauppatori kesäkaudella 2013

Sijainti: kirkon vieressä, Tammelantien, Harjukadun ja Huhdintien välisellä aukiolla.
15.5.– 31.8.2013 tori on avoinna tiistaisin klo 14–19 ja perjantaisin klo 7–14.
Kesän iltatorien teemoihin voi tutustua osoitteessa: www.
karkkila.fi/Liitetiedostot/Tori/iltatoriohjelma_2013.pdf

Asuntomessut Hyvinkäällä
12.7.–11.8.2013

Asuntomessualue sijaitsee noin 3,5 kilometriä Hyvinkään
ydinkeskustasta etelään.
Lisätietoja osoitteesta: www.asuntomessut.fi/hyvinkaa-2013

Vihdin kesäteatteri
Aina oon veljeä toivonu
15.6.–17.8.2013

Musiikillinen komedia, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut
Markku Hyvönen.
Paikka: Vihdin Kirkonkylä, Kirkkoniementie
Peruslippu 17 €, eläkeläiset ja opiskelijat 15 €,
lapset (alle 16 ) 10 €, yönäytökset + 2 €
Lisätiedot: www.vihdinteatteri.fi

Wuosisatamarkkinat
Vihdin Kirkonkylässä 24.8.2013

Paikalla erityisesti erilaisia kädentaitajia ja syötävien herkkujen tekijöitä. Myyjiltä ja kojuilta edellytetään wuosisatahenkistä tyyliä ja tuotteilta laadukkuutta ja luonnonmukaisuutta.

Kivi-juhlat
Veijo Meren Aleksis Kivi

Koulunkulmantie 34, Nurmijärvi
(Palojoki)
Veijo Meren tekstiin pohjautuva näytelmä kansalliskirjailija
Aleksis Kivestä.
Esitykset: arkisin klo 18 ja
viikonloppuisin klo 15
ti 11.6., ke 12.6., to 13.6., la 15.6., su 16.6., ti 18.6., ti 20.8.,
ke 21.8., to 22.8., la 24.8., su 25.8., ti 27.8.
Liput 27 €/ 25 €/ 17 €

Taaborinvuoren kesäteatteri
Vaahteramäen Eemeli
26.7.–8.8.2013

Taaborinvuori, Palojoentie 272,
01940, Palojoki, Nurmijärvi
Koe ainutlaatuinen koko perheen elämys Vaahteramäen
Eemelin seurassa. Luvassa on nauruhermoja kutitteleva, seikkailullinen ja puhuttelevakin matka Astrid Lindgrenin kuuluisan teoksen parissa.
Liput: aikuiset 25 €, lapset 15 €,
perhelippu 70 €
Lisätietoja:
www.teatterikinojuha.fi/taaborineemeli/

Taaborinvuori soi:
Jukka Poika & Sound Explosion Band
10.8.2013 klo 15:00

Taaborinvuori, Palojoentie 272,
Palojoki, Nurmijärvi
Kotimaisen musiikin kuumimpiin nimiin kuuluva Jukka
Poika esiintyy Sound Explosion Band
-yhtyeensä kanssa Taaborinvuorella. Konserttilipun hintaan
sisältyy tutustuminen Taaborinvuoren läheisyydessä sijaitsevaan
Aleksis Kiven syntymäkotiin.
Liput: 23 / 10 €
(+ palvelumaksu 1,50 / 2,50 €)
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Hidastamalla hyvinvointiin,
kehottavat Martat
Teksti: Eija S Jokinen
Vuosi on vierähtänyt hurjan vikkelästi,
vaikka teemamme Hidastamalla hyvinvointiin mukaan olisi pitänyt hidastaa
vauhtia. Joka tapauksessa jatkamme tänä
vuonna samalla teemalla painopisteenä
Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä.
Keskitymme luontoon ja sen antimiin, ja
otamme kotimaiset kalat, marjat, yrtit ja
sienet käyttöön. Ulkoilemme ja nautimme luonnosta; pihapiiristä, lähimetsistä
ja järvistä.

Vuonna 2012 tapahtunutta

Järjestimme pilkki- ja ulkoilutapahtuman Ylimmäisillä, sienien tunnistamisja ruuaksivalmistamisillan sekä toiminta- ja ulkoilupäivän Hopearinteen vanhuksille.
Teimme retken Kultarantaan Naantaliin, syysretken yhdessä Uhkan kanssa
Rokokalliolle ja lisäksi vierailimme
Lopen LC Maijastiinojen naistenpäivässä Läyliäisissä.
Pitkäaikainen puheenjohtajamme ja
sihteerimme Tarja Kymäläinen poistui
joukostamme 20.5.2012. Muistamme
häntä ja hänen työtään lämmöllä ja kiitollisuudella.

Sienet ja marjat

Helppo ja maukas sienikeitto á la Eija.
Näitä tarvitset:
1 l tuoreita suppilovahveroita
tai
½ l pakastettuina
nokare voita
1 rkl spelttijauhoja
1 l kasvislientä
1
paketti pippurituorejuustoa
tai
2 dl kermaa
½ tl valkopippuria
(sherryä)
Leikkaa sienet pieniksi palasiksi. Pakastesienet saat parhaiten leikatuksi, kun annat rasian olla pari tuntia huoneen lämmössä.
Freesaa sienet pannulla tai suoraan paksupohjaisessa teräskattilassa. Lisää voi ja spelttijauhot, kiehauta hieman ja lisää kasvisliemi
ja valkopippuri. Anna kiehua hiljalleen ainakin 15 minuuttia, välillä sekoittaen.
Lisää tuorejuusto paloina (tai kerma), anna juuston sulaa. Älä keitä, kuumenna vain kiehuvaksi. Voit lisätä lorauksen sherryä, jos
sattuu kaapista löytymään. Tarjoile paahtoleivän kanssa.

On varsin harmillista, kuinka paljon
marjoja jää poimimatta ja sieniä keräämättä. Martat ovatkin järjestämässä elo-syyskuussa sieni- ja marjaretken. Sinne
voivat osallistua kaikki kiinnostuneet. Ilmoittelemme retken ajankohdasta myöhemmin.
Uudenmaan Marttojen valtakunnallinen sienitapahtuma on tänä vuonna Nuuksiossa, Haltiassa 31.8. klo 10–14. Samana
päivänä vietetään myös Suomen luonnon
päivää.

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

Nautinnollista kesää ja hyviä sieni- ja
marjaretkiä kaikille toivottavat Vihtijärven Martat.
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Terveisiä varttuneiden
tiistaikerhosta
Teksti: Änise Haapalainen – Kuvat: Anu Nilsson
Vihtijärven Palvelutaloyhdistyksen
perustamisesta tuli viime kesänä kuluneeksi 15 vuotta. Osana sen toimintaa
järjestettiin ”Vanhusten toimintapäiviä”,
jotka kulkevat nykyään nimellä Tiistaikerho. Keskeisenä ajatuksena on aina
ollut antaa virikkeitä ja viihdykettä vihtijärveläisille vanhuksille. Osallistujia on
ollut vuosien varrella runsaasti. Toimintapäiviä on vedetty vapaaehtoisvoimin.
Ohjelmatarjonta on ollut monipuolista,
eri alojen vierailevia esiintyjiä on saatu
hankituksi ja tarjolla on ollut myös kulttuuria ja erilaisia retkiä.
Tiistaikerhoa pidettiin aluksi päiväkodilla, josta siirryttiin kappelille ja sieltä
viime syyskauden alkaessa avaraan kylätaloon, jossa uusi tuolihissi mahdollistaa
entistä paremmin liikuntarajoitteisten
mukanaolon. Sekä syys- että kevätkausi
alkoi vapaaehtoistyöntekijöiden suunnittelupalavereilla. Niissä saatiin ohjelmat
kehitetyksi syksylle viiteen ja taakse jääneelle keväälle seitsemään mukavaan
tapahtumapäivään.

Mitä tiistaisin tapahtuu

Tiistaikerho aloitetaan aina veret liikkeelle saavalla ja nivelet notkistavalla
tuolijumpalla. Sen jälkeen syödään keittolounas. Lounaan jälkeen on kulloisenkin ohjelman vuoro, jonka lomassa nautitaan pullakahvit. Iloista seurustelua
kyläläisten kesken on tarjolla kaiken
aikaa ja joka välissä. Keskustelua riittää
ajankohtaisista asioista, pelejä pelataan
tai pidetään arpajaisia.
Tiistaikerhon viime syyskausi alkoi
Palvelutaloyhdistyksen järjestämällä
teatteriretkellä Helsingin kaupunginteatteriin katsomaan Sylviä ja Anitaa, presidentti Kekkosen elämän kahta naista.
Palvelutaloyhdistyksen 15-vuotispäivää
juhlistettiin syksyllä erikoiskakkukahvein ja kertaamalla yhdistyksen historiaa. Muiden tapaamisten aikana saimme
mm. kuulla kertomuksia Karjalan kierrokselta. Lisäksi kuulimme vanhenevan
ihon hoidosta ja tietoja seurakunnan seniorityöstä. Terveydenhoitaja kävi antamassa kaikille halukkaille influenssarokotuk-

sen. Syysjakson kruunasi joulujuhla, jossa koululaiset kävivät esiintymässä ja jossa me kaikki antaumuksella lauloimme
Eija Sinikan johdolla tuttuja joululauluja.
Kevätpuolella ohjelmat olivat edelleen
monipuoliset. Tapasimme muistihoitajan
ja muistikoordinaattorin, jotka kertoivat
Karviaisen muistipoliklinikan toiminnasta. Kalevalan päivään liittyen kuulimme Anu Kuuselan kertomuksia itkuvirsistä ja niiden laulajista. Seurakunnasta
Maija-Liisa Pakalén kävi kertomassa
seurakunnan diakoniatyöstä. Perinteisen
teatteriretken sijaan onnistuimme saamaan vaihteen vuoksi teatterin tulemaan
kylätalolle. Riihimäen teatterin näyttelijä Esko Rissanen esitti monologin Mielensäpahoittajasta.
Mukana kerhotapahtumissa on ollut
keskimäärin 15 vihtijärveläistä. Enemmänkin mahtuu, joten tervetuloa kaikki
varttuneet mukaan. Mukanaolijoiden ikä
näkyy vain kalenterista, menoa seuraamalla sitä ei voi mitenkään päätellä.
Kivaa on.
Tiistaikerhon vetäjät ovat Eva Oksa,
Riitta Rinne, Anu Kuusela, Leena Viitaniemi ja allekirjoittaja, kukin vuorollaan. Keittiöemännät ovat Irma Lundell
ja Aila Juslin. Syötävät ovat Anne Hamporin käsialaa ja kuljetuksista vastaa
Kajon Oy:n taksi.

Tiistaikerhon lounaalla kylätalon
salissa kuuluu iloinen puheensorina.

Syksyn ensimmäisen tiistaikerhon
emäntinä toimivat Aila Juslin,
Irma Lundell ja Änise Haapalainen.
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Terveisiä Rokokalliolta!
Koonnut: Lea Viitaniemi – Kuva: Juha Ahvenharju
Rokokallion laella, 156 metriä merenpinnan yläpuolella, aukeavat ihastuttavat näköalat. Maisemia verrataan jopa
Lapin vastaaviin. Rokokallio onkin suosittu retkeilykohde. Vuonna 1995 sinne rakennettiin vihtijärveläisellä talkoovoimalla kota, jonka suojissa on oinut viipyä, levähtää ja lämmitellä. Tässä muutamia merkintöjä vieraskirjoista.

5.8.2007
Such a lovely hot day! Dangerous climb but exciting &
amazingly built little house. A bird flew out of the oven –
the wildlife is very beautiful here.
Charlie Fothergill, Gloucestershire, England
7.9.2007
Hyvät polut, ei muuta kun hanaa!
17.7.2008 klo 9:30
Toteutimme vuosia vanhan suunnitelman katsastaa Vihtiä
Rokokalliolta. Upeaa on ja aurinko paistaa.
Anita ja Jouni Vihanto, Vihti
22.7.2008
Rokokallion kätkö löytyi tiukan etsinnän jälkeen. Toivottavasti
löydetään vielä takaisinkin, ei ole helppoa maastoa… Onneks
Nikke osaa. Tuloreitti oli aivan hirveä! Näkyy, MO!
Julius ja Nikke
30.7.2008
Pyörällä liikkeellä lämpimässä kesäillassa.
Mirkku
24.5.2009
Hiki päässä perille.
Eve, Ipe, Veera ja Minka
30.8.2009
Nybackan perhe sieni- ja makkaranpaistoretkellä. Ukkossade /
raekuuro ei haittaa, kun kota pitää kohtalaisesti vettä :)
31.12.2009-1.1.2010
Tulimme tänne viime vuoden puolella ja otimme uuden vuoden
täällä vastaan. Kirkas taivas ja kuutamo, pakkasta –12°c. Mahtavat raketit ja uskomattoman kaunis luonto. Ennen kuin lähdimme takaisin, laskeutui kalliolle pakkassumu. Onneksi
ehdimme nähdä hienot raketit.
Parhain terveisin,
Anu Kuusela, Esko Kuusela + japanilaiset Masako & Yoshinori
16.5.2010
Nuotiolla lämmitettiin aamulla paistetut jauhelihapihvit ja
syötiin salaatin ja leipien kera. Njam! Kalliolla auringonottoa ja
nyt kotiin, formulat alkaa…
Ari ja Marit Peura
2.9.2010
Vaimon kanssa hääpäivää viettämässä täällä, lähellä taivasta.
Upeaa.
Arto ja Virpi
6.10.2010
Mitattiin G29-mittauspistettä.
Markus ja Risto

17/10
Sh.t! You found my hiding place!
E. Presley
7.11.2010
Tää kynä ei oikein toimi, siksi tää teksti on niin isoa. Eli tänne
tarvitaan uusi kynä.
Tultiin isolla porukalla tänne Rokokalliolle Vihtiin. Matkaa kertyi
huimat öö noin 680 km eli tultiin kaukaa jänkhältä. Hämmästys oli suuri, että kaupungis oli näin ihana paikka. Kiitos kaikille
vihtiläisille tästä. Ihanat maisemat ja ainoa miinus oli huono
kuulakärkikynä.
(Allekirjoituksesta ei saa selvää, toim. huom.)
28.2.2011
Suomen naiset avasivat mitalitilin Norjassa! Hurraa!
Iltapäivän auringossa
Aune Salo
13.3.2011
Pöllöjä kuuntelemassa
Mika B.
13.5.2011
Olen valloittanut tämän mahtavan vuoren!
Juha
Minä myös
Leena
Kahvia kalliolla ja elämä on ihanaa.
6.6.2011
Ihmeellinen kesä – alkoi pääsiäisenä ja jatkuu aina vaan…
Rokon maisemat ovat hienot, mutta muurahaisia saisi olla
vähemmän.
Marja ja Jari

Kuukauden pilakuva, helmikuu 2013. Piirros: Ari Peura
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25.7.2011
Lapsuudesta maisemat muuttuneet. Puut kasvaneet, mutta
Rokon lumoa se ei ole vienyt.
Ritva ja Risto Hyvinkäältä ja aika paljon myös Lapoon r annasta
25.7.2011
Tulimme kesäretkelle Tainan lapsuusmaisemiin. Nyt matka tänne tuntui paljon lyhyemmältä mitä muistinkaan!
Lilja, Otso ja Jarno Kovamäki (Sipoo), Taina Ollikkala (Sipoo) sekä
Ella Ollikkala (Haimoo)
10.8.2011
Tulimme tänne juosten, oltiin suunnistamassa! Nyt vois pulahtaa uimaan, joten jatkamme matkaa juoksun merkeissä. Juostiin niin kovaa, että sydän lyö 100/min.
Anni, Iiris, Kati-Maari
5.9.2011
Pyöräretkellä Vihtijärven Rauhaniemestä.
Pentti Lahdenvuo, Vantaa
8.10.2011
Tultiin käymään Jempun kanssa tänne kävellen. Ollaan menossa
katsomaan rotkoja. Ihan jees paikka! Kuunneltiin kaikkii ääniä
ja kuulu mm. moottorisahan äänii ja ammuskelua jostain kauempaa. Aika kostea ilma, mutta kauniit maisemat! (Suomi on
paras!)
Tuuli Landén & Jemina Viljanen
P.S. Terkkui kaikille. No nyt me lähetään! Warning: Kuultiin
suden ulvontaa ja nähtiin vilaus sen hännästä, ainakin luullaan niin! Nyt ootellaan hetki ja lähetään, mut ei pois.
17.10.2011
Tultiin paistamaan makkaraa. Nuotiopaikalle oli tehty kauniit
jäkäläkoristeet, kallio oli harjattu puhtaaksi havuharjalla. Olipa
kiva tulla kauniille notskipaikalle retkelle. Nähtiin tikka matkan
varrella.
Tuuli, 5v, Tuula ja Hanski & koirat
8.11.2011
Vihdin 4H ja Martin koulun 4–5 lk mukana tällä kertaa tutustumassa Rokokallion maastoon.
27.1.2012
Todella upea aurinko. Hanget hohtavat kuin Lapissa ikään.
Kiitokset kaikille, jotka olette nähneet vaivaa tämän kodan
aikaansaamiseksi!
Hannu Ruotsala, Pyyniementie 4, Vihtijärvi
26.2.2012
Hieno talvikeli oli, vähän tuuleskeli ja oli hienon näköinen kun
puusta tiputteli lunta – ihan hiljaseks veti. Tässä kodassa
istuskellessa tuntuu, että sydän haluaisi sanoa jotain. Päästän
sen nyt purkautumaan:

Rokokota
Kaukana ylhäällä taivasta vasten
on näköala aikuisten ja lasten,
siellä on nyt mieluinen kota,
käy katsomassa, ei se anna eikä ota.
Sinne voit mennä mukana eväät
käyttöä on syksyt ja keväät.
Helposti siellä kahvi kiehahtaa
ja sakilla jututkin mieleen liehahtaa.
Toivottavasti kota tapahtumia lois
jo pelkästään matka sinne ja pois.
Parempi on Rokolle kipaista
kuin ajatella pitkäripaista.
Onhan joukko ihmisiä jotka
tahtovat olla kuin kotka
viipyä hetken korkeudessa
vaikka Rokon kauneudessa.
12.11.1995 Kalevi Salo

Mikään apu ei ole liian pientä!

Ajan hammas on päässyt nakertamaan Rokokotaa, joten
sitä on nyt aika uudistaa. Olisi tärkeää, että näin Uhkan
80-vuotisjuhlavuonna saisimme retkikohteemme taas loistokuntoon. Tule mukaan.
Osallistua voi moneen asiaan, esimerkiksi suunnitteluun,
materiaalihankintoihin, mönkkärikuskiksi, rakentamiseen,
apulaiseksi, muonitukseen, kahvinkeittoon, kuvaajaksi tai
vaikka seuranpitäjäksi.
Kyläkoordinaattori kokoaa joukkoja, joten ilmoittaudu
soittaen tai viestillä: 044 2760 001 tai sähköpostilla
kylakoordinaattori@vihtijarvi.fi

On kaunis talvikeli.
Kaverin haaroja paleli.
Yritti kädellä niit lämmittää,
mut ei siit tullu mitään.
Lumi puusta kauniisti putoilee,
tuuli hangen muotoilee.
Hieno paikka tää Rokokallio tääl korvessa.
Nyt tää kirjoittaminen tuntuu etusormessa.
(Allekirjoituksista ei saanut selvää, toim. huom.)

Tervetuloa “Rokotiimiin”.
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Siimat kireiksi ja verkot
tötterölle Ylimmäisessä
Teksti: Ilkka Haapalainen
Ylimmäisen kalastusyhdistys on kokoontunut maaliskuussa ja päättänyt kalastuksen strategiat, toimenpiteet, tekemiset ja
mahdollisuudet Ylimmäisen järvellä.
Järveen on istutettu vuosien saatossa
tuhansia kuhan, siian, muikun ja rapujen
poikasia. Järven pitäisi siis olla täynnä,
mutta kalansaaliit kertovat toista. Kalastajien sijaan istutuksista ovat ilmeisesti
enemmän nauttineet järven hauet.
Viime kesä näytti, että kuhia ja rapuja alkaa jo olla sen verran, että luontainen lisääntyminen pitää huolen jatkosta.
Parina viime vuonna on järveen istutettu n. 200 yli puolikiloista kirjolohta. Istutuksia jatketaan varojen mukaan tänäkin
vuonna. Kohta uistimeen tai verkkoon
voi tarttua 3–4-kiloinen lohikala. Niitä
kannattaa pyytää vaikka ei saisikaan.

Mitä valvotaan ja
kuka valvoo

Kalastuksenvalvoja seuraa, että pyydyksissä on pyydysmerkit, joissa nykyisin
pitää olla kalastajan nimi ja yhteystiedot
(osoite tai puhelinnumero). Samoin seurataan, että alamittaiset kalat jätetään
ottamatta. Käytännössä tämä tarkoittaa
kuhia; alle 36-senttisiä ei veneestä saa
löytyä. Alamittaiset on heitettävä takaisin järveen, myös vaurioituneet.

Pyydyksien merkkikohojen tulee olla
riittävän suuret. Ohjevihkot annetaan
merkkejä ostaville. ”Kalapoliisina” toimii allekirjoittaja, kurssit on käyty ja tutkinnot suoritettu. Ote tulee olemaan
ohjaava ja opastava, myöhemmin tarvittaessa tiukka.
Kirjoittaja on Ylimmäisen kalastusyhdistyksen puheenjohtaja.

Mitä maksaa ja mistä luvat

Kalastusyhdistys hankkii istutuskalat
perimillään pyydysmaksuilla.
Hinnat ovat seuraavat: verkko à 10 €
(max 4 kpl/talous, silmäkoko min 45
mm), katiska à 5 € (4 kpl/talous), rysä 5
€, haukikoukut 10 kpl 5 €, pitkäsiima à
50 koukkua 5 €, uistelulupa 10 €/ uistin/virveli (lupa pidettävä mukana), rapumerrat à 5 € (max 10 kpl/talous), tuulastuslupa 5 €.
Pyydysluvat saa ostaa Pentti Jokiselta (Ilmakkaantie 4, p. 0400 582 018) tai
Keijo Ruttoselta (Urastontie 30, p. 0400
805 546). Valtakunnalliset kalastusluvat
saa Syökerin tuvalta. Kaikkia lupia tarvitaan.

Kuukauden pilakuva, maaliskuu 2013. Piirros: Ari Peura

Kaikki kalastamaan!
Järvestä ei kala pyytämällä lopu.

Ilmoita alueen suurpetohavainnot:
Risto Kivistö puh. 0400 190 895, toimii suurpetoasiamiehenä
Vihtijärvellä ja ilmoittaa havainnot eteenpäin riistanhoitopiiriin.
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Vihtijärven osakaskunta tiedottaa!
Vihtijärven osakaskunta:
Lupien myynti: Syökerin tupa, p. 09 2760 601
Osakaskunnan esimies: Risto Kivistö, p. 0400 190 895
Kalastusohjeita:
– Pyydysmerkin ovat ruokakuntakohtaisia eikä niitä saa siirtää.
– Lupia myydään enintään 6 kpl / ruokakunta (kylässä asuvat ja kesäasukkaat).
– Luvan hinta on 5 euroa / kpl.
– Verkko 30 m, katiska, rysä alle 1,4 m, pitkäsiima 100 koukkua, syöttikoukut 10 kpl ja
virveli vaativat kukin yhden luvan.
– Rapulupia myydään 10 kpl / ruokakunta. Ravustusaika on 21.7.-31.10. Aika alkaa ja
päättyy klo 12:00 päivällä.
– Lupia myydään vain kyläläisille tai kesäasukkaille.
– Ulkopaikkakuntalaisille myydään kesäkalastuslupia enintään 4 kpl / ruokakunta, eikä
niitä saa siirtää toiselle. Luvan hinta on 10 euroa / kpl.
– Talvella pyydykset on merkittävä jään päällä olevalla merkillä ja kesällä pinnalla olevalla koholla, johon myös pyydysmerkit laitetaan.
– Osakaskunnan valvojana toimii Länsi-Uudenmaan poliisi.
Tarkista lupasi ja se, että kalastat luvallisella alueella.
Toivomme Sinulle menestystä kalastuksessa ja toivomme Sinun turvaavan toisten liikkumisen ja kalastamisen toimimalla ohjeiden ja valvojien opastuksen mukaan. Erityisesti
haluamme kalastajien kiinnittävän huomiota rannalla asuvien rauhan säilymiseen!
Mikäli Sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, soita Ristolle, p. 0400 190 895.
Kartta Vihtijärven osakaskunnan lupa-alueesta
yksityiset vesialueet
Vihtijärvi

La
po

o

Muiden vesialueiden yhdistyksiä:
Petäyksen Kalastusseura ry
Jukka Kyröhonka
p. 050 3701 671

Yksityinen vedenottamo,
vältettävä liikkumista ja
roskaamista.
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Toiset on luotu kulkemaan
Teksti: Tero Pullinen
Tämä on tarina lammesta ja pienestä
saaresta, joka liikkuu.
Aikojen alussa rosvojoukko pakeni saaliineen pyrkien pitäjän syrjäkulmille.
Erämaahan, mihin kruunun pitkä koura
ei ylettyisi. Siellä voisi elää rauhassa osana luontoa ja piipahtaa ihmisten ilmoilla,
kun asiat niin vaatisivat. Hankkimaan
elämälle välttämättömiä hyödykkeitä.
Palatakseen ihmishälinästä takaisin villin luonnon rauhaan. Tai ryöstää vähän
lisää.
Mutta niin vain vajosi joukkio pakomatkallaan suolammen syvänteeseen.
Paha sai palkkansa ja lampi kirkon
hopeat ja muut arvoesineet.
Muutama vuosisata vierähti, ja tarina
olikin muuttunut isonvihanaikaiseksi
kasakoiden hukkumiseksi lettosuon hyiseen veteen. Vieden mukanaan valloitetun maan asukkaiden arvoesineet ja muut
ryöstämänsä rikkaudet. Yhtä kaikki,
molemmat kertomukset jäivät elämään
ja kylillä puhuttiin vuosisatojen ajan Aarrelammesta. Nykyään kartassa lukee
Aarlammi.
Kauan, kauan ennen tuota, lammen
vedenpinta syystä tai toisesta todennäköisesti nousi useita metrejä. Tuona lämpimänä kesänä suolammen pohjalla maatuvassa turvemassassa kehittyi erityisen
suuri määrä suokaasua. Kaasu vapautui
sillä seurauksella, että pohjasta irtosi valtava turvemälli, joka jäi kellumaan lammen pinnalle. Vuosikymmenten ja -satojen saatossa, suon ja hiekkaharjun suotui
sassa kainalossa, turvelautta kasvoi ja
vahvistui. Seilasi pitäjästä toiseen ja
takaisin. Välillä pysähtyen lammen mataliin rantoihin karttaen kuitenkin Vihdinpuoleisen rannan jyrkkää pohjanmuotoa.
Myöhemmin jo varsin vahvistunutta lettolauttaa alettiin kutsua seilaavaksi saareksi.
Aarlammi sijaitsi kahdessa läänissä, kolmessa pitäjässä, viiden eri talon alueella.
Melkoinen saavutus järvelle, jolla on rantaviivaa reilu kilometri. Sen rannoilla
kasvatettiin ennen vihtiläistä suomenmestarikarjaa. Silloisessa Hiiskulan torpassa. Tai ainakin Uudenmaan piirin
parasta. Siitossonneja kuljetettiin Pietariin asti riiuulle.
Muutama vuosikymmen myöhemmin

liikkuvalle saarelle rakennettiin lapsien
riemuksi uimahyppyteline. Yli 25 metrin syvyydestä pulppuava vesi saa nykyisin kokolailla lapsilta rauhassa siirrellä
tuhansia tonneja painavaa kiertolaista
paikasta toiseen. Aikalaiskertomusten
mukaan sen vauhti on suopealla pohjavirtauksella lammen päästä päähän päivässä. Tarina kertoo kerran paimenen
ohjanneen osan karjaansa epähuomiossa
seilorille. Ihmetys mahtoi olla suuri, kun
päivälevon päätteeksi oltiin liikekannalla. Vapaamatkustajina ei kenenkään
maalla. ”Menin levolle Lopella. Herättyäni olin vieraillut Vihdissä ja illan
hämärtyessä ohjailin jo laumaani Hyvinkäällä”, oli paimen kertonut kokemuksistaan.

Syrjässä katseilta

”Aarlammi on Vihtiä, pirun pihtiä.” Vanha sanonta vie ajatukset monenmoiseen.
Antaa silti tarinoiden olla kiehtovia ja
tosiasioiden totta. Aarlammilla teitä hoidetaan Lopen ja Hyvinkään kuntien avustuksella. Ei Vihdin. Tiedetään erään kunnanvaltuutetun aikoinaan yrittäneen
oikaista tätäkin asiaa. Veronkerääjän valtuuttamana. Siinä onnistumatta. Mutta
hyvä kun hoitavat pääteitä. Saadaan Vihdin Uutiset jaettua. Vaan ei Aarlammille. Sittemmin kunnan silmäätekevien vierailut ovat loppuneet.
Me Vihtijärvellä luulemme olevamme
kaukana kaikesta. Aarlammilla saari seilailee kolmen kunnan alueella. Hissukseen, tarinoita kertaillen ja uusia keksien. Sitä ei liikenteen melu pääse häiritsemään. Eivätkä palvelut. Vai miltä kuulos-

32

taisi heikot kännykkäyhteydet? Täysikuun aikainen Ylen kanavien mosaiikkilähetys. Tai se, että muutama vuosi sitten
Vihdin poliisi eksyi virkatehtävässään
Vihdin kirkonkylän ja Aarlammin välille. Kahdeksi tunniksi? Navigaattorilla!
Jokainen voi kuvitella, millainen siellä
on verkon toimintavarmuus. Ja tässä ei
viitata mustaselkäisten ahventen kalastukseen, joita kuuleman mukaan syvänteissä piisaa.
Kylän läpi on toki aikoinaan kulkenut
myös päätie Kytäjältä Turkuun. Ei tosin
kunnan avustamana silloinkaan. Intressit olivat toisten. Sitäpaitsi tuolloin oli vielä sonneja. Ja susia, joista havaintoja tehdään Aarlammilla edelleen. Ja ilveksen.
Mutta niitähän tehdään Vihtijärvelläkin.
Siis ilveksen havaintoja.
Nykyään hyppytelinettä saarella ei ole,
mutta se liikkuu yhä. Viimeisestä sonnistakin alkaa olla jo aikaa, vaikka niiden
majatalot vielä seisovat paikallaan.
Ihmisiä kyllä on, vähän vihtiläisiäkin.
Hieman orpoina naapurikuntien vastaavien ympäröiminä. Silti ovat toivoa täynnä tulevasta. ”Ei täältä ole kiire pois. Näihin torppiin on synnytty ja näistä myös
pois lähdetty. Aina saappaat jalassa.” Liekö vielä kävisi niin, että ajan saatossa
nuorisokin palaisi sieltä ihmisten ilmoilta villin luonnon rauhaan – sonnit mukanaan.
Kirjoitus perustuu Kyllikki ja Paavo
Tikan haastatteluun sekä Aarlammesta
kirjoitettuihin teksteihin Kuvapostissa
1955 ja Aamupostissa 2007.

Liiku luonnossa muut huomioiden
Lähde: www.ymparisto.fi
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka
omistaa alueen tai on sen haltija. Tämä
oikeus koskee myös ulkomaalaisia. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa, eikä siitä myöskään tarvitse maksaa. Oikeuksien mukana tulee myös vastuu, ja sen mukaan jokamiehen oikeuksista nauttiva ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa ja
ne perustuvat eri lakeihin.

Jokamiehenoikeudet
lyhyesti
Saat

• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen
luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat
vahingoittua kulkemisesta
• oleskella tilapäisesti alueilla, missä
liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
• onkia ja pilkkiä
• veneillä, uida ja peseytyä vesistössä
sekä kulkea jäällä.

Et saa

• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
• häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä
ja poikasia
• häiritä poroja ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita,
ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta,
varpuja, sammalta tai muuta sellaista
toisen maalta
• tehdä avotulta toisen maalle ilman
pakottavaa tarvetta
• häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai
meluamalla
• roskata ympäristöä
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
ilman maanomistajan lupaa
• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

Asiointiliikenne Vihtijärvellä
Vihtijärveltä pääsee tarvittaessa asioimaan taksikyydillä
Läyliäisiin tai Vihdin kirkonkylään.
Taksa on 3 € / suunta. Alle 12-vuotiailta ei peritä maksua.
Taksiliikennettä hoitaa Kajon Oy.
Puhelinnumero autoon 040 484 2861 tai
toimistoon 040 685 2022.

Aikataulut:
Tiistaisin
Vihtijärvi-Läyliäinen
Lähtö Vihtijärveltä:
9.15 Tupakkiaron-Vihtijärventien
risteys
9.30 Koulunummentie

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

Torstaisin
Vihtijärvi-Mölkki-Herrakunta-Vihti kk
Lähtö Vihtijärveltä:
9.15 Kärrintien-Ylimmäistentien
risteys
9.30 Koulunummentie
9.45 Moksi

Paluu Vihtijärvelle:
lähtö Vihdin kirkonkylältä n. klo
11.30, perillä ollaan n. klo 12.
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Vihtijärven kamarimusiikki
soi kappelissa
entistä kansainvälisempänä
Teksti: Kaarina Pullinen – Kuvat: Frédéric Giger ja Juha Ahvenharju

”Vihtijärvellä hieno festivaaliviikonloppu”
”Huipputason kamarimusiikki soi kylän kappelissa”
”Kappelissa huippuluokan konsertit”
”Kamarimusiikkitapahtuma Vihtijärvellä oli menestys”
”Kamarimusiikin juhlaa wieniläisklassisesti”.
Näin uutisoivat paikallislehdet Vihdistä
ja naapurikunnasta ensimmäisen Vihtijärven kamarimusiikkitapahtuman jälkeen. Tänä kesänä pääsemme toisen kerran kuulemaan Vihtijärvellä korkeatasoista kamarimusiikkia Maria BürgiBrummerin ja Ueli Bürgin johdolla.
Vihtijärven Kamarimusiikki -tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa
vuonna 2011. Kolme eri teemaista kamarimusiikkikonserttia esitettiin sarjana
heinäkuisen viikonlopun aikana. Tapahtuma oli menestys ja kappeli ääriään
myöten täynnä.
Tapahtuman taiteelliset johtajat Maria
Bürgi-Brummer ja Ueli Bürgi olivat erittäin otettuja edellisen Vihtijärven kamarimusiikki -tapahtuman vastaanotosta.

”Iloitsemme, että pääsemme taas
musisoimaan hyvien ystäviemme kanssa
Vihtijärven kappeliin”, toteavat Maria ja
Ueli innostuneesti. Tällä kertaa esiintyjäkaarti tulee Kroatiasta, USA:sta, Sveitsistä ja Suomesta.

Maria Bürgi-Brummer

Ueli Bürgi

Romantiikkaa ja
temperamenttia

Tänä kesänä on kylällä jälleen luvassa
nautittavaa kamarimusiikkia ammattilaisten esittämänä. Perjantaina 19.7. klo
19 helähtävät Vihtijärven kappelissa
Schumannin, Brahmsin ja Griegin
sävelet sellolle ja pianolle. Kroatiasta
kotoisin oleva sveitsiläispianisti Maša
Mihič säestää Mariaa, ja teemana per-

jantai-iltana on ”Romantiikan vivahteita”.
Lauantaina 20.7. klo 19 on luvassa
konsertti teemalla ”Neljä temperamenttia”. Pianisti Robert Hairgrove ja viulisti Ueli Bürgi esittävät neljän eri säveltäjän neljä eri temperamenttista teosta.
Kuulemme Griegin Sonaatin nro 3, Beethovenin sonaatin Es-duuri, espanjalaisen de Sarasaten teoksia sekä Ravelin
rapsodisen Tzigane-kappaleen.

Pianokvartetto
soi kahdesti

Robert Hairgrove, piano, Janne Saari,
alttoviulu, Ueli Bürgi, viulu sekä Maria
Bürgi-Brummer, sello, esittävät Dvořákin

Janne Saari
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Pianokvarteton Es-duuri nro 2 op 87 ja
Brahmsin Pianokvarteton g-molli nro 1
op. 25. Tänä vuonna päätöskonsertin
ohjelma esitetään kahdesti sunnuntaina
21.7. klo 15.00 ja klo 19.00.
Vihtijärven Kamarimusiikki -tapahtuman järjestämisen tavoitteena on tuoda korkeatasoista klassista musiikkia
Vihtijärvelle sekä ympäristön haja-asutusalueella asuvien ulottuville. Kynnys
tulla kokemaan musiikkia pyritään asettamaan matalalle. Vihtijärven kyläyhdistys hoitaa konserttisarjan
käytännön
Maša
Mihič
organisoinnin talkoovoimin, ja osa tapahtuman tuotosta käytetään kyläyhdistyksen toimintaan.
Maria, Ueli ja kyläyhdistys toivottavat
musiikin ystävät läheltä ja kaukaa lämpimästi tervetulleiksi konsertteihin.

Maša Mihič

Robert Hairgrove

Konserttien liput tulevat myyntiin juhannuksena.
Seuraa ilmoittelua kylän kotisivuilla www.vihtijarvi.fi
ja hanki lippusi ajoissa.

VIHTIJÄRVEN KAMARIMUSIIKKI

Konsertit kesällä 2013
Vihtijärven kappelissa
Romantiikan vivahteita (Schumann, Brahms, Grieg) Pe 19.7.2013 klo 19.00
Maša Mihič, piano • Maria Bürgi-Brummer, sello
Neljä temperamenttia (Grieg, Beethoven, de Sarasate, Ravel) La 20.7.2013 klo 19.00
Robert Hairgrove, piano • Ueli Bürgi, viulu
Pianokvartetto soi (Dvorák, Brahms) Su 21.7.2013 klo 15 ja 19 (huom. sama konsertti kahdesti)
Robert Hairgrove, piano • Ueli Bürgi, viulu • Janne Saari, alttoviulu • Maria Bürgi-Brummer, sello
Konserttien kesto n. 60–75 minuuttia, lisäksi väliaika. Liput yksittäiseen konserttiin 15 €/kpl sisältäen tarjoilun ja ohjelman (saatavilla konserttipäivinä). Alle 12-vuotiaat veloituksetta. Konserttisarjan lippuhinnat: 1
konsertti 15 €, 2 konserttia 25 €, 3 konserttia 35 €. Liput ovat myynnissä juhannuksesta alkaen.
Tiedustelut ja varaukset arkipäivisin klo 16–18 numerossa 040 593 5923/Päivi tai
paivi.putkonen-hegazi@evl.fi. Lisätietoja www.vihtijarvi.fi
Vihtijärven kamarimusiikki - Vihtijärvi Chamber Music – Vihtijärvi Kammermusik - Vihtijärvi kammarmusik

TIJÄRV
I
VIH

19.-21.7.2013
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Kirpputorimyyjien kommentteja
vuosilta 2007-2012
Koonnut: Kaija Silvasti – Kuvat: Juha Ahvenharju ja Anu Nilsson

Kyläyhdistyksen kirpputori toimii vapaaehtoisvoimin ja myyjäksi voi ilmoittautua kuka tahansa
täysi-ikäinen. Kirpputorilla on joka vuosi uusi vihko, johon merkitään myyntivuorot.
Kirpputorimyyjä voi omasta myyntivuorostaan kirjoittaa vihkoon muutaman lauseen.
Tässä on poimintoja vihkojen teksteistä. Alkuvuosina viestit olivat lyhyempiä ja ehkä hiukan
käskymuodossa. Vuonna 2008 aloimme tutkia, millaisella säällä myydään eniten ja aloimme kirjata
säätietoja ylös. Tutkimus sään vaikutuksesta myyntiin on mahdoton. Ainoastaan yli 30 asteen helle
ja hirmu kaatosade vie asiakkaat. Välillä vain on asiakkaita enemmän ja välillä vähemmän.
Avain Päiville!
Avain ja rahat Kirsille!
Kylähistoria myyty!
Aika hiljaista aamupäivällä,
iltap. vilkkaampaa
Tihkusadetta, muutama
asiakas, ei suuria ostohaluja;
postikortteja ja vanhojen
maatalouskoneiden
ohjekirjoja etsittiin
Sukset varattu
Joku halusi ostaa taimen
ikkunan alta (Japanin tatar)
2€. Ei haettu suksia.
Sateen ropinasta
huolimatta väkeä kävi
aika kivasti.
Pilvipoutaa, ei hellettä,
vaikka piti. Ei hirveetä
tunkua, enemmänkin olisi
voinut käydä
Aurinkoinen päivä, paljon asiakkaita.
Tosi hiljaista, onneksi hieno päivä.
Onneksi kävi pari kaveria ja systerit!..
muuten hiljaista.
Huipputinkijät liikkeellä.
Grilli lähti peräkonttiin sullottuna.
Tehomyyntiä. Kaikki ostivat.
Mukavia ihmisiä tasaisesti
Paljon positiivista palautetta koulusta.
Kirpparivastaava unohti vuoronsa.
Pitääköhän anoa eroa? T.Kaija
Hieno syyspäivä! Lupsakkaa porukkaa liikkeellä
klo 15 asti. Kymppi sieltä, toinen täältä.
Yleisöryntäys alkoi klo 12.30.
Paljon porukkaa. Vilinää ja vilskettä.

”Retrosohva” myyty ja maksettu.
Vilkasta. Asiakkaita kivasti koko ajan.
Alkaa sataa, kun oon lähdössä.
Satoi taukoamatta ja ukkonen
jyrisi kovaa. Yksi asiakas. Pikku
hiirulainen piti seuraa.
Hiljaista ja hikistä, muuten
mukava istuskella rappusilla.
Eipä ollut ruuhkaa, sormet
niin jäässä, ettei meinaa
saada kirjoitettua.
Pilvipoutaa.
Hyttysiä ja asiakkaita,
tungosta oli.
Hellettä 30 astetta, tavaran
lahjoittajia enemmän kuin
ostajia.
”Ylitöissä” klo 17–17.45
2 asiakasta, kannatti olla
ostivat yli 30€
Aika hiljaista ..kuumuus.
Ei enempää ois mahtunut asiakkaita.
Meni vaikka mitä.
Ensin alkuun tyhjää, sitten yht´aikaa vaikka
kuinka monta asiakasta.
Aivan kuollutta, ei edes tavarantuojia.
ITIKOITA sisällä.
Pilvistä ja koleaa. Kahvihammasta kolottaa.
Ohikulkijoita Hyvinkäältä, Vantaalta, sienestäjiä.
Ruuhkaa ja ostavia asiakkaita heti vuoron alettua.
Klo 16.10 loppui kun seinään.Ei yhtään asiakasta sen
jälkeen.
Kylmä, ampiaiset pärräilee sisällä.
Ampiaiset ei tajua, että ulkona on
lämpimämpi kuin sisällä.
Ampiaiset muuttaneet taloon.
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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA:

KESÄKIRPPUTORI

KYLÄNPÄÄN TALOSSA

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

Otamme vastaan ehjiä huonekaluja, astioita, työkaluja, kirjoja tai muuta
myytäväksi sopivaa tavaraa (ei mielellään vaatteita).
Sinulle jo tarpeeton saattaa olla toiselle aarre.
Toimita myytävät tavarat kirpputorille sen aukioloaikana.
Kuljetus- tai muissa kysymyksissä ota yhteyttä
Kaija Silvasti 050 4688 590
Kaisu Karstila 040 7251 181
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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Puheenjohtaja Anu Kuusela
p. 0400 483 640
Sihteeri Kaarina Pullinen
p. 050 3632 967

Vihtijärven
palvelutaloyhdistys ry

Puheenjohtaja Anu Kuusela
Sihteeri Änise Haapalainen
p. 040 5116 630

Vihtijärven
vesiosuuskunta
Puheenjohtaja
Paavo Norlamo
p. 050 2503
Sihteeri Risto Peltola
p. 050 3860 363

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

Hyvä vihtijärveläinen,
Tiedäthän, että kylän omilta internetsivuilta saat paljon
ajankohtaista tietoa kylän asioista ja tapahtumista?
Osoitteessa www.vihtijarvi.fi voit mm.
- lukea tuoreimmat oman kylän uutiset
- seurata tapahtumakalenteria
- saada tietoa kylällä toimivien yhdistysten toiminnasta
- jättää ilmoituksesi ilmoitustaululle
- ilmoittaa myytävästä tontista tai kiinteistöstä kiinteistöpörssissä
- löytää vihtijärveläisten yritysten yhteystiedot
- tutustua kuukauden kyläläiseen
- lukea Vihtijärveläinen-lehteä sähköisessä muodossa
- seurata kyläkoordinaattorin blogia
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!

yös
Muista m pilakuva!
en
Kuukaud

Ota yhteyttä
Anu Nilssoniin,
puh. 044 2706 001 tai
kylakoordinaattori
@vihtijarvi.fi
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Matkalla muinaisuuteen
Teksti ja kartta: Sari Ahvenharju – Kuva: Juha Ahvenharju
Vihtijärvellä kesäretken suunnaksi kannattaa ottaa luonnonkaunis Ylimmäisen
muinaisrannan kivikko. Kivikko on syntynyt jääkauden jälkeisessä Yoldianmeren vaiheessa. Kansankielellä näitä kivikkoja kutsutaan jätinpoluiksi tai pirunpelloiksi. Voi hyvin kuvitella mistä tällaiset
nimet ovat peräisin, sillä käsittämättömät
kiviröykkiöt ovat omiaan kiihottamaan
mielikuvituksen lentoon. Mikä muukaan
selitys oudoille kivikoille voi olla, kuin
jättiläisen aikaansaannos tai itse paholaisen tekele.
Ylimmäisen muinaisranta sijaitsee
Ylimmäisenjärven pohjoisrannalla. Muinaisrannan komea kivikkovyö on noin
800 metriä pitkä ja 30 metriä leveä. Muinaisranta on erittäin jyrkkä ja niin runsaslohkareinen tiheimmältä kohdaltaan,
ettei kasvillisuus ole pystynyt sinne juurtumaan. Suurin osa kivikossa vallitsevasta kasvillisuudesta onkin jäkäliä ja erilaisia sammalia. Kivikon ylärinteessä
kivet ovat pienempiä kuin alarinteellä.
Muinaisrannan kivikko näkyy hyvin
järven toiselta puolelta katsottuna pitkänä ja korkeana kasvillisuudesta vapaana
vyöhykkeenä. Ylimmäisten tielle mui-

naisrannan kivikko ei kuitenkaan näy, sillä kivikon yläpuolella kulkevan tien ja
kivikon välissä on kapea, mutta tiheä
metsäkaistale. Tiheä kasvillisuus ympäröikin muinaisrannan vaikuttavaa kasvillisuudesta vapaata rinnettä. Kivivyöltä
näkyy alhaalla kimmeltävän kaunis
Ylimmäisen järvi.
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Muinaisrannan aluetta ei ole merkitty maastoon, joten kohde on ehkä hankalasti löydettävissä. Paras maamerkki on
linkkimasto Ylimmäistentien pohjoispuolella. Autolle saattaa olla vaikeaa löytää parkkipaikkaa, ja parhaiten muinaisrantaan pääseekin tutustumaan pyöräilemällä.

Tarkkana talokaupoissa
Teksti: Ilkka Haapalainen
Asunto- ja talokaupoissa kaupat
usein onnistuvat. Valitettavasti joskus
kaupan vilpittömästi sopineet myyjät
ja ostajat joutuvat pettymään. Ostettu talo tai asunto ei ollutkaan sitä,
miltä ostohetkellä näytti. Esiin on
noussut uusia vikoja ja puutteita, joiden takia ostaja haluaa hinnanalennusta tai pahimmillaan kaupan purkua. Seuraavassa joitakin käytännön
vinkkejä, joilla pettymykset ja riidat
vältetään.

Käytä kuntotarkastajaa

Jo myyjän kannattaa varata ammattitaitoinen kuntotarkastaja selvittämään talon
tai asunnon kunto ennen myynnin aloitta
mista. Kunnon raportti helpottaa myyntiä ja vähentää riitatilanteita. Kuntotarkas
tuksissa pitää mennä pintaa syvemmälle
kaikissa kohdin, joissa kosteusriski on
teoriassa mahdollinen. Pesuhuoneiden
seinien alanurkat, seinät joiden takana on
maavalli, keittiön kaappien aluset ja taustat sekä talon nurkkien sisäpuolen alareunat kannattaa porata auki. Tällöin kosteusmittarin anturilla saadaan kosteuspitoisuus määriteltyä. Tarkistuta erityisen
huolella ala- ja yläpohjat sekä välikatot
kosteus- ja home-esiintymien varalta.
Myyjän ei kannata piilotella vikoja osta-

jalta, sillä se saattaa tulla todella kalliiksi. Hinnanalennus oikeudenkäyntikuluineen voi olla kymmeniä tuhansia euroja.

Ole tarkka ostaja

Ostaja ei voi vaatia korvauksia mistään
viasta, joka olisi ollut kaupantekohetkellä huolellisella tarkastuksella havaittavissa tai ennakoitavissa. Pieni kostea läikkä
seinässä voi tarkoittaa isoja vaurioita seinän sisällä tai takana. Ryömi talon alle ja
välikattoon sekä tarkista eristeet, homeet,
vuodot ja sinistymät. Kysy tarvittaessa
kuntotarkastajalta tarkennuksia raporttiin, jos et ymmärrä kaikkea. Älä osta
taloa tai rivitaloasuntoa, jota ei ole kuntotarkastettu. Kerrostalossa voit itsekin
havainnoida, kunhan olet tarkka ja nuuskit joka kolon. Jos vähänkään hälyttää,
pyydä asiantuntija jatkamaan siitä, mihin
oma kyky loppuu. Osa asunto-osakeyhtiöissä ilmenevistä vioista saattaa mennä
yhtiön piikkiin, jolloin yhtiö korjaa ja
hinnanalennusta ei saa.

Mistä saa alennuksen

Hinnanalennusta voi siis saada tai joutua
maksamaan sellaisesta piilevästä viasta,
jota huolellisella tarkastuksella ei ole voinut ostohetkellä havaita. Vian täytyy olla

40

myös merkittävä talon tai asunnon ikä ja
hinta huomioiden. Nyrkkisääntönä voi
sanoa, että korvausta kannattaa kysellä,
jos piilevän vian korjauskustannus on
noin 10% ostohinnasta tai enemmän.
Kiinteistössä tontin arvo pitää erottaa
talon arvosta ja prosentit arvioidaan vain
talon hinnasta. Uudehkossa talossa tai
asunnossa pienempikin prosentti voi riittää ja vanhassa vastaavasti saatetaan
edellyttää suurempaa. Terveyshaittoja
torjuttaessa prosentti voi olla pienempi.
Jos korjausten jälkeen talo tai asunto on
ostohetkeä selvästi ehompi, osa korjauskustannuksista jää ostajan kontolle. Summat ratkaisee viime kädessä käräjäoikeus.
Kauppaa voi vaatia purettavaksi, jos
korjauskustannus on erittäin suuri, esimerkiksi selvästi yli puolet ostohinnasta.

Koska pitää vaatia

Asuntokauppalain mukaan ostajalle
annetaan asunto-osakkeessa kaksi vuotta aikaa reklamoida. Maakaaressa kiinteistölle vastaava aika on viisi vuotta.
Reklamaatio on tehtävä heti, kun piilevä
vika muuttuu havaituksi viaksi.
Turvallisia ja hyviä asuntokauppoja!

Sillitorttua yöttömään
yöhön
Teksti: Kirsi Korpiniitty
Vappu meni jo, mutta juhannus ja yöttömät yöt ovat vasta tulossa. Sillitorttua
olen valmistanut useana vuonna juhannuksen buffet-pöytään. Ystävistäni kolmesta ”ei niin sillin ystävästä” olen jo
kaksi saanut nautiskelemaan sillitortusta,
mutta yhden kanssa vielä käännytystyö
on kesken.
Sillitorttua voi syödä paljaaltaan, mutta omasta mielestäni uudet perunat ovat
paras kyytipoika.
Tortun valmistamiseen menee hiukan
aikaa, mutta maku kyllä palkitsee vaivan. Joten ei muuta kuin tuumasta toimeen.
Suolaisin terveisin J
Kirsi

Tervetuloa!
Istahda tuoliin
niin pakistaan.
kiva, kun tulit
katsomaan.
Miten on vointisi,
ai, oikein hyvä,
on helppo Sinua
lähestyä.
Olet avoin, vipitön,
hauskakin,
tule, tule taas
toistekin!
Anna-Liisa Vottonen
os. Ranta-aho

Sillitorttu
Pohja
150 g hapankorppuja
75 g voita
1 dl maitoa
Täyte
2 pkt tyhjiöpakattua
Boy-matjessillifilettä
1
punasipuli
5
liivatelehteä
2 rkl sitruunamehua
1 prk raejuustoa
3 prk ranskankermaa
2
keitettyä kananmunaa
2 rkl ruohosipulisilppua
1 dl tillisilppua
rouhittua mustapippuria
Koristelu
sillipaloja
2–3 kananmunaa
punasipulia
ruohosipulia

Leikkaa irtopohjaisen vuoan pohjalle
leivinpaperi. Hienonna hapankorput ja
sekoita pehmeään rasvaan. Hienontaminen käy helpoimmin monitoimikoneessa. Painele seos vuoan pohjalle ja
kostuta maidolla.
Liota liivatelehdet kylmässä vedessä.
Hienonna keitetyt munat ja sipuli. Leikkaa silli pieniksi kuutioiksi, jätä yksi
fileistä koristeluun. Sekoita raejuuston
joukkoon ranskankerma, silli, munat,
sipuli ja mausteet. Purista liivatelehdistä vesi ja liuota ne kuumaan sitruunamehuun. Sekoita seokseen vähän jäähtynyt liivateliemi ohuena nauhana.
Kaada täyte vuokaan ja anna hyytyä
kylmässä mieluiten seuraavaan päivään. Irrota torttu vuoasta ja nosta tarjoiluvadille.

VIHTIJÄRVEN KYLÄTALO
Remontoidut tilat koulun yläkerrassa ovat
vuokrattavissa kokous, juhla- ja kurssikäyttöön.
Kylätalon varustus:
• Tilava keittiö tarvittavine laitteineen
• Kahvi- ja ruoka-astiastot
• Pöydät ja tuolit
• Kokousvarustelu
• Tuolihissi
Kylätalon varaustilanteen ja hinnaston
voi nähdä kylän nettisivuilta:
www.vihtijarvi.fi.
Varaukset ja tiedustelut kyläkoordinaattorille:
kylakoordinaattori@vihtijarvi.fi tai 044 2760 001.
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Yrittäjänä Vihtijärvellä

Syökerin Tuvan
kahdeksas vuosi käynnistyi
Teksti ja kuvat: Heli Einesalo
miehensä kanssa. Lapset Tony (s. 1981)
ja Niko (s. 1983) olivat pieniä. Myöhemmin pariskunta pyöritti myös grillikioskia
sekä toimi taksiyrittäjinä, ja ehtipä Anita paiskia töitä myös vanhempiensa kirjapainossa. Perhe kasvoi, ja tytär Eva-
Stina syntyi vuonna 1987. Taksiyrittäjänä Anita hoiti aluksi paperihommia, mutta ajoi myöhemmin myös oman ammattiajoluvan. ”Tykkään ajamisesta ja asiakaspalvelusta”, hän kertoo. Taksikuljettajan ammatissa yhdistyvät nämä molemmat.

Taksikeikka muutti
koko elämän

Syökerin Tuvan ovi käy tiuhaan heti
aamusta. Munkit on paistettu jo aamuviideltä, ja ensimmäiset rekkakuskit kurvailevat pihaan. Yrittäjä Anita Vihtkarin,
48, saapuessa työpaikalleen viimeistään
kahdeksalta on jo useampi pannullinen
kahvia valunut, ja homma pyörii. Keskellä kylää sijaitseva kioski, kahvila- ja lounaspaikka työllistää tällä hetkellä emäntänsä lisäksi viisi työntekijää, joten aina
ei tarvitse itse olla paikalla.

Tie yrittäjäksi

Mutta mistä kaikki alkoi? Helsingissä
syntynyt Anita kertoo yrittäjyyden olevan
osaksi verenperintöä. Äiti oli konekirjoittaja, ja Anita kertoo kirjaimellisesti syntyneensä koneen naputukseen. Isällä oli
veivattava monistuskone, ja yhdessä vanhemmat pyörittivät omaa kirjapainoa
kotona Oulunkylässä. Väkeä tuli ja meni,
ja iltapäivään asti kotona oli tarkat säännöt – keittiössä ei saanut oleskella tiettyyn aikaan, eikä äidin ja isän perään
huudeltu. Vasta illalla elettiin tavallista
kotielämää. 15-vuotiaana Anita sai palkkaa siitä, että valmisti perheelleen ruokaa – liekö siinä kylvetty siemen myöhemmälle yrittäjyydelle ruoka-alalla.
Ensimmäinen oma yritys oli lounaspaikka Sörnäisissä. Sen Anita perusti
vuonna 1985 yhdessä ensimmäisen avio-

Elettiin vuotta 1996, ja avioerosta oli
kulunut kaksi vuotta. Anita oli juuri aloittanut aamuyön taksivuoronsa, kun kyytiin tuli Helsingin keskustasta kaksi
mukavaa miestä. Tehtiin U-käännös ja
ohjeena oli vain ajaa suoraan, niin pitkään kunnes käskettäisiin pysähtyä. Matka oli melko pitkä, ja välillä pysähdyttiin
haukkaamaan aamupalaa. Alkumatkan
hiljaisena pysytellyt takapenkin mies
kiinnitti huomiota siihen, että Anita valitsi lohivoileivän. ”Ai sä syöt kalaa”, mies
tuumasi. Loppumatkan pari jutteli, ja
määränpäähän Vihtijärvelle saavuttua
mies pyysi Anitan puhelinnumeroa.
”Tuumasin, että minä en jakele puhelinnumeroani, mutta anna sinä omasi, niin
saatan vaikka soittaakin”, Anita muistelee. Meni muutama viikko, mutta lopulta
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hän tarttuikin puhelimeen ja soitti Vihtkarin Jormalle. ”Minulla on vieläkin
tallessa se pankkikorttimaksun kantaosa;
matkan hinta oli 367 markkaa”, Anita
hymyilee. Jo kesän kynnyksellä vuonna
1997 Anita muutti Vihtijärvelle.
Ajan myötä taksikuskin homma sai
jäädä. Ympyrä sulkeutui vuonna 2000,
kun toimelias nainen perusti lounaspaikan Nummituvalle. Palattiin siis takaisin
ruuan pariin – tällä kertaa pysyvästi. Lounaspaikka pyöri pari vuotta, minkä jälkeen Anita pyöritti kahden vuoden ajan
kioskia vanhan Salon kaupan tiloissa
yhdessä Marianne Niirasen kanssa.
Mona (s. 1998) ja Ville (s. 2002) olivat
pieniä, mutta intoa ja energiaa riitti. Haave aivan uudesta kioski-kahvilasta täyttyi, kun Hiiskulan kartanon kanssa tehtiin tontin vuokrasopimus vuonna 2005.
Syökerin Tupa avasi ovensa huhtikuun
kolmantena vuonna 2006.

Yrittäjä ymmärtää toista

Kun puolisokin toimii yrittäjänä kuljetusja maanrakennusalalla, joustoa vaaditaan
puolin ja toisin. Aikataulut venyvät, ja
lastenkin täytyy sopeutua. Kovimpia
aikoja olivat ne, kun Anita pyöritti Syökerin kanssa yhtä aikaa ruokapaikkaa
myös Läyliäisissä. Hän nousi aamuneljältä lähteäkseen Syökeriin paistamaan
munkkeja, ja teki siellä täyden työpäivän.
Illat kuluivat Läyliäisten paikassa pizzojen paistossa, ja puolilta öin kaatui väsy-

nyt nainen vihdoin kotisänkyyn. ”Eihän
siinä mitään järkeä ollut”, Anita toteaa
jälkeenpäin. Myös terveys reistaili, ja
vanha jalkavamma alkoi vihoitella. Kun
Anita oli viety ambulanssilla Syökerin
Tuvalta sairaalaan, oli pakko nollata päätä ja hiljentää tahtia.
Tällä hetkellä Anita pyrkii pitämään
työpäivät kohtuullisina, ja pitää myös
vapaapäiviä. Luotettavien työntekijöiden
avulla homma toimii, eikä töitä tarvitse
kantaa kotiin. Anita kertoo tekevänsä
kaikki paperihommatkin työpaikalla, jotta työ ja kotiasiat pysyvät erillään. ”Olen
myös oppinut sen, että kukaan ei ole korvaamaton, ja että vastuun antaminen
myös muille on hyvä asia.” Kun molemmat tässä perheessä ovat yrittäjiä, toista
on helppo ymmärtää.
Anita ja Jorma ovat yhtä mieltä yrittäjyyden hyvistä ja huonoista puolista.
Parasta on ehdottomasti vapaus! Se että
kukaan ei puuskuta niskan takana.
Omaan työskentelyaikatauluun pystyy
vaikuttamaan, ja päätöksiä voi ja pitää
tehdä itse. Työn sijainti omalla, pienellä
kylällä on ihanteellista, mutta myös haaste. Yrittäjä on tietyllä tapaa töissä koko
ajan, seitsemänä päivänä viikossa. Haasteellisinta on saada koko pakka pyörimään, kun siinä on niin monta liikkuvaa
osaa. Syökerin Tupa tarjoaa kioskipalve-

luiden lisäksi lounasta sekä grilliruokaa.
Lisäksi on pitopalvelu, postin ja matkahuollon asiamiespalvelut sekä Veikkaus.
Perjantaisin savustetaan kalaa, ja kesäaikaan järjestetään erilaisia tapahtumia.
Silloin kun vapaa-aikaa on, Anita osaa
myös ladata akkuja. Viime talvena perhe vietti useamman viikon Thaimaan
lämmössä, ja se oli erittäin tärkeää aikaa
koko perheelle. Anita on myös jo isoäiti
neljälle lapsenlapselle. Todellista terapiaa on marjastaminen ja sienestäminen
syksyisin – niihin on tullut oikea himo!
Lisäksi pariskunta pakkaa usein autonsa
ja suuntaa mökille Ristiinaan. Kun omalla kylällä on tavallaan koko ajan töissä ja
asiakkaiden parissa, mökillä saa todella
levätä ja ottaa etäisyyttä arkeen.

Rekkamiesten taukopaikka
ja kylän maamerkki

Anita on pääosin tyytyväinen yrittäjän
arkeensa. Hän on kerännyt ympärilleen
hyvän porukan, joka pystyy pyörittämään

Syökerin Tupaa tarvittaessa aika itsenäisesti. Asiakkaista 90 prosenttia on ”äijiä”,
Anita kuvailee. Rekkakuskeja sekä muita
työkseen ajavia, joille Syökerin Tuvan
sijainti ja suuri parkkialue ovat oivalliset.
Valtteina Anita pitää myös asiakasystäväl
lisyyttä sekä hyvää ilmapiiriä. Asiamiesposti ja Matkahuollon palvelut tuovat
säännöllistä asiakasvirtaa, ja uudetkin
asukkaat ovat löytäneet paikan palvelut
hienosti. Kyläläiset voivat piipahtaa Syökerin Tuvalla hakemassa sen loppumaan
päässeen maidon, täyttämässä kaasu
grillin pullot kesällä, piipahtaa jätskillä
tai lounaalla. Lisäksi Työtehoseuran Vihtijärvellä sijaitseva maanrakennuskurssien harjoitusalue tuo runsaasti vakituisia
asiakkaita.
”Uskoisin, että tulevaisuudessa Syöke
rin Tupa pysyy entisen kaltaisena”, A
 nita
pohtii tulevaisuutta. Lisätila olisi toisinaan tarpeen, mutta muuten kaikki toimii hyvin.

Esittelemme Vihtijärveläisessä paikallisia yrittäjiä.
Kenestä sinä haluaisit lukea seuraavassa numerossa?
Vinkkaa kyläkoordinaattorille 044 2760 001 tai
anonyymisti nettisivujen kautta.

Tiedoksi kyläläisille ja
kesäasukkaille

Rautaromun keräys
Syökerin Tuvan pihalla
jatkuu.

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

Tuotto
lyhentämättömänä
kyläyhdistykselle.

Vihtijärven päiväkodin alapuolella sijaitsee ekopiste, johon voi viedä pienmetallit ja pakkauslasin. Pisteessä on
myös paperinkeräys, mutta suosittelemme viemään paperit koululle (kts. yllä).
Vaarallista jätettä ja metalliromua keräävät Joonas & Romulus vierailevat Vihtijärven koululla
ma 15.7. klo 16.45–17.15. Metalliromun tosin toivomme kaikkien tuovan Syökerin tuvalle (kts yllä.)
Vihtijärvelle on perustettu Vihtijärven jätekimppa ry. Se toimii lähinnä Kytäjäntien, Rauhaniementien
ja Petäyksen suunnalla. Uusia jäseniä otetaan mukaan. Lisätietoja: yhdistyksen puheenjohtaja
Keijo Penttinen 0400 777 829 tai sihteeri Esko Auvinen 0500 501 278.
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– Vihtijärven kylähistoria
TIJÄRV
I
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Upean 400-sivuisen historiikin toinen painos myynnissä.
Hinta 50 €, tuotto kyläyhdistykselle.
Tilaa omaksi tai lahjaksi – kiva idea vaikkapa pukinkonttiin!
Tiedustelut: 050-462 0550 tai heli.einesalo@vihtijarvi.fi

Kirjavinkki Vihdin kruunun lisäksi
Kirja-arvostelu: Sari Ahvenharju

Matka Uudenmaan katolle
– opas metsiin ja soille Vihdin Moksissa
Juhani Päivänen
Helsingin Yliopiston
Metsäekologian laitoksen julkaisuja 40
Tämä kirja on tarkoitettu lähiluonnosta kiinnostuneelle, mutta käy myös opetustarkoitukseen.
Mikäli olet kiinnostunut retkeilystä lähialueilla, on tämä kirja sinua varten. Kirjassa esitellään Moksin alueen tärkeimmät maastokohteet, kuten Konianvuori ja Rokokallio. Lisäksi
kirjasta löytyy esittelyt Pöykärinsuosta, Riuttarannan pähkinäpensaslehdosta ja Moksin kalkkikiviesiintymästä. Kirja tarjoaa myös tuhdin tietopaketin alueen monimuotoisesta luonnosta, niin kasvillisuudesta kuin luonnonvoimien muovaamasta maastostakin.
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A-Setti Oy
Astianvuokrausta
Teerimäki 5, 03790 Vihtijärvi
p. 040 732 5341 / Mika Nilsson

Ateriapalvelu Anita Vihtkari Ky
Pitopalvelu
Ylimmäistentie 1062, 03790 Vihtijärvi
p. 0400 794 174
Clerica Oy
Tilitoimisto
Huhdintie 5, 03600 Karkkila
p. 040 766 2171 / Saija Vihtkari

ESJ-musiikki Ky
Eija S Jokinen
Kytäjäntie 12, 03790 Vihtijärvi
puh.+358 400 471877, email esj.musiikki@
kolumbus.fi, www.eijasinikka.fi
Esko Auvinen Oy
Mökkitalkkarin palvelut.
Kytäjäntie 167, 03790 Vihtijärvi
esko.auvinen(at)hotmail.com
0500 501 278

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

Harvitek Ky
Ilmanvaihtotyöt ja -tarvikkeet sekä laite
myynti, rakennuspeltityöt, sadevesi
järjestelmät, kattoturvatuotteet, minikaivuri
vuokraus, äänentoistolaitteiden vuokraus
Harri Vihtkari
Ylimmäistentie 1052, 03790 Vihtijärvi
p. 0400 472 345
Heini Romo-Lappalainen
Joogaohjaaja
Salmojantie 44, Vihtijärvi
040 730 2056

Hiiskulan kartano / Hans Brummer
Yli-Sepän juhlatila vuokrattavana
p. 0400 317 082, (09) 2760 992, fax (09)
2760 952
Juhani Packalen
Vihanneksia, polttopuuta, haketta
Suopellontie 585 05720 Hyvinkää
p. (019) 447 696

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

Kirjanpitopalvelu Peltola ja Kuusela
Avoin Yhtiö
Auktorisoitu tilitoimisto
Kirjanpito, tilinpäätökset, veroilmoitukset
Ahokaari 2, 05460 Hyvinkää
Anu Kuusela, p. (019) 450 870 ,
0400 483 640
KOR-DINATOR Korpiniitty Ky
Lumen auraus ja hiekoitustyöt
Rauhaniementie 28, 03790 Vihtijärvi
p. 040 865 1380 fax. (09) 3869 5040
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, mökkimajoitusta,
ratsastusta, mönkijäajeluita
Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen
p. (019) 447 639, 040 555 5294

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

Mika Laurila
Autoilija
Pohjoinen Vihtijoentie 77 , 03790 Vihtijärvi
puh. 0400-934336
Noja Yhtiöt Oy
Rakennus- ja remonttipalvelut
Kärrintie 89, 03790 Vihtijärvi
puh. 040 5152 329 Rain
e-mail:rain@noja.fi

Oranssi Lanka
Anu Nilsson
Koordinointi ja koulutus. Ompelutyöt ja
verhosuunnittelu. Manikyyrit ja soak offgeelikynnet.
Teerimäki 5, 03790 Vihtijärvi
p. 044 2760 001 anu.nilsson@gmail.com,
kylakoordinaattori(at)vihtijarvi.fi
Pasi Nyman
Puutavaranosturi puunkorjuuseen
Suopellontie 589, 05720 Hyvinkää
p. 040 767 7783
PH-Saneeraajat Oy
Kaikki rakennusalan työt
Suvipirtintie 58 03790 Vihtijärvi
Keijo Penttinen, p. 0400 777 829,
fax. 222 7640
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Pienyrityspalvelu Alen Oy
Hannele Haaranen
Kirjanpidot, tilinpäätökset, verotus
Pyyniementie 12, 03790 Vihtijärvi
p. (09) 2760 750, 040 524 0492
Rakennustoimi TELA
Rakennus ja remontointi
040-5358225/Tero Hyytiäinen

Syökerin Tupa Ky
Kahvio-kioski, elintarvikkeita, veikkaus,
asiamiesposti ja matkahuolto
Karkkilantie 8, 03790 Vihtijärvi
p. (09) 2760 601
Tarja Birgitta Taskinen Oy
Romanihameet, korjausompelu,
mittatilausvaatteet.
Petlehemintie 14, 03790 Vihtijärvi
Puh:0408389644, fax: +358985657147
email: tarja.tyo@gmail.com,
http://tarjataskinen.com/
Tmi Anne Hampori
Pitopalvelua
Suntiontie 43, 03790 Vihtijärvi
p. 040 5692 554

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

Tmi Juha Ahvenharju
Valokuvauspalvelua ja kuvamyyntiä
Kauriinpolku 27, 03790 Vihtijärvi
p. 050 466 9381
juha@ahvenharju.com
Tmi VK-hoidot Viljo Kasanen
Energiahoitoja kaukohoitona
Rönnintie 183, 03790 Vihtijärvi
p. 050 563 8571

TN-yrityslahjat / Tuula Nyman
Tilauskalenterit ja muut yrityslahjat
Hämeenkatu 13-17, 05800 Hyvinkää
p. 0400 819 784
e-mail: tuula.nyman@tn-yrityslahjat.fi
www.tn-yrityslahjat.fi
Rakennusliike Vihdin Laatutyö Oy
Suntiontie 21, 03790 Vihtijärvi
p. 0400 471 606, 0400 473 663
Vihdin eläinfysioterapia
Eläinfysioterapia ja luennointi
044-5386069/Heli Hyytiäinen

Oy Woodeco Ltd
Tri-Flow ja Bel-Ray -erikoisvoiteluaineiden
maahantuonti ja myynti
Vihtijärventie 751, 03790 Vihtijärvi
p. 040 527 2559 / Arto, 040 581 2577 / Mika

Jos haluat lisätä, poistaa tai muuttaa tietoja, ilmoita: toimitus@vihtijarvi.fi tai p 044 2760 001.
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Tmi Anne Hampori
Suntiontie 43, 03790 Vihtijärvi
P. 040-569 2554,
anne.hampori@hotmail.com
Sopimuksen mukaan
pitopalvelu
täytekakut
voileipäkakut
sekä makeat ja
suolaiset leivonnaiset tilauksesta

Fysioterapiaa,
hierontaa,
yksilölliset tukipohjalliset

46

KOR-DINATOR
Korpiniitty Ky

- Lumenauraustyöt
- Hiekoitukset
Rauhaniementie 28 03790 Vihtijärvi
Puh. 040-865 1380 Fax 09-38695040

OY WOODECO LTD

- Tri-Flow ja Bel-Ray erikoisvoiteluaineiden
		 maahantuonti ja myynti
- MITO-tuotteet teollisuuden kunnossapitoon
Vihtijärventie 751 03790 Vihtijärvi
Puh. 040-527 2559 Arto
Puh. 040-581 2577 Mika
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KULJETUS & MAANRAKENNUSLIIKE
J. VIHTKARI KY
WWW.VIHTKARI.COM
–
–
–
–
–
–

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

KAARINAN PIHA JA
PUUTARHA

- piha- ja puutarhasuunnitelmat
sekä niiden toteutukset
- puutarhan hoitotyöt ja neuvonta
Kaarina Pullinen 050-363 2967
Vihtijärvi
kaarinapullinen@gmail.com

Lopen Maarakennus ja Multa Oy
E.Hietanen, Läyliäinen
p.0400-449 419
0400-484 154
019-443 314

nurmikkomultaa
puutarhamultaa
murskesoraa
kuorikatetta

täytesoraa
seulakiviä
maankaivua myös
pienellä koneella

Kuljetukset myös PIENELLÄ autolla sekä vaihtolavakuljetukset
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Puh. (019) 443 249. Ark. 6-20, la 7-20, su 9-20
Neste Läyliäinen
Huoltoasema Uotila Oy, Läyliäistenraitti 116
Puh. (019) 443 249. Ark. 6-20, la 7-20, su 9-20

Pesuetukortilla
joka 6. pesu
veloituksetta!
Pesuetukortilla
joka 6. pesu
veloituksetta!
Käynti meillä voi

···
···

···

muuttaa elämäsi!
Käynti meillä voi
muuttaa elämäsi!

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

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

Käynti meillä voi
muuttaa elämäsi!

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

Pesuetukortilla
joka 6. pesu
veloituksetta!

··· Kirkasta päiväsi tehokkaassa, mutta
Ystävällisen
palvelunpikapesussamme
Neste-asema!
hellävaraisessa
···
··· Uusitut
Kirkastatankkausautomaatit
päiväsi tehokkaassa, mutta
pikapesussamme
··· hellävaraisessa
Myymälä ja kahvila
··· Uusitut tankkausautomaatit
Neste Läyliäinen
Huoltoasema
Oy, Läyliäistenraitti 116
··· MyymäläUotila
ja kahvila

Ystävällisen palvelun Neste-asema!

Ystävällisen palvelun Neste-asema!

Koulutetun hierojan palveluita
Röykän keskustassa
•
•
•
•
•

Klassista ja urheiluhierontaa
Kaustislaista jäsenkorjausta
Mobilisoivaa hierontaa
Intialaista päähierontaa
Suklaavartalohierontaa

Avoinna maanantaista perjantaihin
Tervetuloa!

T:mi Elina Airaksinen
Asemapolku 1
05100 RÖYKKÄ
puh. 040 522 0556
www.elinaairaksinen.fi
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ESKO AUVINEN OY
Kirvesmiestyöt
Huoneistoremontit
Mökkitalkkaripalvelut
Yhteystiedot
0500-501278
eskoauvinen@hotmail.com
Rakennusja huoltopalvelut
Y-tunnus
2256906-2

ESKO AUVINEN OY
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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
Taidehistoriaa ja Nurmijärven musiikkiopiston hyväntuulen
musiikkikoulun piano- musiikinteorian tunti kerran
viikossa eskareille.
Lisätietoja ja hoitopaikkavaraukset:
Lori Kautonen p. 040 578 7728
1-6- vuotiaat tervetuloa
Asko Kautonen p. 045 650 0864
tutustumaan!
asko.kautonen@kolumbus. fi
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Maakunnan reiluin rauta- ja
maatalouskauppa Läyliäisillä ja Karkkilassa
• Karkkilassa uusittu piha ja
puutarhamyymälä
• Edulliset kuljetuspalvelut

• Uskomattomat löydöt Leinon
Löytöliiteristä Läyliäisistä
• Mukavimmat myyjät

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

KYTÄJÄN KIOSKIKEIDAS
Lounaskahvila, grilli- ja elintarvikekioski maaseudulla
* Kotiruokalounas ma-pe 11-15
* Kahvia, leivonnaisia ym.
* B-oikeudet
* Veneiden vuokraus,
sekä venepaikkoja Hirvijärvelle

* Grilliruokaa
* Juomia
* Peruselintarvikkeita
* Kysy myös tilausruokailuista!

Avoinna ma-pe 9-21, la ja su 12-21.
Sijainti n. 13 km Vihtijärveltä Kytäjäntietä, Kytäjäntie 1072, puh. 040 824 1962
www.kytajakioski.com

Nähdään kioskilla!
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PH-Saneeraajat Oy
Rakennusalan työt luotettavasti
ja ammattitaidolla
Suvipirtintie 58, 03790 Vihtijärvi
gsm 0400-777829, fax 09-2227640
ph.saneeraajat@gmail.com
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Puutarha
Risto Valta
Ryhmäkasveja, viherrakennusta
RistoValta
Puh. 0400 – 475 116
Lustikullantie 147 – 12600 Läyliäinen

YLIMMÄINEN PUU
- Ikkunaentisöinti
- myös uusioikkunat mallin mukaan
- Puusepäntyöt
Aukioloajat: Ma: suljettu, ti-ke: 9.00-17.00,
to-pe: 9.00-19.00, la: 9.00-14.00
040 532 6162
Läyliäistenraitti 89, 12600 Läyliäinen
www.ninnille.fi

Ylimmäinen Puu Tmi Heikki Harju
Ylimmäistentie 771, Järvenpää
03790 Vihtijärvi
tel. 040 568 0851
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AALLON KAUPPA
- PALVELEVA LIHA- JA KALATISKI NAAPURIKYLÄSSÄ
- VALIKOIMISSA MYÖS LÄHIRUOKAA
Avoinna
ma-to 8.30 - 19
pe
8.30 - 20
la
8 - 16
su
10 - 14
Asiointiliikenne Vihtijärveltä Läyliäisiin kulkee tiistaisin. Puh. 040 484 2861

TERVETULOA!
019-443 135, Läyliäistenraitti 346, 12600 Läyliäinen

HARVITEK KY

Ylimmäistentie 1052
03790 Vihtijärvi
Harri Vihtkari puh. 0400-472 345
–
–
–
–
–

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

• Murtohälytysjärjestelmät

• Suunnittelu

• Tarvikemyynti
• Antenniasennukset

• Etäohjausjärjestelmät

• Ylijännitesuojaukset

• Ilmalämpöpumput

• Valvontajärjestelmät

• Sähköalan
kuntotutkimus

• Ilmavesilämpöpumput

MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS !
Läyliäisten Sähkö Oy
Karkkilantie 7
12600 LÄYLIÄINEN

Kimmo Joutsi 040-591 5056
Erkki Voivala 0400-483 230

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

Kuljetus
M.H. Laurila

LOPEN JÄTEHUOLTO

Kappaletavarakuljetukset

- loka-, jäte- ja siirtolavakuljetukset

Timo Ranta
- viemärien avaukset
- vessojen vuokraukset

Mika Laurila
0400 934336
Pohjoinen Vihtijoentie 77
03790 Vihtijärvi

p. 019 443 488
auto 0500 486 788
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www.mikkolansuoramyynti.fi

Mikkolan Suoramyynti

Maatilan suoramyynti • Leipomo • Tilauskonditoria
• Pitopalvelu • Kesäkahvila
Läyliäistenraitti 984
SUORAMYYNTI ja KESÄKAHVILA
12600 Läyliäinen
Avoinna kesäisin:
Puh. 019-447 688
ma-pe 9-19, la 9-15, su 12-19
Antti gsm: 0400-851 742
Muina aikoina: la 9-14
Anne gsm. 040-746 2968
Tammikuussa suljettu.
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Hyvä idea Repe!
ediaan.
Mennään Oasis M itä
m
Sieltä saa vaikka
ittyvää ja
markkinointiin li
hyvän palvelun.

Sinulla idea - meillä toteutus

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

Hei Lyyli.
lämpöiset ulkoilukelit
odottavat, mutta sitä
ennen olisi hyvä laittaa
markkinoinin asiat kuntoon.

• Sähköisen viestinnän ja
median toteutukset
• Internet-sivustot ja -järjestelmät
• Multimedian suunnittelu
• Sisällön tuotanto ja muokkaus

• MV / 4V kopiot ja tulosteet
• Digipainopalvelut
• Rakennuspiirustusten
tulostus, kopiointi ja skannaus
• ID- / henkilökortit
• Suurkuvien väriskannaus
• Julisteet eri materiaaleille

www.oasismedia.fi

• Painopalvelut, ym. ym.

(RollUp, PopUp, messutaulut,
banderollit, Canvastaulut, jne.)

• Tarrat, teipit ja teippaukset
• Markkinointitekstiilit
• Kevytmessurakenteet

Kopiointi, Tulostus & Suurkuvat

• Mainostoimistopalvelut
• Graafinen suunnittelu
• Mainonta
• Markkinointiviestintä
• Kuvitukset ja kuvaukset

Mainos- & Digimediatoimisto

MADE IN OASIS MEDIA

ESITYSAJAT:

VIHDIN KESÄTEATTERI 2013

KANTAESITYS

Käsikirjoitus ja ohjaus Markku Hyvönen
Hulvattoman hauska musiikillinen komedia rakkaudesta ja sen puutteesta. Äidin rakkaus,
sisarrakkaus, aviopuolison rakkaus. Ensimetrein pannaan laulaen ja jalalla koreasti.
Varaukset&tiedustelut
Vihdin Teatteri ry
puh. (09) 222 4250
gsm 0400 975 068
toimisto@vihdinteatteri.ﬁ
avoinna ark. 9.30-14.30

Lippujen hinnat
peruslippu 17,opisk. & eläkel. 15,lapset (alle 16v) 10,yönäytökset + 2€
Kysy ryhmäalennuksia!

Liput ennakkoon
• Vihdin Teatterin tsto
Tuusantie 1, Nummela
• K-Citymarket Nummela
(HetiEtu K-Plussa-kortilla 1 €)
• Liput myös NetTicket.ﬁ

www.vihdinteatteri.ﬁ

Hinauspalvelu 24 h

Esityspaikka
Vihdin kesäteatteri
Kirkkoniementie
03400 Vihti
Lipunmyynti ovelta
n. 1 h ennen esitystä

Ensi-ilta
la 15.6.
ti
18.6.
ke 19.6.
su 23.6.
ti
25.6.
ke 26.6.
la 29.6.
su 30.6.

klo 17
klo 19 LM
klo 19
klo 17
klo 19
klo 19
klo 17
klo 17

la
su
ti
ke
to
la
su
ke
to
la
su
ti
pe
la

klo 17
klo 17
klo 19
klo 19
klo 19
klo 17
klo 17
klo 19 LM
klo 19
klo 17
klo 17
klo 19
klo 22 YÖ
klo 22 YÖ

27.7.
28.7.
30.7.
31.7.
1.8.
3.8.
4.8.
7.8.
8.8.
10.8.
11.8.
13.8.
16.8.
17.8.

VALOKUVAUSTA

E. Sohlman 040 515 3456
Röykkä

Arkeen ja juhlaan
www.ahvenharju.com
050-466 9381
juha@ahvenharju.com

Autotrailerivuokraus
kokonaispaino 2.700 kg
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LAKIPALVELUJA

Osaamiseni ja kokemukseni on vahvimmillaan sopimusriidoissa, irtisanomis- ja työsuhderiidoissa sekä asunto- ja kiinteistökauppaasioissa. Hoidan myös isohkot 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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TAKSI

KS
A
T

I

Leena Suosilta
LÄYLIÄINEN
Puh. 0500 203 205

Jaanan TAKSI

TIMO SUNDSTRÖM

LÄYLIÄINEN
Puh. 040 738 7521

• Esteetön taksiauto
• vip-varustetaso
• täysin ilmastoitu
• invavarustus
•	tarvittaessa mukana pyörätuoli
mainitse tilatessasi jos tarvitset
• Kelan kuljetukset omavastuuhinnalla

Vartissa Vihtijärvellä!

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

KAIPAATKO NOSTETTA?
Vuokrataan Dexter 11 hinattavaa puomilavaa edullisesti.
Työskentelykorkeus max 11,5 metriä.
Puomilavalla voi tukijalkojensa ansiosta työskennellä
kaltevallakin alustalla.
Erinomainen apu esim. katto- ja maalaustöissä.
Kysy lisää!
Arto Vihtkari
p. 040 - 527 2559
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KAHVILA – KIOSKI

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

Ark
La
Su

5 - 21
8 - 21
9 - 21

Talven aukioloajat

Ark
La
Su

5 - 19
8 - 19
9 - 19

V
Vastaleivotut
i
kahvilatuotteet

Jä
Jäätelöt,
t,
virvokkeet,
makeiset

Oluet, siiderit,
lonkerot

Elintarvikkeet

L
Lounas
10.30-14
Grillituotteet aina

Polttoöljyä
maatiloille ja
kotitalouksiin

Veikkauksen
toimipiste

Matkahuollon
toimipiste

Asiamiesposti

Syökeriltä myös Vihtijärven ja Lapoon kalastusluvat

Moottoripyörien kokoontuminen keskiviikkoisin ja sunnuntaisin
Syökerin Tupa
Karkkilantie 8
03790 Vihtijärvi
p. 09 2760 601

