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67. vuosikerta – nro 101

Tänään

Ympäristöministeri
Krista Mikkonen
Kotinäyttelyn
suojelijaksi

■ Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr)
on 25.6.-5.7.2020 Nummelassa järjestettävän Sepänpihan
Kotinäyttelyn suojelija.
Sepänpihan Kotinäyttely esittelee uudenlaisen, ilmastoystävällisemmän tavan asua pientalossa metropolialueella.

Jouluruokien
paistinrasvat
kierrätetään
dieseliksi

Sivu 7

■ Vihdissä kerätään sekä kirkonkylässä että Nummelassa
kinkun ja muiden jouluruokien
paistinrasvat talteen, niitä hyödynnetään Nesteen MY -kierrätysdieselin valmistuksessa.
Yhdestä rasvakilosta saatavalla määrällä dieseliä ajaa
noin kolme kilometriä

Sivu 5

Suomen kaikkien aikojen menestynein pitkän matkan hiihtäjä, urallaan muun muassa Wasaloppetin ja Finlandia-hiihdon voittanut Pauli Siitonen tutki torstaina
iltapäivällä Haimoossa viljeltyjä mustakuusia. Siitonen tuli Haimooseen valitsemaan ja kaatamaan kotiinsa Espooseen tulevan joulukuusen.

Jouluun virittäytyminen
alkaa kuusen kaadolla
– Joulukuusen kaataminen omin käsin on elämys perheille,
sanoo haimoolainen joulukuusikasvattaja Pekka Anttonen
■ – Tästä se jouluun virittäytyminen alkaa. Kuusi luo tunnelmaa jouluna kotiin, sanoo
Suomen kaikkien aikojen menestyksekkäin kestävyysmatkojen hiihtäjä Pauli Siitonen. Espoossa asuva Siitonen ja joukko
muita Masters-sarjojen hiihtäjiä
vierailivat torstaina iltapäivällä
Kaitilan tilalla Haimoossa valitsemassa sekä kaatamassa joulukuuset koteihinsa.
Kaitilan tilalla Pekka Anttonen perheineen on kasvattanut joulukuusia noin 20 vuoden ajan. Kaitilan tilan ideaan
kuuluu tarjota elämys.
– Joulukuusen valitseminen ja
kaataminen omin käsin on elämys perheille, hän toteaa.

Kaitilassa joulun alla vierailee
paljon lapsiperheitä varsinkin
pääkaupunkiseudulta.
– Lapsille on iso elämys jo
traktoriajelu kuusien luokse.
Tuuhea, kaunis kuusi kuuluu
kiinteästi suomalaiseen jouluperinteeseen. Tänäkin jouluna
lähes jokaisessa vihtiläiskodissa juhlan tunnelmaa osaltaan
luo kuusi.
– Joulukuusi on pitänyt pintansa, lähes jokaiseen kotiin ostetaan jouluksi kuusi. Kuusen
tuoksu tuo joulun tunnelmaa,
toteaa Pekka Anttonen. – ew

Sivu 9

– Joulumieli tulee
toisten auttamisesta
■ – Minulle tulee joulumieli,
kun voin olla avuksi, sanoo Autoliiton Luoteis-Uudenmaan paikallisosaston hallituksen jäsen
ja koko maan tiepalvelutoiminnasta vastaava Tapani Virtanen.
Tänäkin jouluna vajaa kymmenen tiepalvelumiestä turvaa
tiellä liikkujia Vihdissä, Karkkilassa ja Pusulassa. Virtanen sa-

noo, etteivät tiepalvelutoiminnan
perusteet ole muuttuneet mihinkään vaikka autot ovat kehittyneet valtavasti 50 vuoden ajan.
– Pulassa ja avuntarpeessa on
aina ihminen. Autamme ihmisiä, vaikka huollamme ja hoidamme heidän autojaan. – ew

■ Joulua vietetään perhepiirissä leväten ja rauhoittuen. On levon aika, kun arjen kiireet ovat
hetkeksi väistyneet taka-alalle.
Myös Vihdin kunnanjohtaja Erk-

ki Eerola keräntyy jouluna perheen kanssa yhteen ja hiljentyy
joulun viettoon.

Sivu 22

■ Nummelaan
perustetaan
vuoden 2020 keväällä ViaDia
Senioritalo. ViaDia Länsi-Uusimaa ry on saanut Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta 270 000 euroa
ViaDia Senioritalon perustamiseksi Vihtiin. STEA antoi
hankkeella rahoituksen vuosille 2020-2022. Hanke saa lisäksi Sakari ja Päivi Sohlbergin säätiöltä avustusta vuokraa
varten. Senioritalo toimii yhteistyöalustana ikäihmisten palveluja tuottaville vihtiläisille
yhdistyksille, oppilaitoksille ja
seurakunnille. -to

Sivu 16

Heijastavia eläinaiheisia
asusteita kierrätysnahasta
Vihtijärveläinen Mari Hennola hyödyntää kierrätysmateriaaleja
■ Vihtijärveläinen Mari Hennola (29) tekee heijastavia asusteita sekä painaa käsin autopaitoja miehille. Hänen yrityksensä
Taikapaja marihennola valmistaa käsityönä kierrätysnahasta heijastavia rintaneuloja sekä
laukkukoruja.
– Tarjoan myös muita ompelupalveluita ja teen tilauksesta
esimerkiksi hää- ja juhlamekkoja, Mari kertoo.
Mari Hennola on koulutukseltaan vaatetusalan artesaani
sekä mallimestari. Yrittäksi ryhtyminen oli hänelle itsestäänselvää, sillä vaatetus- ja käsityöala
ei juuri tarjoa valmiita työpaikkoja. – to

Sivu 8

Sivu 16

Joulua vietetään
rauhoittuen perhepiirissä

Nummelaan
ViaDia Senioritalo

Mari Hennolan 6-vuotias tytär Peppi on
innokas piirtäjä. Hän piirsi jouluaiheisen joulukortin ystävälleen, joka muutti
Vihtijärven koulusta Haimoon kouluun.
Ero ystävästä oli mielessä ja Peppi
halusi muistaa kaveriaan. Peppi käy
nyt esikoulua Vihtijärven päiväkodissa,
jonka vieressä sijaitsee koulurakennus,
jossa hän aloittaa koulunkäynnin ensi
vuonna.
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– Kuusi tuo tunnelmaa jouluna
Suomen kaikkien aikojen menestynein
pitkien matkojen hiihtäjä Pauli Siitonen
haki kuusensa Haimoosta
■ – On kyllä komeita kuusia. Vaikea tässä on valita
mieluista, kun kaikki ovat
niin nättejä, sanoo Suomen
kaikkien aikojen menestynein kestävyysmatkojen
hiihtäjä Pauli Siitonen ja
antaa katseensa kiertää haimoolaisessa maisemassa.
Siitonen ja joukko muita sarjojen hiihtäjiä vierailivat torstaina iltapäivällä
Kaitilan tilalla Haimoossa
valitsemassa sekä kaatamassa joulukuuset koteihinsa. Kaitilan tilalla tarjotaan ihmisille entisaikojen

perinnettä, joulukuusen valitseminen metsästä ja sen
kaataminen omin käsin.
Muutamien kuusien välillä Siitonen pohtii valintaansa, kunnes käsi tarttuu
viereisiä kuusia hieman pidempään, tuuheaan joulupuuhun.
81-vuotias Siitonen antaa
tilan isännän, Masters-hiihtokuvioista hänelle tutuksi
tulleen Pekka Anttosen
kaataa kuuseensa.
– Lonkat ovat siinä kunnossa etten voi enää hiih-

tää ja välttelen kumaraan
menemistä.

Joulun tunnelmaa
Joulukuusella on Espoossa asuvalle Pauli Siitoselle
suuri merkitys.
– Kuusen hakemisesta
alkaa jouluun virittäytyminen. Kuusi luo tunnelmaa
jouluna kotiin. Kyllä aito,
kaunis kuusi pitää kotona olla.
Joulun tunnelmaa tänä
vuonna latistaa sää.
– Harmillista, ettei lunta
ole. Vettä on satanut paljon tässä kuussa. Sade ja
pimeys saisivat jo päättyä.
Voi kun tulisi pakkasta ja
runsaasti lunta, toivoo entinen mestarihiihtäjä.

”Näkymätön mies”

Pekka Anttonen kasvattaa luomukuusia Haimoossa Kaitilan
tilalla. Hän merkitsee kuuseen tiedot kasvatuspaikasta.

Luistelutyylin kehittäjänä pidetty Siitonen muisteli
Haimoossa torstaina myös
hiihtouraansa. Hän sanoo
olleensa ”näkymätön mies”.
– Kun olin Suomen maajoukkueessa ja pääsin vuoden 1968 Grenoblen olympialaisiin, edessäni oli
menestyksekkäämpiä suomalaisia kuten esimerkiksi Eero Mäntyranta. Hiihdin kuitenkin ihan hyviä
sijoituksia, Salpausselällä
oli kerran viidelläkympillä kolmas ja Holmenkollenilla neljäs.
1970-luvulla
Siitonen
päätti panostaa pitkiin
kestävyyshiihtoihin. Niissä menestystä tuli, hän
voitti
Finlandia-hiihdon
vuosina 1976-1980 ja Saksassa käytävän König-Ludwig-Lauf-kilpailun vuosina
1974, 1976–1979 ja 1981.
Italian Marcialongan hän
voitti 1972.
Ehkä merkittävin saavutus on kuitenkin Ruotsin
Vasaloppetin voitto 1973.
Vasaloppet on Ruotsissa vuosittain maaliskuun

– Joulukuusen kaataminen
on elämys perheille
■ Tuuhea, kaunis kuusi
kuuluu kiinteästi suomalaiseen jouluperinteeseen.
Tänäkin jouluna lähes jokaisessa vihtiläiskodissa
juhlan tunnelmaa osaltaan
luo kuusi. Kaitilan tilalla
Pekka Anttonen perheineen on kasvattanut joulukuusia noin 20 vuoden
ajan. Kaitilan tilan ideaan
kuuluu tarjota elämys.
– Joulukuusen valitseminen ja kaataminen omin
käsin on elämys perheille,
hän toteaa.
Kaitilassa joulun alla vierailee paljon lapsiperheitä varsinkin pääkaupunkiseudulta.
– Lapsille on iso elämys jo traktoriajelu kuusien luokse.

Kuusikauppaa
pitkään
Pekka Anttonen on tehnyt kuusikauppaa pitkään.
– Jo isäni aikoinaan teki
joulukuusi kauppaa. Itse
aloitin
kuusikauppiaana vuonna 1972 Helsingin Munkkiniemessä, siellä
minulla oli parikin myyntipaikkaa.

Kuusen kasvu vie
aikaa vuosia
Pankkialalla työuransa
tehnyt Pekka Anttonen innostui joulukuusien viljelystä, Kaitilan tilan maille istutettiin 1990-luvun lopulla
3 000 omorikaa eli serbiankuusta. Nyt Haimoossa kas-

Vihdin kirkonkylän kupeessa asuva Esko Kaipainen avusti torstaina Haimoossa Kaitilan tilalla
pitkien matkojen mestarihiihtäjä Pauli Siitosta kuusen kantamisessa.
ensimmäisenä sunnuntaina järjestettävä maailman
suurin yksittäinen maastohiihtokilpailu. Hiihdettävä
matka Sälenistä Moraan on
noin 90 kilometriä.
Haimoossa Siitonen muisteli Pekka Anttoselle ja
hiihtäjäkavereilleen kahvikupin äärellä, kuinka hän
ei ensin ymmärtänyt voittaneensa kilpailua.
– Lähdimme heti alusta
alkaen ruotsalaisen Thomas Magnussonin ja muutaman muun hiihtäjän irtiottoon. Irtiotto jatkui ja
onnistuimme Magnussonin

kanssa karistamaan muut
kannoiltamme. Lopulta minunkin piti vähän hiljentää
vauhtia, säilytin kyllä näköetäisyyden Magnussoniin
pitkillä suorilla.
Kun Siitonen tuli loppusuoralle, hän nautti yleisön
kannustuksesta. Maaliviivan
ylitettyä hän luuli tulleensa toiseksi.
– Suutahdin Suomen
joukkueenjohtajalle, joka
onnitteli minua voitosta.
Sanoin jääneeni matkalla
Magnussonin taakse.
Lopulta selvisi, että Magnusson oli pysähtynyt mat-

kan varrella voitelemaan
suksiaan.
– Hänet oli ympäröinyt
niin iso yleisöjoukko, etten huomannut häntä lainkaan kilpailun aikaan. Voitto oli yllätys.
Pauli Siitosella on tuleville vuosille toive. Toive,
joka elää voimakkaana.
– Toivoisin niin kovasti,
että joku toinenkin suomalainen voittaisi Vasaloppettin. Mutta ilmeisesti ihan
lähivuosina kenestäkään
suomalaisesta ei ole sen
voittajaksi. -ew

vaa joulukuusia muutaman
hehtaarin alueella.
– Kuusen kasvatus vie
lajikkeesta riippuen aikaa
8-12 vuotta. Kotimainen
metsäkuusi on perinteinen
joulupuu kuusen luontaisilla kasvualueilla. Joulupuiden kasvatukseen sopivia
puulajeja ovat lisäksi serbiankuusi eli omorikakuusi, okakuusi, mustakuusi,
palsamipihta, lännenpihta, siperianpihta ja douglaskuusi.
– Mustakuusi on lajike,
joka tämänhetkisten selvitysten perusteella saattaa
sopia myös allergisille, toteaa Anttonen.

Kuusi ei saa kuivahtaa
■ Parhainkin joulukuusi
vaatii oikeaa käsittelyä säilyäkseen upeana pitkään.
Kuusen jalasta sahataan
pois pieni kantti, jotta puu
saa vettä uuden imupinnan
kautta. Ensimmäisenä päi-

vänä jalka upotetaan vesiämpäriin, jolloin kuusi
imee vettä runsaasti. Kuusen voi leudolla kelillä viedä terassille odottelemaan
joulua. Mikäli puu on päässyt jäätymään, viedään se

vuorokautta ennen sisälle
ottoa esimerkiksi autotalliin sulamaan.
– Missään vaiheessa puu
ei saa päästä kuivumaan,
sanoo Pekka Anttonen.

– Kuusen tyvestä pitää sahata pieni kantti, jotta puu saa vettä uuden imupinnan kautta, sanoo
Pekka Anttonen.

