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Jos nykymaailmassa on useita keksintöjä, jotka nopeuttavat erilaisten asioiden tekemistä, niin miksi tuntuu, että aika ei riitä? On pyykkikone ja kuivaajakin,
verkkopankki ja tietoliikenne, autopesu ja älypuhelimet appseineen. Miksi silti on kiire?
Tuntuu, että töitä on kaikilla liikaa, myös vapaaehtoisia. Ja harrastuksiakin. Ja kotitöitä. Mutta, jos työstä
tai vapaaehtoistyöstä nauttii ja harrastuksissa on kivaa, missä kulkee ajankäytön rajat? Kuinka paljon pitäisi varata aikaa siihen, että vaan on? Missä vaiheessa pitää osata sanoa ei? Ja miten se tehdään pahoittamatta kenenkään mieltä?
Toimituksella on ollut tänä vuonna vaikeuksia sanoa
ei. Kaikenlaista on ollut liikaa ja siksi käsissäsi oleva Vihtijärveläinen on pahasti normaalista aikataulustaan
myöhässä. Voimmekin tänä vuonna julistaa kisan: Lukija, joka löytää eniten pilkku-, kirjoitus- tai jopa asiavirheitä tuoreesta lehdestä, saa palkinnoksi Vihtijärvi-ämpärin. Edellyttäen tietysti, että joku ehtii ämpärit suunnitella, kilpailuttaa, hankkia rahoituksen ja teettää. Tai vielä parempi – tehdä itse .
Kiireetöntä kesää toivoen
Mediatiimin somekoulutuksessa opeteltiin myös
kuvankäsittelyä. Tämä kuva syntyi, kun aiheena
oli uhkaava tunnelma. Loppuuko aika?
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Vihtijärveläinen-lehteä sekä vihtijarvi.fi-kotisivuja tekee Vihtijärven mediatiimi.
Oletko huumorintajulla ja ideoilla varustettu henkilö, ja tykkäät kirjoittaa?
Oletko kiinnostunut tiedottamisesta ja kylän asioista? Haluaisitko liittyä mukaan mediatiimiin?
Ota yhteyttä Kaarina Pulliseen, puh 044 2760 001 tai kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi
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Puheenjohtajan ajatelmia
Teksti: Karoliina Suomalainen • Kuva: Karoliina Suomalainen

Luku 18 on paitsi täysi-ikäisyyden raja, niin myös mikä?
Vuosi vierähti kuin varkain ja kesä on jo lähempänä kuin ehkä itse olen kerinnyt
huomatakkaan. Omassa perheessäni on poikien valta lisääntynyt, kun tuorein
tulokkaamme Andreas syntyi tammikuun lopulla.
Kulunut vuosi on ollut tapahtumarikas myös kylämme osalta. Tapahtumista
olettekin saaneet lukea pitkin vuotta kylän kotisivuilta. Asia, johon itse haluaisin
rohkaista meitä kaikkia, on osallistuminen. On valitettavaa, että niin harvoin
näkee uusia kasvoja mukana ideoimassa ja tekemässä kylämme yhteisiä tapahtumia. Kylällämme toimii useita seuroja ja yhdistyksiä, joihin kaikki halukkaat voivat osallistua oman aikataulunsa mukaan. Me olemme pieni, mutta aktiivinen
kylä. Meidän täytyy itse tehdä, jotta saamme valmista. Suurin osa asioista täällä ei tapahdu kuin Manulle illallinen. Se ottaa jonkin verran, mutta antaa sitäkin
enemmän. Yhdistysten ja seurojen tapahtumissa nauru raikaa, näkee paljon hymyjä ja ne työkiireet unohtuu mukavassa seurassa. Eli tulkaa rohkeasti mukaan,
jokaiselle varmasti löytyy mieleistä toimintaa myös omalta kylältä. Vain osallistumalla voimme itse vaikuttaa. Olkaa rohkeasti kiinnostuneita teitä itseä koskevista ja kiinnostavista asioista.
Ja nyt tuohon otsikkooni. Numero 18 symbolisoi montaa eri asiaa. Muun muassa sitä nuoruudessa kovasti tavoiteltua täysi-ikäisyyttä. Mutta myös meille kaikille vihtijärveläisille tärkeätä asiaa: kylältämme löytyy 18 järveä ja lampea. Vesien ja vesistöjen suojelu onkin yksi tärkeimmistä tehtävistämme riippumatta siitä,
onko torppamme järven rannalla vai ei. Vesistöt ovat yksi tärkeimmistä kylämme vetonauloista, sijaintimme ohella. On siis
tärkeää, että me kaikki pidämme niistä huolta toiminnallemme ja valinnoillamme.
Järvien ja vesistöjen aktiivikäyttäjät ovat parhaita asiantuntijoita. Mahdolliset muutokset vesistössä huomaakin usein
ensimmäisenä ranta-asukas tai muu vesistön aktiivikäyttäjä. Meidänkin vesistömme voivat hyvin, mutta ongelmia saattaa olla näköpiirissä rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen myötä. Tässä muutama vinkki vesien suojelemisen puolesta:
• Älä pese järvessä mitään pesuaineilla.
• Pidä ranta luonnontilaisena ja kasvillisuuden peittämänä.
• Poista vesikasvillisuutta vain laiturin läheisyydestä ja kerää kasvijätteet rannalle kompostoitumaan.
• Kalasta kestävästi ja muista että alamittaiset kalat tulee aina vapauttaa.
• Muista kalastuksenhoitomaksu ja tarvittavat lupamaksut, niitä käytetään kalavesien hoitoon.
Pidetään huolta vesistämme ja muutenkin luonnosta. Lisätietoa vesiasioihin saa Vihtijärven osakaskunnalta, Ylimmäisten
kalastusyhdistykseltä ja Vihtijärven–Lapoonjärven Suojeluyhdistys ry:ltä. Edellä mainittujen yhdistysten yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme sekä tästä lehdestä.
Oikein hyvää ja kaunista kesää teille kaikille. Ja kun kesä vaihtuu syksyyn, niin muistetaan taas ne heijastinliivit ja useat
kylämme tapahtumat ympäri vuoden.

Mikäli haluat tuoda kyläyhdistyksen hallituksen kokouksiin jonkin tärkeän asian,
voit olla yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2019 on seuraava:
Karoliina Suomalainen, pj.
040 140 7302
Veikko Virkki, varapj
0400 452 322
Kaarina Pullinen, sihteeri
050 363 2967
Eija S Jokinen, rahastonhoitaja
0400 471 877

Muut jäsenet:
Mikko Korsisaari
Anu Nilsson
Markku Pietilä
Anita Vihtkari
Päivi Putkonen-Hegazi

050 520 0001
050 524 9189
0500 455 156
0400 794 174
040 593 5923

Jos haluat toimia anonyymisti, voit lähettää postia palautelomakkeen kautta nimimerkillä.
Lomake löytyy vihtijärvi.fi-sivujen kohdasta ”Ota yhteyttä”. Toimitus lähettää viestin hallitukselle.
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Aktiivisten ihmisten Vihti(järvi)
Teksti: Erkki Eerola
Aloitin tehtävät kunnanjohtajana
marraskuun puolivälissä ja olen
tarttunut uusiin tehtäviin innoissani. Viimeiseen reiluun neljään kuukauteen on sisältynyt paljon työtä
Tunnin junan edistämisestä erinäisiin vierailuihin kylillä, yrityksissä sekä yhdistyksissä. Heti alkuvaiheessa sain eräänlaisena manttelinperintönä myös Vihtijärven vesihuoltoasiat, joiden osalta Vihdin Vesi tekee parhaillaan teknistä suunnittelua. Vihtijärvellä vierailin 3.4. ja tarkoituksenani oli tulla tutummaksi
teille sekä kuulla teidän näkemyksiänne kunnan kehittämisestä. Vain
kuntalaisia kuuntelemalla pystyn
paremmin onnistumaan tehtävässäni. Niille, jotka eivät tilaisuuteen
päässeet, voin onneksi välittää tervehdykseni tämän lehden myötä,
kuten myös toiveen kunnan kehittämiseen liittyvästä palautteesta.
Vuosi 2018 osoitti, että Suomen
kuntakentän kehitys on yhä enemmän polarisoitunutta. Ainoastaan
59 kuntaa kasvoi viime vuoden aikana ja esimerkiksi työttömyyden
osalta työllisyysasteet poikkesivat
maakunnittain 64,5 prosentista 81,7
prosenttiin. Vihdissä saimme onneksi jatkettua positiivista väestönkasvua, ja uusia vihtiläisiä saatiin
kuntaan vuoden aikana 174 lisää.
Työllisyysaste oli ennakkotietojen
mukaan 76,7 % ja kunnan työllisyys-

tilanne kohentui vuoden aikana
työttömyysasteen pudotessa 8,1
prosentista 7,4 prosenttiin. Positiivista väestönkasvua ja työllisyyden
parantumista ei voida kuitenkaan
pitää itsestään selvyytenä, vaan
Vihdin tulee kuntana tuoda esiin
yhä enemmän vahvuuksiaan kaikilla rintamilla.
Edunvalvonnan näkökulmasta
tuleva vuosi tulee olemaan tärkeä.
Vaikka sote- ja maakuntauudistuksen osalta päästään hetkeksi hengähtämään, tulee Vihdin aktiivisesti käyttää säästynyt aika kunnan ja
kunnan toimintojen kehittämiseen.
Edunvalvonnan kannalta toivon
myös suurta äänimäärää kansanedustajaehdokkaillemme huhtikuun vaaleissa, jotta Vihdin ääni
kuuluisi myös jatkossa Eduskuntatalolla.
Strategiassa korostamme kuntaa mahdollistajana sekä aktiivisten
ihmisten Vihtinä, jossa kuntalaisilla
on hyvä ja aktiivinen elämä. Kylätoiminta on oiva esimerkki sellaisesta aktiivisuudesta, joka syntyy vain
yhteen hiileen puhaltamalla. Vihtijärven valinta vuoden uusmaalaiseksi kyläksi ei ole aikoinaan tullut
suotta, talkoovoimin tekemänne
työ oman kylänne hyväksi on todella kunnioitettavaa. Teillä on aidosti
vahva halu tehdä hyvää yhdessä. En
ole vielä itse päässyt tutustumaan

esimerkiksi uusiin luontoreitteihinne, mutta toivon, että kesän kynnyksellä siihenkin tulee mahdollisuus.
Vihdissä etäisyydet ovat pitkiä, ja
poikkeaminen kunnanvirastolta
Vihtijärvelle tai toisinpäin ei välttämättä ole jokapäiväistä. Ei anneta
sen kuitenkaan häiritä yhteistyön
tekemistä, vaan jatketaan asioiden
edistämistä niin vihtijärveläisten
kunnanvaltuutettujen välittäminä
kuin myös puhelimitse ja sähköpostilla.
Hyvää alkavaa kesää
teille kaikille!
Erkki Eerola
kunnanjohtaja

Asiointiliikenne Vihtijärvellä

Vihtijärveltä pääsee tarvittaessa asioimaan taksikyydillä
Läyliäisiin tai Karkkilaan.
Taksa on 3 € / suunta. Alle 12-vuotiailta ei peritä maksua.
Taksiliikennettä hoitaa Harri Vuolle Oy. Nouto soitosta.
Puhelinnumero autoon 050 339 0348.

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

Tiistaisin
Vihtijärvi–Läyliäinen–Vihtijärvi
Meno: klo 9.20 lähtien Vihtijärveltä
Paluu: klo 12.00 lähtien Läyliäisistä
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Vihtijärvi
– tarpeeksi lähellä,
riittävän kaukana
Teksti: Pekka Ruokolainen

Vihtijärven logo on suunniteltu
vuonna 2008.

Joulukuun neljännen päivän iltana 2018 kokoontui pieni joukko mediatiimiläisiä sekä kyläyhdistyksen
hallituksen jäseniä kylätalolle brändiasioissa. Olin lupautunut kertomaan lyhyesti, mitä brändi on ja
mitä yritys, organisaatio tai vaikkapa paikkakunta voisi hyötyä, kun se ottaa brändin kilpailukeinokseen. Pohdimme yhdessä myös Vihtijärven brändiä ja sen kehittämistä.

Brändi = maine =
lupaus jostakin

Mutta mitä brändillä tarkoitetaan?
Lyhyesti sanottuna, se on se mielikuva, joka syntyy asiakkaalle yrityksen (tai organisaation, tuotteen tai
paikkakunnan) toiminnan, kuulopuheiden ja viestinnän tuloksena. Kyseessä on siis paljon laajempi asia,
kuin esimerkiksi liikemerkki tai mainonta.
Sana brändi tulee englanninkielisestä sanasta ”brand”, joka tarkoittaa polttomerkitsemistä. Brändin historian on sanottu alkavan
1800-luvulla, jolloin ensimmäisiä
massavalmistettuja tuotteita alkoi
saapua kauppoihin ja valmistajat halusivat polttomerkitä logonsa tuotteisiin1.
Megabrändit rakentavat yrityskuvaansa isolla rahalla. Jos näet jossain kolme raitaa, mikä urheiluvalmistaja tulee mieleesi? Aivan, Adidas. Tiesitkö muuten, että alun perin kolme raitaa olivat suomalaisen
yrityksen ominaisuutta? Adidas osti ne itselleen Karhulta Helsingin
olympialaisten jälkeen 1500 dollarilla ja kahdella viskipullolla. Sen jälkeen Karhun kenkien kyljessä on
käytetty M-kirjainta, joka tulee sanasta ”mestari”2.
Tänä päivänä brändistä ja markkinoinnista puhutaan yhä enemmän. Kun internet ja sosiaalinen media kulkevat helposti mukana, yksittäisen ihmisenkin on mahdollisuus
olla vaikuttaja. Yrityksistä taas on
tullut eräänlaisia julkaisijoita, kun ne
jakavat verkossa omilla sivuillaan
olevaa sisältöä.

Brändin kaksi tärkeintä
tehtävää

Voidaan ajatella, että brändillä on
kaksi tärkeää tehtävää. Ensinnäkin,
brändi erottaa yrityksen, palvelun
tai tuotteen kilpailijoistaan. Saamme yhden päivän aikana tuhansia
erilaisia viestejä eri kanavista, ja aivomme ei pysty millään käsittelemään kaikkea informaatiota. Niinpä mieleen jää vain asioita, jotka herättävät huomion jollain tavalla.
Kun brändi on vastaanottajalle entuudestaan tuttu, hän erottaa sen
helpommin muista ja suhtautuu siihen tuttavallisemmin.
Toinen tärkeä tehtävä on luottamuksen rakentaminen. Keskinäinen
luottamus on kaiken yhteistyön perusta, myös kaupankäynnin. Aikojen alussa, kun ihmisrotu kamppaili olemassaolostaan villieläinten
kanssa, yhteistyö oli ainoa mahdollisuus pärjätä. Sama pätee myös tänään. Brändi voi rakentaa positiivista, luottamusta herättävää mielikuvaa ja näin edesauttaa tunnesiteen
syntymistä.

maankäyttö mahdollistaa kylän
maltillisen kasvun ja sitä kautta toimivat peruspalvelut, maaseutumaisuutta kadottamatta. Vihtijärven
asukkaat muodostavat aktiivisen,
turvallisen ja vastuuta ottavan kyläyhteisön. Arvojamme ovat yhteistyö, positiivisuus, ennakkoluulottomuus, uudistumiskyky, pitkäjänteisyys, johdonmukaisuus ja oma-aloitteisuus.
Ryhmätöiden sekä keskustelun
tuloksena kirjasimme Vihtijärvelle
lupauksen, joka pohjautuu itse
asiassa vuonna 2016 tehtyyn laajaan
kyläkyselyyn. Siinä usea kyläläinen
luonnehti Vihtijärveä paikaksi, joka
on ”tarpeeksi lähellä, riittävän kaukana.” Nämä neljä sanaa kertovat
paljon. Muun muassa sen, että arvostamme rauhaa ja luontoa, samoin kuin riittävää etäisyyttä pääkaupunkiseudun melusta. Toisaalta
myös sitä, että pk-seudun palvelut
ja työpaikat ovat tolkullisen matkan
päässä. Nähtäväksi jää, löytääkö lupaus paikkansa kyläläisten viestinnässä.

Vihtijärven lupaus

Lähteet:
1
Wikipedia, 2 www.karhu.com

Aika nopeasti pääsimme itse asiaan,
eli Vihtijärven brändiin. Sen perusteet on kirjattu jokaiseen talouteen
jaetussa Kylä- ja turvallisuussuunnitelmassa 2017–2022, jossa puhutaan
kylämme visiosta seuraavasti: Vihtijärvi on elinvoimainen uusmaalainen kylä, joka on viisaasti osannut
hyödyntää sekä pääkaupunkiseudun läheisyyden että paikalliset
luontoarvot. Hyvin suunniteltu
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Kirjoittaja on pitkän linjan markkinointimies ja yrittäjä. Happy Branding Company on Vihtijärvellä toimiva yhden miehen mainostoimisto, joka auttaa yrityksiä löytämään
oman tapansa viestiä ja jossa Saara-koira toimii toimistoapulaisena.
Lisää tarinaa brändistä ja siihen vaikuttavista asioista: www.happybrandingcompany.fi

Vuoden kyläläiset
Koonnut: Heli Einesalo
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 2018
Kati Fingerroos, 53

kuuluvat isä Tuomo ja äiti Riitta Vuolteenaho, muutti Vihtijärven rannalle pikkuveljen Kallen syntymän tienoilla vuonna 2007, Konstan ollessa parivuotias. (HE)

Tumma silmäpari katsoo tutkivasti tulijaa portin suulla. Portin avautuessa alkaa hillitön
hyppiminen eikä riemulla ole
rajoja, kun vierailija todetaan
koirien ystäväksi. Tämä kiihkeä
italialaista verta omaava hurmuri on nimeltään Bäbies Garden Ain’t No Saint, tuttavallisemmin Pietro, 9 kuukautta
vanha dobermanninuorukainen. Pietro on puoliksi roomalaista sukua, siitä italialaisuus.
Viehättävässä omakotitalossa Kylänpääntiellä asuu myös
Pietron emäntä Kati sekä Katin puoliso Jukka. Alunperin
Helsingin Punavuoresta kotoisin oleva pariskunta muutti
Vihtijärvelle kesäkuussa vuonna 2000, kun mieluinen kivitalo löytyi välittäjän kautta. Motivaatio maalle muuttoon
virisi koiraharrastuksen myötä. Kun suunnitelmissa oli ottaa
perheeseen toinenkin koira, oli päätös maallemuutosta tehty. Lähiöasuminen ei tullut kysymykseenkään. Kriteerinä
oli koti korkeintaan 50 km päässä Helsingistä. ”Aluksi työmatka tuntui pitkältä Vihtijärveltä Helsinkiin. Mutta kun töiden jälkeen pääsimme heti talon takana olevaan ihanaan
ikivanhaan metsään ulkoilemaan, unohtuivat työmietteet
hetkessä mielestä”, Kati muistelee. (KK)

Heinäkuu 2018
Leena Päivänsalo, 67

Heinäkuun kyläläinen on Leena
Päivänsalo. Hän viettää ensimmäisiä eläkeviikkojaan Lapoojärven rannalla jo toisen polven
loma-asunnollaan. Kun hän 67
vuotta sitten syntyi Helsingissä,
hän ja äiti tulivat Meromaan
kyydissä laitokselta suoraan
Leppäniemenkujan päässä
sijaitsevalle mökille, oli näet
kesäkuu. Niinpä häntä voisikin sanoa sekä paljasjalkaiseksi
helsinkiläiseksi että paljasjalkaiseksi vihtijärveläiseksi.
Leenan isä, Veikko Päivänsalo, oli ostanut nykyisen rantatontin jo vuonna 1938. Aluksi siellä viettivät kesiään isän
sisaruksetkin, mutta kun isä meni vuonna 1941 naimisiin
Leenan äidin kanssa, paikka siirtyi kokonaan heidän perheensä käyttöön. Nykyisin Leena Päivänsalo viettää kesiään
omassa rauhassaan hoitaen kaunista puutarhaansa ja nauttien kukkaloistosta ja työntouhusta. (SP)

Elokuu 2018
Karin Fougstedt, 56

Kesäkuu 2018
Konsta Keränen, 13

Vuonna 1962, syntyi Bernice ja
Henrik Brummerille kolmas lapsi, Karin. Hän, kuten muutkin
Brummerin sisarukset, kävi Vihtijärven koulua neljä vuotta.
Sen jälkeen tie vei Helsinkiin,
Haagaan, ruotsinkieliseen oppikouluun.
Ylioppilaaksi valmistuttuaan
Karin pääsi opiskelemaan Pietarsaareen lastentarhanopettajaksi. Pietarsaari vaihtui
opintojen jälkeen Helsinkiin, jossa Karin tapasi tulevan puolisonsa, Bengt Fougstedtin. Meteorologin opinnot suorittanut Bengt ja Karin asettuivat Helsinkiin asumaan ja saivat kaksi tytärtä, Danielan vuonna 1993 ja Mikaelan vuonna 1997. Molemmat tyttäret asuvat jo omillaan, vaikka
yhteydenpito vilkasta onkin.
Nykyään Karin tekee kahta työtä. Kolmena päivänä viikosta hän toimii Helsingissä kahden ruotsinkielisen koulun
koulusihteerinä ja loput työviikosta on omistettu Hiiskulalle. Vuonna 2010-11 Karin suoritti vielä Ammattisihteerin
opinnot työn ohessa pätevöityäkseen nykyisessä koulusihteerin työssään. (KP)

Tänä keväänä Vihtijärven koulun kuudennen luokan päätti
yhteensä kuusi nuorta. Yksi
heistä on Konsta Keränen,
tutummin myös Konu.
Konsta jättää pienen kyläkoulun hyvillä mielin, takataskussa
paljon hyviä muistoja.
”Parasta täällä on ollut kun
on iso piha ja metsää ympärillä”, Konsta tuumaa. Koulun
pihalla on myös ollut hyvät mahdollisuudet pelata jalkapalloa, joka onkin jo pitkään ollut nuoren miehen tärkein harrastus. Liikuntatunnit ovat olleet koulussa mieluisimpia, ja
ehkä englannin kieli. Hyvän pohjan englannille Konsta sai
jo muutama vuosi sitten, kun koko perhe vietti vuoden verran Yhdysvalloissa äidin työn vuoksi. Inhokkioppiaineita
Konsta ei osaa nimetä, mutta hymyilee todetessaan, että
”ompeluhommat ei ehkä ole mun juttuni”.
Vihtijärveläinen Konsta on ollut käytännössä koko ikänsä. Hän on kyllä syntynyt Hyvinkäällä, mutta perhe, johon
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Syyskuu 2018
Kaino Kalastaja
vanhana syntynyt

temattomaan, sillä samalla vaihtui myös asuinpaikkakunta. Pieni kokemäkeläinen koulu, jossa Suvi oli toiminut opettajana ja vararehtorina, lakkautettiin. Alkoi kiivas työnhaku, ja Suvi etsi töitä nimenomaan pienemmistä kouluista.
Hakemuksia lähti kotikonnuille Satakuntaan, mutta myös
Vantaalle ja Vihtijärvelle. Harjavallasta kotoisin oleva Suvi
ei ollut aiemmin asunut Uudellamaalla, mutta tunsi täältä
pari ystävää. Toinen asui Helsingissä, toinen Hyvinkäällä.
Työhaastattelussa Vihtijärvellä kysyttiin, olisiko nainen
tosiaan valmis muuttamaan työn perässä tänne. Vastaus
oli selvä: Suvi oli hakenut vain sellaisia työpaikkoja, jotka
tosissaan haluaa. Suvi sai paikan, pakkasi tavaransa ja muutti Hyvinkäälle, josta on sopiva matka töihin Vihtijärvelle.
Suvi viihtyy pienessä koulussa hyvin, ja pitää sen yhteisöllisestä hengestä.
”Minulle on tärkeää, että tunnen kaikki oppilaat nimeltä.” (HE)

-Olen aika uusi tällä kylällä, putkahdin maailmaan vasta ennen
juhannusta tosi vauhdilla, mutta olihan minulla kolme kätilöä:
Eila, Leena ja Riitta.
Mutta kyllähän minä siinä
istuessa ja onkiessa kivilaineilla
tunsin olevani todella vihtijärveläinen, samalla miettien maailman asioita ja katsellen autojen ja ihmisten liikettä tiellä;
oli sitä liikettä melkoisesti.
Kävi siinä minuakin tervehtimässä useita ihmisiä, ottivat
ihan selfieitä, vai miksi niitä sanotaan; kun ottivat laatikon
käteensä ja istuivat minun viereeni ja hymyilivät.
Kyllä siinä ottivat ihan kamerallakin kuvia; kerrankin eräs
mies istui viereeni ja pyysi vaimoaan ottamaan kuvan kalastajista.
-Siitä kalastamisesta halusinkin muistuttaa: Tällä kylällä
on niin monet kalaisat veet, joissa vonkaleet ja sintit odottelevat pyytäjiään. Vaikka eihän se saalis tärkein ole, vaan
se kalastaminen ja suurten asioiden mietiskely. (LW, RR, ER)

Joulukuu 2018
Mari Hennola, 28

Heinäkuussa 2018 ilmaantui
mukava viesti Vihtijärven facebook-sivulle: Taikapaja marihennola Joensuusta muuttaa
elokuussa Vihtijärvelle! Mutta
mikä ihmeen Taikapaja? Hennola kumminkin kuulosti varmaan
monelle muullekin tutulta.
Asiasta piti tietysti ottaa selvää, ja kun Hämeen rajoilla
ollaan, niin elokuussa kylälle muuttanut joulukuun 2018 kuukauden kyläläinen haastateltiin vasta tammikuussa 2019.
Pohjoiselta Vihtijoentieltä löytyi haastateltavaksi Mari Hennola. Marin perheeseen kuuluvat puoliso Hannes sekä lapset: 6-vuotias Emil, 5-vuotias Peppi, 3-vuotias Enna sekä
1,5vuotias Ronja. Hetken tutustumisen jälkeen ilmaantui
näyttämölle myös pikkuinen kissanpentu Milli.Mari Hennola on alun perin kotoisin Vihdin Ojakkalasta. Kyllä vaan,
ainakin menneiltä vuosilta Vihtijärven päiväkodin väelle ja
ehkä joillekin koulun oppilaille tuttu Hennolan kotieläinpiha on Marin kotipaikka. Tervetuloa takaisin Vihtiin, Mari!
(KP)

Lokakuu 2018
Liinakon Herkules, 4

Tiesitkö, että kylällämme asuu
tuore mestari?
Vihtijärven kylän keskustassa
Kaurialan tilalla asuva komea
suomenhevosori Liinakon Herkules - tuttavallisemmin "Herkku” - voitti Suomenhevosten
Kuninkaallisten yhteydessä järjestettävän nelivuotiaiden Laatuarvostelufinaalin syyskuun
alussa. Finaaliin se oli kvaalautunut kevään karsintojen kautta, lähes sadan ikätoverinsa joukosta.
Herkku oli jaetulla 1. sijalla esteratsastuskokeessa, ratsastajanaan Valtteri Reilin sekä voitti askellajikokeen Heidi
Svanborg-Lodmanin ratsastamana, ollen myös kokonaiskilpailun paras 4-vuotias suomenhevosratsu.
Molempien osakokeiden voitto on mennyt saman hevosen
nimiin edellisen kerran vuonna 2008.
"Kaikki meni tällä kertaa nappiin" Herkun omistaja Heidi
Lindström kertoo. "Herkku oli loistavalla tuulella ja jaksoi
suorittaa hyvin kaksipäiväiset kilpailut loppuun". Luonnollisesti hevosen lahjakkuudella ja opituilla taidoilla on merkittävä rooli, mutta nuoren ja kokemattoman hevosen kohdalla on vaikeaa arvioida kuinka se kilpailutilanteeseen reagoi.
Herkulle järjestettiinkin hyvin ansaitut, upeat voitonjuhlat kotona Kaurialan tilalla. (KK)

Tammikuu 2019
Kaarina Pullinen, 51

Kaarina kertoo omaksuneensa
elämänasenteensa jo lapsena
kotoa: aina kannattaa tehdä
niin kuin oikealta tuntuu. Kuukauden kyläläisemme sanookin
menevänsä elämässä tunne
edellä. Silloin tekee asioita, jotka ovat itselle oikeasti tärkeitä.
Näin oli esimerkiksi silloin,
kun vuonna 2004 Vihtijärven
koululla oltiin uuden edessä. Kunta oli laittanut koulun käyttökieltoon kosteusvaurion vuoksi, ja oppilaiden vanhempia pyydettiin apuun kantamaan tarvikkeita punaiselle alakoululle. Kaarinan omat lapset kävivät kyläkoulua, joten
apuun lähdettiin. Tämä oli oikeastaan sysäys kaikelle sille,
mitä sen jälkeen tapahtui – miten Kaarina päätyi koordinoimaan kyläkoulun säilyttämistä ja remonttia, ja myöhemmin
organisoimaan koko kylän kehittämistyötä. Oma lehmä
ojassa siis, Kaarina toteaa ykskantaan. Ja lisää heti perään
nauraen: ”Myöhemmin koko karja”. (HE)

Marraskuu 2018
Suvi Salonen, 29

Toimitus tavoitti kuukauden
kyläläisemme tällä kertaa työpaikaltaan, Vihtijärven koululta.
Tuore rehtori, aina hymyilevä ja
positiivinen Suvi Salonen istahti haastatteluun työpäivän jälkeen.Suvi tuli Vihtijärven koululle opettajaksi vuonna 2016.
Se oli eräällä tavalla hyppy tun-

➟
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Helmikuu 2019
Markku Juslin, 36

Mentiin nopealla kyydillä kihloihin ja naimisiin. En oo vaihtanut. Vaikka on isokokoinen järkäle, niin ei oo perkele",
Anja nauraa. Lapsia on kertynyt kolme ja lastenlapsiakin
siunaantunut kolme. Lisäksi vielä koiralapsia kolme, jotka
ovat säännölisesti hoidossa mummolassa. Pertti on kotoisin Vihtijärveltä, jonne hän tuli alunperin vuonna 1963 ottolapseksi. Paluumuutto Pertin lapsuuden kotimaisemiin
tapahtui 2011, jonne nousi uusi kotitalo entisen lapsuuskodin paikalle. Ennen sitä tuli Vihtijärvellä vietettyä kesiä. "Kun
Pertti tykkää kalastamisesta, niin päätimme muuttaa pysyvästi kalavesien äärelle." (KK)

Markku on grillannut
koko ikänsä, mutta neljä
vuotta sitten BBQ vei
miehen täysin mennessään. Hän kävi Humppilassa yhdysvaltalaisen
alan maailmanmestarin
opissa, eikä sen jälkeen
ole ollut paluuta perinteiseen suomalaiseen grillaamiseen. Nykyään muurattu grilli
rannassa on enemmänkin tunnelman tuoja kuin ruoanvalmistukseen käytettävä laite. Markku elelee Mäntyrinteen
tilalla, korkealla Petäys-järven törmällä. Viidennen sukupolven Vihtijärveläinen on asunut koko ikänsä kylillä. Isän
verenperintönä Make puuhailee koko ajan jotakin, kun päivätöiltään ehtii. Rakentaa, korjaa, ropaa (Vihtijärveläinen
ropaa siinä missä muut korjaavat jotakin) koneita ja laitteita, ja ratkoo visaisia pulmia liittyen tekemisiinsä. ”Usein ratkaisu välähtää päähän suihkussa, vaikka en sitä aktiivisesti miettisikään. On tämä ihmismieli kummallinen”, naurahtaa Markku. (TP)

Huhtikuu 2019
Hannu Karpo, 77

Vuodesta 1991 lähtien Vihtijärvellä osa-aika-asukkaana asuva
Hannu Karpo on varmaankin
kaikille aikuisille tuttu kasvo ja
ääni televisiosta. ”Karpolla on
asiaa” -ohjelma pyöri tv:ssä
vuosikymmeniä. Virallinen Suomi on palkinnut Karpon kahdesti elokuvataiteilijoiden ja tiedonjulkistamisen sekä journalismin valtionapupalkinnoilla. Kultaisen Venlan elämäntyöstä hän pokkasi ansaitusti vuonna 2015.
Millainen koulutus tarvitaan näin mittavaan uraan? ”Olen
filosofian ylioppilas”, virnistää Karpo, ”kuten moni muukin
paremmin menestynyt henkilö”. Kaksi vuotta tiedekunnassa riitti ja sitten toimittajan työ veikin mennessään. Proffa
kyllä soitteli perään, mutta opinnot sitten jäivät työn jalkoihin.
Puutarhurin ammatti olisi ehkä myös ollut mieleen. Stadin kundi Skattalta kyllä pyöri Kaisaniemessä ja Steissillä,
mutta perheen kesämökki oli Matinkylässä silloin, kun yhtenäinen metsäalue mökin takapihalta ylsi Turun radalle saakka. Marjoja ja sieniä keräten kertoi kuukauden kyläläisemme hankkineensa ensimmäisen oman polkupyöränsä. (KP)

Maaliskuu 2019
Anja Kokkonen, 63

Anja omaa karjalaiset sukujuuret, ja sieltä on peräisin runosuoni, joka pulppuaa pintaan eri
tunnetiloissa ja elämäntilanteissa. Alkuaan Anja on kotoisin
Parikkalan Koitsanlahdesta
maalaistalosta. "Olen ollut tarinankertoja lapsesta saakka",
Anja kertoo.
Puolisonsa Pertin Anja löysi
Bingosta ollessaan siellä bingoemäntänä, ja yhdessäoloa
on kestänyt nyt 45 vuotta. "Se oli sillä selvä kun tavattiin.

Tunne historiasi!

Tilaa Vihdin Kruunu
- Vihtijärven kylähistoria

TIJÄRV
I
VIH

Upean 400-sivuisen
historiikin toinen painos
myynnissä.
Hinta 20 €, tuotto
kyläyhdistykselle.
Tilaa omaksi tai lahjaksi!
Tiedustelut: 044 2760 001 tai kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi
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Poimintoja uutisvuodesta
2018–2019
Koonnut: Heli Einesalo
Vihtijärven mediatiimi pitää kyläläisiä ajan tasalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Uutisia
julkaistaan osoitteessa www.vihtijarvi.fi aina, kun kylällä sattuu ja tapahtuu, ja kun toimitus suinkin
ennättää paikalle. Kyläläiset voivat osallistua toimintaa antamalla juttuvinkkejä, nappaamalla
kuvia tai vaikka lähettämällä valmiin jutunkin. Toimituksen yhteystiedot löydät tämän lehden
ensimmäiseltä sivulta.

Yleisö innostui laulamaan
Kylänpään kirppiksellä
(16.7.2018)

Kylänpään kirpputorin kesäkahvilan
yhteyteen järjestettyyn yhteislaulutuokioon kokoontui lauantai-iltapäivänä
14.7.2018 pieni joukko laulamisesta
innostuneita kyläläisiä ja mökkiläisiä.
Laulutapahtuman vetäjänä toimi oman
kylän laulaja Eija Sinikka. Tutut sikermät ja laulamisen ilo saivat yleisön virittämään äänihuulensa äärimmilleen.
Aurinkoinen ja superlämmin kesäsää
suosi laulajaisia, vaikkakin tilaisuus joutui kilpailemaan muiden kesärientojen
kanssa.
Kylänpään tunnelmallinen piha koettiin tapahtumalle sopivaksi. Yhteislaulutilaisuutta toivottiin jatkossakin jokakesäiseksi tapahtumaksi, mutta järjestettäväksi mielellään elokuun puolella
ja alkuillasta. (KK)

taan, jotka kutsuimme vierailulle Vihtijärvelle 10.-13.7. väliseksi ajaksi.
Tiistai-iltana 10. heinäkuuta Nummituvan pihaan kaarsi kolme miehistönkuljetus- ja yksi henkilöautollinen ystävyyspalokuntalaisia. Yhteensä heitä
Nummarin salin lattialla yöpyi 29 henkeä.
Näiden päivien aikana olemme tutustuttaneet heitä paikalliseen ympäristöön, palokuntaamme, Nuuksion
poroihin sekä kävimme Hyvinkäällä
Willan kauppakeskuksessa kaupoilla.
Perjantaina puolenpäivän aikaan
saksalainen paloautoletka lähti huristelemaan kohti satamaa ja heidän kotimatkasta sai alkaa. (Vihtijärven VPK)

Kyläläiset tutustuivat
Kiven reittiin (19.9.2018)

Ystävyyspalokuntalaisia
Saksasta vierailemassa
Nummituvan mäellä
(19.7.2018)

Vihtijärven vpk:n Nuoriso-osasto vietti 1-7.7.2018 viikon valtakunnallisella
palokuntanuorten koulutusleirillä Lohtajalla. Leirille osallistui 2760 leiriläistä,
joista 320 oli saksalaisia ja 8 venäläisiä.
Palokuntamme tutustui leiriviikon aikana saksalaiseen Lubtheenin palokun-

Kahden sadepäivän väliin sattui poutainen sunnuntai, joka oli mitä parhain
päivä ulkoilulle. Kyläyhdistyksen luontoreittihanke oli tullut siihen pisteeseen, että Ylimmäisen muinaisrannan
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maastoon tehty reitti avattiin juhlallisesti. Tapahtuman järjestäjät yllättyivät iloisesti, kun paikalle saapui kyläläisiä sankoin joukoin. Reitin palaute- ja
vieraskirjaan kertyi 46 nimeä, ja väkeä
oli kaiken kaikkiaan yli viisikymmentä!
Reitin avasi – eli sinivalkoisen nauhan
leikkasi – Rauli Augustin, joka on kulkenut Ylimmäisen järven ympäristössä koko ikänsä. Rauli toivoi puheenvuorossaan reitille käyttäjiä sekä luonnon
arvojen kunnioitusta. Myös hankekoordinaattorien puheenvuorossa muistuteltiin tärkeistä retkeilijän etikettiin liittyvistä seikoista, kuten roskattomasta
retkeilystä.
Kiven reitin teema on veden voima.
Reitin varrelle sijoittuu luonnontilainen
lähde, ja taukopaikka sijaitsee kauniissa poukamassa Ylimmäisen rannassa.
Veteen liittyy myös yksi reitin kohokohdista, jyrkässä rinteessä sijaitseva muinaisranta, joka on jääkauden sulamisvaiheen muovaama.
Nimensä reitti on saanut luonnollisestikin muinaisrannan kivistä, mutta
myös alueelle sijoittuvasta tarinasta,
josta rannassa sijaitseva kohdeopaste
kertoo.
Hankkeen koordinaattorit Heli Einesalo ja Kaarina Pullinen kertoivat, että
hankerahoitusta koko kolmen reitin
budjettiin on saatu 50 %. Toinen puoli
koostuu lähes täysin talkootyöstä. Talkoina on tehty mm. reittien raivaus,
merkintä, pitkospuut, haketetut polkuosuudet, opasteiden pystytys sekä
reittiesitteen kuvaus ja taitto. Talkoolaisten lisäksi hankekoordinaattorien
puheenvuorossa kiitettiin Hiiskulan
kartanoa, joka maanomistajana mahdollisti koko projektin. Hiiskulan kartano on osallistunut hankkeeseen myös
lahjoituksin ja talkootyöpanoksin.
Lahjoituksena reiteille on saatu myös
puutavara, josta oli valmistettu viitat.
Lehtikuusilauta on peräisin puusta, jon-

ka Risto Kivistö oli itse 1940-luvulla
istuttanut sekä myöhemmin kaatanut
ja sahauttanut. Vuosia tallessa olleet
laudat löysivät näin lopullisen käyttötarkoituksensa. (HE)

Koulunummentien
maisema avattiin talkoilla
(28.10.2018)

Yksi Vihtijärven kylämaiseman hienoimmista helmistä hohtaa taas upeasti. Kiitos siitä kuuluu yli kahdellekymmenelle talkoolaiselle, jotka lauantaina 27.10.2018 kokoontuivat Koulunummentielle avaamaan hienoa maisemaa.
Talkoot alkoivat lauantaiaamuna
yhdeksältä. Pääosin porukka koostui
tienvarren asukkaista, mutta myös
muita kyläläisiä ja jopa naapurikyläläisiä kaukaa Haimoosta ilmaantui paikalle. Noin kolmen tunnin puurtamisen
jälkeen tarjottiin talkoolaisille Hamporin Annen sponsoroima keittolounas
Nummituvalla. Kiitos vielä Koulunummentien asukkaat ja muut mukana
olleet saha- ja roudaushenkilöt! Töiden
tuloksista nauttivat kaikki Koulunummentietä kulkevat.
Raivaustyön tulos ei ole pelkästään
silmänilo; myös liikenneturvallisuus
parani huomattavasti. Vaivihkaa pusikoitumaan päässyt tienreunuksen kasvusto aiheutti liikenneturvallisuusriskin: puiden oksat ja vesakko taipuivat
Koulunummentien päälle niin, että ne
haittasivat huomattavasti esimerkiksi
korkeampien ajoneuvojen liikkumista.
Nyt ei korkeammankaan ajoneuvon
tarvitse väistellä puiden oksia ja näkyvyys on huomattavasti parempi.
Koulunummentielle on tulossa
Ely-keskuksen toimesta aikoinaan
70-luvulla tekemättä jäänyt tietoimitus. "Tietoimituksessa määritellään
onko tie yksityinen vai pysyykö väylä
edelleen yleisenä. Tällä hetkellä Koulunummentie on määritelty seudulliseksi yhdystieksi", kertoo talkoopromoottorinakin toiminut Harri Hampori, ja jatkaa: "On mahdollista, ettei Koulunum-

mentien asia ole Ely-keskuksen prioriteettilistassa ensimmäisenä, mutta
perästä kuuluu". Tässä asiassa jäämme
kuulolle. (KP)

Vihdin kunnanhallitus
vastasi kyläyhdistyksen
tiedusteluun (3.1.2019)

Joulupukki yllätti
tiistaikerholaiset
(8.12.2018)

Tiistaina vietettiin 25 hengen voimin
Tiistaikerhon pikkujoulua Kaarikeskuksessa Nummelassa Anja Katajan kutsumana. Alkuglögien kanssa nautittiin
pipareita ja viritettiin joulumieltä. Kaarikeskuksen kunto-ohjaaja veti tehokkaan tuolijumpan ja siitä oli mukava siirtyä Kaarikeskuksen ravintolaan syömään lounasta maittavasta buffetpöydästä.
Kahvia juodessamme alkoi kuulua
kulkusten kilinää, joulupukki oli tulossa! Mikä joulupukki tulikaan! Joulupukki oli virittäytynyt kertomansa mukaan
joulun raskaisiin työtehtäviinsä käymällä Espanjassa nauttimassa lomasta ja
auringonotosta (liekö ollut Eija Sinikan
matkassa). Pukki jakoi kaikille mukavat
lahjat ja jaksoi hauskuttaa meitä perusteellisesti.
Selvittyämme joulupukista ja lahjojen taivastelusta, siirryimme laulamaan
Jämsäsen Laurin säestyksellä joululauluja. Myös Vihtkarin Kalle välillä hauskuutti jutustelullaan laulukansaa. Viihdyimme pitkään ja lähdimme iloisin
mielin ja hyvää joulua toivotellen kotimatkalle. (ÄH)

Vihtijärven kyläyhdistys ry esitti kylän
osakuntaliitosta Nurmijärveen vuonna
2015. Vihdin kunta ei tähän suostunut,
mutta esitti KHO:lle antamassaan selvityksessä, että on valmis selvittämään
vesihuollon järjestämistä koskevan
yhteistyön edellytykset Nurmijärven
kunnan kanssa.
Lokakuussa 2018, parin vuoden odottelun jälkeen, kyläyhdistys kysyi Vihdin
kunnalta, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin Vihti aikoo ryhtyä asian hoitamiseksi. Asiaa on käsitelty Vihdin kunnanhallituksen kokouksessa 17.12.2018.
Kunnanhallitus on toimittanut Vihtijärven kyläyhdistykselle vastauksensa
joulun välipäivinä. Sen mukaan Vihtijärven alueen vesihuolto on järkevintä
ja edullisinta toteuttaa rakentamalla
siirtolinjat Nurmijärven Röykkään. Seuraavana vaiheena on järjestelyjen sopiminen kuntien kesken ja suunnittelun
käynnistäminen.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjan otteen 17.12.2018 voit lukea Vihdin kunnan sivuilta. Sen sisältämän
ehdotuksen mukaan kunta valtuuttaa
Infra- ja tukipalvelut -palvelukeskuksen
käynnistämään sopimusneuvottelut
Nurmijärven kunnan kanssa Vihtijärven vesihuollon järjestämisestä. Lisäksi vastauksessa luvataan, että Vihdin
vesi toteuttaa vuoden 2019 loppuun
mennessä teknisen suunnittelun Vihtijärven vesihuollon järjestämisestä liitettynä Nurmijärven veden vesihuoltojärjestelmään. (KP)

Älä hätiköi
jätevesijärjestelmän
uusimisessa (25.1.2019)
Jätevesiasetuksen mukaan perustasoisten jätevesijärjestelmien pitää olla
kunnossa tai suunnitelma olemassa
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pohjavesialueilla sekä 100 metriä rantaviivasta sijaitsevilla kiinteistöillä
31.10.2019 mennessä.
Vihdin kunnanhallitus on 17.12.2018
pitämässään kokouksessa päättänyt
valtuuttaa kunnan Infra-ja Tukipalvelut-palvelukeskuksen käynnistämään
sopimusneuvottelut Nurmijärven kunnan kanssa Vihtijärven vesihuollon järjestämisestä. Vihdin Vesi toteuttaa
vuoden 2019 loppuun mennessä teknisen suunnittelun Vihtijärven vesihuollon toteuttamisesta liitettynä Nurmijärven Veden vesihuoltojärjestelmään.

Vihtijärven Vesiosuuskunnan edustajat kävivät keskustelemassa Vihdin
kunnan Infra- ja Tukipalvelujen edustajien, teknisen johtajan sekä Vihdin
Veden johtajan, kanssa ja varmistelivat
vielä tietoa suunnitelman toteuttamisesta.
Koska Vihdin kunta on valmistelemassa viemäriverkon rakentamista,
niin Vihtijärvellä ei kannata ryhtyä toimenpiteisiin jätevesijärjestelmien suhteen ennen lopullista ratkaisua, jotta
vältetään tarpeettomat kaksinkertaiset investoinnit. (Vihtijärven Vesiosuuskunta)

Klaukkalan ohi voi ajella
ohitustietä jo syyskuussa
2021 (23.2.2019)

Moni kyläläinen on varmaankin huomannut, että vihdoin on päästy tositoimiin Klaukkalan ohitustien rakentamisessa. Tästä kertoo tienvarsikyltti tule-

van tietyömaan molemmin puolin.
Väylävirasto (entinen liikennevirasto) tiedottaa hankkeesta kiitettävästi
sivuillaan. Asiasta kiinnostuneet voivat
seurata työn etenemistä ja mahdollisia
tiedotteita nyt myös facebookissa
sivulla Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie.
Miksi ohitustie vihtijärveläisiä kiinnostaisi?
Asia voi kiinnostaa kyläläisiä useastakin syystä. Monen työ- tai asiointimatka luikertaa tätä nykyä Klaukkalan
keskustan läpi. Työmatka-aikoihin voi
tietöiden johdosta tulla viivästyksiä ja
hieman hankaluuttakin. Pitkää pinnaa
ja varovaisuutta toivotetaan siis kanssakulkijoille.
Pidemmällä aikavälillä voi Klaukkalan ohitustie olla yllättävänkin merkittävä: matka pääkaupunkiseudulta Vihtijärvelle saattaa ajallisesti lyhentyä ja
sujuvoitua entisestään. Tämä voi
aiheuttaa sen, että kylästämme tulee
vielä entistäkin tavoiteltavampi paikka
asua. (KP)

Perjantai-illan pöllöretki
kiinnosti (17.03.2019)

Vihtijärven kyläyhdistyksen luontotiimi järjesti pöllöretken perjantaina, 15.3.
klo 19-21. Viimevuotiseen tapaan
oppaana toimi biologian lehtori Arto
Nurmi Myllylammelta.
Ennen retkeä kokoonnuttiin sateen
vuoksi koulun eteisessä. Arto Nurmi
ohjeisti retkeläiset olemaan hipihiljaa
autosta noustessa. Koko porukka mahtui viiteen autoon, joka letkana ajeli
Hiiskulasta Riuttarantaan ja Haaviston
sekä Ylimmäistentien kautta takaisin
kylätalolle.
Kahden tunnin retken aikana liikuttiin autoilla ja pysähdyttiin eri pöllölajien oletetuilla reviireillä. Pysähdysten
aikana kuunneltiin, vastaisiko pöllöt
oppaan houkutusääniin. Kuultiin varpuspöllön, lehtopöllön, viirupöllön ja
huuhkajan ääniä hänen tekemänä,
vaan yhtään vastausta ei pimeästä yöstä tällä kerralla saatu.
Pettyneitä kommentteja 23 osallistujan joukosta ei kuitenkaan kuulunut.
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Arto kertoi pysähdysten aikana luonnehdintoja eri pöllöjen käyttäytymisestä ja elintavoista. Tiesitkö, että huuhkaja voi elää jopa yli 30 vuotiaaksi, kun
taas pienet pöllöt elävät vain 5 vuotta?
Tai olitko tietoinen siitä, että sarvipöllö voi muuttaa muotoaan pitkämäiseksi maastoutuessaan puiden lehvistöön?
Retken lopuksi opas antoi vielä ohjeita omatoimisiin pöllöretkiin. Jäämme
tarkkailemaan kevään yöpakkasia ja
tuulettomia iltoja. (TP)

Perhekerho kokoontuu
jälleen Vihtijärvellä
(05.04.2019)

Kylätalo täyttyi pitkästä aikaa vauvojen äänistä, tuoksuista ja taaperoikäisten pienten jalkojen töminästä, kun
kylän nuoria vanhempia kokoontui perhekerhon merkeissä kylätalolle torstaina 4.4.2019. Ensimmäisellä kerralla
todettiin, että onpa kiva tavata muitakin pienten lasten vanhempia ja ihmeteltiin sitä, että tämän vuoden 2019
tammikuun puolella on Vihtijärvelle
syntynyt jo peräti kolme lasta!
Perhekerho kokoontuu toukokuun
loppuun saakka kylätalolla torstaisin
klo 13. Sen jälkeen sovitaan tapaamisajasta ja -paikasta uudelleen.
Kokoontumisia jatketaan kesän ajan ja
mukaan ovat lämpimästi tervetulleita
tietysti myös kylän vapaa-ajan asukkaat! Kokoontumiset voivat olla myös
muualla kuin kylätalolla, esimerkiksi
uimarannalla tai luontokohteissa.
Perhekerhotoiminta Vihtijärvellä on
tarkoitettu kotona pieniä, alle kouluikäisiä lapsia hoitaville vanhemmille tai
isovanhemmille. Jos haluat mukaan
perhekerhon toimintaan, niin lähetä
viestiä Kaarinalle (044 2760 004 tai kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi). Ryhmälle
on perustettu WhatsAppryhmä, jonka
avulla kommunikaatio sujuu helposti.
Toiminta perustuu pitkälti vanhempien omaan aktiivisuuteen, mutta toiminnan tukijana toimii Vihtijärven kyläyhdistys ry.
(KP)

Vihtijoki on suomalaisen
jokivesistön mallikohde
(09.05.2019)

Vihtijärven kyläyhdistyksen luontotiimi jatkaa luontoaiheisten tapahtumien
järjestämistä. Keskiviikkona 8.5.2019
oli kyläläisillä tilaisuus tutustua Virtavesien hoitoyhdistyksen meneillään
olevaan Vihtijoen kunnostusprojektiin.
Oppaana parille kymmenelle asiasta
kiinnostuneelle kyläläiselle toimi
ansiokkaasti Virhon Vihtijoki-vastaava
Markus Penttinen.
Kuten monia muitakin jokia, on myös
Vihtijokea perattu 1700-luvulta lähtien
tukinuittoa silmällä pitäen. Jokien uittokouruksi muuttaminen on köyhdyttänyt kalojen ja rapujen elinolosuhteita ja kannat ovat kutistuneet pieniksi.
Puutavaran kuljetustekniikat ovat sittemmin muuttuneet ja Virtavesiyhdistyksen tavoitteena onkin kunnostaa
jokia jälleen vaelluskala-, rapu- ja jopa
simpukkakantojen elvyttämiseksi. Kun
vesistön elämä monipuolistuu, heijas-

tuu se myös hyönteis-, lintu ja nisäkäskantoihin ja tällä tavoin luonnon monimuotoisuuteen positiivisella tavalla.
Kalakantojen tuomisesta jokiin eri
paikoista ei ole kovin rohkaisevia kokemuksia ja onkin onni, että alun perin
joessa eläneiden taimenien kantoja on
vielä jäljellä. Hohtavana haaveena on
myös saada helmijokisimpukan kanta
elpymään - kantaa on tällä hetkellä
”tehohoidossa” Keski-Suomessa ja sitä
on tarkoitus siirtää takaisin Vihtijokeen, kun kunnostustyö on saatu sopivaan vaiheeseen. Tulevaisuudessa
(melko kaukaisessa) saamme ehkä
ihailla vihtijärveläisten helmijokisimpukoiden helmistä tehtyjä asusteita ja
koruja.
Retken päätteeksi juotiin tietysti
kahvit, eikä kauniina kevätiltana ollut
kiirettä pois kovinkaan monella. (KP)

Lähetä uutisvinkkisi toimitukselle: toimitus@vihtijarvi.fi.

kokea niitä monia seikkailuja, joista muilla oppilailla riitti
välitunnilla kerrottavaa. Opettajan palkka ei riittänyt elättämään kahdentoista lapsen suurperhettä. Arkeen kuului
pienen kanalan ja sikalan hoitoa sekä kasvimaan ylläpitoa.
Jo pikkulapsena Anna-Liisa oli sanonut, että isona hän
haluaa hoitaa lapsia. Hän tekikin työuransa lastenhoitajana
Auroran sairaalan lasten kirurgisella osastolla. Siellä hän oli
pidetty hoitaja, joka saattoi monia kuolevia lapsia hautajaisiin asti, missä hän luki tilaisuutta varten kirjoittamansa
runon. Anna-Liisa näki työssään paljon kärsimystä. Sitäkin
enemmän hän antoi lohtua ja empatiaa muille ihmisille. Se
oli aitoa, suurta rakkautta ja välittämistä. Hän ei ikinä asettanut itseään etusijalle. Lähimmäisten hyvinvointi oli hänelle tärkeintä.
Kun Anna-Liisa jäi eläkkeelle, hänelle pidettiin sairaalan
juhlasalissa suuret läksiäiset, johon oli saatu paikalle hänen
ihailemansa lausuntataiteilija Ella Eronen. Hän olikin sitten
kuolemaansa asti Anna-Liisan läheinen ystävä.
Jos täytyy lyhyesti kuvailla Anna-Liisa Vottosta, niin hän
oli pieni suuri nainen. Vartta ei ollut kuin rapiat päälle puolitoista metriä, mutta hän oli täynnä rakkautta, joka kantaa
surevia vieläkin vaikeina hetkinä. Hän näki aina asioiden
hyvät puolet ja kannusti lähimmäisiään. Kun väistämätön
tuli kahden aivoleikkauksen jälkeen eteen, niin se oli hyvä
päivä kuolla. Anna-Liisa sai viettää iltapäivän kotonaan Maunulassa ensimmäistä kertaa useaan kuukauteen. Juuri sinä
päivänä hänen mielensä oli kirkas ja vointi erityisen onnellinen. Illalla hän poikkeuksellisesti muisti päivän tapahtumat ja kertoi, miten hyvä päivä se oli ollut. Vakava sairaus
ei ikinä murtanut ikuisen optimistin hyväntuulisuutta. Pieni suuri nainen sai arvoisensa lähdön. Loppu oli nopea ja
tuskaton.
Anna-Liisan läheisin harrastus oli runojen kirjoittaminen.
Niitä hän rustasi Vihtijärven mökissäänkin usein, rakkaimman maisemansa ympäröimänä.

Pieni suuri nainen
on poissa
Teksti ja kuva:
Timo Vottonen, Anna-Liisan poika
Monien kyläläisten hyvin tuntema Anna-Liisa Vottonen kuoli Laakson sairaalassa 9.9.2018. Hän teki 90 vuotta kestäneen kierroksen Porvoon, Tampereen ja Helsingin kautta
palatakseen rakkaaseen syntymäkyläänsä Vihtijärvelle, sen
kauniin hautausmaan lepoon. Hän rakasti tämän kylän ihmisiä, luontoa ja vanhaa kesämökkiään Laihueen rannalla.
Anna-Liisan isä oli koulun johtajaopettaja Joonas Ranta-aho, ja heidän kotinsa oli koulurakennuksen yläkerrassa.
Lyhyessä koulumatkassa oli puolensa, mutta hieman yllättäen haittansakin. Suuren perheen lapset eivät saaneet
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Juuret Vihtijärvellä
Teksti ja kuva: Taru Pohjola

Keijo Lähteinen on kuvassa keskimmäisenä.

Vihtijärvi on minulle rakas paikka ja olen aina halunnut kertoa kaikille vihtijärveläisistä juuristani. Isäni isä Juho Lähteinen tuli vastaperustetun
osuusliike Ahjon myymälänhoitajaksi Vihtijärvelle joulukuussa 1918. Hän
toimi virassaan eläkeikäänsä, vuoteen 1954 saakka. Isäni äiti Hilja oli myös
kauppa-apulaisena Ahjossa. Kaupan yhteydessä oli myymälänhoitajan
asunto, jonka keittiöstä saan kuvan vieläkin silmieni eteen. Muistan hyvin
aurinkoiset ja lämpimät, mäntymetsältä tuoksuvat kesäpäivät, joita isosiskoni Satun kanssa vietimme Vihtijärven mamman ja papan luona. Leikimme kaupan pihapiirissä ja kävimme Syökärin rannassa uimassa. Mamma oli tiukka kurinpitäjä, ja niinpä kerran päätimme Satun kanssa karata
pikkupyörällä Haimooseen, äitimme kotipaikkaan. Pääsimme ehkä puolen kilometrin päähän, kun aloimme miettiä oikeaa suuntaa. Eipä auttanut muu kuin palata takaisin, emmekä hiiskuneet mammalle mitään karkureissustamme.
Juho Lähteinen oli sodan jälkeen mukana Nummitupa-hankkeessa. Hän
toimi muun muassa Nummitupa Oy:n toisena tilintarkastajana. Kylien välillä taisi olla muutakin yhteisöllisyyttä kuin puolisoiden hankinta - äitini
sisko oli naimisissa vihtijärveläisen Unto Verhon kanssa. Äidin isän Arvid
Haapaniemen tiedän myös olleen Nummituvan kattotalkoissa.
Isäni Keijo syntyi vuoden 1922 lopulla. Isäni harrasti urheiluseura Uhkan
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riveissä ainakin yleisurheilua, pyöräilyä ja hiihtoa. Vaimon, Haapaniemen Kaijan, isäni löysi naapurikylästä Haimoosta Tammenkallion piirileikeistä. Taisi olla itse asiassa kyseessä salatanssit, koska oli sota-aika, eikä tansseja saanut järjestää.
Nummituvan riennoista muistan,
kun perheeni kanssa kävimme siellä juhannuspäivätansseissa 60-luvun alkupuolella. Saman vuosikymmenen lopulla kävin itse Nummituvalla lauantaitansseissa. Väkeä tuli
bussilasteittain, ja solistit olivat ajan
iskelmätähtiä.
Vanhimman poikani nimikin on
juuriltaan vihtijärveläinen. Isäni paras koulu- ja nuoruuskaveri oli Sampo Ranta-aho. Isäni kertoi minulle,
että toisesta lapsesta hän odotti kovasti poikaa ja olisi sitten halunnut
antanut tälle nimeksi Sampo, kaverinsa mukaan. No, poikia ei tullut,
niinpä hän sai sitten tyttären pojaksi Sampo Pohjolan. Kun Sampo perheineen vuonna 2004 talvella etsi
asuntoa ja soitti minulle löytäneensä mieluisan talon Vihtijärveltä, olin
sanaton. Neljäs polvi palasi juurilleen. Ajattelin, ettei kauniimpaa
asuinpaikkaa olekaan kuin Vihtijärvi!
Vihtijärven koulu onnistuttiin hienosti säilyttämään aktiivisten kyläläisten toimesta. Niinpä Sampon
pojat Otso ja Samuli kävivät samaa
koulua kuin isäni. Kävin muutamissa kevätjuhlissa ja ikkunasta maisemaa ihaillessani voin vain todeta,
miten kauniilla paikalla koulu sijaitseekaan. Nykyään vieraillessani Vihtijärvellä haluan katsastaa Ahjon
kaupan paikan ja erityisesti vanhan
saunan. Sauna on vielä paikallaan.
Lapsuuden saunomisia muistellessani voin melkeinpä aistia saunan ja
vihtojen tuoksun sekä kipakat löylyt ihollani.
Olen ylpeä vihtijärveläisistä juuristani.
Lähteisen Keijon keskimmäinen tytär
Taru

Kaunista kappeliamme
remontoitiin viime kesänä
Teksti ja kuvat: Päivi Putkonen-Hegazi
Kappelimme remontti on ollut osa seurakunnan kiinteistöjen korjaus- ja huoltosuunnitelmaa. Ensisijaiset korjaustyöt olivat kappelin rappauksen korjaaminen, seinien
maalaus, salaojituksen korjaaminen sekä ulkolaatoituksen uusiminen. Töitä aloitellessa huomattiin päätyseinässä pienoinen halkeama. Seinää rapsutellessa halkeama todettiin suuremmaksi ja vaarallisemmaksi kuin mitä päältä päin näytti. Seinää jouduttiin tukemaan ja osin
rakentamaan uudelleen.
Korjaukset teki seurakunnan kirvesmies Ilkka Forsman ammattitaidolla. Katon ja seinän välinen pellitys oli
riittämätön ja se uusitiin Peltityöt Kuula Oy:n voimin. Ilkka asensi myös verkot ja uuden laudoituksen kappelin
seinän ja kattopellitysten väliin. Tällä estetään oravien
ja muiden pienten eläinten kulkeminen kappelin rakenteisiin.
JV-Kaivuu Oy on korjannut salaojituksen kappelin ympäriltä. Hetkellisesti kappelin ympärillä oli aikamoinen
kaivanto. Ennen sadevesi on valunut hankalasti suoraan
kappelin sisäänkäyntien eteen ja suoraan kohti kappelia. Nyt sadevedet ohjautuvat uusiin sadevesikaivoihin.
Näkyvin muutos on uusittu ulkolaatoitus. Se näyttää
hienolta. Yllätys oli, että yhden yksittäisen laatan paino
on peräti 100 kg! Näiden laattojen liikuttelu oli hieman
erilaisempaa kuin tavallisten kylppärilaattojen asentaminen. Laatoitustyötä oli tekemässä Hannu Hytönen ja Tapani Muhonen. Lehmuskujan puoleiset rappuset piikattiin pois ja tilalle valettiin pari uutta rappusta. Laatoitusta jatkettiin vähän vanhaa laatoitusta leveämmälle ja pidemmälle. Lehmuskujalle on laitettu uusi hiekkapohjainen kuja.
Kappelia vanhan ilmalämpöpumpulla vaihdettiin uusi, tehokkaampi laite. Uuden ilmalämpöpumpun ulkoinen osa siirrettiin kauemmas lehmuskujan puoleisista
rappusista. Jos uusitun ilmalämpöpumpun teho ei riitä,
täytyy miettiä sähköpattereiden takaisin asentamista.
Ulkovaraston katto sekä varastotiloihin menevät rappuset on uusittu. Samassa yhteydessä varastotilojen seinälle tehtiin uusia hyllyjä.
”Seuraava isompi remonttikohde kappelilla on lasi-ikkunoiden uusinta sellaisiksi, että niiden pesu on helpompaa ja ne ovat paremmin lämpöeristettyjä. Lasi-ikkunoiden uusinnan haasteena on säilyttää nykyiset värilliset
lasit”, toteaa Vihdin seurakunnan talousjohtaja Tapio Yliluoma.
14

Kappelin seinän halkeama oli suurempi kuin luultiin.

Salaojakorjausten yhteydessä kappelin ympärillä oli
miehen mentävä kaivanto.

Vihtijärvellä on
edustaja Vihdin
kirkkovaltuustossa
Seurakuntavaalien tulos julkistettiin myöhään sunnuntai-iltana
18.11.2018. Vihtijärveläisittäin vaalit menivät hyvin: Markku Pietilä
valittiin Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustoon uudelleen 44 äänellä ja Mirja Juslin valittiin varajäseneksi 36 äänellä. Yhteensä valitsijayhdistys Kappeli Keskellä Kylää
keräsi siis 80 ääntä. Saman verran
ääniä keräsi edellisissä seurakuntavaaleissa nyt toiselle kaudelleen
valittu Markku.
Äänestysaktiivisuus tämän vuoden vaaleissa oli Vihdin seurakunnassa 14,1 %. Äänioikeutettuja on
koko seurakunnassa yhteensä 15
482, joista vain 2 177 äänesti.
Yhdeksän valtuustoon nousseista
ehdokkaista sai vähemmän ääniä
kun Vihtijärven varavaltuutetuksi
yltänyt ehdokas.
Toimituskunta onnittelee valittuja ehdokkaita ja toivottaa voimia
sekä viisautta seurakunnallisiin
tehtäviin.

Mihin hävisi osa
vihtijärveläisistä?
Teksti: Kaarina Pullinen
Aiempina vuosina (2010 - 2016) kylälehdessä oli pikkuinen tietolaatikko otsikolla Tiesitkö? Siinä kerrottiin Tilastokeskuksesta
Vihdin kunnan kautta saatu tieto Vihtijärven kylän väkiluvusta
ja ikäjakaumasta. Viime keväänä 2018 herätti toimituksessa ihmetystä se, että kunnasta saadun uusimman väkilukutiedon mukaan väkimäärä olisi laskenut edelliseen vuoteen nähden lähes
50 hengellä (527->478). Aiemmin muutokset olivat enimmillään
6 henkilöä. Tilastokeskuksen 2017 tiedon mukaan 03790 postinumeroalueella asui 514 henkilöä, mutta kunnasta saadun tiedon mukaan huhtikuussa 2018 asukkaita Vihtijärven pienalueella (eli 1-6-luokkalaisten oppilaaksiottoalueella) oli 491 henkilöä.
”Aiemmin on toimitettu Tilastokeskuksen tietoa postinumeron
perusteella. Tällöin joukossa on ollut myös naapurikuntien asukkaita, joilla on ollut Vihtijärven postinumero”, kertoi Maanmittausteknikko Markku Oksanen Vihdin kunnasta viime keväänä.
”Vuonna 2018 lähetetyt tiedot olivat myös Vihtijärven postinumeronumeroalueelta, mutta vain Vihdin kunnan alueelta. Aiempaa, luultavasti vastaavaa koko postialueen mukaista tietoa emme pysty toimittamaan, koska emme saa kuin oman kuntamme
väestötiedot”. Huhtikuussa 2018 kunnasta saadun tiedon mukaan postinumeroalueella 03790 Vihdin kunnan puolella oli 478
asukasta.
Juuri saapuneen tiedon mukaan Vihdin kunnassa on alettu pitämään kirjaa väestömääristä alueittain, ja tästä eteenpäin näiden vertailtavuus toimii niin kauan kuin aluejaot pysyvät muuttumattomana. Tässä siis 19.5.2019 tilanteen mukaan Vihdissä kirjoilla olevat henkilöt, joiden asuinrakennus on mainitun aluejaon
sisällä:
Alue

Valtuutettu Markku Pietilä

Vihdissä kirjoilla olevia

Vihtijärven alakoulualue
Vihtijärven postipiiri 03790
Vihtijärven tilastoalue 51
Vihtijärven osa-alue (pienalue) 510

498 hlöä
488 hlöä
498 hlöä
498 hlöä

Lähde: Kunnan paikkatietojärjestelmä Trimble Locus, jonne väestötiedot
päivittyvät Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmästä kerran viikossa

”Less confused but on the higher level”, todettiin kyläyhdistyksessä ja päätettiin keskittyä asukasluvun lisäämiseen, jotta päiväkoti- ja koulutoiminta Vihtijärvellä jatkuisi entiseen tapaan. Viimeisimmän tiedon valossa näyttääkin siltä, että Vihtijärven asukasmäärä on tasaisessa nousussa.
Varavaltuutettu Mirja Juslin
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Kyläyhdistyksen
hankesuma purkautuu
Teksti: Kaarina Pullinen • Kuva: Elsa Pullinen
Lähes kolme vuotta kestänyt Vahvistuva Vihtijärvi -hanke päättyi
vuoden 2018 lopussa. Myös kaksi muuta hanketta, LIVE2 sekä Pihat
ja Polut, on viety päätökseen. Viimeinenkin tällä hetkellä kyläyhdistyksen meneillään olevista hankkeista on aivan loppusuoralla. Pikkuisen Parempi Kylä on Ykkösakselin kylien kehittämiseen tähtäävä teemahanke, jonka puitteissa Vihtijärven kotisivut on uusittu ja
viestinnällistä koulutusta on ollut tarjolla kylän yhdistysten toimijoille sekä kylän yrittäjille. Hanke päättyy 30.6.2019.
Hanketoiminta kuulostaa varmastikin monen kyläläisen korvissa vielä
heprealta. Yleisellä tasolla tärkein
tieto lienee se, että hankkeiden ansiosta Vihtijärvelle on saatu aikaan
paljon hyvää. Kyläsuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, suunnitelma
luontoreittien toteuttamiseksi ja
kotisivujen luontotietopankki ”Paikat ja tarinat” ovat hankkeen aikaansaannoksia. Lisäksi luontoreitit, kylätalon akustiikan parantaminen ja A/V-laitteiston uusinta sekä
sydäniskurin hankinta on myös toteutettu hankerahoituksen avulla.

Hankkeet lopussa
– entä nyt?

Kyläyhdistyksen hallituksessa mietittiin jo edellisen hanketauon
08/2014–03/2016 aikana sitä, kuinka
selviydytään kaikista kyläyhdistyksen tehtävistä. Kylätalon varaukset
ja kiinteistön ylläpito täytyy hoitaa.
Media-, kirpputori- ja luontotiimien
toimintaa pitää koordinoida. Lisäksi on kylän sisäisen yhteydenpidon
edelleen kehittäminen, kokouksien,
kurssien ja tilaisuuksien järjestäminen sekä kyläläisten ja kylän ulkopuolisten tahojen yhteydenottoihin
vastaaminen ja asioiden eteenpäin
vieminen. Uusia hankkeitakin olisi
hyvä suunnitella, vaikka laajempia
kehittämishankkeita ei ainakaan
Leader-ohjelman puitteissa voida
ennen uuden ohjelmakauden alkamista toteuttaa. Vapaaehtoisvoimin urakka on mahdoton.

Vihtijärveläiset ovat sitkeästi pyrkineet siihen, että jätevesi- ja kaavoitusprosesseja saataisiin vietyä
eteenpäin, jotta kyläläisiä saataisiin
sen verran lisää, ettei kunnallisten
peruspalvelujen – päiväkodin ja
koulun – loppumista tarvitsisi koko
ajan pelätä. Näiden asioiden edistyminen ei suinkaan tapahdu itsestään, mutta koska ne ovat kunnan
tehtäviä, ei niitä hankerahoituksella saa edistää. VITAL-hankkeen avulla 2013–2014 tosin tehtiin hyvää pohjatyötä alueen rakentamisen potentiaalin selvittämisessä. Työsarkaa
olisi siis tässäkin asiassa.

Kyläkoordinaattorin pesti

Koulu- ja kylätalon remontointia
varten otettu laina saadaan maksettua tämän vuoden aikana. Taloudelliset mahdollisuudet teettää välttämättömimmät työt ulkopuolisella
taholla on nyt siis mahdollista, kun
kustannuksia voidaan kattaa koulutiloista saatavalla vuokralla.
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Kyläyhdistyksen tehtävien hoito
ratkaistiin joulukuussa 2018 siten, että kyläyhdistys päätti palkata kyläkoordinaattorin – tai oikeammin vielä; ostaa kyläkoordinaattorin palveluita kuluvan vuoden alusta lukien.
Ostopalvelu katsottiin henkilön
palkkaamista kyläyhdistykselle turvallisemmaksi ja helpommaksi vaihtoehdoksi. Kyläkoordinaattoria haettiin kylän kotisivujen kautta joulukuussa kaikille avoimella ilmoituksella. Hakemuksia saatiin vain yksi.
Se oli minun. Tähän on tyytyminen.
Itse olen tietysti iloinen, koska
kyläkoordinaattorina toimiminen
on minulle mieluista, monipuolista
työtä. Oman elinympäristön kehittäminen on motivoivaa ja työn parasta antia on oppia tuntemaan kylää, sen tarinoita ja ihmisiä aina vaan
paremmin. Opittavaa tuntuu riittävän paljon.
Koordinaattorin työajaksi on sovittu keskimäärin 50 tuntia kuukaudessa, joten kokoaikaisesta päivätyöstä ei ole kyse. Toimeksiannon
irtisanomisaika on yksi kuukausi
puolin ja toisin. Tämä takaa sen, että mahdollisten yllättävien tilanteiden sattuessa ei kyläyhdistys ole sidottu kyläkoordinaattoriin pitkäaikaisesti.
Vapaaehtoistoimijoiden merkitys
ei suinkaan vähene. Kyläkoordinaattori ei voi korvata vapaaehtoisten
ja harrastajien joukkoa, vaan vain
auttaa, helpottaa ja mahdollistaa
talkoolaisten toimintaa. Näin talkoolaiset voivat keskittyä siihen, mitä oikeasti haluavat tehdä; kyläsivujen ja -lehden juttujen kirjoittamiseen, kirpputorilla myyjänä olemiseen sekä tapahtumiin ja yleiseen
osallistumiseen.
Alkuvuoden ajan olen harjoitellut ajankäyttöä kyläkoordinaattorin
tehtävän ja muiden toimeksiantojeni yhteensovittamiseksi. Ja kompuroinutkin jo; tuoreen kyläkoordinaattorin vihreyden ja joidenkin yhteensattumien vuoksi ilmestyy kylälehti noin kuukautta tavanomaista myöhemmin. Toivotaan, että kehityn koordinoimisen lisäksi organisoinnissa, priorisoinnissa ja delegoinnissa.

Nummituvan mäen kuulumisia
Teksti: Harri Hampori ja Mika Nilsson • Kuva: Sirpa Nyman

VPK esittäytymässä Syökerin Sauhuissa

Kuluneena vuonna hälytysosaston vahvuus hiukan pieneni, kun
pari henkilöä lopetteli aktiivista
osallistumista hälytystehtäviin ja
siirtyi veteraaniosastoon. Tänä
kesänä Vihtijärven vpk:n sammutusauto vaihtuu uudempaan vuosimalliin. Seuraava paloauto ei
ole enää punainen vaan oranssiin
vivahtavan värinen. Auto siirtyy
käyttöömme Lohjan paloasemalta. Tuon meille uuden hienon auton lisäksi hälytysosasto kaipaa
kipeästi uusia jäseniä. Tällä hetkellä hälytysosaston jäsenten
määrä on aivan kriittisellä alarajalla toimintamme varmistamiseksi. Rohkaisemme kaikkia toiminnasta kiinnostuneita 18–50
vuotiaita kyläläisiä olemaan meihin yhteydessä. Kuten moni toimintaamme mukaan liittynyt on
sanonut, VPK on erinomainen tapa päästä mukaan kylän toimintaan, tutustua uusiin ihmisiin, oppia uusia taitoja ja päästä solmimaan uusia ystävyyssuhteita. Li-

säksi tietenkin hälytystoiminta
on arvokasta vapaaehtoistyötä
kylämme ja lähiympäristömme
turvaamiseksi.
Hälytysosaston joukkue osallistui tänäkin vuonna Berliinissä
pidettävään Firefighter Stairrun
-kilpailuun. Kilpailumatka on 39
kerrosta eli 110 metriä nousua
täydessä savusukellusvarustuksessa ylös Alexanderplatzin ParkInn hotellin kattoterassille. Tänä
vuonna VPK:n joukkue (Mika Nilsson ja Antti Saari) saavutti terassin ajassa 13:03,9 min. Parannusta edellisen vuoden aikaan oli 1
min 40 sek. Hikinen homma, mutta tulihan tehtyä.
Iloksemme voimme kiittää veteraaniosaston aktiivijäseniä arvokkaasta kunnostustyöstä vanhan sammutusautomme, Land
Roverin, parissa. ”Lantikka” on
taas pienen lepotuokion jälkeen
ajokunnossa ja tarkkasilmäisimmät sen kerkesivätkin jo bongaamaan täydessä iskussa Syökerin
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Sauhuissa. Tulevina kesinä tulemme siis näkemään Lantikkaa useaan otteeseen kylän raitilla ajele-

Vihtijärven VPK:n
avainluvut
vuonna 2018:
44 hälytystä
Joista yleisimmät tehtävät
- Vahingontorjunta
- Maastopalo
- Liikenneonnettomuus
Hälytysosaston vahvuus
16 jäsentä
Nuoriso-Osaston vahvuus
16 jäsentä
Vuoden aikana uusia koulutettuja:
1 yksikönjohtaja
1 savusukeltaja

massa. Suuri kiitos tästä työstä
kuuluu veteraaniosastomme johtajaksi siirtyneelle Hannu ”Jenkki” Silvastille, jonka keräämä ryhmä tunteja säästelemättä kunnosti Lantikkaa viime talven ajan.

Veteraaniosastoon voi osallistua
yli 50-vuotias henkilö joka on toiminut Vihtijärven VPK:n palo- tai
talopuolen toiminnassa. Veteraani-osaston toimintaan kuuluvat
tapahtumien toimihenkilötehtävät, virkistystilaisuudet ja vanhojen muistelu.
Nuoriso-osaston vetäjien aktiivinen toiminta on tuottanut tulosta. Viime keväänä osallistujamäärä oli noin 10 nuorta per kerta, mutta syksyllä harjoituksiin
osallistui parhaimmillaan yli 20
nuorta. Otamme edelleen mielellämme lisää 7–17-vuotiaita mukaan toimintaamme. Rohkeasti
vaan paikalle harjoituksiin!
Vihtijärven VPK:n naisosasto
täytti 30 vuonna 2018. Se olikin
osaston viimeinen vuosi naisosastona, koska nyt sen nimi on
tukiosasto. Osastoon kuuluminen ei ota kantaa sukupuoleen,
kuten nykyaikana onkin asian
syytä olla. Osaston toiminta pysyy samanmuotoisena kuin ennenkin, esimerkiksi tilaisuuksien
järjestelytehtävinä ja muina palokunnan toimintaa tukevina tehtävinä.
Toiminta Nummituvalla on ollut normaalin aktiivista. Nummitupaa on vuoden mittaan vuok-

rattu ahkerasti häihin, syntymäpäiväjuhliin ja muihin tapahtumiin. Lisäksi VPK:n tukiosasto on
järjestänyt tapahtumia vuoden
mittaan, näistä nostettaneen
esille uutena tapahtumana 27.4.
pidetty Show & Buffet -ilta. Tilaisuudessa pääsimme nauttimaan
sekä erinomaisesta ruuasta, että mainiosta musiikkiesityksestä
ns. ”samalla kattauksella”. Tilaisuus sai sen verran hyvää palautetta, että se tullaan järjestämään uudelleen syksyn aikana.
Nummitupa on varsin mainioksi pitopaikaksi todettu, tänä
vuonna jo 65 vuoden ajan. Vaikka Nummitupa onkin saavuttanut eläkeiän, tämä veteraani sen
kun parantaa tilojaan vuodesta
toiseen! Suunnitelmissa on remonttia myös ensi talven aikana
muun muassa keittiöön. Viime
talvenahan tehtiin pintaremonttia sekä salin puolelle että eteiseen.
Nummituvalla on jo varauksia
loppuvuodelle, vapaita ajankohtia kannattaa kuitenkin kysellä.
Tervetuloa mukaan VPK:n toimintaan! Ota rohkeasti yhteyttä
osaston johtajiin tai tule kylillä
VPK:n väen juttusille niin siitä se
homma lähtee liikkeelle.

VIHTIJÄRVEN
VPK
Pj.
Siht.

Harri Hampori
p. 040 591 7948
Mervi Kannisto-Kallela,
p. 0400 998 712

Hälytysosasto
Palokunnan päällikkö
Mika Nilsson
p. 040 7325 341
Tukiosasto
Osaston pj.
Mervi Kannisto-Kallela
p. 0400 998 712
Nuoriso-osasto
Osaston johtaja
Noora Kallela
p. 040 773 8355
Veteraaniosasto
Hannu ”Jenkki” Silvasti
p. 050 523 1463
Nummitupa
Talon ja astiaston vuokraus
Talonmies Riitta Stenbacka
p. 045 2579 270

Vihtijärven vpk mukana Berliinin
hurjassa porraskisassa
Teksti: Heli Einesalo • Kuvat: VPK:n arkisto
Saksan Berliinissä järjestettiin
tänä keväänä yhdeksättä kertaa
kilpailu, jossa palomiehet ympäri Euroopan testaavat voimiaan.
Berlin Firefighter -kisassa Vihtijärven vpk oli tänä vuonna toista kertaa mukana, kilpailijaparina Antti Saari ja Mika Nilsson. Kilpailun järjestää TFA Team Berlin.

Kilpailussa on koetuksella lähinnä fyysinen kunto, mutta myös
kunnianhimoa tarvitaan. Kilpailussa juostaan ensin kahdensadan metrin matka, ja kiivetään
sen jälkeen rappuset ylös 39-kerroksisen hotelli Park Innin kattoterassille. Askelmia kertyy 770 ja
vertikaalista nousua 110 metriä.
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Haastavaksi suorituksen tekee
se, että tehtävä suoritetaan täydessä savusukellusvarustuksessa paineilmalaitteineen. Hengittäminen paineilmalaitteiden
kanssa on erilaista, sillä uloshengitys tapahtuu painetta vastaan.
Lämpö on toinen haaste: asu, joka kestää +700 asteen lämpöti-

vuotinen aika, ja tuo tavoite saavutettiin. Aikaa suoritukseen meni reilut 13 minuuttia – tarkalleen
13.03.9. Keli Berliinissä oli vähän
lämpimämpi kuin viime vuonna,
mutta muutoin puitteet olivat samat.

Treeniportaat
Klaukkalassa

Kaikki suomalaiskilpailijat yhteiskuvassa.

lan, ei päästä lämpöä myöskään
ulospäin.
Kisassa parin pitää olla koko
ajan lähietäisyydellä toisistaan.
Aika katkeaa huipulla, kun jälkimmäisenä tuleva painaa kattoterassilla maalinappulaa.

Itsensä ylittäminen

Mika Nilsson kertoo, että pari
vuotta sitten idea osallistumiseen heitettiin ensin vitsinä. Yllättäen vähän hullultakin kuulostava haaste sai kannatusta, ja
vpk osallistui kisaan vuonna 2018

kahden kaksikon voimin. Sekä
Mika että Antti olivat jo silloin
mukana.
”Ensimmäisellä kerralla lähdettiin mielenkiinnosta, toinen
kertaa lienee jo vähän hulluutta”,
Antti hymyilee. Kyse lienee jonkinlaisesta itsensä voittamisesta.
Mika kertoo, että nimenomaan itsensä haastaminen onkin homman juju.
”Jotkut juoksevat maratoneja, tämä oli meille vähän samankaltainen juttu.” Tänä vuonna
päämääränä oli lyödä oma viime-

Vihtijärven joukkue lähtösuoralla matkalla kohti
portaita. Mika Nilsson edessä, Antti Saari takana.

Fyysisen kunnon ylläpitäminen
on palokuntalaiselle tärkeää, ja
oikeastaan edellytys sille, että
toiminnassa voi olla mukana. Peruskunto oli siis molemmille miehillä hyvä, ja sitä täydennettiin lajitreenillä. Miehet kävivät testaamassa porraskiipeämistä viime
vuonna Suomen korkeimmassa
asuinrakennuksessa, Vuosaaren
Cirruksessa. Se ei yllä berliiniläisrakennuksen mittoihin, mutta
antoi perspektiiviä siihen, mistä
hommassa on kyse. Tänä vuonna Mika ja Antti löysivät treenipaikan lähempää, ja kävivätkin
kipuamassa uusia Klaukkalan
Tornimäen kuntoportaita. Kätevää, että myös näin lähellä voi
treenata, sillä miehet toteavat
yksissä tuumin lähtevänsä mukaan myös ensi vuonna.

Perillä! Hikisen nousun jälkeen on helppo hymyillä.
Antti vasemmalla, Mika oikealla.
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Tietoa
vesihuollon
tilanteesta
Teksti: Kaarina Pullinen,
lähde: www.vihti.fi/
vesihuoltolaitos
Kuva: Varpu Virmavirta

Vihtijärven kyläyhdistys ry haki
osakuntaliitosta Nurmijärveen
vuonna 2015 muun muassa siksi,
että jätevesihuolto saataisiin kylän pohjavesialueella hoidettua
yhteistyössä Nurmijärven kanssa. Vihdin kunta ei liitokseen
suostunut, mutta on kunnanhallituksen kokouksessa joulukuussa 2018 päättänyt, että Vihdin vesi totuttaa vuoden 2019 loppuun
mennessä teknisen suunnittelun
Vihtijärven vesihuollon järjestämisestä liitettynä Nurmijärven
veden vesihuoltojärjestelmään.
Missä nyt mennään?
27.5.2019

Vihtijärven vesihuollon
yleissuunnittelu

Vihdin Vesi on käynnistänyt Vihtijärven alueen vesihuollon yleissuunnittelun. Hankkeen tarkoituksena on tarkentaa vuonna
2009 laadittua yleissuunnitelmaa
sekä laatia kustannusarvio Vihtijärven alueen verkoston toteuttamisesta ja siirtolinjojen rakentamisesta Nurmijärven Röykkään. Työhön sisältyy myös vesihuoltolaitoksen toiminnan näkökulmasta kannattavan toiminta-alueen rajaaminen ja verkoston investointikustannukset kat-

tavien liittymismaksujen määritteleminen toiminta-alueen kiinteistöille. Vesihuoltolaitoksen toimintaperiaatteiden mukaan verkoston rakentamisen edellytyksenä nykyisen toiminta-alueen ulkopuolella on, että rakentamisesta aiheutuvat investointikustannukset voidaan kattaa liittymismaksuilla. Tämä edellyttää joko tarpeeksi suuren määrän liittyviä kiinteistöjä tai vaihtoehtoisesti korkeammat liittymismaksut, jos liittyjiä on vähän.
Vihtijärven alueen maastotutkimukset käynnistyvät touko-kesäkuun vaihteessa. Maaperätutkimukset tullaan suorittamaan
maatutkaluotauksella ja tutkittavan alueen kiinteistöille on lähetetty tutkimusluvat. Maatutkaluotauksessa ei tehdä kaivutöitä
tai porauksia maaperään vaan
ruohonleikkurin näköistä maatutkaluotainta kuljetetaan ennalta määritettyjen linjausten mukaisesti maastossa pääosin jalkaisin.
Suunnitelmaluonnos sekä
alustavat arviot vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannuksista ja
vesihuoltolaitoksen maksuista
valmistuu elo-syyskuussa. Tämän perusteella suunnitellun toiminta-alueen kiinteistöille lähe-
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tetään kysely liittymishalukkuudesta ja hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä. Palautettujen hakemusten perusteella
Vihdin Vesi arvioi vesihuoltoverkoston rakentamisen edellytykset ja tiedottaa mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Lisätietoja antaa vesilaitoksen
johtaja Krista Viitasalo, krista.viitasalo@vihti.fi
Tilannetiedotuksia voi seurata
Vihdin kunnan vesihuoltolaitoksen kotisivuilta internetosoitteessa www.vihti.fi/vesihuoltolaitos

Uudenmaan
jätelautakunnan
päätös jätevesilietteen
kuljetusratkaisusta

Uudenmaan Jätelautakunta on
kokouksessaan 21.5.2019 päättänyt, että sen alueella kiinteistön
haltija järjestää itse jätevesilietteen kuljetuksen alueellaan.
Asiasta oli kysytty mielipidettä,
jollaisen myös Vihtijärven kyläyhdistys ry antoi 88 muun tahon
kanssa 4.5.2019 mennessä.
Käytännössä siis tilanne jatkuu
entisen kaltaisena ja kiinteistön
haltija päättää itse, kenet valitsee lokakaivonsa tyhjentämään.

Vahingosta vahvemmaksi ja
viisaammaksi
Teksti ja kuva: Ilkka Haapalainen
Meillä sattui maaliskuun viimeisenä lauantai-iltana iso vahinko. Olimme palaamassa kaupunkireissulta kotiimme. Naapuri soitti ja kertoi, että meillä
joku varasto on tulessa ja vahvisti hetken päästä paikan päältä, että autotalli palaa. Kesti 20
minuuttia ajaa kotiin ja matkalla pää tuntui olevan ihan tyhjä.
Miksi juuri meillä ja miksi varasto, jossa oli monta rakasta harrasteautoa? Miksi se palaa, vaikka siellä ei pitäisi olla mitään mistä
palo voisi syttyä?
Pihaan ajaessa ympäristö oli kuin helvetissä. Autotallivaraston yläkerta oli täyden palon vaiheessa ja toistakymmentä paloautoa seisoi ympärillä kaikki hälytysvalot vilkkuen. Palo oli katkaissut
sähköt ja muu ympäristö oli pimeänä.
Vihtijärven VPK oli ehtinyt ensimmäiseksi paikalle, siitä sille kiitos ja hatunnosto. Muutenkin sammutustoiminta näytti tehokkaalta. Silti yläkerta autoineen tuhoutui täysin ja betonirakenteinen
alakerta kärsi pahat savu- ja nokivahingot, kun päätyikkuna oli pamahtanut rikki ja liekit olivat sytyttäneet sen takana olevat portaat ja tavarat tuleen. Alakerrassa olleet harrasteautot pystytään
korjaamaan. Paljon muuta meni pilalle savun ja kuumuuden takia. Palo oli alkanut tallin päädyssä
seisseestä asuntovaunusta, jossa ei oltu käyty 5–6 kuukauteen ja joka ei ollut sähköjohdon päässä. Poliisi tutkii syttymissyytä.
Jo samana iltana, kun palopäällystö ja poliisi istuivat talossamme pöydän ääressä kynttilän valossa keskustelemassa tilanteesta, pää kirkastui ja ajatukset selkenivät. Mitä palosta meille seurasi? Tavaraa tuhoutui, mutta ei seurannut nälkää, ei palella, sateelta ollaan edelleen suojassa ja vaimokaan ei karannut. Ripeät Carunan miehet saivat sähkötkin takaisin ennen kello yhtä yöllä. Oli
helpotus huomata, että henkinen sietokyky ei olekaan materiasta kiinni, tavaroihin ei rakastu. Havainnon jälkeen on ollut paljon helpompaa jutella vakuutusyhtiön miesten ja naisten kanssa, ei ole
ollut tarvetta riitaan ja kinasteluun. Korvauksista on sovittu. Kaikkea ei oltu vakuutettu. Tappiolle meni, mutta elämä jatkuu. Vanha sanonta ”Kaikki mikä ei tapa, vahvistaa” on totta. Tässä tapauksessa ainakin meillä.
Kyllä tosin viisastuttiinkin vahingon kautta. Eri vakuutukset korvaavat eri lailla rakennuksia, irtaimistoja ja kulkuneuvoja. Jatkossa varmistamme, että rakennuksiin kohdistetut vakuutukset kattavat riittävästi myös niissä sijaitsevan irtaimen, jota totisesti kertyy ja oli kertynyt. Automaattisesti kotivakuutus ei kata varastossa olevia tavaroita. Varasto- tai kotivakuutus ei kattanut myöskään
mönkkäriä, karting-autoa, moottorikelkkaa eikä rekisteröimätöntä vanhaa autoa. Ne pitäisi vakuuttaa erikseen. Asuntovaunuakaan ei ollut ymmärretty erikseen vahinko- ja palovakuuttaa. Otimme
opiksi, ottakaa tekin. Vakuutuspapereista kannattaa lukea kaikki se pienelläkin painettu teksti. Sietä näkyi selvästi myös, mitä ei perusvakuutuksesta korvata.
Kaiken jälkeen, elämä on Kaislarannassa edelleen ihanaa. Täältä ei lähdetä pois kuin jalat edellä.
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Vihtijärven koulu

Supersammakko ja Hölmöheppu
Tarinan keksivät yhdessä 1.-2.-luokkalaiset. Päivi-opettaja toimi kirjurina.
Elipä kerran Hölmöheppu, jonka nimi oli Pena. Pena asui metsässä pienessä röttelötalossa. Hän teki talossaan
hölmöjä juttuja. Siellä oli kaikki tavarat katossa ylösalaisin.
Supersammakko asui kaupungissa. Eräänä päivänä sammakko lähti kaupungista lomalle metsään. Metsänomistajalta hän kysyi, löytyisikö täältä hotellia. Ei löydy hotellia, mutta löytyy pieni röttelötalo, vastasi metsänomistaja. Supersammakko lähti röttelötalolle.
Matkalla röttelötalolle Supersammakon jalka jäi jumiin puun juuren alle. Samana päivänä Pena sattui
olemaan kävelyllä ja löysi Supersammakon. Hän kysyi Supersammakolta, minne matka? Supersammakko
vastasi, että hän on menossa röttelötalolle. Pena auttoi sammakkoa, ja he lähtivät talolle.
Supersammakko rakensi itselleen uuden talon Penan talon viereen. Sitten he rakensivat yhdessä robotin, joka auttoi Penaa elämään oikein. Robotti opetti, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Sen pituinen se.

Anette

Aino

Eetu

Emilia
Väinö
Kristiina

Stella
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Rudolf

Vihtijärven koulu

Arvoituksia 3–4-luokkalaisilta
Vastaukset löytyvät sivulta 27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mitkä seitsemän Suomessa asuvaa eläintä päättyvät
e-kirjaimeen?
Mikä löytyy rannalta ja ihmisen korvasta?
Millä on kuusi kieltä, mutta ei suuta?
Mikä vie pitkälle, mutta pysyy paikoillaan?
Mikä kulkee ensin neljällä, sitten kahdella ja lopuksi
kolmella jalalla?
Mikä ei osaa peruuttaa?
Mitä tapahtuu, kun susi syö kellon?

Vihtijärven

Nummituvalla

La 26.10. Koko perheen
tapahtuma klo.17-20
Luvassa kammottavaa tunnelmaa,
Halloween pelejä(pelipassi 5€/5 peliä)
Hyytäviä leivonnaisia
Halloween-kahvilasta

Kurpitsanlyhtykilpailu
paras palkitaan klo 19.00

Paras asu palkitaan klo 19.

osallistuminen klo 18-19
Maksuvälineenä tapahtumassa käteinen
Järjestää Vihtijärven koulun
vanhempainyhdistys

Nummitupa, Lopentie 1616
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?

Mikä koppa tarvitsee neljä jalkaa?
Mikä äänekkäin merkki?
Millä on neljä jalkaa, mutta ei kävele kuitenkaan?
Mikä on lentävä uintityyli?
Mikä kana viihtyy sängyssä?
Mikä pallo löytyy avaruudesta?
Missä maailman korkein ja syvin kohta ovat samalla
tasolla?

Vihtijärven koulu
Kuudesluokkalaisten vuosikirja
Luka

Luka pitää Aku Ankoista. Hän on tosi hyvä kaveri. Luka on tosi fiksu ja
hyvä ruotsissa. Luka on hyvä polttopallossa ja kirkkiksessä.
Hänen kanssa on kiva olla.

Niklas
Niklas on kiva kaveri.
Niklas on paras uimari.
Hän pitää koirista ja
Jokeri joukkueesta.
Niklas pitää videopeleistä. Koulussa Niklas pelaa polttopalloa.

Miro
Miro on hauska, reilu ja hyvä
ystävä. Miro tykkää salibandysta,
jääkiekosta ja laskettelusta. Miro
on myös hyvä matematiikassa ja
englannissa.
Venni
Venni on hyvä kaveri. Hän on
hyvä kertomaan vitsejä. Hän
pelaa salibandyä ja on hyvä
siinä. Vennillä on koira. Venni pyöräilee kesäisin.

Vili
Vili on mukava ja kaikin puolin hyvä
ystävä. Vili tykkää matikasta, englannista ja puukäsityöstä. Vili tykkää peleistä ja meemeistä. Hän on
sellainen ystävä johon voi luottaa. Vili kertoo hyviä vitsejä, kun
sellainen tulee. Vili tekee siitä
paremman, joskus jutusta saattaa tulla meemi. Vili on paras.
Aatu
Aatu harrastaa salibandya.
Hän on hauska ja hyvä ystävä.
Aatu on myös hyvä englannissa. Aatu tykkää pizzasta.
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Joona
Joona harrastaa VPK:ta. Joona
on hyvä kaveri.
Hän on hyvä koulussa.
Joonalla on hyviä juttuja.
Aino
Aino on luotettava, mukava
ja hyvä ystävä. Ainon tukka ja
silmät ovat ruskeat. Aino
tykkää paljon eläimistä ja
hänen lempiruoka on nuudeli. Aino on hauska ja
hänen kanssa ei tule koskaan tylsää. Aino tykkää
kiipeillä puissa, voimistella ja pomppia trampalla. Aino
on hyvä voimistelemaan ja
kiipeilemään puissa.

Iida
Iida on älyttömän hauska ja
mukava. Iidalla on pitkät
vaaleat hiukset ja harmaan
vihreät silmät.
Iida rakastaa ratsastusta
ja hevosia. Iida nauraa
hauskasti ja Iidan lempieläimiä ovat hevonen
ja koira. Iidan kanssa on
hauskaa AINA. Iida on
sairaan hyvä koulussa.
Iida on paras.

Mimmi
Mimmi on hauska,
venyvä kuminauha joka
tykkää jalkapallosta. Mimmi on ihana kaveri.
Mimmin kanssa ei koskaan tule tylsää.
Mimmi tykkää myös hevosista.
Mimmi on hyvä koulussa,
vaikka ei sitä itse myönnäkään.
Mimmi on paras!
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Liikuntakärpänen
muutti päiväkodille
Teksti: Marika Ruskela • Kuvat: Marika Ruskela ja Tanja Saira

Super Samin kanssa vasemmalta Peppi, Senja, Eino, Eemil, Kaapo, Aapo, Ella, Olivia, Kimi ja Viivi

Vihtijärven päiväkodin lapset
ovat liikkuneet monipuolisesti
kuluvan talven aikana. Koulun liikuntasali on ollut käytössä ja päiväkodin isommat lapset ovat
käyneet myös luistelemassa sekä hiihtäneet viereisellä pellolla.
Runsaslumisesta talvesta on siis
otettu ilo irti. Koko kevättalvi on
ollut täynnä liikunnan riemua.
Laskiaistiistaina päiväkoti teki
retken Nummituvalle, jossa laskettiin liukurimäkeä, leikittiin
metsikössä sekä nautittiin mehusta ja paistetusta makkarasta.
Aamupäivä oli loistava kaikin
puolin. Viikon 11 teemana oli niin
ikään liikunta. Tuon viikon aikana
oli päiväkodin sisätiloihin rakennettu temppurata tunneleineen
ja patjoineen, koulun liikuntasa-

lissa leikittiin useana päivänä erilaisia perinteisiä liikuntaleikkejä
mm. tervapataa, hura hura häitä,
peiliä ja hernepussiviestejä. Tehtiinpä talven viimeinen hiihtoretkikin.
Hiihtoretkellä olivat mukana
päiväkodin 5-7 vuotiaat, sekä yksi innokas ja sisukas 3-vuotias
nuorineiti. Reitti kulki pellolta,
metsikön kautta järven rantaan,
jossa oli mahdollista paistaa makkaraa. Matkalle tuli pituutta kahdesta kolmeen ja puoleen kilometriin riippuen siitä hiihtikö koko lenkin vai oikoiko muutaman
mutkan suoremmaksi. Lapset
suoriutuivat retkestä hienosti.
Väsymyksen iskiessä matkaa sai
jatkaa välillä kävellen, suksia käsissä kantaen. Onneksemme
26

hanki kantoi. Punaiset posket
loistivat lounaspöydässä retken
jälkeen ja iloinen puheensorina
kertoi siitä, että hiihtoretki oli ollut kaikille mieluinen. Suurkiitokset Einesalon Nikolle latujen tekemisestä ja Hiiskulan väelle
makkaranpaistomahdollisuudesta tiluksillaan.
Super Sam liikutti puolestaan
päiväkodin lapsia keskiviikkona
20.3. Nummituvalla. Vanhempaintoimikunnan kustantama liikunnallinen aamupäivä oli jymymenestys! Super Sam sai kaikki
liikkumaan ja hauskaa oli. Lapset
liikkuivat musiikin tahtiin ja Samin ohjauksessa ollen välillä robotteja ja insinöörejä, vartijoita
pamppuineen ja eläintenhoitajia.
Myös ”muistiboksin” salaista

koodia ratkottiin. Super Samin
käynnin kruunasi vielä lumiukko
Olof, joka liikutti lapsia aamupäivän päätteeksi mm. leikkivarjolla ”popcornia” tehden.
Liikuntakärpänen ei siis ole ollut talviunilla ollenkaan, kun katsoo päiväkodin lasten arkea. Kärpänen taitaakin asustella päiväkodissa.

Laskiaistiistain makkaranpaisto Nummarilla.

Vastaukset 3–4-luokkalaisten arvoituksiin
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. hylje, made, kuore, säyne, käärme, lude, kaarne
(eli korppi)
2. simpukka
3. kitara
4. tie
5. ihminen (ensin konttaa, sitten kulkee jaloin ja lopuksi
kepin kanssa)
6. aika
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Aika menee hukkaan.
koppakuorinen
huutomerkki
tuoli/pöytä
perhonen
lakana
maapallo
kartalla

?

Martan vuosi
Teksti: Eija Jokinen • Kuva: Päivi Putkonen-Hegazi
Marttajärjestön perustamisesta tuli vuoden alussa 120 vuotta. Järjestön perusti 1899 Lucina Hagman. Martat ovat 31.1.2019 juhlineet 120- vuotista
taivaltaan yhteisellä koko maan kattavalla martta-illallaan, niin teimme mekin täällä Vihtijärvellä.
"Marttajärjestön pitkän iän salaisuus on mutkattomuus, yhdessäolo, uuden oppiminen ja aikaansaaminen. Syntyhistoriastaan lähtien martat ovat
olleet tekeviä, tahtovia ja radikaaleja naisen elämän ja kodin arjen parantajia. Sivistystä, taitoja ja
yhteisvoimaa oman elämän, lähipiirin ja koko yhteiskunnan parhaaksi - siinä on resepti, jolla mennään myös seuraavat 120 vuotta" näin toteaa Marttaliiton puheenjohtaja Martta-lehden juhlanumerossa.
Tähän on helppo meidänkin yhtyä. Marttailu tuo
mukanaan iloa, uusien asioiden oppimista ja yhdessäoloa mukavien ihmisten kanssa. Juhlavuonna
tehdään ruokaa monipuolisesta kananmunasta, joka on vuoden pääruoka-aine. Istutetaan kauniita
ja hyödyllisiä kasveja - omenapuita. Omenapuun
kasvua on mielenkiintoista seurata, ja muotoaan
muuttava puu on samalla ajan kulun symboli. Se
muistuttaa merkittävästä ajankohdasta vuosikymmenten päähän.
Juhlavuoden puiden ja pensaiden istutuksessa
martoilla on pitkät perinteet. Järjestön täyttäessä

Vihtijärven Marttojen puheenjohtaja Eija Jokinen vetämässä
marttojen kevätretkeä.

70 vuotta istutettiin marjaomenapuita ja 100-vuotisjuhlavuonna syreenejä. Omenapuun voi jokainen istuttaa omaan pihaan tai antaa lahjaksi merkkipäivänä. Lapsille puun istutus on mitä parhainta
ympäristökasvatusta. Marttoina tiedostamme ympäristömme merkityksen ja siksi kestävät valinnat
ovat meille tärkeitä. Vastuu omien toimiemme vaikutuksista ovat osaamisemme ydintä.
Haluan toivottaa kaikille vihtijärveläisille, martoille ja marteille oikein hyvää ja antoisaa juhlavuotta, sekä aurinkoista ja nautinnollista kesää seuraavan helpon reseptin myötä.

Nauttikaa Martan sillitartarista
uusien perunoiden kera.
1 pkt (150g) sillifileetä
2 keitettyä kananmunaa
1 punasipuli
1 hapan omena
mustapippuria
1 prk (120g) smetanaa
0,5 dl ruohosipulia

VIHTIJÄRVEN MARTAT RY

Pilko kaikki ainekset ja sekoita keskenään.
Tarjoile varhaisperunoiden kera.
Sopii erinomaisesti saaristolaisleivälle tai nokkosnäkkärin kanssa, nam.

Eija S Jokinen, puheenjohtaja
0400 471 877 • esj.musiikki@kolumbus.fi
Merja Lyyra-Vihtkari, sihteeri
040 8486 505 • merja.lyyra-vihtkari@kolumbus.fi
28

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

August Theodor Vikgrén ja Susanna os. Johansson rakensivat
Lahden torpan, josta tuli Vihtkarien sukutila.
Olkkalan Järvenpäässä piti torppaa vuonna 1785 syntynyt
Fredrik Johan Niilonpoika ja 1783 syntynyt Anna Maija Henrikintytär. Heille syntyi 1822 poika Johan, joka otti sukunimekseen Vikgrén. Hän muutti vaimonsa Vilhelmiina Erikintyttären kanssa Vihtijärvelle ja raivasi torpan Hiiskulan Nummenrantaan, josta myöhemmin tuli Nummenrannan tila.
Johan ja Vilhelmiina saivat 7 lasta, joista August Theodor
Vikgrén syntyi 1861 Vihtijärvellä Hiiskulan Nummenrannan
torpassa. Vuoden 1885 tienoilla, yhdessä puolisonsa Susanna
Johanssonin kanssa, he saivat Hiiskulan kartanolta maata torpan perustamiseksi Ylimmäisen järven pohjoispuolelle. Torpan nimeksi tuli Lahti. He raivasivat melkeinpä pelkkää metsää kasvavan maan viljelyskelpoiseksi. Hirsinen päärakennus
valmistui 1890-luvun loppupuolella ja sen koko oli noin 8x13
metriä. Torpparilain tultua voimaan 15.10.1918, August sai
lunastaa Lahden torpan itselleen ja Lahden torpasta tuli Lahden tila.
August ja Susanna saivat ensimmäisen lapsen vuonna 1886.
Tuohon aikaan lapsikuolleisuus oli suurta ja kaksi ensimmäistä lasta saivat elää vain muutaman kuukauden. Lapsia syntyi
vuosien varrella kaiken kaikkiaan kymmenen, josta kansalaissota 1918 vaati myös veronsa. Viimeisin poika syntyi vuonna
1904. Poika sai kasteessa nimekseen Kustaa Jalmari Vikgrén.
Hän avioitui vuonna 1931 Lopelta kotoisin olevan Olga Maria
Enqvistin kanssa. Samana vuonna heille syntyi poika Heimo.
Perheeseen kuului siinä vaiheessa myös Tapio, joka oli synty29

nyt vuonna 1928. He asuivat yhdessä Kustaan vanhempien
kanssa tilalla.
Vuonna 1935 Kustaa Jalmari otti tilan vastuulleen ja siihen ajankohtaan sijoittuu myös sukunimen vaihtaminen
suomalaiseksi. Koska talon nimi oli Lahti, nimeksi olisi
haluttu Lahtikari, mutta tämä sukunimi osoittautui suljetuksi. Nimeksi muovautui erinäisten vaiheiden jälkeen
lopulta Vihtkari. Kaikkien suvun jäsenten sukunimi oli siitä lähtien Vihtkari.
Kustaan tullessa Lahden tilan isännäksi Toini Vihtkarin
nykyisen talon paikalla oli vanha mökki, joka lämpöeristettiin. August ja Susanna saivat siitä oman syytinkitupansa.
Lahden tilalta huolehdittiin heille ruokatarpeet ja mm. pyykin pesu.
Syyskuussa 1939 Kustaa Jalmari sai kutsun armeijaan,
jota seurasi liikekannallepano ja edelleen matka talvisotaan. Vihdistä kootuille joukoille lähtö sotaan alkoi Ojakkalasta. Lapset näkivät isänsä vielä kerran syksyllä, kun
hän kävi pikaisesti lomalla kotona ennen matkaa rajalle.
Kalle Vihtkari muistaa sinä iltana istuneensa isän sylissä.
Talvisotaa oli jäljellä vain 13 päivää, kun vihollisen kranaatti tavoitti Kustaan 1.3.1940 Viipurin lähellä ja kuolema
seurasi heti. Lapsista nuorin, Esko Vihtkari ei koskaan ehtinyt nähdä isäänsä, sillä hän syntyi vasta 9.6.1940.
Leskeksi jäätyään, Olga rakennutti 1941–42 Lahden
uuden talon ja vanha hirsitalo purettiin. Uudessa talossa
riitti vilskettä, kun suuri veljesjoukko perheineen asutti
sitä yhdessä 50–60-luvuilla. Hiljalleen veljekset lähtivät
maailmalle. Heimo meni naimisiin Maija Nymanin kanssa
1955 ja Teuvo meni naimisiin Toini Stenmanin kanssa 1956.
He muuttivat Lahden tilalta Läyliäisiin oman tilan pitoon.
Myös muut veljekset Tapio, Heimo ja Kalle muuttivat perheineen tilalta muualle ja Olga-äidin avuksi tilalle jäi nuorin Esko.
Tapio avioitui Lainan kanssa ja heille syntyi tytär Leila
vuonna 1957. Leila asuu edelleen Vihtijärvellä ja jatkaa isänsä kuljetusyritystä. Kun Olgan vointi heikkeni 1960-luvulla, Lahden tilalla suoritettiin perinnönjako vuonna 1965.
Jokainen sai mm. tontin Ylimmäisten rannalta. Vuonna
1965 Teuvo ja Toini muuttivat takaisin ja ottivat Lahden
tilan hoitaakseen. Silloin vuorostaan Esko lähti puolisonsa Pirkon kanssa Lahden tilalta Hyvinkäälle.
Myös Heimolla oli kuljetusyritys, joka siirtyi Jorma Vihtkarille sukupolvenvaihdoksessa. He ovat perheineen asuneet koko ikänsä Vihtijärvellä. Jormalla on puolisonsa Anitan kanssa myös toinen kylällä toimiva yritys: Syökerin
Tupa. Heimon lapsista Taina asuu nykyisin Kirkkonummella ja hänen lapsensa Tatu ja Teo ovat jo muuttaneet maailmalle hekin. Tainan ja Jorman sisko Eija puolestaan asuu
nykyisin Läyliäisissä.
Kalle Vihtkari tiesi jo nuorena, mikä ammatti häntä kiinnosti. Hän toimi 20-vuotiaasta asti valokuvaajana ja teki
pitkän uran ensin Vihdin kirkonkylässä ja sitten myöhemmin Nummelassa omassa valokuvaliikkeessä. Nuorena Kalle urheili ja pelasi pesäpalloa veljiensä Teuvon ja Eskon

➟

Vihtkarien sukupuu
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tavoin Vihtijärven Uhkan menestyksekkäässä joukkueessa. Hän vaikutti vielä
kylältä pois muutettuaan mm. Nummituvan ohjelmatarjontaan ja järjesti sinne
Suomen kuuluisimpia esiintyjiä 50–60-luvulla.
Teuvon ja Toinin kaikki kolme poikaa asuvat edelleen perheineen Vihtijärvellä. Pojista vanhin, Harri on koulutukseltaan koneinsinööri ja toimii Harvitek Ky:n
omistajayrittäjänä. Arto on Oy Woodeco Ltd:n toinen osakas ja yrittäjä. Jukka
on töissä it-alan yrityksessä ja lisäksi omistaa puolisonsa Saijan kanssa tilitoimiston. Vihtijärvellä asuvat Vihtkarit ovatkin pitkän linjan yrittäjäsukua!
Teuvo oli monessa luottamustehtävässä mm. osuuskuntatoiminnassa sekä
kunnanvaltuutettuna vuosina 1973–1980. Lisäksi hän toimi ahkerasti kylän yhdistystoiminnassa. Uhkan puheenjohtajana hän oli vuosina 1966–72, 1974–79 ja
1983–85. VPK:ssa Teuvo oli mm. varapuheenjohtajana. Teuvon pojat kilpailivat
nuorena niin ikään Vihtijärven Uhkaa edustaen ja ovat jatkaneet kylän yhdistystoiminnassa mukana oloa. Harri oli VPK:n puheenjohtajana vuosina 2007–2010.
Arto oli vahvasti mukana Uhkan toiminnassa ja hallituksessa 1980-luvun lopulta aina vuoteen 2015 asti. Arto oli myös mukana järjestämässä Nummituvalla
diskotoimintaa ja toimi diskoissa järjestyksenvalvojana 80–90 luvun vaihteessa. Jukka on toiminut Uhkan puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien.
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Harrasta Vihtijärvellä
Miksi harrastan?
Teksti ja kuvat: Vihtijärven mediatiimi

Miksi liityin Marttoihin?

Marttoihin voi tulla sellaisena kuin on eikä tarvitse olla moniosaaja.
Martailloissa voi oppia muilta, ja jakaa omaa osaamista toisille. Koen,
että marttailu parantaa maailmaa antamalla onnistumisen kokemuksia sekä lähentämällä ihmisiä toisiinsa. Lisäksi käsitöiden tekeminen,
kuten esimerkiksi neulominen ja virkkaaminen ovat parasta stressinpoistoa.
Martoista saa myös ystäviä. Uudelle paikkakunnalle muuttamisen
myötä marttailusta voi löytää oman yhteisön ja samanlaisista harrastuksista kiinnostuneiden seuraa.
Saija Vihtkari

Miksi käyn naisten kuntopiirissä?

Kuntosalilla käymällä yritän hidastaa iän mukana tuomaa kehon rappeutumista. Joudun roudaamaan soittokamoja keikalla ollessani, joten kunnostaan täytyy pitää huolta. Rautojen kanssa taisteleminen
antaa myös onnistumisen kokemuksia. Lisäksi kuntopiirissä on hyvää seuraa ja kuulen kylän uusimmat juorut!
Kuntopiirissä on asiantunteva sparraaja Sami, jonka ohjeilla voin
käydä salilla myös ominpäin.
Käyn kylätalon joogassa, ja koen kuntopiirin olevan sille hyvä täydentäjä.
Pia Korpela

Miksi lähdin mukaan luontotiimiin?

Eeva Rissanen

”Tykkään liikkua luonnossa ja porukalla on kiva puuhastella – joskus
jopa jotain hyödyllistäkin.
Olen "luontoillut" lapsesta asti – maalta kun olen. Vapaa-aikanani muutenkin seurailen lintujen elämää, kalastelen, sienestän, marjastan ja sen semmosta. Luontotiimin kautta olen nähnyt monia mielenkiintoisia paikkoja, joista en ole tiennytkään. Niissä voi vierailla
jatkossakin.
Niin että miksikö olen "eksynyt" luontotiimiin toimimaan… ei vähiten siksi, että Heli ja Kaarina toivottivat ystävällisesti tervetulleeksi ensimmäisellä kerralla, kun outona mökkiläisenä uskaltauduin vihtijärveläisten joukkoon.”

Miksi olen mukana VPK:ssa?

”Olin jo junnuna Valkealassa mukana paikallisen vpk:n toiminnassa.
Harrastus jäi, kun muutin sieltä pois. Kun muutimme Vihtijärvelle,
löysin palokuntatoiminnan uudelleen naapurin kautta. Olen toiminnassa mukana siksi, että siinä pystyy auttamaan toisia ja olemaan
näin yhteiskunnalle hyödyksi. Pienikin apu voi olla tärkeää. Meillä on
lähtövalmius kahdeksassa minuutissa, ja ehdin siihen juuri ja juuri
kotoa Ylimmäisiltä.”
Antti Saari
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Harrasta Vihtijärvellä
Miksi käyn joogassa?

Jooga on hyväksi terveydelle. Samalla kun se rauhoittaa mieltä ja
ajatuksia, kehon liikkuvuus ja tasapaino paranee ja koko kroppa vahvistuu. Jooga on niin kokonaisvaltaista - elämänlaatu kohenee. Heini on loistava ohjaaja ja joogakaverit niin mukavia, että en jätä harjoitusta väliin kuin pakottavista syistä.

Raija Toiviainen

Liikunta, liikkuvuus ja terveys on aina ollut minulle tärkeitä arvoja.
Iän kartuttua palautuminen ja liikkuvuus, fyysisestä työstä johtuen
tai siitä huolimatta, ei ole enää samaa luokkaa kuin teini-iässä. Ehkä
vähän liian myöhään olen sisäistänyt kehonhuollon merkityksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Omatoiminen jumppaaminen ja venyttely ei ole kokemusteni mukaan itselleni tehokkain keino kehonhuoltoon. Jooga tosin ei ollut ensimmäinen ajatus kehonhuoltoon
itselleni, mutta mahdollisuus hyvin ohjattuun harjoitteluun, vieläpä
kivenheiton päässä kotoa on ollut helppo valinta hoitaa hommaa
edes kerran viikossa.
Joogan myötä olen oppinut myös hengityksen merkityksen rentoutumiseen ja keskittymiseen. Tämä auttaa melestäni paljon mm
stressinhallinnassa.
Vihtijärven maanantaijoogasta on tullut erinomaisen tärkeä harjoite ja hyvä tapa aloittaa viikko. Haluankin kiittää aktiiveja, järjestävää tahoa ja Heiniä tästä mahdollisuudesta!
Henri Enroos

Miksi käyn Tiistaikerhossa?

Tiistaikerhossa on mukava tavata tuttuja, tehdä asioista yhdessä ja
vaihtaa kuulumisia. Kremppaan kuin kremppaan löytyy vertaistukea,
myötäelämistä ja vinkkejä. Uuttakin opitaan! Erityisesti miesten pöydässä mainittiin mainio lounas ja hyvät kahvit.

Annikki Hampori

Entä jos en harrasta?
Entä jos ei jaksa eikä kiinnosta harrastaa? Jos ei aika tai rahat riitä? Jos työ, koulu ja/tai
perhe-elämä vie kaikki voimat eikä energiaa riitä?
Ei ole pakko harrastaa. Saa jäädä riippumattoon tai sohvan nurkkaan löhöilemään. Riittävä määrä oleskelua on hyödyllistä aivoille ja mielelle. Pääasia on, että olo on hyvä.
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Porukalla luontoon
Teksti: Heli Einesalo • Kuvat: Leena Weiste ja Heli Einesalo
Kyläyhdistyksen alla toimiva luontotiimi huolehtii luontoreiteistä, mutta järjestää myös monenlaista
muuta toimintaa.
Talkooporukka alkoi muodostua jo Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen aikana, kun muutamat luonnosta
kiinnostuneet kyläläiset lähtivät mukaan kartoittamaan tulevia luontoreittejä. Samaan aikaan hanke
järjesti luontokurssia, joka innosti mukaansa myös sellaisia kyläläisiä ja vapaa-ajan asukkaita, jotka eivät
aiemmin olleet niin aktiivisesti kylän touhuissa mukana. Joukosta löytyi monenlaista luonnonystävää.
Joku tiesi kaiken linnuista, toinen tunnisti harvinaisimmatkin kasvit. Joku kulki kameran kanssa, toinen
mittasi maastoa kartalta. Kaikkia yhdisti sama ajatus: luonto tekee kaikille hyvää.
Luontokurssi on ehtinyt kokoontua parikymmentä kertaa. On retkeilty keväisessä luonnossa, saatu
uutta tietoa villiyrteistä ja vesiensuojelusta. On pohdittu sitä, miten suhtautua petoeläimiin ja vieraslajeihin. Mukavassa porukassa on kesäillassa opittu myös sauvakävelyn ja kanoottimelonnan perusteet.
Ja tietysti vietetty luontoreittien avajaisia sekä paljon muuta.
Hanke päättyi, mutta luontoaiheista toimintaa haluttiin ehdottomasti jatkaa. Näin syntyi
luontotiimi, joka kokoontui ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2019. Joukossa oli vanhaa talkooporukkaa, mutta myös uusia kasvoja uusine ideoineen. Luontotiimi on kevään aikana
järjestänyt jo pöllöretken, Henrikin polun talkookävelyn sekä tutustumisretken Vihtijoen
kunnostamiseen.
Millaista luontoaiheista toimintaa sinä haluaisit kylälle? Ehdota luontotiimiläisille kurssien
ja luentojen aiheita sekä retkikohteita, ja tule
itsekin mukaan tiimiin!
Luontoreittien maalimerkintöjä tekemässä heinäkuussa 2018.
Vihtijärven luontotiimi on vapaamuotoinen porukka, johon
ovat tervetulleita kaikki luonnosta kiinnostuneet kyläläiset.
Tiimi koordinoi luontoreittien
ylläpitoa, järjestää talkoita sekä luontokurssia ja muita luontoaiheisia tapahtumia. Tule
mukaan!
Osallistua voi oman kiinnostuksen ja resurssien mukaan.
Ota yhteys luontotiimiin
Kaarinan kautta:
kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi
tai 044 2760 004

Kanootilla melontaa lämpöisenä toukokuun iltana 2018.
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Vihtijärven Uhkan kuulumiset
Teksti: Jukka Vihtkari
Tässä kesän alkaessa monet virittelevät liikunta-aktiviteetteja jälleen uuteen eloon, kun talvikauden harrastukset ja ryhmäliikunnat ovat tauolla. Vihtijärven polut ja reitit tarjoavat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan, joten käytäthän näitä ennen kuin lähdet merta edemmäs kalaan.
Mennyt talvi oli loppujen lopuksi hyväluminen ja tarjosi mukavat hiihto- sekä luistelumahdollisuudet, vaikka
varsinainen kausi kylällämme pääsi alkamaan vasta tammikuulla. Tänäkin vuonna luistinrata tuli sellaiseen kuntoon, että sitä kelpasi käyttää. Talkoolaisia toki tähän aina tarvitaan ja nyt ei valitettavasti pariin vuoteen ole ollut halua kaukalon pystytykseen. Tässä vaiheessa lumien ja jäiden sulettua on hyvä tilaisuus osoittaa suuri kiitos seuran puolesta töitä tehneille.
Naisten kuntopiiri eli Uhkan fitness-osasto piti pintansa ja ryhmä sai pitkästä aikaa ”koutsin”. Sami Jetsonen
laittoi tekemiseen uutta puhtia ja nimenomaan oikein tehtyjä suoritteita. Jos kesällä ainoat lenkit löytyvät grillistä, niin syksyllä voisi korjata tilannetta ryhmäliikunnalla.
Lentopalloilijat saivat myös ryhmän kokoon ja harjoittelivat menneen kauden Röykän koulun salissa yhdessä Leppälammen urheiluseuran kanssa. Tällä ratVIHTIJÄRVEN UHKA RY
kaisulla kahdesta harvenevasta joukosta tuli yksi kokonainen. Ryhmässä kuntoiltiin sekajoukkuein hyvälHALLITUS
puheenjohtaja
Jukka Vihtkari p. 0400 802369
lä sykkeellä ja isolla ikäskaalalla alkaen parikymppisisvarapuheenjohtaja Niko Einesalo
p. 050 5612766
tä aina 70-kymppisiin.
sihteeri
Eija Jokinen
p. 0400 471877
Liikuntakerhossa on ollut mukavasti vipinää ja kerahastonhoitaja
Suvi Virkki
p. 050 3361234
sätauon jälkeen hommaa jatketaan jälleen koulujen almuut jäsenet
Jokke Järvenpää, Sanna Rajala,
kaessa. Uusia pieniä urheilijan alkuja toki kaivataan,
Heini Romo-Lappalainen,
Niina Sahramaa ja Marko Viljanen
sillä nuoret edustusurheilijamme ovat päässeet kasJAOKSET
vamaan jo junnuiän yli. Seuraavaan aaltoon seuramHIIHTO
Niko Einesalo
p. 050 5612766
me toiminnan kautta on edellytykset päästä.
YLEISURHEILU
Jukka Vihtkari p. 0400 802369
KUNTOILU
PALLOILU
KUNTOSALI

Kesän kohokohtaa – juhannusta ja Juhannuskisoja
odotellessa toivottelen oikein mukavaa ja liikunnallista kesää!

Mennyt talvi oli loppujen lopuksi hyväluminen ja tarjosi mukavat hiihtomahdollisuudet.
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Eija Jokinen
Jukka Vihtkari
Hanna Oksa

p. 0400 471877
p. 0400 802369
p. 040 5411155

Veneen elämää
Kuvat: Leena Weiste
Hupsuutta ja huumoria, kanaverkkoa, vanua ja rautalankaa. Niistä syntyi kätilöiden käsissä iloksi
ohikulkijoille: Väinö pupu jälkeläisineen, Kaino Kalastaja, Syksyinen Tomi Tonttu, Joulukalenterin
24 tonttua ja Koko Suomi hiihtää.
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Vihdin jäteasema
Vihdin jäteasema
Koivissillan
Kumpunotkolantiellä on
avoinna ti–pe 12–18
lauantaisin 14–17
(suljettu pyhinä)
Puh. 020 6377022
Vaarallisen jätteen
keräysauto Otto ja
metalliromun keräysauto
Romulus
pysähtyvät Vihtijärven
koululla
ke 17.7. klo 17–17.30
Rosk’n Rollin asiakaspalvelu
vastaa asukkaiden
kaikenlaisiin kysymyksiin
arkisin klo 8.30–15.30
numerossa 020 637 7000.
Sähköinen asiointipalvelu
on avoinna ympäri
vuorokauden osoitteessa
asiakaspalvelu@rosknroll.fi.
Lisätietoa myös sivuilta
rosknroll.fi.
Vihtijärvellä toimii
Vihtijärven jätekimppa ry.
Se toimii lähinnä
Kytäjäntien,
Rauhaniementien ja
Petäyksen suunnalla.
Uusia jäseniä otetaan
mukaan.
Lisätietoja: yhdistyksen
puheenjohtaja
Keijo Penttinen
0400 777 829.

Vihtijärven
palvelutaloyhdistys ry
Puheenjohtaja
Anu Nilsson
p. 050 524 9189
Sihteeri
Änise Haapalainen
p. 040 5116 630
37

www.vihtijarvi.fi

- muutama vinkki kyläsivuilla kävijälle
Teksti: Kaarina Pullinen
Kylän kotisivut uusittiin kesällä 2018.
Tekniset ongelmat ajoivat kyläyhdistyksen ratkaisuun, jonka myötä kyläsivujen ulkonäkökin muuttui. Palautetta on annettu melko vähän ja kritiikkiä
uusien sivujen käytettävyydestä on
saatu jonkin verran. Uuteen tottuminen on usein hankalaa. Vanhoilta sivuilta ei ehditty resurssien puutteen vuoksi siirtää kaikkea tietoa ennen niiden
totaalista murenemista, joten nyt katsotaan eteenpäin.
Aiemmin lähes koko sivujen sisältö
oli nähtävissä pitkälti yhdellä silmäyksellä, nyt eri tiedot löytyvät alasvetovalikoista. Tärkeät toiminnot, kuten
Vihtijärven Sijainti kartalla, Kylätalon
varauskalenteri, Kylän tapahtumakalenteri, Kuvagalleria, Yhteydenottolomake sekä Haku-painike löytyvät
yhden klikkauksen takaa aivan sivun
yläreunasta. Mukana on myös ”International info”, joka vielä odottelee
sisältöä. Uutta sivuilla ovat etusivun
vasemmasta ylälaidasta löytyvät facbook- ja instagram-kuvakkeet, joista
pääsee suoraan Vihtijärven facebookryhmään ja instagramtilille.
Vihtijärven logon vierestä löytyvät
eri kategoriat: Tietoa kylästä, Ajankohtaista, Palvelut ja yritykset, Paikat ja

tarinat sekä Tapahtumat ja harrastukset. Näiden otsikoiden alta löytyvät
alasvetovalikot, kun viet hiiren otsikon
päälle. Käy toki tutustumassa esimerkiksi uuteen Paikat ja tarinat -osioon.
Sen alta löydät tietoa Vihtijärven luonnosta yleensä, luontokohteista sekä
kylän historia- ja kulttuurikohteista
omista alasvetovalikoistaan.
Kuukauden kyläläiset löytyvät edelleen kyläsivuilta aina ensimmäisestä
esitellystä kyläläisestä, nyt jo edesmenneestä Nanna Holmqvistista lähtien
toukokuulta 2008. Löydät kyläläiset
Ajankohtaista-otsikon alta alasvetovalikosta. Uusin kyläläinen löytyy suoraan
etusivulta uutisotsikoiden alta. Tähän
mennessä kyläläisiä on esitelty vuosien
saatossa jo yli 130 - otamme edelleen
vastaan ehdotuksia kuukauden kyläläiseksi. Tarkista toki, ettei ehdotuksesi
ole jo ollut kuukauden kyläläinen; kirjoita nimi sivun oikeassa ylälaidassa olevan suurennuslasikuvakkeen esiin tuomalle riville ja hups! näkyviin tulevat
hakusanan tulokset.
Satunnaiset -otsikon alle on ollut tarkoituksena sijoittaa juttuja, jotka eivät
asetu uutiseksi eivätkä muuhunkaan
kategoriaan selkeästi. Vanhoilla sivuilla
oli osio ”Tarinoita Vihtijärveltä”, joka
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ehkä parhaiten vastaisi nykyistä Satunnaiset-otsikkoa. Onko sinulla jokin kylää
koskeva tarina kerrottavana? Lähetä se
kuvan kera toimitukseen Ota yhteyttä
-kohdasta, niin se voidaan julkaista.
Kuvagallerian kuvista osa näkyy etusivulla Satunnaisten ja Kuukauden kyläläisen alla otsikolla Välähdyksiä Vihtijärveltä. Siirry galleriaan -painikkeesta
pääset katsomaan gallerian kuvia, joista suurin osa oli myös vanhoilla kotisivuilla. Erityisesti suosittelemme
tutustumaan upeisiin viime vuoden
Valokuvakilpailun sato -kuviin! Kuva
avautuu isoksi, kun klikkaat sitä.
Kylän kotisivuja ylläpitävä ja tätä
kylälehteäkin toimittava mediatiimi
toimii vaihtelevalla kokoonpanolla.
Mediatiimin jäsenet ovat suurimmaksi
osaksi päivätöissä, joten mukavaan
vapaaehtoistoimintaan jää valitettavan vähän aikaa. Vuoden alusta käytettävissä ollut Kyläkoordinaattori tekee
kyllä parhaansa, mutta sekä taidolliset
että ajalliset resurssit ovat myös rajalliset. Armoa siis toimitukselle!
Pidätkö kirjoittamisesta? Entä valokuvaamisesta? Kiinnostavatko kylän
asiat eli oma elinympäristösi? Otamme
mielellämme uusia tekijöitä mukaan
joukkoon. Ota yhteyttä!

Kylänpään
kauppakeskus
kehittyy edelleen

Paikkavaraukset
tapahtumiin:
Lastentarviketapahtuma:
Anja 040 832 8855
Pop-up-katukeittiöt:
Riitta 050 501 2319

Teksti ja kuva: Kaarina Pullinen
Vihtijärven kyläyhdistys ry:n ylläpitämä kesäkirpputori Kylänpään talossa
aloitti toimintansa kolmetoista vuotta sitten tarkoituksenaan kerätä varoja
koulu- ja kylätalon kunnostamiseen. Vuosien saatossa kirpputoritoiminta
on laajentunut, vaikka asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut.

Sadonkorjuutapahtuma:
Kaarina 050 363 2967

Kylänpään kirpputori heräteltiin talviunesta tänä vuonna jo
toukokuun puolella 25.5.2019.
Arvattavissa ollut sateinen ja
kolea sää ei lannistanut asiakkaita eikä myyjiä, vaan kirpputorilta löysi moni itselleen aarteita ”normaaliviikonloppua”
vilkkaammin. Myös kyläkahvilan antimet ja kesäkukat Risto
Vallan puutarhalta tekivät
kauppansa.
Vuosien myötä ihmisten
kirpputorikäyttäytyminen on
muuttunut: enää ei haluta ostaa kaikkea, vaikka halvalla
saa. Ennemminkin halutaan
luopua itselle turhasta tavaras- Teatteri Perän esitys veti Kylänpään ”katsomon” täyteen viime kesänä
ta. Toisaalta hankintoja tehdään harkitusti ja ekologiset arvot ovat nousseet vahvasti pinnalle; kierrättäminen ei suinkaan ole köyhäilyä, vaan viisasta kuluttamista. Tätä konkreettista ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa voi siis jokainen harjoittaa tässä ihan lähellä.
Myös kirpputoritoiminnan tavoite on muuttunut: varoja kyläKylänpääntie 4, Vihtijärvi
yhdistyksen toimintaan toki tarvitaan, mutta jopa tärkeämmäksi on noussut palvelujen ja yhteisen toiminnan järjestäminen kyKirpputori avoinna joka viikonloppu :
läläisille. Kyläkyselyssä 2016 toivottiin kesätoria ja näyttää siltä,
pe 16-19, la 11-16, su 12-17
että sellaiseksi Kylänpää pihapiireineen sopisikin mainiosti.
Sen lisäksi:
Tänäkin vuonna on kirpputoritoiminnan lisäksi suunnitteilla
erilaisia tapahtumia. Luvassa on jälleen mm. teatteria, pop-up-ka• Teatteri Perä: Herra Huu
tukeittiöt ja sadonkorjuutapahtuma. Myös ”kässä/tuunauskurske 26.6. klo 18 Liput 10/8 €
si” pidetään, kunhan vetäjä löytyy. Oman kirpputoripaikan voit
(kirpputori ja kahvila aukeavat klo 17)
vuokrata esimerkiksi la 29.6. lastentarviketapahtuman ja/tai la
• Vilttikirppis: lastentarvikkeita, kyläkahvila
31.8. sadonkorjuumessujen yhteydessä sopuhintaan. Tienata voit
la 29.6. klo 11-16
myös pop-up-katukeittiötapahtumassa - tule ja perusta oma ka• Pop-up-katukeittiöt
tukeittiö!
su 11.8. klo 12-15
Vanha toteama: Sinulle tarpeeton voi olla toiselle aarre pitää
•
Sadonkorjuumessut
ja vilttikirppis
edelleen paikkansa. Kirpputori ottaa mielellään vastaan ehjää ja
la
31.8.
klo
11-16
puhdasta kuranttia tavaraa kirpputorin aukioloaikoina. Vaattei• Kirpputorin lopettajaiset, ALE - päivä
ta emme ota myyntiin. Ethän jätä tavaraa sopimatta oven ulkosu 8.9.2018 klo 12-17
puolelle.

Kylän kirpputorilla
tapahtuu kesällä 2019

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

Kylänpäässä tavataan!

Vihtijärven kyläyhdistys ry
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Iisakki Pellinen on hiljaa
Teksti: Tero Pullinen, Erä- ja luonto-opas • Piirros: Ari Peura

Iisakki Pellinen miettii hiljaisuutta. Sitä, mitä hyötyä tai haittaa sellaisesta on.

”Mitä sitä tyhjää naukumaan, jos ei ole asiaa. Kuulee paremmin, missä hiiret tallustaa”, aloittaa kissa. Lausunto on Iisakin mieleen. Hän päättelee, että ollessasi hiljaa, viestit paljon enemmän kuin luuletkaan. ”Ainakin minulle jää paljon
aikaa opetella itseäni ja tuntojani, jos suu pysyy kiinni. Ja joskus vain kuunnellessani muita tuntuu siltä, että viesteilläni on enemmän painoarvoa”, Pellinen tokaisee kissalle. Kissa ei korvaansa lopsauta. Se on tottunut Iisakin lausahduksiin, milloin mistäkin aiheesta. Kehonkielellään se kuitenkin nasauttaa voimakkaan käskyn Iisakille: ”Ole hiljaa”.

Mielihyväkeskus

Hiljaa oleminen on taitolaji kaikille, myös Pelliselle. On vaan niin mukavaa laukoa mielipiteitään, jos joku niistä kiinnostuu kuuntelemiseen asti. Ja se kuuntelu, sepäs vasta taitolaji onkin. Iisakki Pellinen on aikoinaan joutunut opettelemaan kuuntelua ollessaan myyntityössä. Kun sitä asiakkaan tarvetta ei vaan löydä, jos itse koko ajan puhuu. Pitää malttaa kuunnella ja olla kiinnostunut kuulemastaan. Se hivelee puhujan mielihyväkeskusta (nucleus accumbensis), ja kauppa käy.

#silenceplease

Hiljaa olemisella on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia ihmiseen. Myös Visit Finland (entinen matkailun edistämiskeskus, MEK) on ottanut hiljaa olemisen yhdeksi pääteemoistaan kehittäessään matkailullista Suomi-kuvaa maailmalla. Hyvinvointimatkailu – FinRelax – koostuu saunaperinteestä, mökkeilystä, vedestä, metsästä ja kevyistä luontoaktiviteeteista, ruoasta ja hiljaisuudesta. #silenceplease. ”Nyt ollaan asian ytimessä”, toteavat kissa ja Iisakki yhteen
ääneen. Tästäkö siis Iisakille liikeideaa tuleville vuosille? Ainakin Pellisestä tuntuu hyvältä, että luontomatkailussa ollaan
ymmärtämässä hiljaisuuden tarjoamat kaupalliset mahdollisuudet.

Vanha kansa

sanoi, että vaikeneminen on kultaa, ja että hiljaa hyvä tulee. Molemmat ovat moniselitteisiä viisauksia. Tutkitusti hiljaa olemisen vaikeus piilee siinä, että se saa olosi tuntumaan yksinäiseltä. Kun taas hiljaa (hitaasti) työn tekemistä ei
yhteiskuntamme katso suopealla. ”Hiljaisin on hulluista viisain”, tyytyy kissa siteeraamaan kansaa.
Näitä Iisakki miettii keinutuolissaan takkatulen loimussa ja mumisee itsekseen: ”On yksi paikka missä ei tutkitusti
kannata olla hiljaa ainakaan kovin pitkään. Se on parisuhde”. Mutta se on oma tarinansa se. Kissa on hiljaa.
Ps. Jos lukeminen kiinnostaa, niin kannattaa tarttua Solohovin klasikkoon ”Hiljaa virtaa Don”. Jos taas herkistävä
musiikki saa innostumaan, niin kannattaa kuunnella Mari Laurilan lauluesitys ”Aja hiljaa isi” vuodelta 1966.

Kaamea rapsutuksen meteli.
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Vihtijärven osakaskunta tiedottaa!
Lupien myynti: Syökerin Tupa
Kilpailuluvat: osakaskunnan esimies Risto Kivistö, p. 0400 190 895, ristokiv@gmail.
com
Tiedusteluihin vastaa esimies Risto Kivistö.
Pyydysluvat ovat ruokakuntakohtaisia, eikä niitä saa siirtää.
Pyydyslupia myydään 8 kpl ja ravustuslupia 10 kpl.
Lupia myydään vain kylässä asuville ja kesäasukkaille.
Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain pyydyslupia (4 kpl).
Kaikki luvat maksavat 10 €/kpl ja pyydysluvilla saa myös uistella.
Pyydykset on merkittävä kalastuslain määräämällä tavalla.
Kalastuksen valvojina toimivat Hiidenveden kalastusalueen valvojat.
Kartta Vihtijärven osakaskunnan lupa-alueesta
yksityiset vesialueet
Vihtijärvi

Muista tarkastaa lupasi,
ja että kalastat luvallisella
alueella.

La

po

o

Älä häiritse toiminnallasi
muiden rauhaa ja kalastusta.

Yksityinen vedenottamo,
vältettävä liikkumista ja
roskaamista.

Ylimmäisen kalastusyhdistys

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

Vihtijärven
vesiosuuskunta

Vihtijärven-Lapoojärven
Suojeluyhdistys ry

Puheenjohtaja Markku Pietilä
p. 0500 455 156

Puheenjohtaja Soile Petrell
p. 040 7573 033

Ilmoita alueen suurpetohavainnot:
Risto Kivistö puh. 0400 190 895, toimii suurpetoasiamiehenä
Vihtijärvellä ja ilmoittaa havainnot eteenpäin riistanhoitopiiriin.
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Yleisöäänestyksen
voittaja:
Heli Einesalo:
Ihan hiljaa nyt

Seppo Kaira: Kytäjäntie

Olli Saira: Lumpeet

Valokuvakilpailun
parhaat
komeilevat
kylätalon salin
seinällä

Sonja Neuvonen: Haikeus

Teksti: Kaarina Pullinen
Viime kesänä järjestettiin kaikille Vihtijärveläisille avoin valokuvakilpailu Minun Vihtijärveni. Yleisöäänestyksen voitti Heli Einesalon Valkealammen rannalla nappaama kuva onkivista lapsista, Ihan hiljaa nyt.
Tuomaristoon kutsutut Juha Ahvenharju, Pekka Ruokolainen sekä Tapio Karjalainen valitsivat lähes
kuudenkymmenen upean Vihtijärvi-kuvan joukosta jatkoon yhdeksän valokuvaa. Kokemattomammalle kuvien katselijalle tehtävä olisi ollut mahdoton. Kaikki kilpailuun osallistuneet kuvat löytyvät kylän
kotisivuilta www.vihtijarvi.fi/kuvagalleria/valokuvakilpailu.
Yleisöäänestyksessä neljä eniten ääniä saanutta kuvaa painettiin Konto Oy:n akustisille turvelevyille,
jotka parantavat nyt kylätalon salin äänimaailmaa ja kaunistavat ikkunan vastapäistä seinää.
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Vihtijärveläinen 20 vuotta sitten
Koonnut: Anu Nilsson

Poimintoja lehden numeroista vuodelta 1999.
Vuoden 1999 ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa pohdittavat asiat
ovat edelleenkin tapetilla:
”Muistan itsekin kevättalven -79, jolloin Vihtijärven kylätoimikunta perustettiin. Vihtijärven koulu oli silloin täyttä huolestuneita kyläläisiä, koska teemana oli silloin kuten niin usein tänä päivänäkin: – Kuoleeko kauppa? – Katoaako koulu? – Poistuuko posti? Kauppa ja posti ovat loppuneetkin, mutta koulu on vielä tallella. Juuri sen tähden meidän on nyt entistä tärkeämpi toimia
kylän yhteisten asioiden puolesta samojen teemojen alla. Ne ponnistelut eivät
tule olemaan turhia, vaan osoittavat kuinka tärkeitä ja ajankohtaisia ne ovat,
jotta kylä säilyisi elinvoimaisena.
– Jälleen kerran tonttiasiat eivät ole kuin olisimme toivoneet. Hiiskulan
Kartanon poikkeuslupa Koskelan alueen tonteista ei tullut hyväksytyksi
Uudenmaan Ympäristökeskuksessa, vain yhdelle omakotitalolle tuli lupa. Painavin syy hylkäämiselle oli, että kunnan suunnitelmissa ei osayleiskaavan
mukaan alueelle osoiteta asutusta. Vuonna 1986 kunnanvaltuuston hyväksymässä osayleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousaluetta, jolle ei tule
ohjata asutusta. Kannanottonaan hylkäävään päätökseen kylätoimikunta
esitti kunnanhallitukselle kylän huomioimista 1999 kaavoitusohjelmassa. Asia
on monimutkainen: jos lähdemme kaavamuutokseen koko kylän alueella,
merkitsee se monen vuoden prosessia ja siten rakennuskieltoa. Ensi vuoden
alusta tuleva uusi rakennuslaki antaa tähän ehkä joustavamman tavan löytää rakennuspaikkoja. Mielestäni tästä olisi jälleen kerran keskusteltava kaavoituksen kanssa, jotta löytyisi jonkinlainen järkevä ratkaisu.” Anu Kuusela
Vihtijärven koulun oppilailta oli saatu lehteen mielipiteitä omasta kylästä:
”Koulu on tietenkin todella hyvä asia ja olen hyvin onnellinen, että täällä on
koulu. Ihmeellistä kuitenkin on se, että toinen koulurakennuksista on kestänyt jopa niin kauan, että minun isoäitini äitikin on opiskellut samassa koulussa kuin minä aloitin ensimmäisen luokan. Nyt siinä koulurakennuksessa käy
minun pikkuveljeni ja toivon tietenkin että tämä koulu ja koulurakennukset
kestäisivät mahdollisimman pitkään ja että tulevaisuudessa minunkin lapseni kävisivät tässä koulussa.”
”Vihtijärvi on kyllä kaunis paikka asua, mutta aika tylsistyttävä välillä. Nuorille ei ole mitään paikkaa missä olla. Meille pitäisi saada jotain, ettei meistä
tulisi television töllöttäjiä, jotka vaan kulkevat jääkaapin ja olohuoneen väliä.”
”Me 5–6-luokkalaiset pyydetään kylätoimikunnalta, että tänne rakennettaan nuorille joku nuorisotalo.”
”Olemme asuneet Vihtijärvellä kohta pari kuukautta. Meidän talo on valkoinen. Muutettiin tänne Espoosta. Koulu on alkanut hyvin. Minusta on MAHTAVAA asua täällä.”
”Vihtijärvi on kaunis paikka. Täällä on paljon järviä ja täällä on myös paljon peltoja ja puita. Täällä on kiva koulu. Täällä on mukavia ihmisiä ja täällä
on kappeli.”
Vihtijärven koulun opettajana toiminut Erkki Koivisto kirjoitti lehteen
otsikolla Vihtijärveä vuosikymmenten varrelta, ja totesi lopussa seuraavasti:
”Pahinta on, jos vihtijärveläisiltä horjuu usko kylän tulevaisuuteen ja tappiomieli voittaa alaa. Onneksi laskua seuraa myös nousu. Kylän elämässä toistuvien sykkeiden välissä oli kenties vain lepotauko.
Sen kolmenkymmenen vuoden aikana, jona olin mukana Vihtijärven kylän toiminnoissa, sain huomata, kuinka vanha sukupolvi väistyi ja antoi mahdollisuuden ja tilaa nuoremmille. Ennakkoluulottomuus ja idealismi ovat nuorten voimaa, jota kylätoiminnan tulee kannustaa.”
Kylälehden toimitus suunnittelee vanhojen juttujen nostamista kotisivujen Satunnaiset -osioon. Sieltä voitte ehkä tulevaisuudessa löytää myös tämän Erkin kirjoituksen kokonaisuudessaan.
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Yrittäjänä Vihtijärvellä
Syökerin Tupa
jatkaa Vihtkareiden
omistuksessa

Postipalvelut
siirtyivät Röykkään

Viime vuoden keväällä
sai Vihtijärven asiamiesposti lakkautuspäätöksen 1.4.2018 lähtien. ”Perusteena ovat liiketaloudelliset sekä volyymiin perustuvat
syyt”, kertoi tuolloin asiamiespos- Syökerin Tupa on nyt
tien esimies Kari Niukkanen. Kylä- Monan vastuulla.
läiset vastustivat asiamiespostin
lakkauttamista pontevasti, mutta päätöstä ei siitä huolimatta pyörretty. Lähin asiamiesposti Vihtijärveläisiin nähden sijaitsee nyt Röykässä, noin kymmenen kilometrin päässä.

Teksti: Kaarina Pullinen • Kuva: Anu Nilsson
Viime vuoden kylälehden Yrittäjänä Vihtijärvellä
esiteltiin kylän monipalvelupisteen uusi vetäjä. Tilanne on sittemmin muuttunut ja Syökerin Tupa
on palautunut Vihtkarin perheen omistukseen.

Muut palvelut säilyvät ennallaan

Paketit kulkevat Postin toiminnan loppumisesta huolimatta edelleen Syökerin Tuvan kautta Matkahuollon kuljettamana. Monipalvelupisteellä voit myös veikata ja hankkia kalastusluvan sekä tehdä päivittäistavaraostoksia. Lounastoiminta jatkuu edelleen.
”Kyläläisiä olisi tietysti mukava nähdä Syökerin Tuvalla
enemmän ja useammin”, pohtii Mona. Näin varmistaisimme olemassa olevien palvelujen säilymisen - ehkä jopa uusien mahdollisuuksien avautumisen.

Vain muutos on pysyvää

Kylän kotisivuilla esitellään kesäkuussa 2019 monelle kyläläiselle tuttu nuori kasvo: Mona Vihtkari. Mona vastaa nykyisin Syökerin Tuvan toiminnasta. Alun perin Mona on koulutukseltaan lähihoitaja, mutta sattumusten kautta hän päätyi töihin Syökerin Tuvalle. Omistajanvaihdoksen yhteydessä päätti nuori yrittäjä ottaa haasteen vastaan ja vie nyt Syökerin Tupaa eteenpäin.

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

Ajatuksia,
vuodenaikojen
tuntoja
Teksti ja kuvat: Anja Kokkonen
Takana talvi, lapsuuteni paksuluminen, aito valkea Talvi.
Tyyntä, tuulien unta sai nukkua luonto ja sen kulkija. Herätessään tuuli ei tiedä mistäpäin tuulisi, siks rauhaton on
kevättalvi.
Kevät, sinuako kaipaan? Näyttäydyit muutaman päivän, mut talvi tahtoi viipyillä kanssani, koska jään jäähyväiset tuo haikeuden pusakkaan. Kiinni pidän palttoon
napit, mut nakkaan pipon takaraivolle, katseen käännän
auringolle. Kevät, kyllä sua kaipaan!
Kesä kynsin kiinni pitää, tyynenä ennen myrskyisää.
Syys tulkoon. Pian lähetän lehdet tuuleen, taivun ja vaivun talven ajatukseen, unta keväästä nään.
Sieltäkö syksy saapuu? Kesä, tunnen kuinka kurkkuani kuivaa. ...ikävä... Pois annan kesän. Valoa vielä ympärilläin, sinä ihana ilta! Siinä sinä, elämäni, yksi rajallinen
hetki!

"Ei paljon päätä palele"
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VIHDIN KESÄTEATTERISSA 2019

KÄSIKIRJOITUS JA OHJAUS
MARKKU HYVÖNEN

Ensi-ilta
la 15.6.2019 klo 17
ti
18.6.
klo 19
ke
19.6.
klo 19
su
23.6.
klo 17
ti
25.6.
klo 19 LM
ke
26.6.
klo 19 LM
la
29.6.
klo 17
su
30.6.
klo 17
(Keskikesän esitystauko)
la
27.7.
klo 17
su
28.7.
klo 17
ti
30.7.
klo 19
ke
31.7.
klo 19
la
3.8.
klo 17
su
4.8.
klo 17
ti
6.8.
klo 19
ke
7.8.
klo 19
la
10.8.
klo 17
su
11.8.
klo 17
ti
13.8.
klo 19
ke
14.8.
klo 19
la
17.8.
klo 22 yö

www.vihdinteatteri.fi

Esityspaikka :
Vihdin Kesäteatteri
Kirkkoniementie 12, Vihti kk
Viitoitus Porintieltä (VT 2)
Lippujen hinnat:
Peruslippu 22 €
Eläkeläinen, opiskelija, työtön 20 €
Lapset (alle 16v) 12 €
Yönäytös + 2 €
Lippuvaraukset ja
ennakkomyynti:
Vihdin Teatteri ry toimisto
Tuusantie 1, Nummela
(avoinna arkisin 9.30-14.30)
toimisto@vihdinteatteri.fi
puh. 0400 975 068

Yhteistyössä

Ennakkomyynti myös:
www.NetTicket.fi ja
Prismat Nummela
ja Lohja (+palvelumaksu)
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Kuljetus M.H. Laurila
Kappaletavarakuljetukset
Mika Laurila
0400 934 336
Pohjoinen Vihtijoentie 77
03790 Vihtijärvi

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

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

nurmikkomultaa
puutarhamultaa
murskesoraa
kuorikatetta

täytesoraa
seulakiviä
maankaivua myös
pienellä koneella

Kuljetukset myös PIENELLÄ autolla sekä vaihtolavakuljetukset
47

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

p. 019 443 488
auto 0500 486 788
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HUOM! HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN
KUNNOSTUKSEN MÄÄRÄAIKA ON 31.10.2019.

Meiltä Biojussi-jätevesiratkaisut Vihtijärven alueella
saunalle, mökille, huvilalle, omakotitalolle..
• Biojussi Kantovesi
• Biojussi Sauna

• Biojussi Mökki • Biojussi Maxi
• Biojussi Huvila
www.biojussi.fi

Rakennusalan työt luotettavasti ja ammattitaidolla
• Jätevesijärjestelmät
• Vesivahingot
• Kosteusvauriot
• Vuotovahingot

• Maalaustyöt
• Uudisrakennukset
• Talousrakennukset
• Vesikattojen korjaukset

Pyydä tarjous jätevesijärjestelmästä tai jätevesijärjestelmäpaketista asennuksineen!

Suvipirtintie 58, 03790 Vihtijärvi • 0400-777829 • ph.saneeraajat@gmail.com

49

50 vuotta

Apuantero Ky

Rakentaminen ja remontointi

autoilun parhaaksi
Briskin
Autokorjaamo

Kari Ranta
040 5322 409

Meiltä Mobil öljynvaihdot

Suvipirtintie 6
03790 Vihtijärvi

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

 Forte-käsittelyt puhdistuslaitteistolla ja aineiden
myynti

 autojen ilmastointilaitteiden huolto
täysautomaattikoneella

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

Sahausta ja puutavaraa
Lasse Petrell
040 5555 294 /lasse.petrell@gmail.com
Koivistontie 260, 12600 Läyliäinen
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NISSAN MICRA
IG-T 100 ACENTA 5M/T
NYT 16 590 €

KORKO 0,5 %

(sis. toimituskulut 600 €)

149 €/kk Ei kuluja*

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

www.auto-keha.fi
EU-yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt (uusi mittaustapa, WLTP): Nissan MICRA (K14B) -mallisto: 6,0-6,1l/100 km, 129-139 g/km. Nissan
MICRA alk. 17 671 € (sis. toimituskulut 600 €). Käyttöetu alk. 295 €, vapaa autoetu alk. 460 €. *Rahoitusesimerkki: NISSAN MICRA IG-T 100
Acenta 5M/T, hinta 18 430 € (sis. toim. kulut), alennus 1 840 €, hinta alennuksen jälkeen 16 590 €, käsiraha 2 500 €, sopimusaika 60 kk,
kuukausierä 149 €, luoton määrä yht. 14 090,00 €, viimeinen suurempi erä 5 544,84 €. Kuukausierä sisältää koron 0,50 %,
perustamismaksun 0,00 € ja käsittelykulun 0,00 €/kk. Luottokustannukset yht. 245,84 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 14
335,84 €, todellinen luottohinta 16 835,84 € ja todellinen vuosikorko 0,50 %. Kertaluoto edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja
kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki. Tarjoukset ovat yhdistettävissä
muiden Nissan-tarjousten kanssa ja voimassa yksityishenkilöille uusiin tilaus- ja kauppasopimuksiin 30.6.2019 asti. Autoja saatavilla
rajoitettu erä. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Kuvan auto erikoisvarustein. *Lankaliittymästä 8,8 snt/min. • Mobiililiittymästä 8,8 snt/min.

53

54

Tervetuloa
Sale Läyliäisiin!

Sale Läyliäinen
palvelee
ma–pe 8–21
la 8–20
su 10–19

siellä missä sinäkin

Käteistä
kaupan kassalta.

OP-Visalla voi nostaa käteistä kaupan kassalta ostosten
yhteydessä. Palvelua saa useimmista K-kauppojen ja
Tokmannin myymälöistä. Lue lisää www.op.ﬁ/nosta

Yhdessä hyvä tulee.
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Vesakon raivaus, vihdan teko,
istutusajat, jne. perimätiedon
mukaan:
Yläkuu ja alakuu - kirja
Kuun vaikutus - kirja
Wanhan ajan Kuukalenteri 2019
Kuu ja sää Päiväkirja 2019
www.ylakuu.com
050 535 3321

LAKIPALVELUJA

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

Haluan pysyä väleissä kaikkien kyläläisten
kanssa, josta syystä en ota hoitaakseni avioeroja tai naapurusten välisiä riitoja olivatpa
ne mitä laatua tahansa. Riidoissa pyrin ensisijaisesti sovintoon vastapuolen kanssa ja jos se
ei onnistu, niin sitten tavataan käräjäsalissa.

Kodikas englannin- ja suomenkielinen päiväkoti
luonnonkauniilla paikalla Perttulassa.
Hyvien kulkuyhteyksien varrella
alle 1km Lopentieltä.

Veloitusperusteeni ovat taatusti edulliset, parhaimmillaan asiakkaalleni ilmaiset (vastapuoli
tai oikeusturvavakuutus maksaa). Ensikeskustelu on aina ilmainen.

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.

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

Tuemme luovuutta, turvallisuudentunnetta ja otamme
huomioon lasten yksilölliset tarpeet.

1-6- vuotiaat tervetuloa
tutustumaan!
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Lisätietoja ja hoitopaikkavaraukset:
Lori Kautonen p. 040 578 7728
Asko Kautonen p. 045 650 0864
asko.kautonen@kolumbus. fi

KAARINAN PIHA JA
PUUTARHA

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

Puutarha
Risto Valta
Ryhmäkasveja, viherrakennusta
RistoValta
Puh. 0400 – 475 116
Lustikullantie 147 – 12600 Läyliäinen
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www.mikkolansuoramyynti.fi

Mikkolan Suoramyynti

Maatilan suoramyynti • Leipomo • Tilauskonditoria
Tilauksesta aito Savusauna ja Makasiini Ravintola
Läyliäistenraitti 984
12600 Läyliäinen
Avoinna kesäisin:
Puh. 019-447 688
ma-pe 9-19, la 9-15, su 11-16
Antti gsm: 0400-851 742
Muina aikoina: la 9-14
Anne gsm. 040-746 2968
Tammikuussa suljettu.

Hyvän Olon
Uimahalli
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TULE KOKEILEMAAN
GOLFIA!
Meillä on normaalin golfkentän lisäksi
KAIKILLE AVOIN jokamiehen Par-3 kenttä,
myös Sinulle.
Et tarvitse green cardia tai jäsenyyttä.
Välineetkin voit vuokrata shopistamme

Tällä lipukkeella saat pelipäivän
kahdelle Par-3 kentällämme

30 €

tarjoushintaan
GOLF – FRISBEEGOLF – FUTISGOLF
Tarjous on voimassa arkisin koko kesän 2019.

Etusi jopa 20 €

Tällä lipukkeella saat normaalin
18-reiän kierroksen kahdelle
tarjoushintaan
Tarjous on voimassa arkisin koko kesän 2019.

65 €
Etusi jopa 45 €

nurmijarvi-golf.fi
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SYÖKERIN TUPA
KAHVILA – KIOSKI – LOUNASRAVINTOLA
Karkkilantie 8, Vihtijärvi --- 040 939 1253
Kesän aukioloajat (kesä-elokuu)

Ark
La
Su

4.45 - 21.00
8.00 - 21.00
9.30 - 21.00

Vastaleivotut
kahvilatuotteet

Elintarvikkeet
Päivittäistavarat

Jäätelöt,
virvokkeet,
makeiset

Buffet-lounas
10.30-14

Talven aukioloajat

Ark
La
Su

4.45 - 19.00
8.00 - 19.00
9.30 - 19.00

Oluet, siiderit,
lonkerot

Grillituotteet

Keittiö kiinni tuntia
ennen sulkemisaikaa

Löydät meidät
myös
Facebookista:
Veikkauksen
toimipiste

Matkahuollon
toimipiste

Syökerin Tupa

Kesällä auki joka päivä klo 21 asti!

