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Käsissänne on uusi lehti, joka sisältää palveluhakemiston 
sekä tietoa Vesilahden lasten ja nuorten harrastustoimin-
nasta.

Tähän lehteen päädyimme kutsumaan mukaan neljä las-
ten ja nuorten parissa pääasiassa vapaaehtoistyöllä toimi-
vaa yhdistystä:  Vesilahden Visa, Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Vesilahden yhdistys, Vesilahden Valkohännät ja 
Vesilahden-Tottijärven 4H-yhdistys. 

 Ensi vuonna lehtemme ilmestyy alkuvuodesta ja jos yh-
distyksenne toimii lasten / nuorten hyväksi, olkaa hyvä ja 
ottakaa yhteyttä tämän vuoden loppuun mennessä leh-
den tekijöihin niin pääsette mukaan 2017 lehteen esitte-
lemään harrastustoimintaanne.
 Mukana olevien yrittäjien ansiosta lehti toteutui, suu-
ri kiitos teille! Samalla yritykset tukivat 320 eurolla edellä 
mainittuja neljää yhdistystä ja summa jaetaan tasan yhdis-
tysten kesken.

Tervehdys teille lehtemme lukijat!

Haastattelut: 
Ulla Aurio
ulla.aurio@gmail.com

Ilmoitusvalmistus
Tarja Kovero

Taitto, kuvien käsittely
Armi Lylykangas

armi@grafal.com koverotarja@gmail.com

N:o 1/toukokuu 2016
Painos 3.000 kpl
Julkaisija:
Grafal Oy & Lupiina Tmi

Lehti ilmestyy jatkossa kerran vuodessa ja jaetaan jokaiseen kotiin ja yritykseen Vesilahdessa.

En asu Vesilahdella. Mutta voisinpa paikka-
kunnalle vaikka muuttaa. Hyvinkin. Kutsukort-
ti oli nimittäin houkutteleva. 

 Tapasin muutaman päivän aikana joukon ve-
silahtelaisia aktiivisia ihmisiä. Jokainen heistä 
edusti yhtä tai useampaakin paikallista toimi-
jaa. Kyselin. Ja he vastasivat. Vastaamalla he 
ikään kuin piirsivät kutsukorttia. 

 Se kaikki, mitä kuulin niistä erilaisista las-
ten, nuorten ja perheiden mahdollisuuksista 
osallistua, toimia, tehdä, tulla ja mennä, se oli 
jo sinällään hämmästyttävän monimuotoista. 
Mutta vielä suuremman vaikutuksen minuun 
teki vesilahtelaisten aktiivitoimijoiden oma 

innostus, heistä huokuva ilo, toimintahalu ja 
rohkeus uuteen.

 Kiitos teille kaikille tässä julkaisussa esiin tu-
leville haastateltavilleni. Kanssanne oli tavatto-
man mieluisaa toimia ja toimittaa. Onnea teille 
ja kaikille muillekin Vesilahdella toimiville jär-
jestöille. Palataan uusien aktiivien kanssa asiaan 
ensi vuoden palvelu- ja harrastusjulkaisuissa. 

Hyvä Vesilahti!

Ulla Aurio
toimittaja

Houkutteleva kutsukortti

& PALVELUHAKEMISTO 2016
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ANTENNI -JA TIETOVERKKOTYÖT 
Digiantenni Toni Koskinen Oy  22  
0500 889 039 
 
APTEEKIT  
Lempäälän Keskus Apteekki  22 
03 375 0955   
Apteekki Ideapark 22
044 568 0050

ARKKITEHTITOIMISTO 
3design  22  
050 538 2094

AUTOKORJAAMO 
Raikon korjaamo ja huoltopalvelu 22
03 373 9571  

ELINTARVIKEKAUPAT 
K-Market Vesilahti   23
03 373 8000
S-Market Vesilahti  23
010 767 1470 

ELINTARVIKKEIDEN SUORAMYYNTI
Kurjen tila Oy    25
041 5289672 
Jutilan tila   25
040 585 5837, 040 521 6855
      
ELÄIMET 
Ajanvietti   23
0400 610 511 
Tassupolku   23
045 230 8778 

HIERONTA 
Hieroja Elina Asikainen 23
050 359 5624

KAUNEUSHOITOLA
Kauneuskeskus Nina Ortiz 24
045 231 7166

KAUNEUS/KUTSUT/MUOTI JA SISUSTUS
Marikan Unelma  24
044 303 4419 

KUKKAKAUPPA 
Vesilahden Kukka  24
050 525 1838

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS 
Design Inkamaria  24
040 590 5825 
Tuulan Taidelasitorni 24
050 599 3205

KYLMÄ-JA KUUMAHUOLTO/
KODINKONEHUOLTO
Kylmä-kuumahuolto Matikka Oy 25
03 375 2484, 0400 628 870  

KIINTEISTÖVÄLITYS 
Esko Vesasto LKV   25
0400 630 440

MAANRAKENNUS, KONEURAKOINTI,
SORAT, MURSKEET JA KULJETUKSET 
Mika Hakkinen  26
040 555 2502
Kuljetus & Koneurakointi J. Nuora 26
040 548 2160 
Maanrakennus Esko Halme Oy 27
0400 236 610
Maanrakennus Jari Kivijärvi  26
0400 298 565
Maanrakennus Y. Haataja  26
0400 687 865, 0400 904 167 
Mökkitalkkarit/Aapelin Pelit Oy 26
0400 907 066
Lauri Takku  26
040 019 3151
Vesilahden Kalliomurske Oy 26
0400 490 379 
V. Viitanen Oy  26
03 546 4343, 0400 169 380

ME PALVELEMME VESILAHDESSA
Yrityksen nimen jälkeen on sivunumero, josta löydät tarkempia tietoja.

Luettelossa on mukana myös joitakin Vesilahden ulkopuolella sijaitsevia yrityksiä, jotka sijaitsevat lähikunnissa.
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METSÄKONEURAKOINTI 
Metsätyö Miikkulainen Oy   28
040 526 7004, 0400 130 551 
Metsäkoneurakointi Vastamaa Oy 28
0400 333 381 

MITTARIHUOLTO
Mittarihuolto Pentti Järvenpää Ky 29
0400 236 020

MÖKKITALKKARI 
Vesilahden Mökkitalkkarit 29
0400 907 066

PARTURI-KAMPAAMOT 
Parturi-kampaamo Vesilahden Saaga 24
044 574 5773 
Hius- & Kauneushuone Anni 24 
03 373 8510 

PIHA- JA PUUTARHAPALVELUT
Piha- ja puutarhapalvelu Jepp 28
040 910 9070  
Vesilahden Mökkitalkkarit 29
0400 907 066

PUUN KAAATO, HAKETUS, RAIVAUS JA SAHAUS 
Valkkisten Lämpö Oy 28
0400 895 850, 040 736 9822 
Piha- ja puutarhapalvelu Jepp 29
040 910 9070

PUUTAVARAN KULJETUS
Kuljetus J & J Viikari 28
0400 298 644, 040 747 2382, 040 866 7865

PUUTAVARAN SAHAUSPALVELU 
Jaakkolan Saha ja Höylä Ky 28
03 373 6951, 0400 159 991

PUUSEPÄNTYÖT, RAKENTAMINEN
Kristallipuu Oy  30
040 717 0798      

RAKENTAMINEN, REMONTOINTI
Arto Helo Tmi  30
040 554 6096
Paavilainen Tuomo Tmi  30
0400 545 462  

RAUTAKAUPPA 
Narvan Rauta- ja maatalous Oy 31
03 373 7330

RUOKAILUPAIKAT, KAHVILAT
Grilli-Kahvila Koskenvoima 32
050 442 8998
Lounaskahvila Kurkitupa 32
041 490 0916
Makujen Makasiini, Pizzeria 32
03 373 8260   
RYHMÄRUOKAILUT TILAUKSESTA
Maatilamatkailu Ala-Orvola 32
03 373 8032, 040 504 9673 
Tilausravintola Hukianhovi 32
03 373 8412 , 050 558 5712 
 
SÄHKÖASENNUKSET 
Best-Sähkö Oy  30
0400 628 824
Sähkö-Hoikkanen Oy 30
045  672 0800 
  
TAKSIT JA TILAUSLIIKENNEPALVELUT 
Taksi Leena Hartikainen 33
0400 719 319  
Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy  33
040 741 2433/Tavarakuljetukset
Taksi- ja Tilausliikenne A. Arvela   34
040 560 0062/Taksit, 0400 339 862/Bussit 
Vesilahden Liikenne 34
050 321 0006 
Vesilahden Taksipalvelu 34
050 587 4678 

TIETOKONEOHJELMAT 
Yrjö Punkari Tmi   35
040 746 3070

TILITOIMISTOT 
Kirjanpitopalvelu Raija Marttila 35
040 583 8422 
Vesilahden Tilitoimisto Ky 35
010 666 6246
 
TILOJEN VUOKRAUSTA 
- kokous- ja juhlatilaisuudet 
Ala-Orvola/Maatilamajoitus 32
03 373 8032, 040 504 9673 
Hukianhovi  32
03 373 8412 , 050 558 5712 
Vesilahden Vanhustentaloyhdistys ry     32 
044 544 0551

VIIHDE- JA OHJELMAPALVELUT 
Vähtärin Sävelet  35
044 295 9636 

Vesilahden seurakunta 18-19             Vesilahden kunta 20-21
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4H. Tämän numero-kirjain -yhdistelmän syvin olemus on edelleen monelle perusringin ulkopuolella olevalle ky-
symysmerkki. Avataan siis vähän: Alkujaan Amerikasta lähtenyt kansainvälinen 4H-toiminta rantautui Suomeen 
1920-luvulla. Ensimmäiset kerhot kulkivat vielä maatalouskerhojen nimellä. Itse kerhotoimintakin liittyi alussa 
paljolti maatalouteen. Sittemmin nimeksi tuli 4H ja kerhoihin astuivat ajan mallit.
  4H –toiminta on suunnattu lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä heitä on mukana toiminnassa pelkästään Suomes-
sa lähes 80 000. Toimintaa on yli 250 paikkakunnalla. Kysymyksessä on Suomen suurin nuorisojärjestö. 

Riina kehuu kerholaisiaan:

”Vesilahden nuoret ovat tosi taitavia!”

Kun vastapäätä istuu nainen nimeltään Riina Markko-
la, ja kun hänet ”päästää” valloilleen, niin eipä kestä 
kauan, kun toimittaja ja muukin lähiympäristö on imais-
tu 4H:n henkeen. Riina Markkola on Pirkkalan-Lempää-
län ja Vesilahden-Tottijärven 4H-yhdistysten toiminnan-
johtaja. Hän on itse kuin kutsukortti, iloinen ja työstään 
sekä nuoristaan innostunut.
   – Englanninkieliset, järjestömme nimeen liittyvät ydin-
sanat ovat Head (pää), Heart (sydän), Hands (kädet) ja 
Health (terveys).  Ja sama vielä suomalaisittain eli Har-
kinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Siinä ovat 4H:n 
kivijalat. 

Hyvät eväät elämälle
– ”Hyvällä Harrastuksella Huomisen Huipulle”. Tämän 
oman 4H-sloganini taustalla on pitkä kokemukseni jär-
jestössä. Olen nähnyt, kuinka kerhoissamme mukana 
olleet ja niissä askel askeleelta enemmän vastuuta ot-

taneet ja vähitellen itse ohjaajiksi kasvaneet nuoret 
näyttävät menestyvän huomattavan hyvin myös var-
tuttuaan, toteaa Riina.
   – Olipa kysymys sitten kokki-, heppa- tai askarteluker-
hosta tai isommille suunnatuista erikoiskerhoista, on il-
miselvää, että harrastuksen myötä harrastaja kasvaa ja 
kehittyy. Monet Vesilahdenkin tytöt ja pojat ovat istu-
neet sittemmin nuorisovaltuustoissa tai toimineet mo-
nissa muissa vastuullisissa ja vaativissa tehtävissä. 
   Riina Markkolan mukaan kerhoissa opitaan iloisen 
yhdessäolon lisäksi kuin oheistuotteina vaikuttamisen 
keinoja, säännöllisyyttä, suunnitelmallisuutta, itsenäis-
tä toimintaa ja paljon muuta.

Kokkausta ja ajokortteja
– Vesilahdella nuorimpien ehdoton ykkössuosikki on 
kokkikerhotoimintamme. Innostus on valtava. Ruuan-
laitto kiinnostaa selvästi lapsia. 

Teksti: Ulla Aurio Kuvat: Riina Markkola

Rämsöön kokkiker-
hossa tehtiin peru-
nasta herkkuja, 
mm. sipsejä.
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 – Yläasteikäiset ovat puolestaan motivoituneet suo-
rittamaan Ajokortti työelämään -kurssin. Sen käyneet 
oppivat jo varhain muun muassa sen, miten laaditaan 
työhakemus, mikä on työtodistus, kuinka tehdään cv, 
miten määrittyy palkkaus ja monia muita työelämässä 
eteen tulevia asioita. 
 – Olemme opetelleet kerhoissa nuorten kanssa myös 
yrityksen perustamista sekä sen pyörittämistä. Yksi Ve-
silahden aktiivisista eli trumpetisti Teo on pistänyt pys-
tyyn jo oman yrityksen, kertoo nuorista ylpeä toimin-
nanjohtaja. – Useat meidän lukioikäiset 4H-laisemme 
jatkavat toimintaa lasten kerhojen vetäjinä.
 Riina kertoo kuulleensa, että monet työnantajat osaa-
vat nykyään jo poimia työhakemuksista nuoria, joilla on 
jo valmiiksi suoritettu työelämän ajokortti taskussaan. 
– Siitä ropisee kuulemma hakijalle plussia.

Ajassa tanakasti mukana
Pirkanmaalainen 4H-toiminnanjohtaja on hyvin perillä 
siitä, että järjestöä tuntemattomat kuvittelevat kerho-
laisten harrastavan edelleenkin vain perinteistä porkka-
naviljelyä ja lannoitesäkkien keräilyä. – Toki me teemme 
sitäkin, mutta ehdottomasti paremmin meidät voi profi-
loida ajassa tanakasti mukana olevaksi järjestöksi. Siitä 
kertonee muun muassa mediakerhomme, jossa harjoit-
telemme kotisivujen tekemistä, kuvaamme pienimuo-
toisia elokuvia, osasta on tullut aktiivisia bloggaajia, 
jotkut ovat erikoistuneet instagramiin ja niin edelleen. 
 – Ei ole lainkaan harvinaista, että opettajat tulevat 
pyytämään nuorilta mediakerholaisilta apua tietotekni-
siin pulmiinsa. Nuoremme ovat tosi taitavia, sanoo Rii-
na Markkola.

Kesäleirille
Tänä kesänä 4H järjestää yhteistyökumppaneineen Ve-
silahdella perinteisesti kolme kesäleiriviikkoa. – Leirit 
ovat liikuntapainotteisia, mutta sisältävät toki myös as-
kartelua, monenlaista pelaamista ja ennen kaikkea ilois-
ta yhdessä oloa. Lämmin ruoka leirille ostetaan kunnal-
ta, mutta välipalan leiriläiset valmistavat itse. Sekin on 
osoittautunut mieluisaksi puuhaksi useimmille.
 Riinan mukaan leiriviikoilla voi tulla lyhyemmäksi tai 
pitemmäksi ajaksi, tai olla vaikka yhden väliviikon pois 
ja tulla takaisin. Joustavaa ja helppoa siis. – Kunhan vain 
tiedämme järjestäjinä aikataulut etukäteen, painottaa 
Riina.

 Toiminnanjohtajan ääni on lämmin, iloinen ja 
kutsuva, kun hän sanoo vesilahtelaisille nuorille: 

TERVETULOA!

Yhdistyksen nettisivuilta selviävät 
myös syksyllä käynnistyvät kerhot ja 
muut toimintamuodot sekä kylät ja 
paikat, joissa kerhoja pidetään.

Leiriviikoilta voi kysellä vapaita 
paikkoja vielä tässäkin vaihees-
sa. Yhteystiedot löytyvät sivulta 
vesilahden-tottijarven.4h.fi. 

”Järjestöä tuntemattomat 
kuvittelevat kerholaisten 
harrastavan edelleenkin vain 
perinteistä porkkanaviljelyä 
ja lannoitesäkkien keräilyä.”
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Kun perheen lapset olivat vielä pieniä, Leena Paulajär-
vi-Jalosella oli mielessään yksi hyvin olennainen ky-
symys. – Mietin, mitä kaikkea haluan omille lapsilleni. 
 – MLL tarjosi yhden luontevan vastauksen. Manner-
heimin Lastensuojeluliitto (MLL) on kansalaisjärjestö, 
joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lap-
suuteen. Tästä syystä ja ystäväni innostamana lähdin 
mukaan toimintaan.

 Vaikka Leenan tie MLL:n Vesilahden paikallisosastos-
sa on ollut vastuiden ottamisen suhteen hyvin nopea 
ja nousujohteinen, painottaa tämä nykyinen yhdistyk-
sen varapuheenjohtaja, että joukkoon voi tulla myös 
vapaasti ”kellumaan” eli vain osallistumaan. – Ketään 
ei pakoteta vastuupaikoille. 
 Leenan mukaan vapaa osallistuminen Vesilahden 
MLL:n paikallisosastossa tarkoittaa mahdollisuutta läh-
teä mukaan muun muassa tenavajumppaan. – 2-4 –vuo-
tiaiden jumpassa lapsen vanhempi on mukana ja 4-6 
-vuotiaat jumppaavat jo itsenäisemmin.

 Lasten tanssiliikuntaa MLL:n puitteissa kunnassa har-
rastaa kaksi ryhmää. – Että se onkin mukavaa katselta-
vaa, kun pienet tytöt tanssivat välillä afrikkalaisten sä-
velten tahdissa, välillä discomusan mukana, sitten har-
joitellaan luovia baletin askeleita ja seuraavaksi he saat-
tavat tutustua perinteisen valssin hienouksiin. 

Mitä haluat omille lapsillesi?

MLL:lla on tarjolla monta vastausta

Teksti: Ulla Aurio | Kuvat: Helena  Autti, Mirka Halme ja Leena Paulajärvi-Jalonen

Vuoden takaisilla Narvan markkinoil-
la MLL veti askartelupistettä, jossa 
tehtiin muun muassa saippuakupla-
puhaltimia rautalangasta ja helmistä 
sekä askarreltiin pulmapelejä.

Perhekahvilan vappurieha oli kävijöille 
mieleen muutama vuosi sitten. 
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Vaavinkaisissa on menossa värikylpy eli vauvat pötköt-
televät lattialla ja saavat ”maalata” koko vartalollaan 
paperia erilaisilla syötävillä ”maaleilla” esim. marjaso-
seella.

EHDOTA!

Samalla kun paikallisosaston aktiivinen Leena toivottaa 
lapset ja vanhemmat tervetulleiksi MLL:n toimintaan, 
hän haluaa aktivoida lisää ja laajemminkin. 
 – Meidän järjestömme on hyvin avoin uusille ideoil-
le, joten jos mielessäsi on jokin oivallinen ajatus toimin-
nasta, jolla vesilahtelaisten perheiden hyvinvointia voi-
si lisätä, ota rohkeasti yhteys. Ehdota! 

 Vaavinkaiset on paikallisosaston vertaistukiryhmä, jo-
ka on suunnattu 2-6 kuukauden ikäisten lasten vanhem-
mille ja heidän vauvoilleen. – Tämä toiminta on osoit-
tautunut erityisen oivaksi kotiutumismalliksi  esimerkik-
si juuri kuntaan muuttaneille uudisasukkaille. Monet 
vanhemmat ovatkin jatkaneet kokoontumisiaan jopa 
vuosia, osallistuttuaan ensin 10 kerran Vaavinkais -ryh-
mään, kertoo Leena.

 Syys- ja kevätkaudella MLL:n Vesilahden osasto järjes-
tää maanantaisin kirkonkylässä, Tapolan pirtillä perhe-
kahvilan. Myös Narvassa on vastaavanlaista toimintaa.  
 – Kahvilamme on auki aina klo 9-12. Tämän ajan si-
sällä joukkoon voi liittyä mihin kellonaikaan vaan, il-
moittautumisia ei tarvita. 
 – Perhekahvila taitaakin olla se matalimman kynnyk-
sen tie tulla toimintaamme mukaan ja aloittaa siitä sit-
ten aktiivisempi osallistuminen, jos siltä tuntuu, toteaa 
Leena.  
 Vesilahdella MLL järjestää myös lapsille suunnattu-
ja virkistäviä teatteriretkiä, elokuvamatkoja tai tuot-
taa paikkakunnalle innoittavia esiintyjiä tai esiintyjä-
ryhmiä. – Joskus kohdistamme virkistystoimet puhtaas-
ti äiteihin, jotta he jaksaisivat, kertoo Leena.
 Ja nyt kun kesä alkoi, alkavat myös MLL:n leikkikent-
täviikot. 
 – 6.6. alkaen järjestämme ohjattua ja valvottua leik-
kikenttätoimintaa kirkolla, Narvassa ja Ylämäellä. Tar-
kemmat ajat löytyvät nettisivuiltamme vesilahti.mll.fi.

 – Ja osallistummehan me luonnollisesti kunnan kesä-
kauden avaukseen markkinapäivänä kauppa-aukiolla, 
kertoo Leena Paulajärvi-Jalonen. – Tämän kaiken lisäk-
si ovat sitten vielä erilliset talvi- ja joulujutut, mutta nii-
hin on vielä paljon aikaa. Nyt kesäillään! 

Lisää tietoa: 
vesilahti.mll.fi

Lastentarvikekirppiksen MLL on pitänyt Vesilahdella 
useana vuonna.
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Ensi kesänä osa vesilahtelaisista partiolaisista matkaa 
Evolle osallistuakseen jättimäiselle Roihu -leirille noin 
17 000 muun partiolaisen kanssa.  
 Leirimatkalle lähtijöiden joukossa on luonnollisesti 
paikallinen partioperhe eli Vaasvainiot. Isä Hans toi-
mii Vesilahden Valkohännät -lippukunnan johtajana, äi-

VETOVOIMAISET VALKOHÄNNÄT 

Teksti: Ulla Aurio

ti Pia kantoi samaa vastuuta aikaisemmin. He molem-
mat vetävät myös vartioita, eli pienryhmiä, joita niitä-
kin Vesilahdella toimii pitkästi toistakymmentä. Vaas-
vainioiden tytär Marika ja pojat Mikael ja Miikka ovat 
osallistuneet jo varhaislapsuudestaan saakka tämän 
maailmanlaajuisen järjestön toimintaan. 

Mikä partiossa vetää puoleensa? Mikä on se vetovoima-
tekijä, joka saa Vesilahden tapaisessa pienessä kunnassa 
yli 200 henkilöä liittymään partiojärjestöön? Mikä saa 
niin monta Vesilahden lasta, nuorta ja aikuista innostu-
maan toiminnasta, joka vie väkensä luontoon, opettaa 
metsän salat, kouluttaa joukkonsa seikkailemaan, tar-
pomaan, rakentamaan, selviämään, auttamaan ja otta-
maan vastuuta. Ovatko ne juuri nuo syyt? Nekö vetävät?

Taitoja ja kavereita 

– Partiossa oppii todella monenlaista, se on kyllä totta. 
Juuri siellä olen ainakin itse oppinut sytyttämään nuo-
tion oikein. Ja myös sammuttamaan sen turvallisesti. 
Partion ansiosta osaan kulkea ja käyttäytyä luonnos-
sa ja ymmärrän myös luonnon syvemmän merkityksen.  
Olen oppinut lisäksi suunnistamaan ja saanut järjestön 
kautta aivan mahtavan kaveriporukan, kertoo 16 -vuo-

Isojärven vaelluksella kesällä 2015.

Tytär Marika ja äiti Pia ovat molemmat aikamoisia par-
tiokonkareita. Mutta niin ovat myös perheen miehetkin.

Kuva: Ulla Aurio

Kuva: Vaasvainioiden arkisto



  VAUHDIKAS VESILAHTI        11      

tias Marika Vaasvainio, joka tällä hetkellä opettaa op-
pimiaan taitoja nuoremmille Narvan kololla.  
 Marika kokee partion harrastukseksi, joka tarjoaa 
harrastajalle aina uutta haastetta. – Ja kun haasteen 
selvittää, siitä syntyy tunne, että on onnistunut ja että 
on jossakin asiassa hyvä. Se kannustaa, sanoo Marika. 
Äiti Pia nyökyttelee vieressä. – Monet partiolaiset ko-
kevat kovasti turvalliseksi sen, että toiminnassamme on 
aina mukana myös aikuinen.   
 – Meitä partiolaisia on todella Vesilahdella kunnan 
kokoon nähden paljon. Mutta lisää mahtuu. Eli otta-
kaa yhteyttä joko lippukunnan johtajaan tai meihin 
muihin aktiivitoimijoihin. Tämän jutun yhteydessä on 
myös osoite Valkohäntien nettisivuille, josta selviää pal-
jon tietoa järjestöstämme. Olemme myös Facebookissa. 
Uusille tulijoille pyrimme aina löytämään oikean var-
tion, toteaa Pia Vaasvainio. 

Vesilahden kunnanvaltuusto luovut-
ti keväällä Aktiivinen nuorisotoimija 
-kunniakirjan partiolippukunta Val-
kohännille. Kuvassa kunnianosoitus-
ta vastaanottamassa Roosa Keinänen. 

Valkohäntien leiripaikassa Mustalammilla syntyy gourmetateria vaikka 
trangialla.

Lisää ohjaajia kaivataan 

Pian mukaan Vesilahden Valkohännät kaipaa joukkoon-
sa nyt myös muutamia uusia ryhmien vetäjiä. – Ehkäpä 
kuntamme uudisasukkaiden joukosta löytyy henkilöitä, 
joilla on jo jonkin verran partiotaustaa ja he olisivat val-
miita ottamaan vastuun yhden vartion vetämisestä ker-
ran viikossa tai vaikkapa joka toinen viikko. 

Vääriä luuloja 

Vaasvainion konkaripartiolaiset Marika ja Pia halua-
vat molemmat ampua alas harhakäsityksen, että par-
tiotoiminta vaatisi osallistujalta erikoishienon ja kalliin 
varustuksen. – Aivan tavallisella perusrepulla tässä pär-
jää ja pääsee alkuun. Makuualustojakin saa lainaksi, jo-
pa makuupusseja. Ja osallistumismaksut lippukunnassa 

Kuva: Inka Valtamo

Kuva: Vaasvainioiden arkisto
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Kuvat: Tarja Kovero

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Yhteydet partiolippukunta 
Vesilahden Valkohäntiin:  

Hans Vaasvainio 
LPKJ  
Vesilahden Valkohännät ry 
hvaasvainio@hotmail.com
http://valkohannat.net

Laiturillakin voi meloa.

on pyritty aina pitämään hyvin kohtuullisina, kertovat 
Vaasvainion ladyt.  
 – Mutta sitten, jos joku ryhtyy kertakaikkiseksi elä-
mäntapapartiolaiseksi, niin kyllähän tähän lajiin saa ra-
haa myös uppoamaan, tietää Pia. 
 – Sitäkään ei tarvitse pelätä, että uusilta tulijoilta odo-
tetaan heti alkuun täyttä taidokkuutta. Moni meistä on 
aloittanut vastuuopiskelunsa huolehtimalla leirillä, et-
tä padassa on lämmintä vettä.  

Aina valmiina! 

Partioon liittyy paljon iloa. Ja runsaasti naurua. Kaut-
ta vuosikymmenten ovat partiolaiset koko maailmassa 
luvanneet myös olla AINA VALMIINA! – Lupauksemme 
tarkoittaa, että minä menen ja autan, jos joku pyytää 
apua ja tiedän pystyväni sitä antamaan, kiteyttää Ma-
rika Vaasvainio partiolaisten tunnuslauseen.  
 – Aina valmiina -lupauksemme tarkoittaa meille myös 
sitä, että voimme tehdä ja auttaa, vaikka ei olisi pakko. 
Ja sitäkin, että kannamme vastuuta yhteisistä asioista. 
Partiolupaus on ikään kuin vastavoima ”ei kuulu mul-
le” -asenteelle. 
 Pian mukaan partiossa kasvetaan parhaimmillaan yh-
teiskuntavastuuseen, yhteisöllisyyteen ja sisäiseen yrit-
täjyyteen. – Samalla kun opimme muodostamaan ter-
veen suhteen luontoon, yhteiskuntaan ja toisiin ihmi-
siin, opimme myös muodostamaan suhteen itseemme, 
toteaa Marika.  

Syksyllä 

Kun uusi toimintakausi avautuu syksyllä 2016, tutkitaan 
Vesilahden Valkohäntien vartiokoloilla luontoa oikein 
suurennuslasin avulla. – Meidän tarkoituksemme on op-
pia tekemään havaintoja nyt entistä tiedepainotteisem-
min. Ehkä pääsemme tarkastelemaan käytännössä jopa 
tulivuoren purkauksen syvintä olemusta, avaavat Pia ja 
Marika Vaasvainio. Ja sanovat samalla uusille tulokkail-
le, että TERVETULOA!  

LYHYESTI:
• muoto: sekalippukunta
• jäsenmäärä: n. 195
• piiri: Hämeen partiopiiri
• taustayhteisö: Vesilahden seurakunta

Kuva: Markus Perko

Kuva: Vaasvainioiden arkisto

Jatkuu
edelliseltä
sivulta

Aina valmiina palvelemaan musiikilla - iloisella mielel-
lä ja rennolla meiningillä. Olet tervetullut laulamaan 
ja soittamaan Partiokööriin. Kysy lisää Päivi Saloselta 
puh. 040 519 1614.
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Valkohännät toimii Vesilahden 
seurakunnan ”siipien suojassa”.

Tässä rakennetaan Mustalammille leiriporttia.

Partiolla on paljon annettavaa niin 
lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Par-
tiossa jokainen kokee elämyksiä, op-
pii ja kasvaa.

7–9-vuotiaiden sudenpentulaumojen 
toimintaa värittävät leikit, seikkailut 
ja tarinat. 

10–12-vuotiaden seikkailijajoukkueet 
opettelevat partion perustaitoja ja ret-
keilevät paljon. 

12–15-vuotiaiden tarpojavartioiden 
ohjelmassa korostuu yhdessä toimimi-
nen ja kavereiden kanssa koetut elä-
mykset. 

15–17-vuotiaiden samoajavartioiden 
partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena 
osana ryhmänohjaajakoulutus ja joh-
tamisharjoittelu. 

18–22-vuotiaat vaeltajavartioiden oh-
jelmaan kuuluu niin Suomesssa kuin 
ulkomaillakin toteutettavia projekte-
ja, joissa tutustutaan muiden paikka-
kuntien ja maiden partiolaisiin. 

Tutustu tarkemmin: www.partio.fi

Kuva: Inka Valtamo

Kuva: Vaasvainioiden arkisto
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Vesilahden Visassa urheillaan, harrastetaan ja kilpail-
laan useassa eri lajissa. Seuran perinteet ulottuvat 60-lu-
vulle asti. Toiminta on muotoutunut kunkin ajan tarpei-
den ja aktiivisten jäsenten mukaan. Seuran historian ai-
kana on kilpailtu ja harrastettu muun muassa yleisurhei-
lussa ja hiihdossa sekä pelattu jääkiekkoa, pesäpalloa ja 
lentopalloa. Jäsenmäärä on kivunnut jo 500 paremmal-
le puolelle, mikä tarkoittaa yli 10 prosenttia kunnan vä-
kiluvusta. Tänä päivänä aktiivisia jaostoja ovat saliban-
dy, jalkapallo, yleisurheilu ja lentopallo. 
 Visan tärkein tehtävä on tarjota lapsille ja nuorille 
edullisia harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia lähellä 
kotia. Näemme roolimme vahvana kasvattajaseurana, 
jolloin tehtävämme on tarjota ja osoittaa polkuja urhei-
lijana kehittymiseen. Tavoitteenamme on saada mah-
dollisimman moni lapsi mukaan urheilutoimintaan ja 
omaksumaan liikunnalliset elämäntavat. 

 Visan jäsenmäärältään suurin ja vahvaa juniorityö-
tä tekevä jaosto on salibandy. Visassa on useita junio-
rijoukkueita, nuorimmat 2011 syntyneitä, sekä harras-
teryhmiä. Tilojen puutteen vuoksi joukkueet harjoitte-
levat myös Lempäälässä. Jaoston laadukkaasta juniori-
toiminnasta ovat esimerkkeinä Tampereen isoissa seu-
roissa menestystä saavuttaneet entiset visalaiset (kulu-
neella kaudella Koovee -00 SM-hopeaa, Classic -01 SM 
4. sija ja Nokian KrP -02 Eliittisarjan hopeaa). 
 Kirkonkylän tekonurmikenttä tarjoaa loistavat puit-
teet jalkapalloiluun. Visan jalkapallo on piristynyt uu-
den kentän myötä ja uusia juniorijoukkueita on voitu 
perustaa vuosittain. Nuorimmat palloilijat ovat vuosina 
2009-2010 syntyneet. Visan miesten joukkueen runko-
kin on seuran omia junioreita. Miehet jatkavat tuleva-
na kautena vitosdivisioonassa. Joukkueiden, niin mies-
ten kuin junioreidenkin, kotiottelut pelataan tekonur-

Vesilahden Visa ry – Vahvaa junioritoimintaa

Teksti: Jenni-Maarit Ketola
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TUTUSTU VISAN TOIMINTAAN JA ILMOITTAUDU
JÄSENEKSI: vesvi.sporttisaitti.com

mella, joten tervetuloa mukaan toimintaan ja kannus-
tamaan omia. 
 Tekonurmella harjoittelevat myös Visan yleisurheili-
jat. Yleisurheilujaosto käynnisti kauden Visa -maasto 
cupilla Anttilanvuoren pururadalla. Yleisurheilujaos-
ton kesäisin järjestettävä yleisurheilukoulu kerää lähes 

100 lasta liikkumaan ja opettelemaan hyppy-, heitto- 
ja juoksutekniikoita. Kesän aikana kisataan Visa -cup, 
jossa kaverista voi ottaa mittaa useissa yleisurheilula-
jeissa. 

Lähde mukaan liikkumaan!
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Lentopallomerkkistä lajia on pelattu Vesilahdessa jo 
vuosikymmeniä, mutta säännöllinen junioritoiminta 
käynnistyi vasta syyskuussa 2003, jolloin Arto Saren, Ti-
mo Honkakunnas ja Ari Paloniemi kokosivat ensimmäi-
sen harjoitteluryhmän yläasteen salille. 
 Aluksi harjoitusringissä oli sekä tyttöjä että poikia, 
ikähaitarissa 7-12 v. Siitä starttiryhmästä osallistui tusi-
nan verran junnuja D- ikäisten sekasarjassa, maailman 
suurimpaan lentopalloturnaukseen Power Cupiin, Ro-
vaniemellä kesäkuussa 2004. Myöhemmin Vesilahden 
Visan väreissä lentopallo on profiloitunut pitkälti tyttö-
jen ja naisten lajiksi. Toki muutamia miehiäkin palloilee 
viikoittain ns. lentopallon höntsyryhmässä. Vielä 2000- 

luvun alkupuolella Visan miehet pelasivat kilpailumie-
lessä alasarjoissa. 

ANNUKKA
Junioritoiminnan vakiinnuttua ja valmennuksen muu-
tuttua osin aiempaa tavoitteellisemmaksi, on se mah-
dollistanut Visan väreistä pääsyn alueleirien ja aluejouk-
kueiden kautta myös maajoukkueeseen ja sitä kaut-
ta liigatasolle. Tämän lentopalloilijapolun Visan kasva-
teista on saanut kokea Annukka Paloniemi.  Annukka 
oli nuorin 7 v- ryhmästä, joka aloitti v. 2003 lentopal-
loharrastuksen. Sen jälkeen Annukka on saavuttanut 

VESILAHTELAINEN LENTOPALLO 
TARJOAA MONIA POLKUVAIHTOEHTOJA

Visan B- tytöt turnasivat Lahden Power Cupissa 2011 hopeaa Supersarjassa, missä pelasi 43 joukkuetta. Vuotta 
myöhemmin Turun Power Cupissa joukkue sijoittui 4:nneksi B- tyttöjen kovimmassa sarjassa, missä pelasi lähes 
50 joukkuetta. V. 2010 Seinäjoen vastaavassa turnauksessa E- tyttöjen joukkue sijoittui ns. Tikkerisarjassa prons-
sille. Mukana oli 89 joukkuetta.

Teksti ja kuvat: Ari Paloniemi
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B- nuorten SM- kultaa aluejoukkueessa ja samalla All 
Stars -edustuksen. 
 Annukka edusti Suomea alle 19 v naisten EM-kisois-
sa v. 2014. Hänellä on menossa toinen kausi Kuusamon 
Pölkyn liigajoukkueessa. Kuusamon Pallo-Karhujen A- 
tyttöjen tiimissä hän saavutti SM- hopeaa toukokuussa 
2015. Kirjoilla Annukka on kuitenkin edelleen Vesilah-
dessa.

ILOA JA KASVATTAVAA LIIKUNTAA

Vaikka Visan valmennustoiminnan kautta on mahdollis-
tunut ikäluokan huipputasolle pääsy, on syytä korostaa, 
että ensisijaisesti seuran tavoitteena on tarjota iloista, 
monipuolista ja kasvattavaa liikuntaa hienon lajin pa-
rissa. Senpä vuoksi Visan lentopallotoiminnassa on vii-
meisen 10 vuoden aikana ollut vuosittain 35-50 tyttöä 
ja nuorta naista säännöllisessä valmennustoiminnassa. 
 Parhaimpana saavutuksena pääsy omilla kasvateil-
la A- tyttöjen SM- finaaleihin v. 2014. Ja ovathan Visan 
juniorit/nuoret naiset voittaneet kaksi kertaa naisten 
aluemestaruuden (vastaa ns. 3-sarjaa) Lounais-Suomes-
sa. Kahtena vuonna visalaiset pelasivat myös 2-sarjaa, 
mistä pidettiin ainakin nyt välivuosi kokeneimpien pe-
laajien opiskelu- ja työkiireiden vuoksi.

SM-SARJASSA

Kuluvalla kaudella Visan A- ja B- tytöt ovat pelanneet 
SM- sarjaa. Tätä kirjoittaessa sarjat ovat vielä kesken, 
mutta B- tytöt pelaavat omassa sarjassaan sijoista 21-
37.  Kaikkiaan SM- sarjassa on pelannut 90 joukkuet-
ta. Vesilahti on asukasmäärällä mitaten pienin paikka-
kunta 37. parhaan joukkueen joukossa, jonkinmoinen 
meriitti sekin.  A- tytöt ovat omassa sarjassaan hieman 
puolivälin alapuolella vajaan 40 joukkueen joukossa. 
 A- ja B- tyttöjen valmentajatiimistä löytyvät herrat Alek-
sei Kyrölä, Ari Wilen, Ari Lepola ja Ari Paloniemi.  Nimi-
lista osoittaa, että ei ole ehdoton edellytys olla Ari pääs-
täkseen ko. ryhmään. Mr. Wilen on hoitanut A- tyttö-
jen joukkueenjohtajan tehtäviä ja B- tyttöjen joukkueen-
johtajana on uurastanut Soikkosen Minna.

POWER CUP KUTSUU

Visan lentopalloperheen pienimmät eli 2008-09 s eli 
ns. F-tytöt ovat hikoilleet lajin parissa syyskuusta 2014 
saakka. Tällä hetkellä ryhmässä on mukana 18 terhak-
kaa neitiä ja enemmänkin olisi halukkaita mukaan tuli-
joita, mutta Peiponpellon sali, missä harjoitukset pide-
tään, on jo nykyisellekin harrastajamäärälle liian pieni. 
Valmentajanelikon muodostavat Hanna Hanweg, San-

na Lampi, Jerina Mattsson ja Ari Paloniemi. Sanna toi-
mii samalla myös joukkueenjohtajana. 
 F- tytöt saavat ensi kosketuksen virrallisiin peleihin 
ensi kesäkuussa Hämeenlinnassa, missä pelataan maa-
ilman suurin lentopalloturnaus, Power Cup. Odotetta-
vissa on yli 900 joukkueen, mukana kymmeniä ulkomaa-
laisia joukkueita, ryntäys Hämeenlinnaan. Tämä tarkoit-
taa sitä, että Hämeenlinnaan saapuu turnauksen aika-
na n. 10000 vierasta. Vesilahden Visasta Power Cupiin 
on lähdössä B- tyttöjen ja kolme F- tyttöjen joukkuetta.

OHJAAJILLE PAIKKOJA

Uusiakin lentopallon junioriryhmiä jaosto, jonka pu-
heenjohtajana toimii Tapani Huttunen, on valmis pe-
rustamaan, jos innokkaita uusia ohjaajia löytyy. Yhtey-
denotot näissä merkeissä voi kohdistaa Paloniemen Ars-
kalle.

Hieman lisäinfoa löytyy osoitteesta
http://vesvi.sporttisaitti.com/lentopallo/

Visan naiset voittivat historiansa toisen naisten aluemes-
taruuden Perniön finaaliturnauksessa 2013.
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Monessa suomalaisessa seurakunnassa mietitään kuu-
meisesti, miten saataisiin kynnykset matalammaksi ih-
misten tulla. Vesilahden seurakunnassa kynnyksiä ei 
tarvitse madaltaa. – Meillä ei ole nimittäin kynnyksiä 
ollenkaan, sanovat seurakunnan työntekijät, jotka olen 
kutsunut laatimaan kanssani sanallista ja symbolista 
kutsukorttia kuntalaisille. 

Jo tilanne, jossa tapaamme, kielii seurakunnan rennos-
ta fiiliksestä. Istumme kaikki iloisesti pienten lasten ker-
hopöydän ympärille. Yksi väsää keskustelun aikana am-
piaista, toinen hyttystä ja kolmas muuramuurahaista. 
Pastorin ja toimittajan iloksi jää ihastella lasten kevät-
juhliin tarkoitettujen rekvisiittojen nopeaa valmistumis-
ta ja erinomaista ulkonäköä.
 Koolla ovat nuorisotyönohjaaja Merja Viljanen, per-
he- ja  diakoniatyöntekijä Tiina Hiltunen, nuorisotyön-
ohjaajaksi opiskeleva harjoittelija Halti Huhtala sekä 
seurakuntapastori Soila Simola.
 – Me olemme helposti lähestyttävä seurakunta, se on 
meille jo pitkään ollut hyvin leimallista, toteavat keskus-
telukumppanini kuin yhdestä suusta. – Se johtunee osal-
taan siitä, että elämme pienessä kunnassa, me työnteki-

jät olemme tuttuja. Ehkäpä olemme myös saaneet väli-
tettyä sen signaalin ulospäin, että meitä on helppo lä-
hestyä, toteavat nämä vähemmän viralliset kirkon työn-
tekijät.
 – Tuntuu siltä, että seurakunnan asioista on luonte-
vaa puhua, tapaamme sitten skeittiparkilla, urheiluken-
tällä, koulun pihassa tai kaupassa. Juttu lähtee yleensä 
niin, että ”kun sä nyt olet siinä, niin...” Eli monta asiaa 
hoidetaan satunnaisten kohtaamisten aikana, eikä ih-
misiä pyydetä aina palaamaan asiaan - sitten viraston 
virallisena aukioloaikana, kiteyttää Merja.
 Vesilahden seurakunnalla on tarjottavanaan toimin-
taa eri-ikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen, nuoril-
le, aikuisille ja ikä-ihmisille. Tässä keskitymme lähinnä 
lapsiin ja nuoriin.

Nuoret saavat kiitosta

Rippikoulutyössä Vesilahden seurakunta on tavallaan 
edelläkävijä. Merja ja Soila ovat nimittäin yhdessä ke-
hittäneet antoisan, pitkäkestoisen ja innostavan jatko-
polun rippikoululaisille. – Olemme käynnistäneet isois-
koulutuksen niin, että ensimmäisenä vuonna keskitym-

Rennon fiiliksen seurakuntaan 
on helppo astua sisään

Teksti: Ulla Aurio | Kuvat: Merja Viljanen ja Ulla Aurio

Kuvassa Merja Viljanen (vas.), Halti Huhtala ja Tiina Hiltunen. Seurakuntapastori Soila Simola.
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me isoisten perustaitojen harjaannuttamiseen, toisena 
vuonna opettelemme elämänhallinta- ja ihmissuhdetai-
toja ja kolmantena johtajuutta. 
 – Näin olemme tarjonneet nuorille mahdollisuuden 
sekä toimia että oppia. Malli on otettu hyvin vastaan. 
Vesilahtelaiset nuoret ovat erittäin aktiivisia seurakun-
nan piirissä, kertovat vetäjät.
 – Nuoremme osallistuvat moniin 
palvelutehtäviin olemalla mukana 
muun muassa yhteisvastuukeräyk-
sessä, osallistumalla terveyskesku-
sulkoiluttamisiin, perhepäiviin ja 
palvelemalla myös jumalanpalve-
luksissa eri tehtävissä. Kun pyy-
dämme heitä mukaan ja kun kut-
summe nuoria auttamaan, Vesilahden nuoret tulevat 
aina, jos suinkin pääsevät, kiittelevät pastori ja ohjaa-
ja.  – Nuoremme ovat ottaneet innokkaasti osaa myös 
meneillään olevaan Raamattuhaaste -kampanjaan. 
 Ja koska kynnystä ei ole, on kutsu tarkoitettu kaikil-
le: – Nuorten illat ovat kouluvuoden aikana joka per-
jantai seurakuntatalon nuorisotilalla. Ikäluokka seiskas-
ta ylöspäin on sinne lämpimästi tervetullut. Monet en-
simmäistä kertaa ja yksin tulleet sanovat, että he ovat 
kokeneet tulleensa kuin kotoisaan olohuoneeseen.
 Kesälläkin Vesilahden seurakunta järjestää toimintaa 
nuorille. Tapahtumista tiedotetaan seurakunnan netti-
sivuilla. 

Alakoululaiset tarvitsevat ohjaajia

Alakoululaisille seurakunnalla olisi suuri halu tarjota 
nykyistä enemmänkin toimintaa, mutta haasteena on 
kerhonohjaajien puute. – Lukiolaiset olisivat siinä teh-
tävässä erinomaisia, mutta he pääsevät niin myöhään 
koulusta, että eivät pysty sen vuoksi ottamaan kerho-
jen vetovastuuta. Paikkoja on siis auki. Tervetuloa va-
paaehtoiset. Pieni palkkiokin me työstä maksetaan, sa-
noo Viljasen Merja. 
 – Alle lukioikäisiä koululaisia me toki tapaamme kou-
luilla, kuin käymme pitämässä kasvukursseja ja puhu-
massa lähetystyöstä. Ja onhan meillä onneksi suuret kir-
kolliset juhlapyhät, jolloin kokoonnumme koululaisten 
kanssa joulu- ja pääsiäiskirkkoon.

Mummot ja vaarit tervetulleita perhekerhoihin

Hiltusen Tiinan tontti Vesilahden seurakunnassa on hä-
nen jatkuvan kouluttautumisensa myötä merkittävän 

laaja. Tiina on diakoni, perhetyöntekijä ja parhaillaan 
hän opiskelee myös lastenohjaajaksi. 
 Tiinan tontilla pyöritetään syksystä kevääseen päivä-
kerhoja kaksi kertaa viikossa. Pienempien ryhmissä ovat 
3-4 -vuotiaat ja isompien ryhmissä 4-6 -vuotiaat lapset.
 – Koko perheitä kutsumme syys- ja kevätkaudel-

la perhekerhoihin täällä kirkolla ai-
na torstaisin ja Narvassa perjantai-
sin. Kesällä taas pidämme perinteisiä 
erillisiä perhepäiviä ja teemme ret-
kiä.  Niistä löytyy tieto seurakunnan 
nettisivuilta.
    – Erityisen mieluisaa meille järjes-
täjille ja varmasti itse kerholaisille 
olisi, jos löytäisimme päiväkerhoihin 

useampia vapaaehtoisia kerhomummoja ja -vaareja. 
Heille olisi nyt paikkoja avoinna. 
 Ensi syksyn päiväkerhoihin voi ilmoittautua Tiinalle 
kesäkuun loppuun mennessä. 
 Puhelinumero on 040 511 2444 ja Tiinan sähköposti-
osoite on tiina.hiltunen@evl.fi. 
 Perhekerhoihin voi osallistua vapaasti, ilmoittautu-
matta, oman aikataulun mukaisesti. – Näissä kerhoissa 
meillä on kerran kuukaudessa yhteinen ruokailupäivä-
kin, jotta äidit pääsisivät joskus vähän vähemmällä. Jo-
ka kerta syömme erilaisen ohjelman lomassa välipalaa. 
Varsinkin uusille vesilahtelaisille perheille näistä ker-
hoistamme on tullut mukava kotoutumismuoto, to-
teaa Tiina.

”Tykkäätkö musta?”

Pastori Soila Simola haluaa vielä muistuttaa vesilahte-
laisia, että seurakunnan korvat ovat koko ajan auki. �  
– Minä luulen, että me emme ole täällä pappilassa vie-
lä edes aavistaneetkaan kaikkia niitä toimintaideoita 
ja -ajatuksia, mitä seurakuntalaisten mielessä liikkuu. 
Haluan kannustaa kaikkia ehdottamaan, ottamaan yh-
teyttä, kertomaan ideoista ja tarjoamaan palveluksia. 
Olemme varmasti avoimia uusille tuulille, sanoo Soila. 
 Merja siteeraa vielä keskustelumme lopuksi norjalais-
ta teologi-kirjailijaa Gunnar Elstadia. – Hän on sanonut, 
että ”jokaisessa meissä asuu pieni poika tai tyttö, joka 
kysyy, tykkäätkö musta, leikitkö mun kanssa, saanko 
auttaa”.   
 – Tämä seurakunta on se, joka tykkää siitä, että tulet, 
joka haluaa ”leikkiä” kanssasi ja joka iloitsee, jos haluat 
auttaa, sanovat Merja, Tiina, Soila ja Halti, kaikki yhdes-
sä. 

”Monet ensimmäistä kertaa 
ja yksin tulleet sanovat, 
että he ovat kokeneet 

tulleensa kuin kotoisaan 
olohuoneeseen.”
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Vesilahdella ei liikunta- ja nuorisosihteerin 
tarvitse häpeillä eikä nurkissa lymyillä. 
 – Päinvastoin. Moni kunta on meille suoras-
taan kateellinen, sillä Vesilahdella on äärettö-
män hyvät mahdollisuudet harrastaa liikun-
taa. Paikkoja on paljon.
 – Perinteisten liikuntamahdollisuuksien li-
säksi myös uudet lajit, kuten frisbeegolf ja 
skeittaus, ne on otettu kunnassamme hyvin 
huomioon ja tulevaisuuden lajeillekin meillä 
on olemassa jo suunnitelmat, kertoo kunnas-
taan ja sen palveluista ylpeä liikunta- ja nuo-
risosihteeri Sari Juuti.

Ja kun liikkumisesta puhutaan, ei Sarin mie-
lestä saa missään tapauksessa unohtaa Ve-
silahden kaunista luontoa ja kunnan upei-
ta metsiä. 

 – Metsä ja luonto sopivat hyvin monenlai-
sen liikunnan harrastamiseen. Luonnossa sie-
lu lepää. Sinne voi purkaa mahdolliset työ- 
tai koulupäivän rasitukset ja kaupan päälle 
saattaa saada kotiin viemiseksi vieläpä mar-
jat ja sienet. Luonnossa liikkuminen on mie-
lestäni yksi tärkeimpiä ihmisen liikuntamuo-
toja, toteaa Sari.

Kyllä kelpaa!

Vesilahti liikuttaa

Teksti: Ulla Aurio | Kuvat: Vesilahden kunnan liikuntatoimi

Leireistä ja uimakouluista löytyy lisätietoja  kunnan nettisivuilta, osoitteesta: 
www.vesilahti.fi/palvelut/liikunta-ja-nuorisotoimi/leirit-ja-tapahtumat/  
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Kirkonkylän kenttä 
(tekonurmi)
Koulutie 2, Vesilahti

Vesilahden skeittiparkki
Pappilantie 1, Vesilahti

9-väyläinen frisbeegolfrata
Harjulantie, Valkkinen

Koskenjoen melontareitti
Koskenvoimantie 541, 
Valkkinen
 
Narvan kenttä ja 
yleisurheilukenttä
Tuulikalliontie 64

Veikkolan kenttä 
(jalkapallo)
Valkkistentie 65, Vesilahti

Krääkkiön koulu
Punkalaitumentie 982

Rämsöön koulu
Rämsööntie 967
 
Anttilanvuoren 
kuntopolku ja hiihtolatu

Tenniskenttä 
(hiekkatekonurmi)
Rautialantie 77, 
Vesilahti

Leireistä ja uimakouluista löytyy lisätietoja  kunnan nettisivuilta, osoitteesta: 
www.vesilahti.fi/palvelut/liikunta-ja-nuorisotoimi/leirit-ja-tapahtumat/  

TUTUSTU! Nuorten Vesilahti: 
www.vesilahti.fi/palvelut/nuoriso/

Lapset ovat saaneet suunnitella ja ideoida lii-
kennepuistoa, ohessa yksi 3D luonnos tulevas-
ta liikennepuistosta.

LAPSILLE LIIKENNEPUISTO

Vesilahdella asuu väkilukuun suhteutettuna 
erityisen paljon nuoria. Sarin mukaan tämä 
fakta on vahvistanut kunnankin tarvetta huo-
mioida koko elinkaaren kattavia liikuntapaik-
kapalveluja. 

 – Tuorein tulokkaamme on kesäkuussa val-
mistuva lapsille suunnattu liikennepuisto. Se 
avautuu kirkonkylän koulun pihalle. Paikka 
tarjoaa pienille ja aloitteleville pyöräilijöille 
mahdollisuuden opetella turvallista liikenne-
käyttäytymistä väylillä ja risteyksissä ja siellä 
opitaan myös tuntemaan liikennemerkit, ker-
too Sari tyytyväisenä uudesta tulokkaasta.

LEIREJÄ JA UIMAKOULUJA

Sari Juuti muistuttaa vielä, että kesällä Vesilah-
della järjestetään perinteisesti lapsille suunnat-
tuja leirejä ja uimakouluja. Puuhaleirin, seikkai-
luleirin, tsemppileirin tai yökyöpelileirin mah-
dollisista peruutuspaikoista saa tietoa liikunta- 
ja nuorisosihteeri Sari Juutilta.

”Luonnossa liikkuminen 
on mielestäni yksi 
tärkeimpiä ihmisen 
liikuntamuotoja.”

URHEILUKENTÄT, LIIKUNTAPAIKAT



22      • ANTENNIASENNUS • APTEEKIT • ARKKITEHTITOIMISTO  • AUTOKORJAAMO

0500 889 039 | www.digiantenni.com

ANTENNI- JA TIETOVERKKOTYÖT

digiantenni.pdf   1   19.5.2016   10.43

ANTENNI- JA
TIETOVERKKOTYÖT



     23      • ELINTARVIKELIIKKEET • ELÄIMET • HIERONTAPALVELUT 

ma–pe
la
su

7–21
8–21
10–21

Tervetuloa ostoksille 
omaan kauppaan!

toivottaa marketpäällikkö Tommi tiimeineen

S-market Vesilahti
Kaskitie 1

puh. 010 767 1470
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

www.anna.palautetta.info/s-market.vesilahti



24      • KAUNEUS • KAMPAAMOT • MUOTI • KUKKAKAUPPA • KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS



     25      • KODINKONEHUOLTO • KIINTEISTÖVÄLITYS • MAATILAT JA -TUOTTEET

Vesilahdessa voit ostaa
elintarvikkeita myös
suoraan maatiloilta!



26      • MAANRAKENNUS • KONEURAKOINTI • SORAT, MURSKEET JA KULJETUS

AAPELIN PELIT OY
0400 907 066

• Kaivuutyöt • Maansiirrot
• Murskeet, mullat & kuljetus
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Kunnallistekniset 
kokonaisurakat
Tienrakennusurakat
Rakennusten pohjatyöt
Vesi- ja viemäriliittymät

www.eskohalme.net

Halmeenmäentie 46, 37420  VALKKINEN  
 P. 0400 236 610 • eskohalme@eskohalme.� 

MAANRAKENNUSTYÖT



28      • METSÄKONEURAKOINTI, PUUN KAATO, HAKETUS, RAIVAUS JA SAHAUS
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www.vesilahdenmokkitalkkarit.com

ARJEN PIENIIN JA SUURIIN ASKAREISIIN
Huolto- ja kunnossapitotyöt 
Lumityöt ja nurmikonleikkuut, sekä 
vuosittaiset huoltotehtävät kuten 
räystäiden tyhjennys tai laitureiden 
nostot ja laskut. 

Konetyöt

Siivoukset
Ikkunoiden pesut
Mattojen pesut
Rännien tyhjennykset
Kattojen pesut
Tarkastuskäynnit
Nuohoukset
Polttopuiden teko

Korjaustyöt ja 
pienet remontit

Meiltä myös alansa ammattilaiset

      Sähkö- putki- ja peltitöihin
      Maalauksiin ja laatoituksiin

Pihatyöt:
    

Nurmikon leikkuut
Trimmeröinnit
Metsänraivaukset
Pensaiden leikkuut
Puiden kaadot

Kaivuut 14.t kaivinkoneella
Maansiirrot / materiaalien 
kuljetus

Lumien auraukset ja 
hiekoitukset

Tien lanaukset
Mursketta ja multaa
Likakaivojen tyhjennys

0400 907 066

Kevätkaari 1, 37470 Vesilahti

0400 236 020

pentti.jarvenpaa@hotmail.com

• MITTARIHUOLTO  • MÖKKITALKKARI • PIHA- JA PUUTARHA

Vesilahdessa yhdistyvät ihmisläheinen asumismuoto erinomaisine palveluineen
 ja puhtaine luontoineen. Nämä tarjoavat hyvät mahdollisuudet 

virkistävään vapaa-ajanviettoon: kalaisat vedet, marjaisat metsät, retkipolut 
ja hiihtoladut takaavat muistorikkaat retket. (www.vesilahti.fi)



30      • RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI • SÄHKÖASENNUKSET



     31      • RAUTAKAUPPA

Löydät tämän lehden myös digilehtenä 
osoitteesta: www.grafal.com

Digilehdestä voit tämän palveluhakemiston 
ilmoituksia klikkaamalla siirtyä suoraan yritysten 

omille sivuille tai Facebookiin.

KESÄMÖKKIASUKAS!

Tutustu tämän palveluhakemiston yrityksiin 
 ja käytä paikallisia palveluja!



32      • RUOKAILU • JUHLA- JA KOKOUSTILOJA

Tiedustelut ja varaukset: 
Raija ja Markku Ala-Orvola
Korpiniementie 138, 37470 Vesilahti
Puh. 040 504 9673 tai (03) 373 8032 
Sähköposti: maatila@ala-aorvola.fi 
Katso lisää: www.ala-orvola.fi

• Majoitustilat 25-30 henkilölle
• Ruokailutilat 50 henkilölle
Tilauksesta järjestämme myös ryhmille ruokailun 
ympäri vuoden.

• Kokoustilat 15-20 henkilölle

Kesontie 2 A, 37470 Vesilahti

041 490 0916

Löydät meidät myös Facebookista!
www.facebook.com/kurkitupa/



     33      • TAKSIT JA TILAUSLIIKENNEPALVELUT

Leena 
Hartikainen
37420 Valkkinen

TAKSIT
Leena Hartikainen 0400 719 319

Ari Arvela 040 560 0062

Vesilahden Taksipalvelu 050 587 4678

BUSSIT/TILAUSAJOT
Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy/
Juha Lehtimäki   040 777 3646

Taksi- ja tilausliikenne/
Ari Arvela 0400 339 862

Vesilahden Liikenne 050 321 0006
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Ari Arvela 
Latomaantie 370, Narva 
ari@arvela.pp.�

Taksit  
040 560 0062

Bussit 
0400 339 862

www.tilausliikenne.net

• TAKSIT JA TILAUSLIIKENNEPALVELUT



     35      • TIETOKONEOHJELMISTOT • TILITOIMISTOT • VIIHDE- JA OHJELMAPALVELUT

Sonet -ohjelmistolla tarjoamme räätälöidyn 
ratkaisun kaikkiin taloushallinnon tilanteisiin.

VESILAHDEN 
TILITOIMISTO KY

Luotettavaa osaamista jo vuodesta 1983 alkaen

Puh. 010 666 6246 | pia.paloniemi@vesilahdentilitoimisto.� | www.vesilahdentilitoimisto.�

VESILAHDESSA ON MONIPUOLISTA YRITYSTOIMINTAA
- KÄYTÄ PAIKALLISIA PALVELUJA!
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Palveluhakemisto & harrastuslehti ilmestyy Vesilahdella myös 
ensi vuonna eli alkuvuodesta 2017. Katso lisää www.grafal.com

Harrastusyhdistys ja yritys, varaa hyvissä ajoissa edullista mainostilaa! 
Ota yhteyttä ja tee alustava varaus jo nyt!  Katso yhteystiedot sivulta 2.

Annamme seuraavassakin lehdessä lasten ja nuorten harrastusyhdistyksille 
tilaa kertoa toiminnastaan ja lahjoitamme, kuten tänä vuonna, osuuden

 ilmoitusmyynnistä ko. yhdistysten tukemiseen. 

Kuva Kotkanpesä -kodalta. Tutustu Vesilahden kotareitistöön: 
www.vesilahti.fi/palvelut/liikunta-ja-nuorisotoimi/liikuntapaikat/ulkoliikuntapaikat/kodat/

Posti jakaa tämän lehden jokaiseen kotiin ja yritykseen Vesilahdessa. 
Jos osoitteessa on ilmaisjakelukielto, lehteä ei jaeta. 

& PALVELUHAKEMISTO 2016

Anttilanvuorenkota – 
Plakkarikota 4 km

Plakkarikota – 
Pohjankota 5,1 km

Pohjankota – 
Kotkanpesä 5,1 km

Kotkanpesä –
Narva 7,6 km

Narva – 
Pohjankota 4,6 km

Kuva: Tarja Kovero


