Vihtavuoren Kyläyhdistys ry
VUODEN VIHTAVUORELAINEN
1987

Pentti Noronen
Ansioita ovat muun muassa painonnosto, painonnostovalmennus, partio ja muu nuorison
hyväksi tehty työ.

1988

Tapio Valkonen
Jalkapallo ja nuorten palloilijoiden valmennus pitkältä ajalta

1989

Terttu Ristolainen
On toiminut pidettynä perhepäivähoitaja usean vuosikymmenen ajan ja aktiivinen marttatyö

1990

Martti Poskiparta
Kylän asioiden hoitaja ja todellinen ”show-mies” kylällä.

1991

Eila Hassinen
Pitkäaikainen kylätoimikunnan sihteeri ja kylän puolestapuhuja ja kirjoittaja

1992

Toni Puurunen
Menestynyt nuori painonnostaja, esimerkillinen harjoittelija esimerkkinä nuorisolle miten
kova harjoittelu tuo tulosta.

1993

Erkki Tarvainen
Kylän arkkitehti, on suunnitellut Vihtavuoreen useita rakennuksia, suurimpana luomuksena
Vihtavuoren yläaste ja ala-asteen saneeraus

1994

Leila Riipinen
Pyyteetön työ omien ja ottolasten kasvattajana, maatalousnaisten vetäjä

1995

Juha Niemistö
Kylän pidetty ja urheileva pappi, jolla löytyy energiaa myös kaikkiin kylän tapahtumiin

1996

Sirpa ja Veijo Riipinen
Kylän hyväksi tehty työ ja aktiivinen osallistuminen kylän kehittämiseen, suosittu kylää
yhdistävä suoramyynti

1997

Ei valittu

1998

Leena Hattunen
Nuori naispainonnostaja, hän saavutti 16 v painonnostossa EM pronssia tempaus- ja
työtönostoissa. Hänellä on lisäksi useita SM-mitaleita

1999

Vihtavuoren Kahvitupa
Työttömien ylläpitämä kahvitupa / seurustelupaikka, kokosi koko kylää yhteen.

2000

Perhe Lehtimäki
Perhe on yhdessä toiminut kylän urheilun hyväksi, lähinnä suunnistus on heidän sydämen
asiana.

2001

Leo Viitala
Kyläyhdistys haluaa huomioida myös pyyteettömän työn omaishoitajana. Leo jäi pois
työelämästä hoitamaan sairasta äitiään ja vaimoaan.
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2002

Vihtasillan toimintaryhmä
Vihtasillan aktiivisuutta on lisännyt aktiivinen toimintaryhmä. Vihtasilta sai oman
vesiosuuskunnan, kevyenliikenteen väylä Vihtavuori-Vihtasilta alulle pano ja oman
kyläyhteisön aktiivinen nuorisotyö ”Lakuhiihdot” jne.

2003

Irma Moilanen
Irma on toiminut lähes kaikissa Vihtavuoren vapaa-ajan toiminnoissa. Pitkä taival nais/tyttö
voimistelijoissa, yleisurheilussa, kuntourheilussa, Martoissa, kuorolaulussa jne.
Aktiivisuutta on riittänyt yli viisikymmentä vuotta ja jatkuu edelleen.

2004

Kalevi Kainulainen
Kalevi on tuonut uutta ”äksöniä” kylällemme. Karaoke ja lähinnä lasten karaoken ohjaaminen
on antanut nuorisollemme vaihtelua näyttää ja kokeilla omia kykyjää toisten kuultavaksi ja
nähtäväksi.

2005

Timo Virkola
Timo on pitkän teatteritaipaleen kulkija. Työn ohella hän on ollut yli 30 vuotta Laukaan ja
Kuusaan teattereissa näyttelijänä pitäen näin kylän näytelmätaidetta yllä, vaikka se jo 60luvulla sammahti Vihtavuoressa.
Toinen Timo Virkolan kylää palveleva ansio on Iso-Kuhajärven puolesta, ei pelkästään
puhuminen, vaan toimiminen, niin että Vihtavuorelaisilla on virkistyskäytössä puhdas kalaisa
järvi.

2006

Laila Venetpalo
Laila kokosi Vihtavuoren tehtaiden tapahtumia ja tarinoita ja kirjoitti aineistosta ainut
laatuisen kirjan nimeltä Vihtavuoren leipää. Kootut tarinat ja muut aineisto olisi kadonnut,
ellei viimeistään nyt niitä koottu kirjaksi.

2007

Vihtavuoren koulun kasvatus- ja opetustyö

Vihtavuoren koulun ansiokas ja esimerkillinen kasvatus ja opetustyö
2008

Erkki Luoto
Erkki Luodon on ansioitunut nuorisotyöstä. Kasvatus projekteja myös raittuis- ja
huumevalistaja. Erkki tekee pyyteetöntä työtä lähes ympäri vuorokauden.

2009

Helena Naukkarinen
Helena Naukkarisen tärkeimpiä ansioita ovat vuosikymmeniä jatkunut ansiokas
perhepäivätyö. Helena toimii myös aktiivisesti Martta-järjestössä. Hän on ollut myös
monissa muissa tapahtumissa vapaaehtoisena luotettavana toimitsijana.

2010

Seppo Leppänen
Seppo Leppäsen pyyteetön ja aktiivinen työ nuorison parissa, partiojärjestö
Vihtavuoren Visaiset ry lippukunnanjohtaja ja partioiltojen, retkien ja leirien vetäjänä
on palkitsemisen arvoista. Seppo on esimerkillinen henkilö kaikissa toimissaan, työssä
ja vapaa-aikoinaan.

2011

MLL Vihtavuoren paikallisosasto
Vihtavuoren MLL osasto on aktiivisesi toiminut kylän lasten hyväksi kerhoin ja
luoden ohjelmaa ja toimintaa kylän tapahtumiin. Vihtavuoren MLL on yksi
korvaamattomista järjestöistä kylämme toiminnassa, josta syystä kyläyhdistys haluaa
palkita ja kiittää sitä ja sen toimivia henkilöitä.
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2012

Ei valittu

2013

Ei valittu

2014

Kauko Kingelin
On aktiivinen kylän toimija, salibändin vetäjä, jalkapallo joukkueiden valmentaja ja
aina mukana talkoolaisena kylän tapahtumissa.

2015

Ei Valittu

2016

Ei Valittu

2017

Kaisa Malmberg
MLL Vihtavuoren paikallisosaston puheenjohtaja, sekä aktiivinen tapahtumien

2018

K-Market Vihtori
Tarjoaa kylälle monipuoliset palvelut: kauppa, posti ja matkahuolto-paketti.
Asiakaspalvelu on myös erinomaista sekä yhteistyö kyläyhdistyksen kanssa sujuu
kitkattomasti.
järjestäjänä ja toimijana kylän tapahtumissa ja asioiden hoitajana.

2019

Pentti Noronen
Pitkäaikainen Vihtavuoren Kyläyhdistyksen puheenjohtaja ”kyläpäällikkö” jäi ansaitulle
eläkkeelle

2020

Ei Valittu
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