
VIHTI-SEURA RY    TOIMINTAKERTOMUS 

     VUODELTA 2019 

 

 

 

Vuosi 2019 oli Vihti-Seura ry:n 73. toimintavuosi. Seuraan kuului 620 jäsentä. Jäsenmäärän kasvu 

on jatkunut kuluneena toimintavuonna. Vihti-Seuran tavoitteena on omalla toiminnallaan ja 

hankkeillaan olla edistämässä kotiseutuhenkeä ja vihtiläisyyttä. 

 

   
Hallitus Jäsenet  

puheenjohtaja Tapio Karjalainen  

varapuheenjohtaja Markku Tolvanen   

isäntä Paavo Hacklin   

isäntä, jäsenkirjuri Kari Huhtilainen  

isäntä  Pentti Kurunmäki  

isäntä 

emäntä 

Timo Roms 

Aila Lindroos 

 

emäntä Marja-Liisa Suontaka  

emäntä, vastaava toimittaja Susanne Vuorinen  

sihteeri Minna Kela 

Hallitukseen kutsuttiin   

museotoimenjohtaja Heidi Tammelin  

rahastonhoitaja Sirpa Niemi  

 

 

Hallitus kokoontui 11 kertaa: kolmesti Vihdin museolla, 2 kertaa Marja-Liisa Suontaan kotona 

kirkonkylässä, 3 kertaa Kuvaveljien studiolla Nummelassa, kevätkokouksen yhteydessä Vihdin 

Kinossa kirkonkylässä ja kahdesti Vihdin kirkonkylän uudella campuksella, joka sittemmin on 

saanut viralliseksi nimekseen Vihdin kirkonkylän koulukeskus, Vihko. Näistä jälkimmäinen kerta 

oli syyskokouksen yhteydessä.   

 

Toiminnantarkastajina toimivat Tarja Sahramaa ja varatoiminnantarkastajana Tarja Saario.  

 

Vihti-Seura ry on seurannut aktiivisesti kaavoitushankkeita, ja antoi vuonna 2019 kaavalausunnon 

Vihdin kirkonkylän keskustan asemakaavaluonnokseen. Vihti-Seura ry ottaa kaavalausunnoissa 

kantaa toimintaideansa mukaisiin asioihin kuten kulttuuriympäristöön, rakennushistoriaan, 

muinaismuistoihin, ympäristöarvoihin ja kansalaistoimintaan. Vihti-Seura on esittänyt Vihdin 

kunnalle myös nimestystyöryhmän perustamista. Vihti kehittyy kovasti ja Vihti-Seura toivoo 

kaavoituksen yhteydessä katujen nimeämisessä Vihdin historian vahvempaa huomioimista.  

 

Vihti-Seura ry jatkoi kotiseutulehden, Pertun Postin, julkaisemista. Lehden numerot ilmestyivät 

kesä- ja joulukuussa. Kesäkuun lehden pääteemana oli rautatie ja joulukuun lehden talvisota. Lehti 

tulee ilmestymään jatkossakin kaksi kertaa vuodessa. Lehden julkaisusta on vastannut 

toimituskunta, jossa ovat toimineet Susanne Vuorinen (pj, vastaava toimittaja), Pentti Kurunmäki, 

Kari Huhtilainen ja Timo Roms. Lehti taitettiin ja painettiin Painokiilassa.  

 

Vihti-Seura ry myönsi kuusi stipendiä Vihdin lukion, Luksian, Kuoppanummen, Nummelanharjun, 

Otalammen sekä Vihdin yhteiskoulun opiskelijoille/oppilaille. Myöntämisen kriteereitä olivat 

Vihdin tunnetuksi tekeminen, kotiseututyö, käsityötaidon ylläpitäminen tai erityisen 



kotiseutukiinnostuksen osoittaminen. Koulut valitsivat stipendien saajat. Lisäksi Vihti-Seura 

maksoi yhden yläkoulun oppilaan ja hänen huoltajansa seuran syysretkelle. Etu annettiin vuonna 

2019 Vihdin yhteiskoulun valittavaksi. Jatkossa etu kiertää Vihdin eri yläkouluilla. 

  

 

TAPAHTUMIA 2019 

 

24.3.2019 Vihti-Seura ryn kevätkokous pidettiin Vihdin Kinossa. Ennen kokousta katsoimme 

elokuvan Lentsu ja kuulimme Vihdin Kinon historiasta Anneli Stickin kertomana. Tilaisuuteen 

osallistui 75 henkilöä. 

 

4.5.2019 Uusien vihtiläisten retki järjestettiin yhteistyössä Vihdin kunnan, Vihdin seurakunnan ja 

Vihdin Opaskerho Hiidenheilojen kanssa. Retkellä tutustuttiin opastetusti Vihdin eri kyliin, 

nähtävyyksiin ja harrastusmahdollisuuksiin. Retkelle osallistui 35 henkilöä. 

 

8.5.2019 Kevättalkoot Kirkkoniemessä, jossa siistimme Pyhän Birgitan kirkon aluetta. Talkoisiin 

osallistui12 henkilöä. 

 

18.5.2019 Vihti-Seura ryn kevätretki Espooseen, kohteena olivat tällä kertaa Espoon keski- ja 

pohjoisosat. Retkellä vierailtiin Hyvinvointikartano Kaisankodissa eli Pakankylän kartanossa, 

Bodomin kartanon mailla, Mankbyn kylässä, Glimsin talomuseossa ja Espoon tuomiokirkon 

alueella. Aamukahvit nautittiin Kirkkonummen puolella Majvikissa. Retkelle osallistui 35 henkilöä. 

 

3. – 4.8.2019 Vihti Race -tapahtuma. Vihti-Seura ry osallistui Vihti Race -seikkuilutapahtuman 

järjestämiseen pitämällä tehtävärastia Kämmenlammen laavulla. Koko tapahtuman teema oli Vihdin 

luonto ja Vihti-Seuran rastilla kilpailijat suorittivat kasvitunnistusta. 

24.8.2019 Vihti-Päivät. Vihti-Seura ry piti Vihti-Päivien ajan Viljamakasiinia avoinna. 

25.8.2019 Pertunpidot pidettiin kirkonkylällä Pääkonttorissa. Juhlien teema oli juna-aiheinen ja 

siellä tarjottiin menuna Raiteiden maukkainta ruokaa. Pitojen juontajana toimi Olli Pakalén ja Erkki 

Pulkki puolestaan kertoi pienoisrautatieharrastuksestaan. Tapio PTJ Koskisen luennoi Vihti-Seuran 

omistaman veturin kunnostuksesta. Ohjelman lomassa kuunneltiin rautatieaiheista taustamusiikkia 

eri vuosikymmeniltä. Pitoihin osallistui 85 henkilöä. 

7.9.2019 Vihti-Seura ryn syysretki Mänttään, jossa vierailtiin Serlachius museo Göstassa ja 

Gustafissa. Ohjelmassa oli myös draamaopastus ja Paperiperkele näyttely. Aamukahvit nautittiin 

Vehoniemen Alamajalla. Paluumatkalla pysähdyttiin Myllyrannan Uniikeissa putiikeissa ostoksilla 

ja iltakahvilla Turengin vanhalla asemalla. Retkelle osallistui 52 henkilöä.  

31.10.2019 Uudenmaan kotiseutuyhdistysten yhteinen tapaaminen Vihdissä. Vihti-Seura ry 

toimi isäntänä Päivölässä järjestetyssä tapaamisessa. Mikael Mäkelä esitteli Päivölän historiaa ja 

toimintaa.   

17.11.2019 Vihti-Seura ryn syyskokous Vihdin kirkonkylän koulukeskus, Vihkossa. Ennen 

syyskokousta Eversti Hannu Kontiainen piti esitelmän aiheesta Kahdeksankymmentä vuotta 

talvisodasta. Vihdin yhteiskoulun rehtori Minna Kela kertoi Vihdin kirkonkylän uudesta 

koulukeskus Vihkosta ja vuosikokouksen jälkeen oli mahdollista tutustua uuteen rakennukseen 

hänen johdollaan. Osallistujia oli 41. 



14. - 15.12.2019 Naistenmessut Luksiassa Nummelassa. Vihti-Seura rylla ja Vihdin museolla oli 

yhteinen pöytä tapahtumassa kotiseututeemalla. Vihti-Seura rylla oli uusi Roll-upp messuilla.  

Kotisivut (www.vihtiseura.fi) ja Vihti-Seura ryn Facebook ovat olleet aktiivisessa käytössä. 

 

Uudenmaan kotiseutuyhdistykset ovat kokoontuneet vuoden aikana kahdesti pohtimaan yhteistyön 

mahdollisuuksia. Edustus on ollut Vihdistä, Karkkilasta, Nummelta, Lohjalta (kaksi yhdistystä), 

Sammatista, Karjalohjalta, Nurmijärveltä, Tuusulasta, Mäntsälästä, Askolasta ja Pornaisista. 

Kokouksessa Ojamolla Vihti-Seura rytä edustivat Tapio Karjalainen, Pentti Kurunmäki, Sirpa 

Niemi ja Timo Roms. Jälkimmäinen tapaaminen järjestettiin Vihdissä, jossa osallistujia oli reilu 30. 

 

Suomen kotiseutuliiton vuosikokouksessa Tuusulassa 9.8.2019 Vihti-Seura rytä edusti Pentti 

Kurunmäki. 

 

Vuoden 2019 tärkeä hanke on ollut muutaman edellisen vuoden tapaan Pertun Posti -lehti. Juttuja 

lehtiin on saatu hienosti ja erityiskiitokset lehden teosta kuuluvat toimituskunnalle.  

 

Sirpa Niemi on hoitanut retkien suunnittelun, käytännön järjestelyt ja toiminut mainiona oppaana. 

 

Vihti-Seura ryn standaarin sai vuonna 2019 Tapio Karjalainen sekä Marja-Liisa Suontaka. 

 

http://www.vihtiseura.fi/

