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Varpusparvi oli kaiken päivää täyttänyt kupu-
ansa riihen seinämälle varisseista jyvistä tirs-
kuen ja hälisten ja väliin tapellenkin, niin kuin
varpusilla on tapana, ja toiset sivuitse lennäh-
delleet linnut olivat luoneet ylenkatseellisia ja
vihaisia silmäyksiä parveen. Varpuset eivät
suinkaan tuota kunniaa pikkulintujen suurelle
joukolle, sitä mieltä olivat kaikki. Suoraluon-
toisimmat nimittivät heitä ilman muuta alhai-
siksi rosvoiksi, joilla ei ole muuta tehtävää
kuin ryöstää toisten pesiä, tapella ja juoruta.
Juoruta… Niin, joka näki ne kolme varpusta
ruokaansa sulattamassa riihen katolla, voi tus-
kin epäillä sen sanan oikeutusta. Vieri vieressä
ne siinä istuivat ja tirskuivat innokkaasti päät
vastakkain sanoja suoraan toistensa nokkiin.
Ja — kuten kaikki tietävät — juuri sillä tavalla
silloin istutaan ja tirskutaan, kun puhutaan
toisten asioista.
”Ne eivät ole rakentaneet pesää ensinkään,
ne yökehrääjät. Ja kuulkaa, kun se rouva on
muninut munansa maahan, maahan, sanon
minä”, kertoi yksi kolmesta. ”Eihän!!” huusivat
molemmat toiset yhteen ääneen. ”O-on! Kes-
kelle polkua. Kaksi munaa, kiiltävän valkoista
munaa. Siinä se niitä hautoo. Luuletteko, että
sellainen lintu on enää viisas?”. ”Ei ainakaan
kunniallinen!” huusivat molemmat toiset.
”Ovatkohan ne edes kunnollisesti naimisissa-
kaan?” ”Sitä minäkin olen mielessäni ajatellut.
Nykyaikana on niin hirvittävästi turmiollisia
aatteita ja tapoja.” ”Sanokaahan muuta! Mei-
dän varpusten pitäisi suorastaan puuttua asi-
aan — perustaa Turmiollisten Aatteiden ja
Tapojen vastustamisyhdistys, laatia

Aili Konttinen (1906 —1969) oli vihtiläinen
opettaja ja kirjailija. Hänen lintuaiheisia
tarinoita sisältävä kirjansa Pelkkää juorua
ilmestyi vuonna 1951 Inga Donnerin
kuvittamana.

jatkuu seuraavalla sivulla...



Ponnekkaita julkilausumia ja muuta sellaista.”
”Niin. Mutta palatakseni jälleen asiaan: miksi he oi-
keastaan työskentelevät öisin, ne epäilyttävät keh-
rääjät? Minusta siinäkin on jotakin kummallista. Ei-
väthän he ole pöllöjä eivätkä huuhkajia, jotka to-
della ovat sellaisia, että yö sopii heidän tarkoituk-
siinsa paremmin, mutta nämä yökehrääjät! Mitä
syytä heillä on valvoa yöt ja nukkua päivät, sitä mi-
nä en ymmärrä. Hehän syövät perhosia ja kova-
kuoriaisia ja saisihan niitä toki päivälläkin. Minä
muuten luulen, että kehrääjät ovat jotain sukua ter-
vapääskysille — serkkuja tai jotain sinnepäin.”
”Niin ovat. Johan sen näkee niiden jaloista. Ne ovat
sitten niin jalatonta sukua, että ihan naurattaa.
Mutta hyviä lentäjiä ne ovat, se täytyy sanoa.” ”No
tokihan” Muutenhan ne saisivat kuolla nälkään—
ellei nimittäin ruoka itse tahtoisi ryömiä niiden suu-
hun.” Ja silloin kaikki kolme tyrskähtivät nauruun
sen hyvän vitsin vuoksi, että ruoka muka itsestään
— — —
”Mutta vaikka niillä ei jalkoja juuri olekaan, niin on-
pahan niillä sen sijaan suuta niin tervapääskyillä
kuin yökehrääjilläkin. Ne ovat aivan luonnottoman
näköisiä. Uskokaa pois: niiden suupielet ulottavat
ihan silmien taakse! Minä olen katsonut.” ”Ja yö-
kehrääjillä on vielä yläleuka täynnä karvoja.” Taas
tirskuivat kaikki.
”Ja sitten kun ne lentävät mahdottomat kidat am-
mollaan kohti saalistaan, niin se on totisesti näky.”
”Voi, älä puhukaan!” huusivat toiset ja nauroivat
niin, että olivat läkähtyä.

”No ei se ole hääviä niiden yökehrääjien laulukaan.
Kuulitteko, että minä sanoin laulu?” niin jatkui juttu,
”sellaista hurisemista, ettei tahdo päästä uneen,
kuin sitä kuuluu.” ”Uurrrrr örr uurrrrr örr”, matki heti
yksi ja toiset tirskuivat kuollakseen. ”Hyvänen aika,
miten pitää nauraa”, sanoivat he sitten huokaillen ja
kuivaillen silmiään.
”Mutta missä ne muuten viettävät päivänsä; niitä-
hän ei milloinkaan näy, ennen kuin hämärissä?”
”Missäkö! Vielä häntä kysyt! Maassa. Ja vaikkapa
keskellä metsäpolkua. Yökehrääjät eivät nyt kerta
kaikkiaan ole niin kuin muut. Siinä ne nukkua kö-
köttävät silmät ummessa välittämättä mistään.”
”Eipäs haukka vie mokomia — tai ihminen polje”.
”Eivätpähän kajoa… Ne ovat niin maan näköisiä,
ettei niitä kukaan huomaa. Mutta jos nyt ihminen
sattuu ihan kohdalle, niin siirrältäväthän nuo sitten
hieman syrjään. Sellaisia ne ovat, yökehrääjät. Mut-
ta ei tässä ole aikaa jutella, niin mielenkiintoista
kuin se olisikin vaihtaa ajatuksia hyvien ystävien
kanssa. Meikäläisillä on toki muutakin tehtävää kuin
maata päivät päästään.” ”Niin on, niin on”, sanoivat
toiset. ”Ei ole kaikille annettu helppoa elämää.”
Ja sitten ne kolme varpusta huokasivat, kohoutuivat
jaloilleen ja lennähtivät takaisin toisten joukkoon
riihen seinämälle, ja toiset linnut loivat heihin kaik-
kiin ylenkatseellisia ja vihaisia silmäyksiä lentäes-
sään siitä sivu, sillä pahansisuisista ja –suisista var-
pusista ei ole sanottavasti kunniaa pikkulintujen
suurelle sukukunnalle, se on varma.

Vihdin museon ovet ovat lukossa. Museo on pan-
demian vuoksi yleisöltä suljettuna, mutta napakka
kenkien kopina, silkkipaperin rapina, näppäimis-
tön napina ja printterin surina sekä innostunut pu-
heensorina paljastavat, että museon väki ei ole
vaipunut eikä voipunut viruksen viedessä. Muse-
on henkilökunta on hyvässä työvireessä ja suun-
nittelee tulevaisuutta innolla ja luottavaisesti. Kun
työ itsessään on niin mielekästä, ei halua luopua
siitä kaikesta hienosta ja hyvästä, minkä tekemi-
sessä saa olla mukana. Sähköisten palveluiden

kätevyydestä huolimatta, ne eivät aina syystä tai
toisesta ole aivan kaikkien käsillä. Siksi lähestym-
me Teitä, hyvät museon ystävät, myös näin perin-
teisesti postitse paperilla. Tarjoamme Teille keväi-
siä tiedonjyväsiä viljeltäviksi vihtiläisestä vinkkelis-
tä. Uskomme, että tulevaisuuden erinomaiset mu-
seopalvelut rakentuvat perinteisen, digitaalisen ja
inhimillisen vuorovaikutuksen yhteisvoimin, sillä
yhdessä ne ovat aina enemmän kuin osiensa
summa.

Lukijalle



Kevään ilmiöitä sosiaalisessa medias-
sa on karanteenitaide. Ideana on,
että valitaan jokin taideteos, lavaste-
taan sama tilanne uudelleen koti-
oloissa ja otetaan kuva. Me museolla
tartuimme taideteoksen sijaan koko-
elmistamme löytyvään valokuvaan.
Kaatuuko valtuusto, jos kuppi me-
nee nurin? Kuvassa on meneillään
äänestystilanne Vihdin kunnanval-
tuustossa 27.1.1964. Alkuperäisessä
kuvassa ovat Helmi-Briitta Lajunen,
Reino Talonen ja Veikko Helle. Sa-
maa kysymystä pohditaan Vihdin
museolla vielä huhtikuussa 2020.
Muiden tekemään karanteenitaidet-
ta voit ihailla esim. Instagramista
#karanteenitaidetta.

Museon projekteja
Poikkeusoloista huolimatta museolla työtä riittää.
Työn painopiste on vain ollut erilainen näyttelyi-
den ollessa suljettuna.
Syksyllä 2019 museo sai Helsingin kaupungilta
lahjoituksena Tervalammen kartano– ja työlaitos-
museon esinekokoelman. Esineiden siirto Terva-
lammelta museon kokoelmatiloihin alkoi syksyllä
ja saatiin valmiiksi tammikuussa. Sen jälkeen al-
koi esineistön numerointi ja luettelointi, joka jatkuu
edelleen. Museo sai hiljattain lahjoituksena myös
merkittävän osan Vihdin kirjaston entisestä Vihti-
kokoelmasta. Aineistoa on käyty läpi ja sijoitettu
museon kokoelmiin. Museolle vastaikään saapu-
nut entinen Mäntytien päiväkodin lelukokoelma
odottaa vielä läpikäyntiä.
18. maaliskuuta museolla oli tarkoitus avata Ter-

valammelta lahjoitettuun aineistoon pohjautuva
kevätkauden näyttely: Tervalampi — aatelisia ja
alkoholisteja. Näyttelyä rakennettiin innolla ja riva-
kalla vauhdilla. Juuri kun se oli saatu valmiiksi,
jouduimme perumaan ensin avajaiset ja sen jäl-
keen sulkemaan museon ovet yleisöltä kokonaan.
Näyttely avataan heti kun mahdollista ja uudesta
esilläoloajasta tiedotetaan. Tervalammen kartanon
historiasta voit lukea myös Vihti-Seuran seuraa-
vasta Pertun Posti –lehdestä.
Monenlaista muutakin on tehty. Esimerkiksi pääsi-
äisen aikaan museon pihalla ilahdutti värikäs vir-
pomisvitsapuu, jota vitsojen lisäksi koristivat pe-
rinteiset virpomislorut. Museota pihapiireineen on
alettu valmistella nyt jo kesäkuntoon.

Karanteenitaidetta



Kevät on kiireistä aikaa sekä
pelloilla että pihoilla. Vuoden
viljelyskasvit on saatava kylvet-
tyä, omenapuut ja marjapensaat
leikattua ja istutukset saatettava
kuntoon kesää varten.

Vappu vakan pellolle kantaa,
sanotaan. Vapusta alkavat
monen maanviljelijän kiireet.
Ennen vanhaa vappuna oli
tapana myös laskea karja
navetoista laitumelle.

Kotipuutarhuri-kirjassa vuodelta
1919 käydään läpi kevään
puutarhatöitä. Ennen kylvöä ja

istutusta maa pitää valmistella
asianmukaiseen kuntoon, joko
hevos– tai käsivoimin; maapaa-
kut hajotetaan, kivet ja rikka-
ruohojen juuret poistetaan.
Siemenistä  kylvetään ensin
sellaiset, jotka vaativat vähiten
lämpöä itääkseen ja niin edel-
leen. Istuttamiset voi aloittaa
toukokuun lopulla ja jatkaa
lähelle juhannusta.

Kasvukauden tärkeimpiä tehtäviä
ovat kitkeminen, harventaminen,
maan muokkaaminen, kastelemi-
nen ja lannoitus.

Kevättä pelloilla ja pihoilla

Ylhäällä oikealla sisarukset Aar-
ne ja Helvi Lindgren kylvötöissä
Härköilän Sepän talon pellolla
1910-luvulla.
Jyräämistä ja kevätkylvöjä
Sukselan Sipilässä luultavasti
1930-luvulla.
Alhaalla puutarhakurssilaisia
Jokikunnalla vuonna 1927.





Nimikkolajeista moneksi

Sitruunaperhonen keltainen
lentää siivillä somilla.
Katselee se maailmaa
sitruunasilmillä omilla.
Sitruunaperhonen keltainen
lentää kukan päälle.
Maistuu sille mesivesi
melkein kuin mehujäälle.

Tuomas Väätäinen

Liito-orava keskey  metsähakkuut
Fingerpori rautalangasta 14.8.2018

Tikka kapuaa pitkin puuta,
etsien jotakin lähelle suuta.
Sitten se kaarnaa pikkuisen hakkaa
ja pullean toukan suuhunsa nakkaa.

Kuosi: Näsiä (Daphne mezereum)
Kuosin suunnittelu: Satu Kontinen
Valmistuttaja: Nuppu Print Company

Tuija Virtanen



Viisautta Vihrist
Voi ihmettä ihmeem pääl – kun söi silakaj ja jätti pään.
Vihti, Elsa Enäjärvi-Haavio 1932

Auta sää minuu silloin ku rukki hyrrää, mää autan sinuu
silloin kun parma pörrää. (talvi vs. kesä)
Vihti, L. Lehtokoski 1932

Maa marotkin elättää.
Vihti, L. Lehtokoski 1932

Kaks kaimaa vastaa pualta maailmaa.
Vihti, L. Lehtokoski 1932

Ei hyvä sana haavoita.
Vihti, Matilda Sirkkola 1932

Ei yks kivi jauhoi tee.

Vihti, K. Ranta 1932

Parei piän anti kun suur lupaus.
Vihti, K. Ranta 1932

Aurinko paistaa ja sataa, ämmä istuu ja lataa keskeltä
puuropataa ja huamen tekee samal tapaa.
Vihti, R. Ollila 1932

Auta minuu airan päälle,
kyllä itse maahan pääsen.
Vihti, R. Ollila 1932

Ota ajastas vaari, niin et ol leivästäs klaari.
Vihti, Matilda Sirkkola 1932

Kuvissa:
Karl ja Hilma Niemi v. 1949.
Kunnansihteeri Saarisen lapset Pentti ja Suoma
kunnansihteerin talon portailla
kirkonkylässä v. 1940.
Otalammen nuoria työväentalolla 1930-luvulla.
Miehet lyövät korttia Olkkalan tiilitehtaalla.

Sananparsia Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sananparsikokoelmasta.



Vihtikon vastaukset. Vaakasuoraan: 1) Näsiä 3) Helmi 4) Härkä 6)
Helle 7) Vihtijärvi 9) Pikkupässi 12) Rustholkarhu 15) Nummela 17)
Jokikunta 18) Sirola 19) Hevonen 21) Dollytex 22) Sarkka 24) Pe-
rusviiva 25) Karhumäki 26) Halla. Pystysuoraan: 2) Selki 3) Harju 5)
Kessu 7) Viljamakasiini 8) Pietilä 10) Peruna 11) Tuohilampi 13)
Lentokenttä 14) Jarva 16) Myllyniemi 17) Junarata 19) Hipping 20)
Evakko 23) Kustaa

Kevään lehtiä
Lehtileikkeet 1950– ja 1960-lukujen
Luoteis-Uusimaa —lehdistä.

Vihdin museo
Kirkkoniementie 1 ja 4, 03400 Vihti
09 4258 3185
museo@vihti.fi

www.vihti.fi/museo               @vihdinmuseo


