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Kuinka monta kunnanvaltuutettua 
Vihdissä on tulevaisuudessa?

 ■ Vihdin kunnanhallitus 
linjasi maanantai-iltana Luo-
teis-Uusimaa -lehden men-
tyä painoon, kuinka monta 
kunnanvaltuutettua Vihdis-
sä tulevaisuudessa on? Täl-
lä hetkellä valtuutettuja on 
43. Vs. kunnanjohtaja Han-
nu Nummela esittää valtuu-
tettujen määrän pitämistä 
ennallaan.

Uuden kuntalain mukaan 
kunta voi jatkossa itse päät-
tää valtuutettujen määräs-
tä. Vuoden 1995 kuntalais-
sa valtuutettujen lukumäärä 
on sidottu kunnan asukas-

lukuun siten, ettei sen osal-
ta kunnalla ole ollut harkin-
taa. Kesäkuun alusta 2017 
lukien voimassa olevassa 
kuntalain valtuuston kokoa 
koskevassa pykälässä ase-
tetaan valtuutettujen mää-
rälle asukasluvun mukaan

määräytyvä alaraja. Kunta 
voi sen puitteissa itse tar-
kemmin päättää valtuutet-
tujen määrästä, kunhan il-
moittaa lain mukaisesta ala-
rajasta poikkeavasta pää-
töksestään oikeusministe-
riölle vaalivuotta edeltävän 
vuoden loppuun mennessä

Vuoden 2017 kuntavaa-
lit järjestetään 9. huhti-
kuuta 2017. Uusi kuntala-
ki astui voimaan 1. touko-
kuuta 2015 ja kunnallis-
vaalien vaalipäivä siirret-
tiin lokakuulta huhtikuul-
le. Vaalipäivä on jatkossa 
huhtikuun kolmas sunnun-
tai, mutta pääsiäisen vuoksi 
vaaleja aikaistetaan viikolla 
vuonna 2017. Myös vaali-
en nimi muutettiin kunnal-
lisvaaleista kuntavaaleiksi.

– Kouluille apua
suunnistuksen
opetukseen

Rasti-Vihti painottaa
nyt kuntosuunnistusta
Seurasta noussut  
maailmanmestareita

 ■ Vihdissä suunnistettiin 
aiemminkin, mutta 15.11. 
1976 perustettiin suunnis-
tuksen erikoisseura Ras-
ti-Vihti.

Seuran puheenjohtajina 
ovat toimineet Jukka Kal-
liokoski, Timo Jokisuu, 
Tenho Sallinen, Ensio La-
kanen, Jarmo Viirto, Har-
ri Lepistö, Sami Levijo-
ki, Tiina Moisander, Mat-
ti Viirto, Ilkka Forsman, 
Risto Huuhtanen, Jouni 
Moisander ja Jan Reijo. 

Nykyään Rasti-Vihti kes-
kittyy alkeis- ja kuntosuun-

nistukseen, karttojen teke-
miseen sekä kilpailujen jär-
jestämiseen.

Kilpasuunnistus on nyt 
taustalla, mutta seuran ri-
veistä on vuosikymmenten 
varrella noussut viisi maa-
ilmanmestaria: Raili Salli-
nen MM-viestikultaa 1975, 
Kari Sallinen MM-kultaa 
1985, Erkki Hellsten kou-
lusuunnistuksen MM-kul-
taa 1988,  Jonne Lakanen 
nuorten MM-kultaa 1999 ja 
Jani Lakanen MM-kultaa 
kahdesti, vuosina 2001 ja 
2006. – mkl

Suomen Suunnistusliiton ansiomerkein palkittuja rastivihtiläisiä: Esko Heikinaho (vas.), Timo Jokisuu, Jouni Moisander, Pauliina 
Salo, Tiina Moisander, Leena Seppälä, Olli Moisander, Pirjo Moisander, Erkki Jokisalo, Eero Laine, Ilona Kuittinen, Matti Mäkilä, Esa 
Litja, Harri Lepistö, Ilkka Forsman, Kimmo Salenius, Hannu Syrjänen ja Niko Sorvari.– Kuva: Asko Ojanne.

Jokisuun suunnistajaperhettä: Timo Jokisuu ja Petra Jokisuu 
nyt silloin ennen. – Kuva: Asko Ojanne.

Moisanderin suunnistajaperhettä: Rasti-Vihdin varapuheenjohtaja Jouni Moisander ja kaksos-
tyttäret Pauliina Salo ja Leena Seppälä. – Kuva: Asko Ojanne.

Erkki Jokisalo esittelee kuvaansa isästä ja pojasta suunnistamassa. Rasti-Vihdin puheenjohtaja 
Jan Reijo ja johtokunnan jösen Kimmo Lindholm (oik.) palkitsivat seuran kuvakisassa myös Pirjo 
Moisanderin ja Asko Ojanteen.

Tässäkin pöydässä kaikki suunnistavat, osa myös kilpailee kuten Samuli Nio (vas.). Esko Heikinaho 
(oik.) on ollut Rasti-Vihdissä mukana alusta saakka, Eero Laine melkein alusta. Miehet toimivat 
ratamestareina. Takana Lea Laine. Samulin vierellä Jaana Nio ja Matilda Laine.

40-vuotias Rasti-Vihti juhli ja 
jakoi ansiomerkkejä

 ■ – Ensi vuonna ei järjeste-
tä kilpailuja vaan panoste-
taan Vihdin koulujen suun-
nistuksen opetukseen tar-
joamalla opastusta ja hy-
välaatuisia karttoja, kertoi 
Rasti-Vihdin puheenjohtaja 
Jan Reijo.

40-vuotias Rasti-Vihti viet-
ti ’’seuran historian suu-
rimpia bileitä’’ Otalammen 
työväentalossa lauantaina. 
Juhlaväkeä oli lähes sata 
henkeä.

Iltarasteilla huima 
kävijämäärä
Ra-Vi:n juhla pääsi alka-

maan, kun Halikkoviestis-
sä mukana olleet lähes 20 
seuran jäsentä ehtivät pai-
kalle. Juhlassa ei jäykistelty 
eikä pidetty pitkiä puheita. 

Puheenjohtaja loi napa-
kan katsauksen suunnis-
tuksen erikoisseuran toi-
mintaan tänään.

–  Rasti-Vihti painottaa 
kuntosuunnistusta, mikä 
on nostanut jäsenmääräm-
me 190:ään. Tällä kaudel-
la oli keskiviikkorasteilla 
noin 3  600 suoritusta. 30 
keskiviikkorastia vuodessa 
on iso määrä järjestää tal-
koilla, ja uusia talkoolaisia 
toivotaankin mukaan, sanoi 

Jan Reijo.
Rasti-Vihti on pitkään 

hoitanut Nummelan toria, 
talkootyötä seuran hyväk-
si sekin.

Tiina Moisanderille 
hopeinen 
ansiomerkki
Rasti-Vihti palkitsi aktiivi-

sia jäseniään Suomen Suun-
nistusliiton ansiomerkein.

Hopeinen ansiomerkki: 
Tiina Moisander.

Pronssinen ansiomerkki: 
Ilkka Forsman, Harri Le-
pistö, Olli Moisander, Pir-
jo Moisander, Matti Mäki-
lä, Kimmo Salenius, Niko 
Sorvari.

Hopeinen ratamesta-
riplaketti: Jouni Moisan-
der, Timo Jokisuu.

Pronssinen plaketti: Esko 

Heikinaho.
Suomen Suunnistusliiton 

tunnustusmerkki: Erkki Jo-
kisalo, Tuomo Kontinaho, 

Ilona Kuittinen, Eero Lai-
ne, Esa Litja, Pauliina Salo, 
Leena Seppälä, Hannu Syr-
jänen.

Juhlailta päättyi 
tanssilattialle
Erkki Jokisalon juonta-

ma juhla alkoi hiljaisella 
hetkellä seuran pitkäaikai-
sen sihteerin Leena Huuh-
tasen muistolle.

Ilta jatkui taianomaisesti: 
Taikuri Samir viihdytti niin 
lapsia kuin aikuisia. Ohjel-
massa oli myös Rasti-Vih-
ti -aiheinen tietovisa.  

Kenenkään ravilaisen ei 
tällä kertaa tarvinnut lei-
poa eikä pitää kahviota, 
sillä juhlaruokailu oli tilat-
tu ulkopuolelta.

Eteisaulassa pyöri isolla 
tv-ruudulla valokuvanäyt-
tely seuran taipaleelta. Ku-
vakilpailuun saatiin noin 
70 valokuvaa, ja kolme ku-
vaajaa palkittiin: Erkki Jo-
kisalo, Pirjo Moisander ja 
Asko Ojanne. 

Hyväjalkaisina tunnettu-
ja suunnistajia houkutte-
li tanssilattialle Mia Holi 
bändeineen. – mkl


