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VIHTIJÄRVELLÄ  
… voimaa kuin pienessä kylässä…

Vihtijärveläinen  – Vihtijärven kylälehti ilmestyy kerran vuodessa
Päätoimittaja: Anu Kuusela
Toimittaja: Lea Viitaniemi

Kannen kuva: Veikko Törmälehto
Painopaikka: Suomen Painotuote

Taitaa pitää ihan paikkansa tuo otsikon toteamus. Viittaan tällä meidän yhteiseen kouluhankkeeseemme, 
joka on jokaisessa yhteisessä kokouksessa saanut kyläläisten vilpittömän kannatuksen. 
Talousryhmän kyläläisille esittämät realistiset luvut ja vaihtoehtolaskelmat antoivat aina kuitenkin hal-
litukselle valtuutuksen jatkaa asian viemistä eteenpäin. Samansuuntainen kannustava ilmapiiri auttoi 
kaikkia osapuolia toimimaan kouluhankkeen puolesta. Kuka milläkin tapaa toimien.
On ollut äärettömän tärkeätä, että kyläläiset ovat olleet henkisesti hankkeessa mukana. 

Kunnanhallituksen päätös, myydä koulu ja tontti eurolla yhdistykselle ja vuokrata yhdistyksen perus-
korjattu koulurakennus kymmeneksi vuodeksi kunnalle, oli Vihtijärvelle iso ja merkittävä päätös. Kunta 
myös panosti asian valmisteluun huomattavasti, mikä sitten näkyikin lopullisessa päätöksenteossa. Asian 
suuruusluokka on ehkä kunnalle pieni, mutta Vihtijärven kylälle se on suuri askel ja kiitos pitkästä sitke-
ästä työstä koulunsa puolesta.  Koulun peruskorjaus tulee olemaan kylälle suuri haaste.
Tämän päätöksen vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen kaikkien vihtijärveläisten etujen mukaisesti. 
Nyt meillä on koulurakennus, joka on myös kyläläisten käytössä. Kaikkien osapuolien pyyteetön ja vil-
pitön halu on toimia sen puolesta. Kun hätä on suurin, löytyy silloin myös yllättäviä voimavaroja. Vaikka 
yhteiset ponnistukset vaativat valtavasti työtä, tuovat ne myös paljon hyvää mieltä.

Toivon kaikkien tulevan rohkeasti mukaan, sillä kaikki työ arvokasta ja kaikille löytyy jokin tehtävä. Jo-
kainen voi tässä hankkeessa todella loistaa. 

Kaikki talkootyöläiset ja muut 
kouluhankkeen puolesta työsken-
televät: teidän siihen uhraamanne 
aika ei lopuksi olekaan teiltä pois 
vaan se on teille jotakin lisää. 

Kouluterveisin 
Anu Kuusela
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Puheenjohtajan katsaus
VIHTIJÄRVEN KOULUSTA 
JA MUUSTAKIN

KOULUASIA
Vihdin kunnanhallitus päätti 
�4.05.�007 Vihtijärven koulun siir-
tymisestä kyläyhdistyksen omistuk-
seen. Päätöksen mukaan yläkoulura-
kennus ja n. �400 m�:n tontti myy-
dään kyläyhdistykselle  yhdellä eu-
rolla ja Vihdin kunta vuokraa perus-
korjatun koulurakennuksen �0 vuo-
deksi. Vuokra-aika alkaa rakennuksen 
valmistuttua aikaisintaan �.8.�008 ja 
viimeistään �.8.�0�0. Tavoitteena on 
päästä korjattuun koulurakennukseen 
�.8.�009. 

Koulun kustannusarvio on �50 000 
euroa, josta koulun osuus on �00 000 
euroa ja yläkerran kyläyhdistyksen 
käyttöön tuleva osuus 50 000. Kou-
lun osuus on tarkoitus tehdä yhdel-
lä kertaa valmiiksi, joten ensisijainen 
rahantarve on �00 000 euroa. Yläker-
taan on mahdollista saada EU-rahoi-
tusta paikalliselta Ykkösväylä-toimin-
taryhmältä. Ykkösväylä on uusi pai-
kallinen EU-toimintaryhmä rahoitus-
kaudella �007-�0��. Vastaava kuin 
Luke ry edellisellä kaudella, mutta 
laajempi toiminta-alueeltaan.

Rahoittajavaihtoehdot vähenivät mitä 
pidemmälle hanke eteni. Onneksi 
Hiiskulan kartanon tuli marraskuussa 
keskusteluihin mukaan ja kevään ai-
kana heidän taholtaan näytettiin vih-
reää valoa hankkeellemme.  Kunnan, 
Hiiskulan ja kyläyhdistyksen moni-
vaiheisten keskustelujen pohjalta löy-
tyi lopulta ratkaisu. Tämä yhteinen 
neuvottelutulos on erinomainen näy-
te siitä, kuinka yhteiset tavoitteet löy-
dettiin. Kunnan, Hiiskulan ja kyläyh-
distyksen yhteistyö on hyvä esimerk-
ki siitä, kuinka jokaisen voimavarat 
voitiin hyödyntää ja löytää ratkaisu 
kouluasiassamme.

Kyläyhdistyksellä oli Luke ry:n (pai-
kallinen EU-rahoitustoimintaryhmä)  
70 prosenttisesti  rahoittama ”Kylä-
koulu jatkaa matkaa” -projekti, jota 
vetämään palkattiin Kaarina Pullinen. 

Hankkeen kustannusarvio oli �� 000 
euroa. Omarahoitus osuus oli �0 % 
josta puolet oli talkootyötä.
Viime vuoden aikana koulunhank-
keesta johtuvia kokouksia oli �� ja 
erilaisia vierailuja ��.

Kaiken kaikkiaan syntyi 40 erilais-
ta tulostetta mm. muistiot, arviokirjat, 
lausunnot, tiedotteet ym.

Vuoden aikana on perustettu raken-
nus-  ja taloustyöryhmät. Opetushal-
litus, kotiseutuliitto ja ja rkm Veikko 
Lehtola ovat olleet hankkeessa muka-
na lähinnä konsultoimassa. Suuri kii-
tos kaikille, jotka ovat olleet mukana. 
Joka tapauksessa nyt on menty iso as-
kel eteenpäin ja ensimmäinen erä on 
takana kolmen vuoden ponnistelun 
jälkeen. Seuraavaksi yhdistys tekee 
kiinteistöyhtymä Hiiskulan kartanon 
kanssa sopimukset korottomasta lai-
nasta ja tontin luovuttamisesta Hiis-
kulalle. Rakennuksen suunnittelu läh-
teen käyntiin kuin myös rakennustyö-
ryhmän työskentely.

MUUTAKIN
Onneksi yhdistyksellä on ollut muu-
takin ohjelmaa. Hieno Vihdin Kruunu 
– Vihtijärven kylähistoria julkaistiin 
heinäkuussa �006. Nummituvalla jär-
jestettyyn juhlaan saapui �00 vieras-
ta. Kirja on saanut hyvän vastaanoton 
ja palaute siitä on ollut positiivista.

Kiitän vielä kerran upeata historia-
työryhmää. Se oli ensimmäinen näy-
tös siitä, että yhteistyöllä selvän ta-
voitteen eteen kannattaa tehdä töitä – 
lopussa kiitos seisoo. Kirjoja on vielä 
jonkun verran myytävänä, niitä voi ti-
lata puheenjohtajalta ja Syökerin Tu-
valta.

Kulttuuri-ilta heinäkuussa Ylisepän 
tuvassa oli ääriään myöten täynnä 
kuin myös adventin puurojuhla. Näi-
den tilaisuuksien yhteisöllisyyden ja 
kulttuuripainotteisuuden lisäksi niillä 
on hyvä vaikutus myös yhdistyksen 
talouteen. Kiitos kaikille tilaisuuksiin 
osallistujille. Tänä vuonna kulttuuri-
ilta on sunnuntaina �9.07. klo �9:00.

Kylän yhteinen teatterimatka tehdään 
lauantaina �4.07. klo  Mustion Lin-
naan. Matka sisältää ruokailun lin-
nan talliravintolassa, opaskierroksen 
linnassa, teatteriesityksen kahvitar-
joiluineen ja matkan. Tulkaa joukol-
la mukaan, myös näin voimme tukea 
kyläyhdistyksen toimintaa. Lisäksi 
voimme tavata tuttuja ja viettää mu-
kavan päivän Mustion linnassa. Tar-
kempi ilmoitus toisaalla lehdessä.

Kyläkokouksessa �0.05. oli mahdol-
lisuus tutustua Vihtijärven pohjave-
sialueisiin. Vuonna �0�4 mennes-
sä pitää myös haja-asutusalueilla olla 
asianmukaiset ja lain vaatimat jäteve-
sijärjestelmät.

Joitakin vuosia sitten esiteltiin Vihti-
järvellä kunnan tekemä Haave – ve-
siprojekti. Nyt tämä asia otetaan uu-
delleen esille ja vesiasiaa vievät 
eteenpäin Harri Hampori ja Paavo 
Norlamo. Paavohan on tuttu kyläläi-
sille historia hankkeesta.  Vesiasiasta 
toisaalla tässä lehdessä.

Tammikuussa �007 haimme uuden 
keräysluvan koulun suunnittelua ja 
korjausta varten, tuolle keräystilil-
le on kertynyt nyt 4400 euroa. Kerä-
ystilin numero ja tiedote on toisaal-
la tässä lehdessä. Tämä keräyslupa on 
voimassa vuoden �007 loppuun. Ky-
läyhdistys joutuu etsimään kaikki tu-
lovirrat lainarahoituksen pienentämi-
seksi. Kaikki mikä kertyy näillä tem-
pauksilla pienentää lainan tarvetta.  
Muistutan myös, että kyläyhdistys 
voi sääntöjen mukaan ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja toimin-
tansa tukemiseksi.

Näin tällä kertaa, mutta jatkossa tu-
lemme nyt viimein toimimaan koulu-
asian puolesta ihan käytännön tasolla, 
joten seuratkaa ilmoittelua ja tulkaa 
kaikenlaisiin tapahtumiin mukaan.

MEISSÄ ON VOIMAA KUIN 
PIENESSÄ KYLÄSSÄ!

Tervehtien 
Anu  Kuusela

22.05.2007
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Kaikki koulumme puolesta

Teksti ja kuva: Lea ViitaniemiKaarina Pullinen puu-
haa aktiivisesti kyläkou-
lun säilyttämisen puoles-
ta. Hän luottaa pienen 
kyläkoulun yhteisölliseen 
voimaan eikä pidä kou-
lukuljetusta naapuriky-
lään kestävänä kehityk-
senä.

Miltä nyt näyttää, säilyykö 
Vihtijärvellä ala-aste?

Kunnanvaltuuston ��.9.�005 päätök-
sen mukaan koulutoiminta Vihtijär-
vellä jatkuu tällaisenaan (luokat �-
6) vuoteen �0�0 saakka. Sen jälkeen 
�−6-luokat siirtyvät opiskelemaan 
Haimooseen rakennettavaan koulu-
keskukseen. Meille on nyt siis luvattu 
kunnan taholta, että �−�-luokat saa-
vat täällä jatkaa joka tapauksessa. Us-
kon kuitenkin, että kunta tulee toimi-
maan tilanteen mukaan: jos oppilas-
määrä vähenee ratkaisevasti (esim. 
�−�-luokkalaisia jossain vaiheessa on 

todella vähän), siirtyvät loputkin Hai-
mooseen. Toisaalta taas, jos oppilas-
määrä täällä kasvaa, niin toivon ter-
veen järjen käytön koulu- ja oppilas-
järjestelyissä olevan sallittu. 

Syyt ja perustelut, miksi koulu lak-
kautettaisiin?

Näitä pitää kysyä kunnan edustajilta. 
On vedottu säästöihin ja kunnan ta-
louden tasapainottamiseen. Jos Vih-
tijärven koulun toiminta säilytetään, 
poikkeaa se kunnan yhtenäisestä pal-
velujen keskittämislinjasta. On tie-
tenkin vaarana, että kun yksi kylä saa 
”enemmän” kuin toiset, alkaa kateu-
den siemen itää. Viimeisin kuulemani 

Kaarina Pullisen lämmin hymy saa luottamaan tulevaisuuteen.
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perustelu Vihtijärven koulun lakkaut-
tamiseksi on se, että silloin Haimoo-
seen voitaisiin saada riittävästi oppi-
laita �-sarjaiseen kouluun (siis ei yh-
dysluokkia). Tämä oli toivottavasti 
vain villi idea! 

Mitä kaikkea on nyt tehty? 

Kaikkea − todella! Maaliskuus-
sa �004 yläluokkien lapset siirret-
tiin alakoulun liikuntatilaan opiskele-
maan. Kun tuli tietoon, että kunta ai-
koo purkaa yläkoulurakennuksen ja 
tuoda tilalle siirrettävän tilaelementin, 
kyläläiset vetosivat kuntaan koulura-
kennuksen puolesta (6.9.�004). Ky-
läyhdistys on lähettänyt kuntaan esi-
tyksen rakennuksen peruskorjaukses-
ta (9.9.�004). Tämän jälkeen on ide-
oitu eri tapoja korjata rakennus koh-
tuullisin kustannuksin. Kyläkoulura-
kennus päätettiin kuitenkin kunnan-
valtuuston päätöksellä laittaa myyn-
tiin (��.9.�005), jolloin kyläyhdistys 
haki rahoitusta Luke ry:ltä.  Sen avul-
la selvitimme, onko kyläyhdistyksen 
mahdollista saada haltuunsa, korjata 
ja ylläpitää yläkoulurakennusta. On 
mahdollista, jos tahtoa vaan riittää! 
Rahoitusta on haettu aina Amerikkaa 
myöten, niin kuin perinteisiin kuuluu, 
ja Kotiseutuliitosta on jo saatu �0 000 
ehdolla, että koulurakennus tulee ky-
läyhdistyksen omistukseen. 

Kuinka kauan olet taistellut asian 
puolesta?

Pian kaksi ja puoli vuotta. Itse herä-
sin toimimaan asian puolesta aktiivi-
sesti, kun muiden koululaisten van-
hempien kanssa olimme siirtämässä 
hyllyjä ja opetusmateriaaleja yläkou-
lulta alakoululle alkuvuodesta �005. 
Tajusin, etteivät opettajat olleet saa-
neet apua kunnalta sen valtavan hom-
man tekemiseen! Siis melkein vuosi 
siitä, kun yläkoulurakennus oli pois-
tettu käytöstä. Sen jälkeen perustim-
me ”koulunpelastusporukan”, jos-
sa mahdollisimman moni eri taho ky-
lältä oli edustettuna. On pidetty lu-
kuisia yhteisiä tuumauskokoontumi-
sia, laadittu ehdotuksia, vetoomuk-
sia, suunnitelmia ja esityksiä kuntaan 

sekä teetetty omalla kustannuksel-
la korjaussuunnitelma ja kustannus-
arvio. Tekemisten lista on pitkä. Tais-
telusta ei ole kysymys, vaan vilpittö-
mästä halusta auttaa kuntaa taloudel-
lisissa vaikeuksissa. Kysymyksessä 
on meidän kuntalaisten yhteinen etu. 

Perustele, miksi koulun on parem-
pi olla Vihtijärvellä kuin lasten kul-
jetus päivittäin Haimoon kouluun.

�)  Vaikka vain �−6-luokat siirrettäi-
siin Haimooseen, tulee yhdelle op-
pilaalle näiden neljän vuoden ai-
kana �5 �00 ylimääräistä taksiki-
lometriä. Vihtijärveläislapset jou-
tuvat joka tapauksessa 6. luokan 
jälkeen lähtemään matkan päähän 
kouluun ja saavat varmasti muu-
tenkin viettää aikaansa kulkuvä-
lineissä riittävästi. Tärkeitä ovat 
myös turvallisuus- ja ympäristö-
kysymykset − kestävää kehitys-
tä ei ole kuljettaa lapsia, kun lähi-
kouluvaihtoehtokin on olemassa. 
Kuljetukset tulevat kunnalle kal-
liiksi, mahdollisesti jopa kalliim-
miksi kuin koulun ylläpito täällä.

�)  Koulumme on kotoisa ja turval-
linen paikka lapselle, kun opet-
tajat, lapset ja vanhemmat tunte-
vat toisensa. Mielestäni tällaises-
sa porukassa on hyvä opetella ole-
maan pienin ja autettava ja toisaal-
ta isoin ja osaavin. Kaikki pääse-
vät kokemaan käytännössä näi-
tä eri rooleja. Tämä on mielestäni 
yksi yhdysluokkien ja pienen kou-
lun etu. 

�)  Jos saamme koulun säilytettyä ky-
lällämme, on tänne enemmän ha-
lukkaita tulijoita − se vaikuttaa 
tonttien ja kiinteistöjen kiinnos-
tavuuteen ja hintoihin. Sijaintim-
me on loistava, pääkaupunkiseutu 
kasvaa koko ajan ja meiltä Helsin-
kiin on lyhyt matka. 

4)  Yläkoulurakennus on kulttuuri- ja 
rakennushistoriallisesti merkittä-
vä ja kylämiljöön kannalta tärkeä. 
Ei tuollaisia kaunokaisia enää osa-
ta rakentaa. Siksi on tärkeää, et-
tei sitä myydä vääriin käsiin tai rä-
jäytetä taivaan tuuliin, kun se on 
mahdollista korjatakin. Tästä on 

lausunnot Rakennuskulttuurisää-
tiöltä, restaurointimestari Erk-
ki Hiipakalta, rakennusmestari 
Veikko Lehtolalta, joka teki kor-
jaussuunnitelman ja alustavan kus-
tannusarvion, ja Opetushallituk-
sen pääarkkitehti Reino Tapani-
selta. Kotiseutuliiton jo eläkkeelle 
jäänyt sihteeri Juhani Railo heh-
kutti meidän kyläkeskusta täällä 
käydessään. Hän totesi, että meil-
lähän on tässä kaikkea kehdosta 
hautaan, oikea elämänkaarikeskus. 
Vielä kun saadaan palvelutalo ai-
kaiseksi − johon on jo tontti ja pii-
rustukset − niin a vot!

Mikä saa Sinut jaksamaan taiste-
lua koulun puolesta?

Hyvä kylä ja ”omat lehmät ojassa”.  
Yläluokkalaisten evakko alakoulul-
le on nyt kestänyt yli kolme vuotta. 
Opettajien ja koululaisten työskente-
lytilat sisätiloissa ovat alle arvoste-
luasteikon. Vaatii valtavaa kekseliäi-
syyttä ja äärettömän pitkää pinnaa 
tehdä töitä olemassa olevissa opetus-
tiloissa. Hatunnosto niin opettajille 
kuin oppilaillekin! 
Mikäli yläkoulurakennus saadaan 
kuntoon, tullaan sitä käyttämään 
myös kylätalona, jolloin nuoriso- ja 
muut harrastetilat voidaan järjestää 
sinne, eikä harrastamaan tarvitse läh-
teä ”merta edemmäs”. Lisää toimin-
tamahdollisuuksia ja asumismuka-
vuutta siis meille kaikille. 
 
Voivatko kyläläiset tehdä jotain 
Vihtijärven koulun hyväksi?
 
Toki, ja paljon on jo tehtykin − suur-
kiitos kaikille osallistuneille! Tär-
keintä olisi saada oppilasmäärä säi-
lymään niin, ettei toiminta olisi aina-
kaan siitä kiinni. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä tonttien ja kiinteistöjen 
tarjoamista tänne muuttaville. Sitten 
tietenkin varainkeruu ja hyvät ideat 
rakennuksen korjaus- ja ylläpitokus-
tannusten kattamiseksi ovat lähitule-
vaisuuden polttavimmat kysymykset.  
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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY 22.05.2007                 Rahankeräys: Lupa no 1/2007

Hyvät vihtijärveläiset, kesäasukkaat 
ja muut Vihtijärven koulun kannattajat
Vihtijärven kyläyhdistys tulee peruskorjaamaan omistamansa yläkouluraken-
nuksen ja vuokraa siitä alakerran 10 vuodeksi Vihdin kunnalle koulukäyttöön. 
Tavoitteena on koulun säilyminen ja korjaaminen sekä yläkerran saaminen kylän 
yhteiseen käyttöön.

Peruskorjauksen toteuttamiseen ja myös lainarahoituksen pienentämiseen yhdis-
tys kerää rahoitusta.

Merkittävän summan lahjoittaneiden nimet julkaistaan erillisessä yläkouluun 
asennettavassa kunniataulussa sekä paikallisissa lehdissä.  

Toivomme teidän osallistuvan tähän keräykseen 
summalla, jolla koette auttavanne  meidän yhtei-
sen kouluhankkeemme toteuttamista.

Kiitos etukäteen!!!
 
Terveisin Vihtijärven Kyläyhdistys ry

Tiedustelut: Paula Eerola  0400-705 920

Länsi-Uudenmaan Op   Tilille 529714 – 224233   

Saaja: Vihtijärven Kyläyhdistys ry 

Viesti: VIHTIJÄRVEN KOULU keräys no 1/07

Maksaja: ________________________   ____________ €



7

Vuodesta �00� lähtien on saatu teh-
dä verotuksessa kotitalousvähennys, 
joka on jo löytänyt paikkansa suo-
malaisessa verojärjestelmässä. Al-
kuajoista sen käyttöalue on laajentu-
nut kuin myös tehtävän vähennyksen 
määrä. Kylän uudet Pullisen Kaari-
nan  ja Teron toiminimet Caj  Nyhol-
min lisäksi tulevat palvelemaan täl-
lä alalla Vihtijärvellä. Vuoden �00� 
Vihtijärveläisessä oli kirjoitus tästä 
aiheesta, joten nyt on jo viimeistään 
päivittämisen paikka.

Työn tekemispaikka
Omassa käytössä olevassa asunnos-
sa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä 
työstä aiheutuneet kustannukset ovat 
tietyin edellytyksin vähennykseen oi-
keuttavia. Vähennysoikeus koskee 
myös työtä, joka on tehty puolison tai 
omien vanhempien tain näiden suo-
raan ylenevässä polvessa olevien su-
kulaisten käyttämässä asunnossa tai 
vapaa-ajan asunnossa.  Asuntoa ei 
tarvitse omistaa vaan sen käyttämi-
nen esim. vuokraoikeuden perusteella 
oikeuttaa vähentämiseen.

Vähennettävät kustannukset
Vähennykseen oikeuttaa tavanomai-
nen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö 
sekä asunnon tai vapaa-ajan asun-
non kunnossapito- tai perusparannus-
työ. Tavanomaista kotitaloustyötä on 
esim. siivous, ruoanlaitto, vaatteiden 
huolto ja pihan hoito.  Tavanomainen 
hoiva- ja hoitotyö voi olla esim. van-
huksen tai lapsen hoitamista hoidet-
tavan kotona. Vähennyksen saa myös 
omassa käytössä olevan asunnon ja 
vapaa-ajan asunnon kunnossapito- 
tai perusparannustyöstä Myös vuok-
ralainen saa vähentää vuokraamaan-
sa asunnon kunnossapitotyön kustan-
nukset, jos hän on maksanut ne itse. 
Vähennysoikeus ei koske sijoitus-
asuntoa, jota verovelvollinen ei käytä 
omana asuntonaan. Asunnon kunnos-
sapitotyönä ei pidetä kodin koneiden 
ja laitteiden korjaus- ja asennustyötä. 
Uudisrakentaminen ei myöskään oi-
keuta kotitalousvähennykseen.

Vähennystä ei saa, jos välittömästi sa-
maa työtä varten on saatu

- omaishoidon tukea
- lasten kotihoidon tukea
- yksityisen hoidon tuesta annetussa 

laissa tarkoitettua tukea
- työnantajalle maksettavaa palkka-

tukea tai matalapalkkatukea
- valtion tai muun julkisyhteisön va-

roista maksettavaa korjausavustusta 
tai

- kunnan myöntämä sosiaali- tai ter-
veydenhuollon palveluseteli

Pientalojen lämmitysjärjestelmän 
muutoksiin annettu avustus ei estä 
vähennystä.

Vähentää saa
- 60 % arvonlisäverollisesta työkor-

vauksesta, jos työ on ostettu ennak-
koperintärekisteriin merkityltä ve-
ronalaista toimintaa harjoittavalta 
yrittäjältä tai yritykseltä

- 60 % yleishyödylliselle yhteisöl-
le esim. urheilu- ja nuorisoseural-
le tavanomaisesta kotitaloustyöstä 
tai hoiva- ja hoitotyöstä maksetusta 
työkorvauksesta

- työsuhteeseen palkatun henkilön 
palkkakustannuksista saa vähen-
tää 30 % palkasta ja palkkaan liit-
tyvät sivukulut. Palkan sivukuluja 
ovat työnantajan sotumaksu, pakol-
linen työeläkemaksu, tapaturma-, 
työttömyys-  ja ryhmähenkivakuu-
tusmaksu

Palkansaajan osuus työeläke- ja työt-
tömyysvakuutusmaksuista ei oikeu-
ta vähennykseen. laskuun sisältyvis-
tä tavaroista ja matkakuluista ei saa 
vähennystä. Vähennystä ei myöskään 
työhön käytetyn koneen osuudesta.
Ennakkoperintärekisteröinnin voi tar-
kistaa verotoimistosta tai Interneto-
soitteesta www.ytj.fi
Tarkistamista varten tarvitset työn 
suorittajan y-tunnuksen.

Vähennyksen määrä
Vuodesta �006 lähtien vähennyksen 
määrä on enintään 2300 euroa vuo-
dessa.
Määrään voi sisältyä kunnossapito- ja 
perusparannustyötä enintään 1150 
euroa. Vähennettävien kustannusten 
omavastuu on �00 euroa.

Tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja 
hoitotyöstä saa täyden vähennyksen 
4000 euron suuruisilla kustannuksil-
la, jos työn tekee ennakkoperintäre-
kisteriin merkitty yritys tai yrittäjä tai 
jos sen tekee yleishyödyllinen yhtei-
sö ( 4000 euroa x 60 % -�00 on ��00 
euroa)

Palkkaa maksettaessa täyden vähen-
nyksen saa noin 46�5 euron suurui-
silla palkkakustannuksilla, jos palkan 
sivukulut ovat �� % ( �0 % x 46�5 
+ �� % x 46�5 -�00 = ��00 euroa) 
Määrään vaikuttavat sivukulut, jotka 
vaihtelevat tilanteen mukaan.

Vähennys tehdään ensisijaisesti val-
tionverosta ja jos valtion veroa ei 
makseta tai se ei riitä tullaan se vä-
hentämään muista veroista. Val-
tion tuloveroa aletaan maksaa vasta 
�� �00 verotettavan tulon kohdalla.

Ilmoitukset
Yksityishenkilölle maksettaessa palk-
kaa on lisäksi muistettava antaa vuo-
si-ilmoitus verottajalle. Käytä ilmoit-
tamisessa lomaketta Vuosi-ilmoi-
tuksen saajakohtainen erittely  (Ve-
roh 780�), jonka voit saada Interne-
tistä osoitteesta www.vero.fi/lomak-
keet sekä verovirastoista ja verotoi-
mistoista.

Ja vielä sitten veroehdotusta tai ve-
roilmoitusta täytettäessä on muistetta-
va täyttää lomake �4 ja säilyttää kaik-
ki kuitit mahdollista tarkastusta var-
ten. Vuonna �006 kotitalousvähennys 
on verottajan erityisen tarkastelun 
kohteena. Lomake �4 tulee täyttöoh-
jeiden mukana.

Joten kaikenlaista muistettavaa on, 
mutta allekirjoittaneeseen voi ottaa 
yhteyttä, mikäli ilmenee kysyttävää. 
Kotitalousvähennys on otettu hyvin 
vastaan ja sen käyttö on vuosittain 
vain lisääntynyt ja toivon, että myös 
meidän kylällä löytyy tähän käyttä-
jiä ja siten työllistäisimme oman ky-
län yrittäjiä.   

Veroterveisin 
Anu

Kotitalousvähennys



Ekaluokkalaiset; Ada, Ida, 
Matti, Eetu ja Luka kertovat: Mi-
nun mielestäni Vihtijärvi on Suomen 
paras paikka. Koulussa on hyvää 
ruokaa ja kiva opettaja. Koulussa on 
paljon kavereita. Sähly on kivaa ja 
autamme apua tarvitsevia.
Matti on kirjoittanut pienen tarinan:
Olipa kerran poika, sen nimi oli 
Matti. Hänellä ei ollut mitään teke-
mistä, pyörän kumikin oli puhki. Sit-
ten isä tuli ja sanoi: Sinä voit maa-
lata tai piirtää. Matti maalasi hie-
non kuvan ja näytti sen isälle. Isä oli 
iloinen.

Kakkoset:
Mona kertoo: Vihtijärvellä on kiva 
asua. Koulussa on joskus kivaa ja 
joskus tylsää. Tänään oli kivaa. Minä 
tein kaverini kanssa lumilinnan, kii-
peilin sadekatoksen kiipeilyverkossa 
ja tein paperitaitoksia. Heti kun kou-
lu loppuu, menen taksilla kotiin ja 
teen läksyt.
Carita: Toivoisin, että koulussa oli-
si motocross-näytöksiä, mihin koulu-
laiset voisivat osallistua. Haluaisin 
tulla kouluun motocrosspyörällä tai 
crossimönkijällä.
Miko: Vihtijärvi on maailman pa-
ras paikka, koska täällä on hienot 
maisemat ja myös hauska koulu. Mi-
nun mielestä Vihtijärvellä on muka-
va asua.
Oskari: Minusta tämä on kiva ja 
rauhallinen kylä. Täällä on kiva kou-
lu ja paljon ystäviä.
Elina: Minun mielipiteeni Vihtijär-
ven koulusta on, että vaikka se ei 
ehkä ole Suomen parhain koulu, on 
se silti tosi kiva koulu. Vaikka on pie-
net tilat, niin se ei haittaa minua ol-
lenkaan.  Minun mielestäni koulus-
samme ei tarvitse olla mitään lisää.
Noora kertoo pienen tarinan: Olipa 
kerran tyttö, joka ei koskaan siivoa 
huonettaan. Hänen äitinsä oli kylläs-
tynyt sotkuiseen huoneeseen. Äiti sa-
noi: Sinun pitäisi siivota huoneesi, 
mutta tyttö sanoi, että tämä on minun 
huoneeni ja siivoan, jos haluan. Äiti 
lähti pois. Tyttö oli vähän aikaa vi-
hainen, mutta sitten surullinen ja sit-
ten hän meni hiljaa keittiöön ja sa-
noi: Anteeksi äiti. Äiti otti tytön sy-

Vihtijärven koululaisten mietteitä
Koonnut opettaja Anita Andersson maaliskuussa

liinsä ja sanoi: Menetkö nyt siivoa-
maan huoneesi? Joo, vastasi tyttö ja 
niin sopu palasi heidän välilleen.
Jasse kertoo kirjavarkaasta: Olipa 
kerran oppilas, joka varasti koulu-
kirjoja. Mutta se oli vaikeaa. Erää-
nä päivänä oppilas teki ennätyksen, 
hän varasti seitsemän kirjaa. Kun 
oppilas joutui tekemään kaikki läk-
syt, äiti ja isä ihmettelivät ja löysivät 
kirjat ja niin oppilas joutui palautta-
maan ne. Hän oppi, ettei kirjoja kan-
nata varastaa.

Kolmoset:
Samuli: Minusta olisi mukavaa, jos 
edes yhtenä päivänä koulu loppui-
si jo klo. 12. Esimerkiksi se olisi mu-
kavaa tiistaisin. Meidän lyhyin päivä 
loppuu klo. 13.
Joonas: Toivoisin, että koulussa oli-
si motocross-näytöksiä, mihin koulu-
laiset voisivat osallistua. Minun on 
pakko todistaa, että itse harrastan 
motocrossia.
Iirsi: Vihtijärvellä on kiva asua. 
Täällä on kiva koulu, koska on niin 
vähän oppilaita. Koulun pihalla on 
paljon tilaa leikkiä. Vihtijärven kou-
lussa tehdään kivoja asioita.
Onni Matias: Vihtijärvi on pieni ja 
mukava kylä. Täällä asuu kavereita 
lähellä ja muutenkin kylä on tarpeek-
si suuri.
Elias: Olipa kerran kylä, jonka nimi 
on Vihtijärvi. Se on mukava paikka 
kesällä, koska silloin voi mennä ui-

maan Syökeriin. Syökerissä voi uida 
niin paljon kuin haluaa. Täällä voi 
myös pyöräillä rauhassa, koska tämä 
on rauhallinen kylä ja on paljon ys-
täviä.
Ella: Meidän mäki on minulle tär-
keä. Keväällä tykkään katsella sitä, 
koska se on kuin sini-ja valkovuokko-
meri. Se on sanoin kuvaamattoman 
kaunis.
Meidän mäen, sen kun nään, sydä-
meni sykkii, vapauden tunteesta tyk-
kii.
Talvella se on hyvä mäki laskea mä-
keä tai katsoa sen kauneutta koske-
mattomana.
Roope: Miksi Haimoon kouluun täy-
tyy panostaa niin paljon ? Vihtijär-
vellekin tulisi lapsiperheitä, jos kou-
lu kunnostettaisiin ja Brummerit an-
taisivat maita tonteiksi.
Vaikk´ joulukuu oli lumeton, en ol-
lut mä toimeton. Tammikuussa sa-
toi lunta, onneksi se ei ollut unta. Nyt 
voin mä laskea mäkeä ja odottaa ke-
vään käkeä.

Neloset (Anni, Mikaela, Elmeri 
ja Matias): Vihtijärven koulu on mu-
kava paikka opiskella, on kavereita 
ja ruoka on parempaa kuin muualla. 
Sukulaiset asuu aika lähellä.
Elmeri vielä täydentää: No okei, 
täällä ei ole airsoft-kauppaa, mutta 
täällä on hyvä kioski, jossa on kara-
okea. Koulussa tulee liikaa läksyjä, 
eikä siellä saa tehdä kaikkia asioita.

Vasemmalta Samuli, Roope, Onni Matias, Elias, Joonas. 
Edessä Ella ja Iiris.
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Murtovaras
Olipa kerran tyttö nimeltä Tiina. Hän 
asui suuressa talossa kukkulan pääl-
lä. Siellä oli ihana asua, koska talos-
sa oli niin paljon tilaa. Eräänä päivä-
nä oli pimeää, ja olin katsomassa tele-
visiota huoneessani ja kuulin ääniä ala-
kerrasta. Päätin mennä katsomaan, mis-
tä se tuli. Olin alakerrassa ja huomasin 
jonkun liikkuvan keittiössä. Menin lä-
hemmäksi, ja se olikin minun oma isä-
ni. Menin takaisin nukkumaan. Hetken 
päästä kuulin taas ääniä lähestyvän mi-
nun huoneeseeni. Hän oli ovellani. Mi-
nua alkoi pelottaa. Päätin mennä peiton 
alle. Päätin katsoa, kuka hän oli. Hän 
näytti murtovarkaalta. Ajattelin, että 
hän aikoo ryöstää meidät, mutta ei se 
ollut kukaan, vaan minun isäni jälleen 
kerran. Loppu.

Kirjoittanut: Enni Hietala

Patun hiihtokilpailu
Oli kaunis päivä. Patu Hirvonen aikoi 
osallistua hiihtokilpailuihin, jotka jär-
jestettiin Hangossa.
Patu asui Ivalossa. Patu päätti: “Minä 
menen hiihtokilpailuihin Hankoon! 
Heh Heh”
Sitten hän otti 600 litraa kirnupiimää 
ja ��00 kiloa mämmiä. Sitten hän lähti 
hiihtämään kohti Hankoa.
Hän söi eväät puolessa välissä matkaa. 
Kun hän oli päässyt Hankoon, kilpailut 
olivat loppuneet.
Hän sanoi: “Voi jummi jammmi.” Sit-
ten hän varasti mämmiä ja kirnupiimää, 
kun hän pääsi kotiin siellä
oli sakot varastamisesta.

Kirjoittanut: Janne Silvasti

Jänis ja pakkanen
Olipa kerran jänis. Se rakasti kesää ja 
jänis meni aina silloin uimaan. Sitten 
tuli talvi. Jänis inhosi talvea, koska sil-
loin tuli pakkasta ja lunta. Jänis huu-
si joka talvi: ”Mene pois kauhea pakka-
nen, että tulisi kesä!” Mutta joka kerta, 
kun jänis huusi, pakkanen kiristyi. Jänis 
loikki kotiin ja pisti takkaan tulen. Sit-
ten se leipoi porkkanapuusteja. Kun ne 
olivat valmiita, se meni laittamaan tak-
kaan lisää puita. Jänis keitti itselleen 
kuumaa kaakaota, otti itselleen yhden 
pullan ja meni takan ääreen. Takan ää-
ressä oli iso ja mukava nojatuoli. Jänis 
istahti nojatuoliin ja alkoi lukea kirjaa. 
Jänis tuumiskeli, että ei talvi ollutkaan 
niin kauhea kuin se oli aluksi luullut. 
Seuraavana aamuna se puki lämpimäs-
ti päälle ja meni ulos. Jänis teki lumiu-
kon. Se mietti, että kesä oli mukavaa ai-
kaa, mutta talvikin oli ihan mukava.
LOPPU.

Kirjoittanut: Saara Karstila

Päiväkodissamme on tällä hetkellä 
yhteensä �9 lasta. Esikoululaisia on 
6, Viskareita 6 ja �−4-vuotiaita Tiiti-
äisiä 7. Touhua ja tohinaa riittää koko 
päivälle. 

Tämän toimintavuoden teema on Vih-
ti 500 vuotta. Lapset ideoivat ja te-
kivät yhdessä aikakoneen, jolla mat-
kaamme ajassa taaksepäin. Monen-
laisia uusia asioita olemmekin jo op-
pineet aikamatkoillamme.
Tärkeä osa toimintaamme on myös 
seurata vuoden kiertokulkua vuoden-

Tervehdys päiväkodista!
aikoineen ja eri juhlineen. Luonnon 
läheisyys antaakin meille hyvän mah-
dollisuuden mm. retkeilyyn.

Syksyllä aloitimme myös kuvaleikki-
kokeilun, jonka tarkoituksena on ke-
hittää lasten mielikuvitusta ja leikki-
taitoja. Luovuus ja mielikuvitus ovat 
päässeet esille mm. sadutuksessa, jos-
sa lapset ovat keksineet omia tari-
noita.

Aurinkoista kevättä toivottaen Vihti-
järven päiväkodin väki!

Olen Sisi. Asun pienen kiven alla. 
Haluaisin leikkikavereita. 
Olen hirveän pitkä. Minä piirsin mi-
nunlaiseni kuvan paperille. 
Minä söin voileipää. Olen vähän eri-
lainen käärme. 
Leevi, 5 vuotta

Olipa kerran koiranpentu ja kirahvi. 
He leikkivät yhdessä. 
He leikkivät metsässä hippaa. Illan 
tullen he lopettivat. 
Sitten he leikkivät piilosta. Sitten he 
menivät nukkumaan.
Olavi, 5 vuotta]

Päiväkodin lapsilla riittää suloista hymyä.

Purjehduskurssi
Kurssi pidetään 8.–��. elokuuta, lähtö Syökerin tuvalta noin kello �0. 
Kurssi kestää sunnuntai-iltaan asti.
Kurssin osallistujat: 7–��-vuotiaat uimataitoiset tytöt ja pojat. Suositte-
lemme omia pelastusliivejä. 
Optimistijollat ovat kurssin puolesta. 
Ilmoittautumiset Tommy Hoffströmille puh. 0400 477 �54 
tai e-mail: tommy.hoffstrom@saunalahti.fi
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Lämmin kiitos luottamuksesta, jonka 
kannustamana on ilo toimia vielä toi-
nen kausi, vuodet �007−�0�0, kirk-
kovaltuutettuna. Vihtijärven kyläyh-
distyksen “Kappeli keskellä kylää” -
äänestyslistalla sain Vihdin seurakun-
tavaalien viidenneksi parhaan ääni-
määrän, 56. 

Toimin myös edelleen seurakunnan 
ystävyysjohtokunnassa. Päivi Putko-
nen-Hegazi Vihtijärven listalta valit-
tiin seurakunnan musiikkijohtokun-
taan puheenjohtajaksi.
Yritän edelleen olla asioiden välittä-
jänä oman kylän ja seurakunnan vä-

lillä, yhteistyössä Teidän kaikkien 
kanssa. Kappeli, hautausmaa, niiden 
kunnossapito, hoito, toimivuus ja pa-
rannukset ovat itselläni sydäntä lä-
hellä.

Seurakunnallinen toiminta ja tapah-
tumat ovat tärkeitä ja asioiden hoi-
to. Millä ja miten saisimme teitä kiin-
nostavia asioita seurakunnan tietoon 
ja eteenpäin? 

Kirjoitukseni lopussa luettelen seura-
kunnan toimintaa ja tapahtumia, joi-
ta Vihtijärvellä on ja joihin toivotaan 
runsasta osanottoa. Käytössä olevaan 

toimintaan voi antaa myös ehdotuksia 
muutoksista tai kehittämisestä. 
Kylään muuttaa joka vuosi uusia 
asukkaita, Teidät toivotamme kylän 
ja seurakunnan puolesta lämpimästi 
tervetulleiksi ja odotamme myös teil-
tä osallistumista ja uusia tuulia mei-
dän piireihin. Usein sitä toimimisessa 
sokeudutaan ja kangistutaan kaavoi-
hin, eikä ajatella asioita voitavan teh-
dä toisinkin.

Nuoret ja lapset, mitä te haluatte ja 
millaiset asiat teitä kiinnostaisi?

Vuoden 2006 toiminnasta
Kylällä on huomattu suuri maiseman-
muutos Vihtijärven kappelin ja kou-
lun ympäristössä. Siitä lämmin kiitos 
seurakunnalle, kunnalle ja erikoises-
ti Hiiskulan kartanolle. Kartano toi-
meenpani ja suoritti puuston siivo-
uksen alueella ja näin kylän keskusta 
kaunistui, selkeytyi ja myös turvallis-
tui. Vanhat, lahot puut olivat vaaral-
lisia ohikulkijoille ja liika puusto ja 
pensaikko peittivät näköalan järvelle.

Kiitos myös Aila Vaskelalle, hautaus-
maan ja kappelin alueen talkooväelle 
siivouksista ja omaisille hautojen hy-
västä hoidosta. Tämä kylän keskustan 
alue on aivan kuin käyntikortti Vihti-
järven kylästä.

Seurakunta poisti myös hautausmaan 
sisällä olevalta kujalta joka toisen 
lehmuksen. Tuntuu vieläkin etteivät 
isot lehtipuut sovi hautojen välittö-
mään läheisyyteen mäntynummeen, 
lehmukset kasvavat suuriksi ja hait-
taavat hautojen hoitoa.

Kevättervehdys kirkkovaltuutetulta
Teksti: Eva Oksa      Kuva: Lea Viitaniemi

Vihtijärven kappeli kruunaa kylä-
maisemaa komeudellaan.
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Kesävieraiden kirkkopyhänä paljas-
tettiin Lottamuistomerkin yhteyteen 
muistolaatta sotaveteraaneille ja siu-
nattiin käyttöön muistokivi muilla 
paikkakunnilla lepääville omaisilla. 
Tähän tilaisuuteen osallistui kappelis-
sa �0� henkilöä. 

Kappeliin saatiin vuoden lopussa uu-
det käytävämatot.

Vuodelle �007 jäivät odottamaan 
mm. seuraavat asiat:
-  alttaritaulun Paimenten kumarrus 

konservointi
-  alueen lisävalaistus
-  vitriini vanhoille raamatuille ja lah-

joituksille
-  lasten lelulaatikot
-  puiden istutus Koulunummentien 

reunaan
-  uutena asiana on myös ilmalämpö-

pumppu ja sen sopivuus kappelin 
ulko- ja sisäseinään. 

Kappelin käyttö vuonna 2006
Jumalanpalveluksia �5, joissa osallis-
tujia yht. 698 henkilöä. Kauneimmat 
joululaulut, jossa 55 henkilöä. Kou-
lun kevät- ja joulukirkot, � tilaisuutta.
Hautauksia 5, vihkimisiä �, kasteita 
6, rukous- ja raamattupiirejä 6, Kap-
pelinmäen siivoustalkoot, retket kap-
peliin �.

Seurakunnan perhekerhon kokoontu-
minen n. 40 kertaa. Vanhusten Tuki -
ryhmän kokoontuminen n. �0 kertaa. 

Vihtijärvellä on myös juhlaa:
Vihtijärven kappelikuoro 50 vuot-
ta, Vihti ja seurakunta 500 vuotta!
 
Kappelikuoron 50-vuotisjuhlaa vie-
tämme �7.5.�007 klo �8 kappelissa. 
”On suorastaan ihme, että joku ky-
län kuoro elää näin kauan. Ennustei-
den mukaan se on ollut tuomittu kuo-
lemaan jo ajat sitten. Tämän ajan kii-
reisessä elämäntavassa…”

Jotenkin tällaisia sanoja käytti kant-
tori Martti Kilpeläinen muutama vuo-
si sitten juhlapuheessaan, ihmetelles-
sään Vihtijärven kappelikuoron virke-
yttä. Kuoron pitkään elinkaareen on 
varmasti suurin ansio pitkäaikaisel-
la, innokkaalla kuoronjohtaja Bernice 

Brummerilla. Vanhojen laulajien jää-
tyä iän tai muun syyn takia pois kuo-
rosta, on kuitenkin löytynyt aina uu-
sia laulajia tilalle. Kuoron historiasta 
tietoa Vihdin Kruunussa sivulla ��7. 
Onnea ja siunausta kuorolle!
Vihti 500-vuotta
Ilmoituksia Vihti 500 -juhlatilaisuuk-
sista kannattaa seurata paikallisleh-
distä ja osallistua niihin mahdolli-
suuksien mukaan.

Juhlia on koko juhlavuoden ajan ja 
jokaisella kylällä on oma juhlakuu-
kausi.

Vihtijärvi on Vihdin juhlakylä jou-
lukuussa. Kappelissa �. adventtina 
�.��.�007 klo �0 vihtijärveläiset viet-
tävät yhdessä haimoolaisten ja mok-
silaisten kanssa kirkkopyhää. Kirkko-
kahvien jälkeen on myös perinteiset 
diakoniajoulumyyjäiset. Diakonia-
kerho järjestää kevätretken 65 vuotta 
täyttäneille vihtijärveläisille Espoon 
Emmaa.

Riuttarannassa saamme juhlavuotena 
järjestää Vihtijärven joulukuun diako-
niaillan 4.��. klo �9. 

Seurakunnan toimintaa ja kerhoja 
Vihtijärvellä 2007:
�7.5. klo �8.00 Vihtijärven kappeli-
kuoron 50-vuotisjuhla klo �8.00 kap-
pelissa

�0.6. klo �0.00 Eräkirkko Rokokalli-
olla (Vihtijärvi, Haimoo, Moksi) 

Tiedossa olevat jumalanpalvelukset 
kappelissa:
6.5. klo �0.00
Sampo Luukkonen ja Ulla Eho-Saa-
rio
24.6. klo 10.00
Anna-Maija Lakomaa ja Martti Kil-
peläinen
22.7. klo 10.00
Pekka Valkeapää ja Pirkko Kela
19.8. klo 10.00
Paula Miettinen ja Martti Kilpeläinen
16.9. klo 10.00
Outi Lantto ja Ulla Eho-Saario

Jumalanpalveluksista ilmoitetaan 
aina paikallislehtien seurakuntailmoi-
tuksissa.

RAAMATTUPIIRI
Tiedotetaan syksyllä alkamisesta
(Kokoontui kappelissa v.�006 ke-
väällä kolme kertaa aiheena Joona, 
Tsunami, vetäjänä Liisa Valtonen. 
Syksyllä � kertaa aiheena Kotien ru-
kouskirja, vetäjänä Bernice Brum-
mer.)

VIHTIJÄRVEN 
KAPPELIKUORO
Harjoittelee koululla tiistaisin klo 
�9−�0.�0, Bernice Brummerin joh-
dolla.

VIHTIJÄRVEN 
DIAKONIAKERHO
Kokoontuu kyläläisten kodeissa kes-
kiviikkoisin klo �9−��.00 kerran 
kuukaudessa yhdeksän kertaa vuo-
dessa. Ilmoitus illoista paikallislehti-
en seurakuntailmoituksissa.

Diakoniakerho järjestää perinteiset 
juhannusarpajaiset ja joulumyyjäiset 
kappelissa diakoniatyön hyväksi.

PERHEKERHO
Kokoontuu kappelissa tiistaisin klo 
9:�5−��:�5 talviajan. Kerho on tar-
koitettu pienille lapsille vanhempi-
neen tai hoitajineen. Vetäjänä toimii 
Aila Vaskela, lisätietoja puh. �760 
899

Perhekerhossa kävi viime vuonna 
keskimäärin 7 vanhempaa ja �0 las-
ta / kerta, mukana oli myös perheitä 
Haimoosta ja Herrakunnalta.

SEURAKUNNAN ADRESSEJA
Saa ostaa kappelissa Aila Vaskelalta 
tai soittamalla hänelle puh. �760 899.

YHTEISVASTUU
Keräyksen teema tänä vuonna oli Jot-
ta lapsella olisi ehjä mieli ja keräys-
tuotto Vihtijärveltä yhteensä 900,05 
euroa. Lämmin kiitos osallistumi-
sesta!

Hyvää kesää ja lähimmäisenrakkaut-
ta toivoo 
Eva Oksa
puh. �760 860
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Teksti: Kaisa Kuusela
Kuvat: Olli Kuusela

Uudenmaan pelastusliiton (UPL) pa-
lokuntanuorten neljäs talvileiri jär-
jestettiin Vihtijärven Nummituval-
la �.−4.�.�007. Tämä oli toinen ker-
ta, kun UPL:n talvileirihistorian aika-
na leiri järjestettiin Vihtijärvellä. Vii-
me vuonna talvileiri pidettiin Myrs-
kylässä. 

Talvileiri on tarkoitettu Uudenmaan-
läänin 7−�7-vuotiaille palokuntanuo-
rille. Hyvän ja suotuisan miljöön lei-
rille tarjosi Vihtijärven VPK:n omis-
tama Nummitupa ympäristöineen. 
Telttakylä pystytettiin pysäköintialu-
eelle, aktiviteettia järjestettiin luiste-
lukentällä, piha-alueella sekä metsi-
köissä. Ruokailu, pesutilat ja leirisai-
raala löysivät paikkansa Nummituvan 
sisätiloista.

Leiripäällikkönä toimi Teemu Päi-

Palokuntanuoret temmelsivät 
talvileirillä

viö Leppävaaran VPK:sta. Perjantai-
na �.�. klo �7:00 oli leiri valmis otta-
maan vastaan intoa ja tarmoa puhku-
vat palokuntanuoret sekä vielä innok-
kaammat toimihenkilöt. 

Perjantai-iltana klo �0:00 mennes-
sä oli leirialueelle noussut yhdeksän 
puolijoukkueteltan muodostama telt-
takylä. Leirille osallistuivat Jokelan, 
Kellokosken, Pitkäjärven, Vaaralan, 
Vantaan, Veikkolan, Vihdin ja Vih-
tijärven VPK:t. Näistä palokunnis-
ta leirin vahvuudeksi muodostui noin 
�00 palokuntalaista. 

Telttojen pystytysvaiheessa leirin tur-
va vastasi, että telttojen välinen etäi-
syys oli riittävä ja että teltoissa oli-
vat asianmukaiset alkusammutusväli-
neet. Kun teltat oli saatu pystytettyä, 
voitiin leiri käynnistää virallisesti lei-
ripäällikön johdolla. Viikonlopulle oli 
tiedossa pelejä, leikkejä, kilpailuja ja 
syömistä sekä ennen kaikkea runsaas-

ti yhdessäoloa ja ulkoilua. 
Leirin avajaisista marssittiin iltapa-
lalle, jonka teosta sekä koko viikon-
lopun muonituksesta vastasi Vihtijär-
ven VPK:n naisosasto. Ennen nukku-
maan menoa oli kunkin VPK:n pitä-
nyt toimittaa leiritoimistoon tulevan 
yön kipinävuorot. Vuorot alkoivat klo 
��:00 ja vuorojen kesto oli noin kak-
si tuntia. Ulkona päivystävät yöväijyt 
valvoivat säännöllisin väliajoin, että 
kipinässä oltiin hereillä ja että leiris-
sä oli kaikki hyvin. Virallinen hiljai-
suus leiriin laskeutui klo ��:00, mutta 
todellinen hiljaisuus taisi lähennellä 
puolta yötä. Taisi tuleva yö sekä seu-
raava päivä jännittää yhtä jos toista… 

Lauantaiaamu valkeni kostean su-
muisena. Leiri heräsi eloon klo 7:�0, 
kaurapuuro lisukkeineen tarjoiltiin 
klo 8:00. Aamupäivän ohjelmaa kuu-
lui seitsemänosainen rastirata, joka 
suoritettiin 4−5 hengen joukkueissa. 
Rasteilla testattiin tietoa, taitoa, tark-

Talvileirillä vallitsi rento meininki.
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kuutta, nopeutta, nokkeluutta ja not-
keutta. Rastien tehtävät eivät olleet 
palokunta-aiheisia vaan käsittivät kai-
ken muun taivaan ja maan väliltä. Aa-
mupäivä kului rastiradan merkeissä, 
jonka jälkeen siirryttiin lounaalle. 
Iltapäivän ohjelma oli vapaamuotoi-
sempaa ja järjestettyjä kilpailuja oli-
vat olosuhteisiin sovellettu curling-
turnaus, pulkkaralli umpihangessa 

Koko päivän ulkona olon jälkeen 
maittoi ruoka. Ruuan jälkeen oli oh-
jelmassa saunomista. Leiriläisissä oli 
havaittavissa saunan jälkeen vielä ri-
paus energisyyttä. Kun hiukset olivat 
saunomisen jälkeen kuivuneet, ve-
dettiin pipot päähän sekä ulkovaat-
teet niskaan ja sitten siirryttiin luis-
telukentälle. Hetkessä koko luistelu-
kenttä oli muuttunut jalkapalloaree-
naksi, kun aloitettiin talvileirin jääjal-
kapallomestaruusottelu vuosimallia 
�007. Joukkueet olivat tietenkin ”pie-
net vastaan isot” eli palokuntanuoret 
vastaan toimihenkilöt. 
   
Vauhdikkaan, vivahteikkaan ja kink-
kisen ottelun jälkeen peli päättyi 
pienten voittoon ja isojen katkeraan 
tappioon. Sen suurempia mestaruus-
juhlia ei juhlittu, vaan pelin jälkeen 
suunnattiin grillimakkaroiden ja ilta-
palan kera Nummituvan sisätiloihin. 
Vuorossa oli palkintojen jako päivän 
kilpailuista. Illan päätti elokuva, joka 
näytettiin Nummituvan salissa video-
tykin kautta. Hiljaisuus laskeutui lei-
riin klo ��:�0. Toinen yö meni jo ru-
tiinilla, eikä suurempia nukahtamis-
vaikeuksia tänä yönä leirissä ilmen-
nyt. Leirin päätöspäivään sunnuntai-
hin herättiin auringonpaisteessa.

Herätys oli klo 8:�0 jonka jälkeen 
suunnattiin aamupalalle. Sen jäl-
keen purettiin teltat ja siivottiin leiri-
alue. Kotiinlähdön hetki oli käsillä, 
mutta ennen sitä syötiin vielä maitta-
va lounas. Leirin päätöstilaisuus oli 
klo ��:00. 

Loppupuheiden ja leiritodistusten 
jaon jälkeen pakkauduttiin autoihin ja 
oli aika heittää hyvästit uusille ja van-
hoille kavereille sekä koko talvileiril-
le. Ensi vuonna uudestaan!

Vihtijärven VPK:n nuoriso-osasto 
on toiminut vuodesta �99� lähtien. 
Jo lähes veteraaniuran nuoriso-osas-
ton johtajana on toiminut Hannu 
”Jenkki” Silvasti, joka on pyöräyttä-
nyt osaston toiminnan käyntiin. 

Nuoriso-osastossa harjoitellaan pa-
lomiestaitoja ja kodin paloturvalli-
suutta. Vaihtelua perusharjoituksiin 

sekä tandemhiihtokilpailu. Näiden li-
säksi oli mahdollisuus luistella, las-
kea mäkeä ja temmeltää ulkona. 

Kävipä Vihdin poliisilaitokselta polii-
sipartiokin ihmettelemässä leirin me-
noa, ja hetken vierailu venähti tarkoi-
tettua pidemmäksi noin kolmenkym-
menen palokuntanuoren piirittäessä 
poliisiauton vierailun ajaksi.

tuovat liikuntaharjoitukset ja tutustu-
miskäynnit. Harjoitukset järjestetään 
noin kerran viikossa ja ne kestävät 
�−� tuntia kerrallaan. Harjoitusten li-
säksi käymme suuren suosion saavut-
taneilla leireillä (kesäisin, syksyisin 
ja talvisin), jotka kestävät parista päi-
västä viikkoon.

Nuoriso-osasto on tarkoitettu 7-�7-

vuotiaillle. Kun ”vuodet tulevat täy-
teen” nuoriso-osastossa, on harras-
tusta mahdollisuus jatkaa Vihtijärven 
VPK:n hälytys- tai naisosastossa. 
Jatkamme syksyllä harjoituksia 
�6.8.�007 Nummituvalla. Tarkem-
masta kellonajasta tiedotamme myö-
hemmin paikallislehdessä. Kaikki 
vanhat ja uudet palokuntanuoret mes-
siin nastaan harrastukseen! 

Telttakylä pystytettiin Nummituvan pysäköintialueelle.

Curlingia voi pelata myös tähän tyyliin! Määrämittaista heittämässä 
Hannu Silvasti.

Mikä nuoriso-osasto?



�4

Teksti: Mirja Juslin

Ilmastonmuutoksesta on viime aikoi-
na ollut paljon uutisia. Ilmastonmuu-
tos tarkoittaa sitä, että ihmisen toi-
mesta maapallon keskilämpötila nou-
see. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
ei vielä ihan tarkkaan osata ennustaa. 
Tästä huolimatta ilmiön kokonaisvai-
kutuksen arvioidaan olevan selkeän 
kielteinen. 

Vihdin kunta on sitoutunut Ålborigin 
sopimukseen, joka on Euroopan kau-
punkinen sopimus kohti kestävää ke-
hitystä. Vaikka poliittiset päätökset 
tehdään valtio- ja kuntatasolla, jokai-
sen yksittäisen henkilön päivittäiset 
valinnat ovat tärkeitä. 

- Monta yksittäistä ihmistä muo-
dostavat ryhmän, jonka toiminnal-
la on suuri merkitys. Ilmastonmuu-
toksen hidastamisessa ei nyt tarvita 
hällä väliä -asennetta, vaan jokaisen 
oma toiminta on tärkeää, pohtii Vih-
din kunnan ympäristösihteeri Risto 
Salomaa.

Mitä minä voin tehdä?
Salomaa antaa muutamia yksinkertai-
sia vinkkejä ilmastonmuutoksen hi-
dastamiseen. Säästä energiaa esim. 

sammuttamalla valot huoneista jois-
sa kukaan ei ole. Laitteet, jotka ei-
vät ole käytössä, kannattaa sammut-
taa. Esimerkiksi tv kannattaa sulkea 
silloin kun sitä ei katsele. Myös lait-
teiden virransäästötilat kuluttavat pal-
jon energiaa, eli sammuta laitteet vir-
tanappulasta kokonaan. Näin kannat-
taa toimia myös työpaikalla. Mahdol-
lisuuksien mukaan käytä kimppakyy-
tejä ja joukkoliikennettä ja tee etätöi-
tä. Liiku mahdollisuuksien mukaan 
kävellen tai pyörällä. 

Käytä mahdollisimman paljon uusiu-
tuvia energianlähteitä, voit esimer-
kiksi vähentää sähkön kulutusta läm-
mittämällä puilla. Jos lämmitysjärjes-
telmä on uudistukset tarpeessa, ota jo 
suunnitteluvaiheessa huomioon uu-
siutuvat vaihtoehdot (esim. maaläm-
pö ja puu). Sähköyhtiöistä voi kysellä 
kestävän kehityksen mukaisesti tuo-
tettua sähköä.

Lajittele jätteet: Vihtijärven monitoi-
mitalolta löytyy kierrätyspiste, jossa 
on astiat paperille, metallille ja lasille 
sekä paristoille. Lajittele myös biojät-
teet pois sekajätteen joukosta. 

- Kaatopaikalle ei saa toimittaa seka-
jätettä, jonka joukossa on bioperäis-

Meidän ilmastomme muuttuu

tä jätettä, sanoo Rosk n Rollin neuvo-
ja Linda Wenden. 

Ota siis käyttöön komposti. Järjes-
tä kotona jätteiden lajittelu helpoksi, 
eli omat astiat, johon kaikki on help-
po lajitella suoraan. Vanhoissa jää-
kaapeissa ja pakastimissa on merkit-
täviä kasvihuonekaasuja. Koivissil-
lan jäteasema ottaa vastaan ilmaisek-
si kylmälaitteet ja kotitalouksien on-
gelmajätteet. 

Käyttökelpoiset tavarat kannattaa 
kierrättää, eli myy kirppiksellä tai 
lahjoita hyväntekeväisyyteen. Vaik-
ka joku vaate tai tavara on sinulle tar-
peeton, voi joku toinen tarvita juu-
ri sitä.

Ilmastonmuutokseen voimme me jo-
kainen itse vaikuttaa. Ei siis nyt luo-
vuteta ja odoteta, että joku tarttuu toi-
meen. Vaan tehdään se itse! 

Lisätietoa: 
ilmastonmuutoksesta 
www.ilmasto.org
Kompostoinnista www.rosknroll.fi
Rosk n rollin jäteneuvonta 
0�0 690 �55
YTV:n tietopaketti: www.fiksu.net

Kyläidentiteettiään voi nyt entisestään 
vahvistaa verhoutumalla tyylikkääseen 
t-paitaan. Vihtijärvi-paitoja saa tum-
mansinisenä ja valkeana. 

Paitojen hinnat: 
Aikuisten koot sekä naisten vartalon-
myötäinen malli 11,90
Lasten koot 9,90
Syökerin tuvalta.

Verhoudutaan 
Vihtijärvi-paitaan!
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Teksti ja kuva: 
Kaarina Pullinen

Kasvien vesihuolto
Viime vuosina on keskustelua herät-
tänyt kouluasian lisäksi meidän ih-
misten vesihuolto. Kasvitkin ovat 
joutuneet lujille joko vedenpaisu-
muksen tai liiallisen kuivuuden vai-
vaamina. Suurimmalle osalle kasveis-
ta olisi tietenkin ihanteellista, jos al-
kukesästä sataisi sopivasti että kasvu 
saa kunnon lähdön. Keskikesällä saisi 
päivä paistaa ja öisin lempeää sumu-
tusta sekä kunnon �5 millin sade ker-
ran viikossa, kiitos. Ja lämpötila voisi 
olla tasainen ��, yöllä �8.

Näin tapahtuu harvoin. Tavallisesti 
jossain vaiheessa kasvukautta on syy-

Puutarhurin palsta

mä suihku; kasvikin saa shokin. 
· Ajoita kastelu haihtumisen estämi-

seksi iltaan.
· Uudet taimet kastellaan välittömästi 

istutuksen jälkeen, vaikka sää olisi-
kin sateinen. Muotoile istutetun 
kasvin ympärille syvennys, jottei 
vesi valu ympäristöön, vaan imey-
tyy mahdollisimman tehokkaas-
ti kasvualustaan. Kevät- ja kesäistu-
tusten yhteydessä on kastelusta eri-
tyisesti huolehdittava. Esim. pen-
saille istutuksen jälkeen vähintään 
kunnon kastelukannullinen (�0 l) ja 
puille ainakin kaksi kertaa saman 
verran. Tehokastelu kuivana aikana 
kerran tai pari viikossa riittää.

· Syksyn istutuksissa kiusana voi 
olla liiallinen märkyys, tällöin kas-
vin juuristoalue muotoillaan kupe-
raksi sadevesien ohjaamiseksi pois.

· Kasvimaan kylvökset on hyvä pi-
tää kylvön jälkeen kosteina kunnes 
porkkanat, herneet ja muut herkut 
ovat kunnolla lähteneet kasvuun. 
Jos siemen kuivuu kylvön jälkeen 
ennen itämistä jo kerran kastuttu-
aan, voi itäminen epäonnistua ja 
sato jäädä jo siitä syystä laihanlai-
seksi.

· Jos taas kesästä on luvassa tulla sa-
teinen, kannattaa kylvää ”harjuun” 
(kohopenkkiin), jotteivät siemenet 
ja taimet huku vetisissä olosuhteis-
sa. 

Näiden kastelu- ja kuivatteluvinkkien 
myötä toivotan kaikille Vihtijärveläi-
sille (ja tietenkin muillekin lehden lu-
kijoille) sopivaa, suotuisaa ja satoisaa 
tulevaa kasvukautta!

tä kastella piha- ja puutarhakasveja, 
jotta ne jaksaisivat kukoistaa ja tuot-
taa satoa. Tässä muutama vinkki:
· Aloita kastelu ennen kuin on lii-

an myöhäistä eli ennen kuin kasvit 
ovat kuivuudesta lurpallaan.

· Kun kastelet, kastele kunnol-
la (�0−�0 litraa/m� tai sadettimel-
la �0−�0 mm) – näin kasvin juuret 
hakeutuvat syvälle ja vastaisuudes-
sa kestävät kuivuutta paremmin. 
Jos kastelu on pintapuolista, niin 
juuret jäävät pintaan ottamaan vet-
tä ja kärsivät kuivuudesta helpom-
min.

· Kastele mieluiten pehmeällä sade-, 
järvi- tai jokivedellä jos mahdollis-
ta. Kaivovesi tulisi seisottaa ”kesä-
lämpimäksi” eikä suihkuttaa suo-
raan syvyyksistä viljelykselle – 
mieti, miltä itsestäsi tuntuu jääkyl-

Tänä vuonna vietetään Vihdin juh-
lavuotta. Kunta täyttää nyt kunni-
oitettavat 500 vuotta. Vuotta �507 
pidetään seurakunnan perustamis-
vuotena, koska silloin, kirjallisen 
lähteen mukaan, Vihdin ensimmäi-
nen tunnettu kirkkoherra Mårthen 
asetettiin virkaansa.

Ensimmäiset ihmiset saapuivat täl-
le Hämeen sydänalueiden ja Uu-

denmaan rannikkoseutujen väliselle 
metsävyöhykkeelle noin 9 000 vuot-
ta sitten.

Vihtijärven kylän historiaan on perus-
tamisestaan �800-luvun alusta alkaen 
keskeisesti kuulunut Hiiskulan karta-
no, joka ennen torpparivapautusta kä-
sitti koko kylän Yli- ja Ali-Vanhaky-
län tiloja lukuun ottamatta.

Vihti viettää 500-vuotisjuhlaansa
Vihdin eri kylät, kulmakunnat ja 
taajamat ovat saaneet mahdollisuu-
den varata itselleen nimikkokuu-
kauden. Vihtijärvi on kuukauden 
kylä joulukuussa. Silloin kylämme 
on näkyvästi esillä muun muassa 
paikallislehdissä. 

Lähde: www.vihti500.info
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Vihtijärven 
kyläyhdistys

Puheenjohtaja
Anu Kuusela

p. 0400 - 48� 640.
Sihteeri

p. 0400 - 794 �74

Vihtijärven
palvelutalo-
yhdistys ry
pj Anu Kuusela
vpj Eija Jokinen

siht. Irma Lundell

Vihtijärven Martat ry
Puh.johtaja Tarja Kymäläinen p. 040-5948�05, �760805

TOIMINTAA  vuonna  2007
•   Kokoontuminen n. kerran kuukaudessa.
•   Heinäkuussa juhlimme yhdistyksen 60-vuotispäivää.
•   Joulukuussa Pikkujoulun vietto.
Ym. ym.
Tarkemmat tiedot tapahtumista paikallislehtien järjestöpalstoilta.

•••••••

Keskustan Vihtijärven paikallisyhdistys
Puh.johtaja Tarja Kymäläinen p. 040-5948�05, �760805

Seuraa ilmoittelua paikallislehtien järjestöpalstoilla.

Äitiys- ja lastenneuvola
ajanvar. ma-to ��-��
p. 09-��4� �5�9, 09-�76 079�

Pohjois-Vihdin kotisairaanhoito
Avohuollonohjaaja Maarit Joensuu
klo 8-�0 p. 09-��4� �4�5
Sairaanhoitaja p. 09-��4� ���0
Vanhustyönohjaaja Raija Salmi p. 09-��4� ���7

Päivystyspalvelut
ajanvaraus p. 09-��� 0��

Kiireellinen ensiapu
ma-pe 8-�8 Nummelan terveysasemalla, ei ajanvara-
usta.
Öisin �8-08 Lohjalle p. 0�9-�80 ��00
tai

Hyvinkään sairaalan yöpäivystys 
vihtijärveläisille
klo �8-08

p. 0�9-4587 ��6�

T e r v e y d e n h u o l t o :

Hei kaikki englannin keskustelupiiristä kiinnostuneet !!! 
 

Vihtijärvellä on yli viisitoistavuotta toiminut englanninkerho. Aluksi sillä oli suomenkielinen 
opettaja ja  viimeiset �0 vuotta piirissä on ollut englanninkielinen opettaja ja piirikin on saanut 
nimekseeen English Club. Ensi syksynä piiri uhataan lopettaa, vaikka osallistujia on ollut yh-
deksän. Piiriläiset toivovat, että “klubiin” tulisi uusia opiskelijoita, jolloin piiri tulisi kannatta-
vaksi ja siten saisimme pitää tämän ainoan Hiiden opiston piirin täällä Vihtijärvellä. 
 
We are looking forward seeing new members in English Club. 
Welcome !!!! 

Best wishes 
English Club

Anita Vihtkari
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Teksti: Harri Hampori

Tänä vuonna pitäisi ratketa, tulee-
ko VPK:lle uutta sammutussopimus-
ta vai ei. Tällä hetkellä vaatimuk-
set ovat sen verran tiukat, että niihin 
ei välttämättä pystytä vastaamaan, 
mutta neuvottelut jatkuvat edelleen. 

Osastojen − etenkin hälytysosas-
ton − jäsenmäärä olisi saatava nou-
semaan. Kymmenen aktiivista jäsen-
tä ei pysty ylläpitämään osaston toi-
mintavarmuutta. Arkisin ollaan muu-
alla töissä ja opiskelemassa, joten 
päiväsaikaan ei välttämättä hälytys-
valmiutta ole. 

Jäsenten vähyyden vuoksi myös 
muina vuorokaudenaikoina häly-
tysvalmius on pienentynyt. Vuon-
na �006 Vihtijärven VPK:lla oli �4 
hälytystä. Henkilövahvuus oli kes-
kimäärin kuusi per hälytys − eli 
aika ohkaisilla mennään. Nummitu-
van tulevaisuus on paljon kiinni täs-
tä sammutussopimuksesta, koska se 
kattaa noin 80 prosenttia talon vuo-
situloista.

Otamme jatkuvasti mukaan toimin-
taamme lisää jäseniä, jos vain olisi 
tulijoita. Hälytysosaston jäsenen tu-
lee olla �6−40 vuotta. Kiinnostusta 
ja aikaa harjoituksissa käyntiin tulisi 
riittää 4−6 tuntia kuukaudessa. Sam-
mutustyön kurssin suoritettuaan pää-
see osallistumaan hälytyksiin. Nais- 
nuoriso- ja veteraaniosastojen toi-
mintaan ei kurssituksia tarvitse.

Ensivastetehtävät jäivät pois helmi-
kuussa, koska vaatimuksena oli kak-
si henkilöä sadan prosentin lähtöval-
miudessa mihin vuorokaudenaikaan 
tahansa. Tätä emme pystyneet takaa-
maan, joten näillä näkymin VIS-�� 
(VPK:n paloauto) EI TULE ENÄÄ 
PAIKALLE SAIRAUSTAPAUK-
SISSA! Tulevaisuudessa, jos jäseniä 
on enemmän, asia otetaan aluepelas-
tuslaitoksella uudestaan harkintaan.

Nummituvan korjauksia on tarkoitus 
tehdä tämän vuoden aikana. Suun-
nitelmissa on pihan salaojitus  ja ta-
lonmiehenasunnon suihkutilojen sa-
neeraus. Siivous- ja huoltotalkoot 
ovat myös ennen kesää.

Nummituvan ja Vihtijärven VPK:n 
kuulumiset

KESÄN TILAISUUKSIA:

19.5. Nummituvalla rock’n’roll -ai-
heinen ilta 

Juhannuspäivänä 23.6. on kentällä 
Uhkan järjestämät kilpailut ja illalla 
tanssit ja VPK:n olutteltta

21.7. Nummituvalla on kesäjuhlat, 
jossa on kenttäpelejä, kotieläimiä, 
paloautoajelua ja palokunnan toi-
mintaesittelyä, olutteltta jne.

Nummitupa ja VPK pyörivät tällä 
hetkellä muutaman aktiivisen henki-
lön toimesta, vaikka kyse ei ole mis-
tään ”sisäpiirihommista”. Huvitoi-
minnassakin on toimihenkilövajaus-
ta esim. järjestysmiestehtävissä. 

Tervetuloa Nummituvalle eri tilai-
suuksiin tutustumaan kylän toimin-
taan sekä uusiin ja ”vanhoihin” vih-
tijärveläisiin!

Kirjoittaja on Vihtijärven VPK:n 
päällikkö.
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Kesän suuria nautintoja on paka-
ta lämmin villatakki mukaan ja istah-
taa koivujen katveeseen lähiteatterin 
penkille seuraamaan näytelmää. Tässä 
muutama vinkki:

Vihdin kesäteatteri 
Kirkkoniementie ��

Leena Härmä:
Viekää tuhkatkin pesästä
Ohjaus: Marjatta Rinne
�9.6.−��.8. Puhelinvaraukset ma−pe numerosta 
09-��� 4�50 
ja tuntia ennen esityksen alkua numerosta 0400-
975 068

Fagerkullan museoalueen 
kesäteatteri 
Karkkila

Hella Wuolijoki: 
Niskavuoren naiset
Ohjaus: Mika Nikander
�0.7.−4.8. Tilaukset ja tiedustelut: 0400-9458��

Kivi-juhlat 
Taaborinvuori, Nurmijärvi

Aleksis Kivi: 
Nummisuutarit
Ohjaus: Kai Lehtinen
�9.6.−8.7.

Kullervo
Ohjaus: Timo Bergholm
�8.−�9.8. Liput Lippupalvelusta, 
p.0600 �0 800 (�,50 €/min+pvm)

Teatteri Päivölä 
Kahvila Taivaanlatvan piha, Hyvinkää

Joel Lehtonen: 
Putkinotko
Ohjaus: Matias Ikävalko 
�7.7.−��.8.

Markus Saari: 
Onko koira kotona?
(lastenteatteria) 
Ohjaus: Markus Saari
4.−��.8. p. 0�9 450 460

Sajaniemen kesäteatteri 
Loppi

Maria Jotuni:
Miehen kylkiluu
Ohjaus: Taru Kivinen
�0.6.−�8.7. varaukset p. 040 754 �886

Mustion Linnan kesäteatteri
Marc Camoletti:
Pyjama kuudelle
Ohjaus: Jouko Keskinen
�0.6.−��.7. p. 050 �09� 6��
Kyläyhdistyksen retki �4.7.�007 (ilmoitus 
toisaalla lehdessä)

Kototeatteri 
Sammatti (Sampomäki)

Anna-Mari Kaskinen:
Vaeltaja
Ohjaus: Arto Myllärinen & Mirva Koivukan-
gas-Myllärinen
7.−�5.7. varaukset 050 �6� ��90 tai 0400 
�04 5�4

Lähiseutujen teatterinautintoja
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HALLITUS  v. 2007
-  puheenjohtaja Jukka  Vihtkari p.  0400-802369, 2760720

-  varapuheenjohtaja Arto  Vihtkari p.  040-5272559, 2760773

-  sihteeri Tarja  Kymäläinen p.  040-5948205, 2760805

-  rahastonhoitaja Anna-Liisa  Kuusela p.  0400-483640, 2760880

-  muut hallitusjäsenet  Juha Hietala, Eija Jokinen, Mika Korpiniitty, 

 Hanna Oksa, Antti Silvasti

JAOKSET
-  hiihto pj.  Arto Vihtkari p.  040-5272559, 2760773

-  yleisurheilu pj.  Juha Hietala p.  0400-973818, 2234028

-  kuntoilu pj.  Eija Jokinen p.  0400-471877, 2760722

-  palloilu pj.  Matti Salminen p.  040-7505571, 2760606

-  voimailu pj.  Jukka Vihtkari p.  0400-802369, 2760720

-  huvitoimikunta pj.  Arto Vihtkari p.  040-5272559, 2760773

-  tenniskenttätoimikunta pj.  Jorma Hänninen p.  0400-816545, 2760929

TOIMINTAA  v. 2007
Peli-illat Aikuisten lentopallo  tiistaisin  klo 19-21
Lasten liikuntakerhot tiistaisin 
( päiväkotilapset ja 1-2 lk:n koululaiset )  klo 17.30-18.15
( 3-6 lk:n koululaiset )  klo 18.15-19

Kuntosali  Ma -  pe  9 - 21, la 9 - 16,  su 12 - 19
Avaintenhoitajana toimii Tarja Kymäläinen, p. 040-5948205, 2760805

Tenniskenttä  Tarkemmat ohjeet urheilukopin seinässä.

Yleisurheilukisoja toukokuussa ja elo-syyskuussa.

• 23.6. Kaikille avoimet  Juhannuskisat  alkaen  klo 12.30.
 Illalla tanssitaan  klo 20  MIKA RAITTILAN yhtyeen tahdittamana.

•  21.10.  Kaikille avoin Vihtijärvi-hölkkä  alkaen klo 12 Nummituvalta.

• 8.12.  Nummituvan Pikkujoulu koko perheelle alkaen  klo 18.30.
 Tanssit tahdittaa  VITOSET & Kari Ahola.

Tarkemmat tiedot tapahtumista paikallislehdistä.

VIHTIJÄRVEN UHKA RY



�0

”Ylhäällä korkealla taivasta vasten
on Rokokota aikuisten ja lasten”

Talkoovoimin rakennetun 
Rokokodan avajaisia vietet-
tiin Rokokallion laella isän-
päivänä 1995. Retkeilyn me-
kallamme on siis ikää jo 12 
vuotta. Kota tarjoaa ympä-
ri vuoden tulisijan sekä tun-
nelmallisen taukopaikan 156 
metriä merenpinnan yläpuo-
lella. 

Rokokodan reissuvihkoihin on 
vuosien saatossa avauduttu, ru-
noiltu, piirretty tai vain jätetty 
nimi ja vierailun päivämäärä. Jyl-
hä maisema kirvoittaa kirjoittajat 
joskus herkällekin mielelle. 

Rokolla tuntuu käyvän kovin kan-
sainvälinen kuhina. Vieraita löytyi 
Ruotsista, Virosta, Unkarista, Sak-
sasta, Liettuasta, Skotlannista, Yh-
dysvalloista ja Japanista. Sekä tie-
tenkin Haimoosta.

Vihtijärveläinen kokosi yhteen 
merkintöjä kahdeksasta eri vieras-
kirjasta. 

3.3.1996
Löytyi Lappi läheltä.
Terveiset Hyvinkäältä.
Ritva ja Risto Rantala

4.3. 
HUOLTOPORUKKA LIIK-
KEELLÄ:
PARTIO S. SALO + J. MOLAN-
DER
VAHVUUS � ILMOITTI RES. 
KORP.MOLANDER
TEHTÄVÄ: TOIMME � SÄKKIÄ 
PUITA, HUOLSIMME ÖLJY-

LAMPUT + POLTIMME ROS-
KAT
P.S. ÖLJYLAMPPUA EI SAM-
MUTETA KÄÄNTÄMÄLLÄ 
SYDÄNTÄ SISÄLLE VAAN 
AVAAMALLA LASI JA PU-
HALTAMALLA.

7/3/ 
ARMON VUONNA 1996
TARKISTIMME ONKO OH-
JEET!? MENNYT PERILLE 
LÄSNÄ RES. LUUT. VIHTKA-
RI, RES. KORP. SALO, RES.
KORP.MOLANDER
VAHVUUS = YHT. �
P.S. PERILLE OLI OHJEET 
MENNYT!

12.5.1997
Harhailtiin eikä ollut edes mak-
karaa
kuunneltiin sen sijaan Baccaraa.
Toni & Jone

Naturaretki 8.6.-97 on puolivä-
lissä, täältä palaamme lammelle 
ja sieltä kohti kotia. Päivä on ollut 
mahtava, asteista ei tietoa mutta 
kaikki on punaisia kuin kravut.
Hyvää kesää kaikille!
T: Tiina, Tuuli, Miska &Miikka, 
Vekkis, Toni

22.3.98
Ainoastaan närhien aamutora rik-
koo sunnuntaiaamun aamukahvi-
rauhan. Aamujen aamu.
Jukka & Tarja

18.4.98
Juotiin kahvit ja söimme Fasupa-
loja (� / lärvi) sekä sitruunavofve-
leita (� / lärvi) ja taas jaksaa tar-
poa.
A. Koponen, S. Sutinen

pe 29.5.1998
Aurinko paistaa korkealta – niin 
korkealta. Tällaiset maisemat sal-

paannuttavat hengen hetkeksi. 
Maiseman jylhyys ja toisaalta ke-
väthatikan siro kauneus rintees-
sä – vain luonto pystyy tällaisten 
vastakohtien luomiseen.
Salla Ojala, Lea Ojala, Somer-
niemi
Orvokki ja Tauno Toivonen

9.1.99
Vihtijärven savusukeltajat nuoho-
sivat piipun ja silloin veto syntyi 
kun saimme Eskon piipusta pois. 
Sitten taas sukelsimme kahvipan-
nuun ja paistoimme makkarat. 
Hyvältä maistui. Upea tähtitaivas 
ja tuuleton sää. Mukava iltaretki.
Terveisin
Anu Kuusela, Esko Kuusela, 
Aune Salo, Kalevi Salo, Seppo 
Salo

19.3.2000
Penttilä / Nupposten pesue
Nupo ja Hessu toi frouvat ulos syömään. 
Menu: Muurinpohjassa paistettua herkku-
sieni-lihapulla-sipuli-pekonia + uuniperu-
noita valkosipulimajoneesissa. Jälkiruo-
kana hillolättyjä. Hyvää oli!

12.11.2000
Vihtijärven Teiniteatterin kuvaus-
ryhmä sunnuntaiaamupäivällä.
T: Anna Kuusela (Robotti Komen-
tajakapteeni), Kaisa Kuusela (Va-
hanen), Lea Viitaniemi (Fränti), 
Johanna Anttila (sissi)(&skini), 
Elina Pyykkönen (sissi), Johanna 
Pyykkönen (sissi), Taina Salo (ku-
vaaja), Tero Paasu (Veikka Gus-
tafsson) + Scream-maski

Viimeisin merkintä:
19.5.2007
Vihtijärven historiapiiri nautti Ro-
kokodan tunnelmasta makkaran 
kera.

Rokokodan vieraskirjat kertovat
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Valtioneuvosto antoi asetuksen ��  
päivänä kesäkuuta �00�, jossa mää-
rätään talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitosten viemäriverkosto-
jen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesien 
käsittelyn uudistaminen vastaamaan 
uusia määräyksiä on suuri taloudel-
linen ja ympäristönsuojelullinen as-
kel. Tällaiseen hankkeeseen ryhty-
vän tulee edetä asiassa oikein, jotta 
kiinteistöllä päästään haluttuun lop-
putulokseen eli parhaaseen mahdol-
liseen ratkaisuun. 

• Asetus jätevesien käsittelystä 
koskee kaikkia kiinteistöjä, joilla 
syntyy talousjätevesiä (tiski-, pesu-,
käymäläjätevesiä) tai maitohuonei-
den jätevesiä tai laadultaan niihin 
rinnastettavia jätevesiä paitsi kiin-
teistöjä joilla: 
•syntyy vain vähäisiä jätevesimääriä 
(esim. vesi kannetaan ämpärillä si-
sään – selvitys nykyisestä jätevesien 
käsittelystä on kuitenkin tehtävä)
•on liittymisvelvollisuus viemäriver-
kostoon eli ollaan lähellä vesihuolto-
laitoksen viemäriverkoston toimin-
ta-alueella
•on oltava ympäristölupa, jossa an-
netaan määräyksiä jätevesien käsit-
telystä ja johtamisesta

• Ratkaisut paremmuusjärjestyk-
sessä
Jätevesien käsittely on sitä tehok-
kaampaa ja käyttäjälle helpompaa 
mitä suuremmissa yksiköissä jäte-
vettä puhdistetaan. Suuriin kokonai-
suuksiin pääseminen vähentää kiin-
teistönomistajalta itseltään vaaditta-
vaa hoito ja huoltomäärä. Usein yh-
teinen järjestelmä on myös edulli-
sempi hankkia ja ylläpitää sekä yh-
teiseen järjestelmään on helpompi 
saada yhteiskunnan taloudellista tu-
kea. Tavoitteena tulee olla pääsemi-
nen mukaan mahdollisimman suu-
reen yhteiseen järjestelmään. Ratkai-
sut voidaankin laittaa paremmuus-
järjestykseen:

�  Vesihuoltolaitoksen viemäriver-
kosto

� Alueen yhteinen ratkaisu (esim. 
vesiosuuskunta tai yhteinen pitkä 
putki viemäriverkostoon) 

� Naapurien yhteinen ratkaisu
4 Kiinteistökohtainen järjestelmä

• Päätös milloin uusia järjestelmä
Vihdin kunta ei tulle rakentamaan 
viemäriverkostoa Vihtijärvelle. Näin 
ollen käsiteltäviksi tulevat vaihtoeh-
dot �-4. Tulevan kesän aikana kar-

Tuleeko Vihtijärvelle 
jätevesiongelma?

toitetaan oman vesiosuuskunnan pe-
rustamistarve/mahdollisuus Vihtijär-
velle. Mikäli ainoiksi vaihtoehdoiksi 
jää oma tai naapureiden kanssa yh-
teinen ratkaisu, on oman järjestel-
män uusimiseen järkevää ryhtyä nyt 
heti, koska:
•järjestelmäsi on oltava kunnossa 
viimeistään �.�.�0�4 
•markkinoilla on jo todella hyviä 
järjestelmiä
•löydät vielä suunnittelijan ja ura-
koitsijan
•saat sovittua uusimisen itsellesi so-
pivaan ajankohtaan
•hinnat eivät ole vielä nousseet
•hyvä järjestelmä vähentää päästöjä 
ympäristöön heti
Asetuksen mukaan jätevesijär-
jestelmäsi tulee siis olla kunnos-
sa �.�.�0�4. Siihen on käytännös-
sä erittäin vähän aikaa, joten nyt on 
kaikkien vihtijärveläisten ja kesävi-
eraiden tartuttava toimeen. Kesäpäi-
vien yhteydessä ��.7.�007 järjeste-
tään lisää tiedotusta eri ratkaisuvaih-
toehdoista.  Seuraa Syökerin Tuvan 
ilmoitustaulua!
Lisätietoja antavat Harri Hampori, 
sähköposti harri.hampori@vihti.fi ja
Paavo Norlamo, puh 050-�50�, säh-
köposti paavo.norlamo@kaartintili.fi
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4�. Poronpolku sunnuntaina �0.9.�007 Lopella Riihisalossa on osa HEHKU:n tapahtumasarjaa. 
Tarkoituksena on saada ihmiset liikkumaan oman hyvinvointinsa puolesta ja nauttimaan luonnon 
lumosta.

Reittien pituudet: 5 km, �� km, �8 km, �4 km ja �0 km. Reitin varrella löytyy nähtävyyksiä, kuten 
Marskin maja, kenttävartio Sisu, Pirunlinna ym. Siis kaikki mukaan syysruskaiselle poronpolulle, 
jossa maksulliset huoltopisteet.

Osallistumismaksu: Aikuiset 6 euroa, lapset � euroa. Sisältää vaihtoehtoiset reitit, vesistön ylityksen, 
saunan, kunniakirjan ja arvottavia palkintoja.

Osanottajia on vuosittain keskimäärin �000 ja viimeiset ja �0 vuotta yksi ainoa jätkä ylitti joka kerta 
Puneliansalmen uimalla!

Muut HEHKU:n tapahtumat:
Suunnistus Hausjärven metsissä �0.5.�007
Kylärinki-pyöräily Hausjärvellä �0.6.�007
Hiisi vieköön -melonta Hausjärvi, Janakkala, Hämeenlinna �.−5.8.�007

Lisätietoja www.hehku.fi, www.suomenlatu.fi/lopensamoojat.

Terveisin,
Manu Schrall
Betlehemintie

Poronpolku kutsuu taas!

VIHTIJÄRVEN VPK
Pj. Harri Vihtkari  0400-47��45
Siht. Mervi Kannisto-Kallela  0400-9987��

Sammutus/pelastushenkilöstö (yli 16v.)
Palokunnan päällikkö Harri Hampori  p.  040-59�7948
Osaston harjoitukset Nummituvalla joka toinen  torstai 
klo. �9.00

Naisosasto
Osaston pj. Mervi Kannisto-Kallela  p. 0400-998 7��
Naisosasto kokoontuu tarvittaessa.
Nuoriso-osasto 

Varhaisnuoret 
Harjoitukset Nummituvalla joka toinen sunnuntai klo. 
�5.00
Ohjaaja Hannu Silvasti  p. 050-5���46

KAIKKIIN OSASTOIHIN OTETAAN MIELELLÄÄN 
UUSIA AKTIIVISIA TOIMIJOITA MUKAAN. JOS 
OLET KIINNOSTUNUT OTA YHTEYTTÄ VETÄJIIN!

Nummitupa
Talonmies 09-�760 6�5 
(talon vuokraaminen, astiasto, sauna)

TANSSIT NUMMITUVALLA
 la. ��.7. Kesäjuhlat*
 la. 4.��. Pyhäinpäivän tanssit
 ti. �5.��. Joulutanssit

• Kesäjuhlat sisältävät kenttäpelejä ja muuta 
 ulkotoimintaa, eli on kokoperheen tapahtuma.
 Päätteeksi tanssit perinteisessä hengessä.
 

Tulkaahan tanssimaan!
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Kesäkuu
9.6. Kesäretki Rokolle ruokailu ja ohjelmaa Syökerin tu-
valla
10.6. Eräkirkko Rokolla klo �0
23.6. Perinteiset juhannuskisat ja -tanssit Nummituvalla

Heinäkuu
6.7. Kulttuuria Lopen Syrjässä, runon ja suven päivä
14 .7. Teatterimatka Mustion Linnaan
21.7. Nummituvan kesäjuhlat
20.-21.7 Sunset Beach Party, Karkkila
29.7. Kulttuuri-ilta Ylisepässä, teemana P. Mustapää

Tapahtumakalenteri
Nappaa talteen tärkeimpien kylämeno-
jen kalenteri. Kalenteriin on jätetty tilaa 
myös omille merkinnöille. Joulukuussa 
Vihtijärvi on Vihti 500 -teeman mukaises-
ti kuukauden kylä. Silloin saamme näkyä 
ja kuulua. On juhlan aika!

Elokuu
11.8. Popjamit �007 Nummelassa 
18.8. Kesäkauden päättäjäiset Syökerin tuvalla
24.-26.8. Vihti 500 -pääjuhlaviikonloppu
24.8. Vihti 500 -juhlakonsertti Vihdin kirkossa klo �9 
ja ��

Lokakuu
21.10. Vihtijärvi-hölkkä klo �� Nummituvalta

Marraskuu
4.11. Tanssit Nummituvalla

Joulukuu
Vihti 500: Kuukauden kylä on Vihtijärvi 
Kauneimmat joululaulut kappelissa, seuraa ilmoittelua
2.12. Kirkkopyhä kappelissa, diakoniamyyjäiset
2.12. Puurojuhla Ylisepässä
4.12. Vihtijärven diakoniailta Riuttarannassa klo �9
8.12. Nummituvan perinteiset pikkujoulut
25.12. Joulutanssit Nummituvalla

$
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KESÄPÄIVÄ VIHTIJÄRVELLÄ
LAUANTAINA 9.6.2007 KLO 9-24

RETKI ROKOLLE, LÄHDÖT SYÖKERIN TUVALTA:
KLO 9 KÄVELIJÄT, KLO 11 PYÖRÄILIJÄT

ROKOLLA TARJOILLAAN MAKKARAA JA LIMUA JA LAULETAAN YHDESSÄ

SYÖKERIN TUVALLA
KLO 15 RUOKAILU

KLO 15-18 OHJELMAA AIKUISILLE JA LAPSILLE

KLO 18-24 BÄNDI JA TANSSIT

LIPUT:
AIKUISET 10 EUROA

LAPSET 5 EUROA
(1 EURO / LIPPU LAHJOITETAAN KYLÄYHDISTYKSELLE)

LIPPUJA ENNAKKOON SYÖKERIN TUVALTA TAI PAIKAN PÄÄLTÄ 9.6.

JÄRJESTÄJÄT:
SYÖKERIN TUPA JA KYLÄYHDISTYS

JUHANI PACKALEN

Vihanneksia, polttopuuta, haketta
ja erilaisia aitatolppia

Suopellontie 589
05720 HYVINKÄÄ

0400 616 958
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T E AT T E R I M AT K A  M U S T I O N  L I N N A A N
Teatterissa hulvattoman hauska ihmissuhteilla leikittelevä farssisoppa.

”PYJAMA KUUDELLE”  Tosi herkullinen naurupommi!

LAUANTAINA 14.07.2007 LÄHTÖ KLO 12:30 SYÖKERIN TUVALTA
Ohjelma:
Lähtö Vihtijärveltä 12:30
Ruokailu klo 14:00 Mustion Linnan talliravintolassa
Tarjolla : Lohiruusu korvasienikastikkeella tai porsaan seläke kermakastikkeella ja 
jälkiruokana mokkajäädyke
Opastettu kierros klo 15:00 päärakennuksessa ja näyttely, johon voi jäädä 
kierroksen jälkeen itsenäisesti tutustumaan.
Teatteriesitys klo 17:00  Pyjama kuudelle
Väliajalla kahvi ja pulla
Esitys päättyy klo 19:00, jonka jälkeen paluu Vihtijärvelle.

Hinta: 70 euroa (sisältää matkan, ruokailun, opaskierroksen, teatterilipun ja kahvin 
väliajalla)
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 30.06. MENNESSÄ
Anu Kuusela 0400-483 640 tai anu.kuusela@pp.inet.fi

Tilinumero LUOP 529731-41780
Saaja:Vihtijärven Teatterimatkat
Matkan hinta sisältää n. 6 euroa/henkilö tukea kyläyhdistyksen toimintaan!!!
KIITOS ETUKÄTEEN!!!!!

TERVETULOA JÄLLEEN JOUKOLLA MUKAAN NAUTTIMAAN
MUSTION ILMAPIIRISTÄ JA MAITTAVASTA RUOKAILUSTA!!

Tmi Anne Hampori

Suntiontie 43, 03790 Vihtijärvi
P. 040-569 2554 koti 09-276 0655

Sopimuksen mukaan
- pienimuotoinen pitopalvelu

- täytekakut, voileipäkakut sekä makeat ja suolaiset leivonnaiset tilauksesta
- siivous ja kiinteistöhuolto
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Vihtijärven osakaskunnan (ent. Vihtijärven  Kalastuskunta) pyydysmerkkien ja lupien myynti 
Syökerin Tupa, puh. 09- 2760 601  
  
Kalastuskunnan esimies Risto Kivistö puh. 09- 2760 689, 0400- 190 895  

 Kalastusohje
- pyydysmerkit ovat ruokakuntakohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille
- enintään 6 kpl / Vihtijärven kylän asukas
- myynti voimassaolevan kalastuskortin haltijalle, korttiin tulee merkintämyydyistä merkeistä
- verkko 30 m, katiska, rysä alle 1,4m, pitkäsiima 100 koukkua, 10 koukkua vaativat yhden merkin jokainen
- ravustus on kielletty toistaiseksi
- pyydykset on aina merkittävä kalastuskunnan merkein ja näkyvin kohoin (3-litrainen kohomerkki)
- talvella merkittävä jään päälle pystytettyyn keppiin omistajan nimi ja merkkien numerot
- kalastuskunnan vesialueella valvontaa suorittavat omat valvojat sekä Hiiden veden kalastusalueen valvojat
  Ilkka Kalatie ja Pekka Koponen
- luvaton pyynti johtaa pyydysten menetyksiin ja ilmoitukseen poliisille

Tarkista lupasi ja se, että kalastat luvallisella alueella! 

Toivotamme sinulle menestystä kalastuksessa ja toivomme sinun turvaavan toisten liikkumisen ja
kalastamisen toimimalle ohjeitten ja valvojien opastuksen mukaan.
 
Erityisesti kiinnitämme kalastajien huomiota rannoilla asuvien rauhan säilymiseen.  
Mikäli sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia kalastuksen suhteen, soitathan numeroon
0400- 190 895 (Risto Kivistö)  

Ohessa kartta Vihtijärven kalastuskunnan lupa-alueesta
- yksityiset vesialueet on merkitty vinoviivoituksella
- kalastus on kielletty yksityisillä vesialueilla verkolla, katiskalla ym. pyydyksillä
- ravun pyynti on toistaiseksi kielletty Vihtijärven osakaskunnan alueella. 
 
Muiden vesialueiden yhdistyksiä:
  
Petäyksen Kalastusseura ry  
Jukka Kyröhonka 
p. 050 - 3701 671 

Ylimmäisten kalastusyhdistys
Pj. Antti Virmavirta
p. 050-573 4784

Siht. Marja-Liisa Anttila 
p. 09 - 2760 790, 040 - 7178 711

Luvat/merkit
Toini Vihtkari
Pentti Jokinen
Kalevi Tuokko

Vihtijärven osakaskunta 

Kartta Vihtijärven kalastuskunnan lupa-alueesta -06

Yksityinen alue 1300 m2

yksityiset vesialueet
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VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA:

KESÄKIRPPUTORI

AUKEAA JÄLLEEN TOUKOKUUN LOPPUPUOLELLA!
 TÄNÄ KESÄNÄ PIDÄMME KIRPPUTORIA

KYLÄNPÄÄN TALOSSA
(Lopentien varrella, osoite Kylänpääntie �, opasteet ohjaavat perille)

AUKIOLOAJAT:
PE      �5 – �9

LA  JA  SU       �� – �8

Otamme vastaan huonekaluja, astioita, työkaluja, kirjoja tai muuta myytäväksi 
sopivaa tavaraa (ei mielellään vaatteita).  

Sinulle jo tarpeeton saattaa olla toiselle aarre!

Toimita myytävät tavarat kirpputorille sen aukioloaikana.
 Kuljetus- tai muissa kysymyksissä ota yhteyttä

 
Kaija Silvasti 050-468 85 90

Kaarina Pullinen 050-�6� �9 67

Myyntivuorosi voit halutessasi käydä varaamassa kirpputorilla sijaitsevasta listasta.

Kirpputorin tuotto käytetään kyläyhdistyksen toiminnan tukemiseen. Toivotamme 
kaikki kyläläiset ja kesäasukkaat tervetulleiksi mukaan kirpputoritoimintaan!

Kylänpäässä tavataan!
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Vihtijärveläisiä yrityksiä
ALEN OY
Hannele Haaranen
Kirjanpidot, tilinpäätökset, verotus
Pyyniemientie ��
0�790 Vihtijärvi
p. (09) �760 750, 040 5�4 049�

ARVO JA KIRSTI PETRELL
Suoramyynti, sahatavaraa, sahausta, mökkimajoitusta, rat-
sastusta
Koivistontie �60
��600 Läyliäinen
p. (0�9) 447 6�9, 040 540 9966

ATERIAPALVELU ANITA VIHTKARI KY
Pitopalvelu
Ylimmäistentie �06�
0�790 Vihtijärvi
p. 0400 794 �74

AUTOKORHONEN OY
Maatalouskoneiden, raskaan kaluston ja henkilöautojen 
korjausta
Ylimmäistentie �06�
0�790 Vihtijärvi
p. 040 57� 6�4� / Lauri Korhonen
p. 040 5�8 4�4� / Heli Mäkelä

ESJ -MUSIIKKI KY
Kytäjäntie �� 0�790 Vihtijärvi
Eija Jokinen, p. (09) �760 7��

HARVITEK KY
Ilmanvaihtotyöt ja suunnitelmat, piipunpellitykset, raken-
nuspellitykset, sadevesijärjestelmät, vesikattotyöt
Harri Vihtkari 
Ylimmäistentie �05� 
0�790 Vihtijärvi
p. 0400 47� �45, (09) �760 607

HIISKULAN KARTANO / HANS BRUMMER
Yli-Sepän juhlatila vuokrattavana
p. 0400 ��7 08�, (09) �760 99�, fax (09) �760 95�

JUHANI PACKALEN
Vihanneksia, polttopuuta, haketta ja erilaisia aitatolppia
Suopellontie 589 057�0 Hyvinkää
p. 0400 6�6 958

KAARINAN PIHA JA PUUTARHA
Piha- ja puutarhasuunnitelmat ja toteutukset, huolto, neu-
vonta sekä koti- ja asiointipalvelu
Lopentie �775
0�790 Vihtijärvi
050 �6� �967

KIRJANPITOPALVELU AVOIN YHTIÖ
Auktorisoitu tilitoimisto
Kirjanpito, tilinpäätökset, veroilmoitukset
Ahokaari � 
05460 Hyvinkää
Anu Kuusela, p. (0�9) 450 870 , 0400 48� 640

KOR – DINATOR KORPINIITTY KY
Projektien hallinta, työpalveluiden välittäminen, trak-
tori- kaivurityöt
Rauhaniementie �8
0�790 Vihtijärvi
p. 040 865 ��80 fax. (09) �869 5040

KULJETUS & MRL J. VIHTKARI KY
Jorma Vihtkari 
Ylimmäistentie �06� 
0�790 Vihtijärvi
0400 48� 97�, fax (09) �760 6�6

KY C. NYHOLM KB
Siivous- ja kotityöpalvelut, pihatyöt sekä pienremontit
Rauhaniementie 9
0�790 Vihtijärvi
p. (09) ��7 �445, 0400 �08 507

LINEAR POWER OY
Karting- autot, varaosat, huollot, autotarvikkeet
Kärrintie 66
0�790 Vihtijärvi
p. (09) �760 78�

LVI NIXU
Asennus, korjaus, huolto 
Niklas Väänänen
p. 040 76�� 40�

PASI NYMAN
Puutavaranosturi puunkorjuuseen
Suopellontie 589
057�0 Hyvinkää
p. 040 767 778�, (0�9) 447 677

PH- RAKENTAJAT OY
Kaikki rakennusalan työt
Suvipirtintie 58 0�790 Vihtijärvi
Keijo Penttinen, p. 0400 777 8�9, fax. ��� 7640

ST-KEK COMPANY OY / S. SALO
Lumen aurausta
Kouluntie �� 
0�790 Vihtijärvi
p. (09) �760 954, 0400 47� �58
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SYÖKERIN TUPA KY
Kahvio-kioski, elintarvikkeita, asiamiesposti ja mat-
kahuolto
Lounas arkisin �0:�0−�4
Karkkilantie 8
0�790 Vihtijärvi
p. (09) �760 60�

TAKSI VIHTIJÄRVI
Suvipirtintie 58  
0�790 Vihtijärvi
p. 0400 47� 8��, 0400 47� 5�9

TMI ANNE HAMPORI
Pienimuotoinen pitopalvelu, sekä siivous ja kiinteistö-
huolto sop.mukaan
Suntiontie 4�
0�790 Vihtijärvi
p. 040 569 �554, 09-�76 0655

TMI TERO PULLINEN
Yritysjohdon ja myynnin koulutuspalvelut
Lopentie �775
0�790 Vihtijärvi
p. 050 �7�8 �99

TMI VK-HOIDOT VILJO KASANEN
Energiahoitoja, ryhmä- ja kaukohoitoa
Rönnintie �8� 
0�790 Vihtijärvi
(09) �760 8�9, 050 56� 857�

TN-YRITYSLAHJAT / TUULA NYMAN
Tilauskalenterit ja muut yrityslahjat
Vaiveronkatu �� A 8
05900 Hyvinkää
p. (0�9) 4�9 �7�, 0400 8�9 784

VIHDIN LAATUTYÖ
Rakennustyö
Suntiontie �� 0�790 Vihtijärvi
Esa Pyykkönen, p. 0400 47� 606, (09) �760 77�

OY WOODECO LTD 
Tri-Flow ja Bel-Ray -erikoisvoiteluaineiden maahantuonti 
ja myynti, afrikkalaisia jalopuita
Ylimmäistentie 77� 
0�790 Vihtijärvi
p. 040 5�7 �559 / Arto, 040 58� �577 / Mika

Yritykset, huomio!
Kaikista muutoksista, lisäyksistä ja pois-
toista on ilmoitettava Anu Kuuselalle (0400-
483640).
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Rosk´n` Roll
keräysautot ongelmajätteille
ja metalliromuille kiertävät
ke 25.7. klo 16:45-17:15
koululla

ROMULUS:
metallijätettä korkeintaan 
henkilöauton peräkärryllisen 
verran.

JOONAS:
ongelmajätettä 50 litraa, 5 
akkua tai vastaava määrä 
kotitalousjätettä.
Tiedustelut: Sanna Lehtonen 
0201 558 343

Romutalkoot 2007
Rautaromut pois nurkista!
Noudetaan suuret, yli 4 kg 

rautaromukasat vaikka kotipihasta.
”Kimppakasat” suositeltavia!

Ilmoitathan paikan:
044-2660 629

Marko Korhonen
K-S Kierrätysmetalli

Konnevedentie 1465 A
41550 HANNULA

Y-tunnus 1982222-3
Fax (014) 847 699

marko.korhonen@ppy.inet.fi

KAARINAN PIHA JA PUUTARHA

- piha- ja puutarhasuunnitelmat 
sekä niiden toteutukset

- puutarhan hoitotyöt ja neuvonta
- koti- ja asiointipalvelu

Kaarina Pullinen 050-363 2967

Lopentie 1775, 03790 Vihtijärvi
kaarinapullinen@gmail.com
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Lopen Maarakennus ja Multa Oy

E.Hietanen, Läyliäinen
p. 0400-449 419
 0400-484 154
 019-443 314

nurmikkomultaa
puutarhamultaa
murskesoraa
kuorikatetta

Kuljetukset myös PIENELLÄ autolla sekä vaihtolavakuljetukset

täytesoraa
seulakiviä
maankaivua myös
pienellä koneella

��



��
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                                   KOR-DINATOR
              Korpiniitty Ky

- Lumenauraustyöt
- Traktorikaivurityöt
 (Välitämme myös maa-ainesten toimitukset ja järeämmät maansiirtotyöt)

- Työpalvelujen välittäminen                                                                                 
 (Pienrakentaminen,puunkorjuu ja jatkokäsittely,traktorityöt yms.)

- Projektien hallintaa
 (Kaikkien samaan kohteeseen liittyvien töiden kokonaishallintaa.)

- Tuotannonohjauksen suunnittelua 
 (Tuotantolaitoksien töiden ja - tuotannon lay-out suunnittelua.)

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

           OY WOODECO LTD
- Tri-Flow ja Bel-Ray erikoisvoiteluaineiden   
 maahantuonti ja myynti
- MITO-tuotteet teollisuuden kunnossapitoon
- jäännöserä afrikkalaisia jalopuita edullisesti

Vihtijärventie 751 03790 Vihtijärvi
Puh. 040-527 2559 Arto
Puh. 040-581 2577 Mika
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Hannele Haaranen
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KAHVILA – KIOSKI 

S Y Ö K E R I N    T U P A
MEILTÄ SAAT: 

                      - vastaleivotut pullat 
               - pasteijat 
               - sämpylät 
               - jäätelöt 
               - virvokkeet 
               - makeiset 

      -maitotuotteet ym. elintarvikkeet 
                              - grillituotteet 
               - lounas arkisin  klo 10:30 14
               - oluet, siiderit, lonkerot 
               - 2kg, 5 kg sekä 11 kg kaasupullot

PALVELEMME POSTI- JA MATKAHUOLTO- 
ASIOISSA 

   VIHTIJÄRVEN JA LAPOON KALASTUSLUVAT 

UUTTA: MIETOJEN (max. 22%) 
ALKOHOLIJUOMIEN
ANNISKELULUVAT

   T E R V E T U L O A 

                       SYÖKERIN TUPASYÖKERIN TUPASYÖKERIN TUPASYÖKERIN TUPA  
        KARKKILANTIE 8 

   PUH. 2760 601 
   

AVOINNA KESÄLLÄ JOKA PÄIVÄ
KLO 21:EEN!
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