
^ S ä ä t i ö jakoi 
ensimmäiset apurahat Lapsille ja vanhuksille 

suunnitteilla palvelukeskus 
Tuovi Hännisen säätiö pyrkii rakentamaan hoitoa ja suojelua 
tarjoavan keskuksen kunnantalon läheisyyteen  
Asemantien tuntumaan Nummelaan, kunnantalon 
läheisyyteen suunnitellaan uutta palvelukeskusta, 
joka tukisi lasten ja vanhusten hoito- ja suojelutyötä. 
Tuovi Siiri Hännisen säätiö pyytää Vihdin kuntaa 
käynnistämään asemakaavan muutokset 
palvelukeskus-, asuin- ja liikerakentamisen 
toteuttamiseksi. 

• Kiinteistön molemmat 
palstat ovat kaavassa maa
talousaluetta ja sijoittuvat 
taajamatoimintojen alueelle 
rajoittuen Nummelanharjun 
pohjavesialueeseen ja har
jualueeseen. Toisella pals
toista sijaitseva mäki on 
osoitettu lähivirkistysalu
eeksi, koska siellä sijaitse
vat muinaismuistoalueek
si luokitellut juoksuhaudat. 

Kunnanhallitus ehdottaa 
kunnanvaltuustolle hyväk
syttäväksi Tuovi Siiri Hän
nisen säätiön asemakaavan 
muutoshakemuksen sekä 
hyväksymään laaditun muu
toksen kaavoitusohjelmaan 
2014. Kaavahankkeet laa
ditaan toisistaan erillisinä 
hankkeina, ja ne lisätään 
kunnan kaavoitusohjelmaan 
vuodelle 2014. Kaavamuu
tostöihin voidaan ryhtyä, 
kun kunnanvaltuuston asi
assa tekemä päätös on lain
voimainen. Kaavamuutok
set pyritään viemään hy
väksymiskäsittelyyn vuoden 
2015/2016 aikana. 

Alueella nykyisin voi
massa oleva asemakaava 
ei mahdollista palvelukes
kuksen rakentamishanketta. 

Sopimus 

Säätiön ja Vihdin kun
nan kesken tullaan laati

maan asemakaavoituksen 
käynnis tämissopimukset . 
Kaavaehdotuksen valmis
tuttua ja ennen sen nähtä
ville asettamista maanomis
tajan ja kunnan välillä teh
dään maankäyttösopimus, 
jossa sovitaan kaavoittami
sen ja yhdyskuntarakenta-

^ S ä ä t i ö n i 
hallitus 

• Tuovi Hännisen sää
tiön hallituksessa ovat 
Hännisen tahdon mu
kaisesti edustettuina 
Hännisen suku, jota 
edustaa säätiön puheen
johtaja Juha Kankuri 
sekä varapuheenjohtaja 
Antti Lehtinen, Vihdin 
kunta edustajanaan Var
pu-Leena Malmgren, 
Kuntayhtymä Karviais
ta edustaa Pirjo Levä
niemi, Vihdin seurakun
taa Sampo Luukkonen 
sekä Länsi-Uudenmaan 
Säästöpankkia Numme
lan konttorin pankinjoh
taja Pekka Välimaa. 

Säätiön asiamieheksi 
on kutsuttu Kari Liuk
ko. 

misen toteuttamisesta ja 
kustannusten jaosta. 

Säätiön tarkoitus 

Vuonna 2013 perustetun 
Tuovi Siiri Hännisen sääti
ön tarkoituksena on tukea 
lasten ja vanhusten hoito
ja suojelutyötä. Säätiö on 

• Tuovi Hänninen (1928-
2012) oli Nummelan mer
kittävämpiä maanomistajia. 
Hänen vanhempansa olivat 
John ja Siiri Hänninen. Äiti 
Siiri Hänninen (omaa su
kua Sellgren) ostivat Saa
relan tilan Nummelan ny
kyisen Albertinkadun tun
tumasta. Saarelan tila ero
tettiin Sellgrenin sukutilas
ta Hemmilästä. 

Tuovi Hänninen oli per
heen ainoa elossa oleva 
lapsi jatkosodan jälkeen, 
jossa hänen veljensä kaatui. 
Nummelan postissa harjoit
telijana työskennellyt Tuo
vi Hänninen lähti Numme
lasta Lohjalle lukioon vuon
na 1946 ja sen jälkeen hän 
opiskeli itsensä kansakou
lun opettajaksi. Hänninen 
työskenteli valmistumisensa 
jälkeen kansakoulun opet
tajana Pohjois-Suomessa. 
Nummelaan Tuovi Hänni
nen palasi 1970-luvun puo
livälissä hänen vanhempi
ensa sairastuttua. Hänen äi
tinsä Siiri menehtyi vuon
na 1975 ja isä John 1977. 

Tuovi Hänninen asui 
Nummelassa ja työsken
teli opettajana Helsingis
sä. Hän omisti runsaas-

perustettu Tuovi Siiri Hän
nisen testamentin pohjalle, 
ja testamentin määräyksen 
mukaisesti säätiön tulee pe
rustaa toimintaansa tukeva 
palvelukeskus. 

- Tuovi Hännisen testa
mentissa määrätään säätiön 
perustamisesta, samoin sii
nä määrätään lasten ja van-

t i maa-alueita Nummelan 
keskustasta, joita hän myi 
sekä kunnalle että yksityi
sille. Esimerkiksi Vihdin 
Sähkön entinen toimita
lo, Vihdin nykyinen kun
nanvirasto, on rakennettu 
Tuovi Hänniseltä ostetul
le tontille. Albertinkadun 
alueen Hänninen luovut
t i kunnalle vuonna 1999. 
Hänninen oli suuren maa
omaisuutensa vuoksi usei
ta vuosia Vihdin suurituloi-
simpia ihmisiä. 

Ositus kolmelle 
lapselle 

Saarelan tila on erotettu 
Härköilän Hemmilän tilas
ta 1920- luvun puolivälis
sä, jolloin Hemmilän isän
tä Albert Sellgren suoritti 
osituksen kolmen lapsensa 
kesken. Kantatila Hemmilä 
jäi Ilmari Sellgrenille, Saa
rela Siiri (o.s. Sellgren) ja 
John Hänniselle ja Pajulan 
tila Jenny (o.s. Sellgren) ja 
Smertsi Merivirralle. Saare
lan tilan maat ulottuivat Al
bertinkadun varrelle nous
seen asutuksen tuntumas
ta Kalkkimäen suuntaan ja 
ulottuivat rautatien varresta 

• Vihtiläisen Tuovi Sii
r i Hännisen testamentin 
nojalla perustettu ja hä-

| nen nimeään kantava sää
tiö on aloittanut toimin
tansa 25.11.2013. Säätiön 
tarkoituksena on edistää 
vanhusten ja lasten hoito
ja suojelutyötä Vihdissä. 

Säätiö teki viime vuo-

husten hoito- ja suojelu
työn toteuttamiseksi palve
lukeskuksen rakentaminen 
Saarelan eli Tuovi Hänni
sen kotitilan maille, sanoo 
säätiön vihtiläinen asiamies 
Kari Liukko. 

aina Lohjantielle ja harjun 
laelle asti. Saarelan tilasta 
lunastettiin kappale harju-
metsää Nummelan lento
kentän tarpeisiin. Saarelan 
tilasta on myyty asuintont
teja mm Lohjantien ja Ju
hanintien varresta. Numme
lan kasvaessa on huomatta
va osa Saarelan tilan maita 
kaavoitettu. Saarelan tilan 
pihapiiri sijaitsi vajaa sata 
metriä Nummelan asemalta. 

Päärakennus oli vuodelta 
1905 ja taloa oli myöhem
min laajennettu. Pihapiiris
sä oli navetta, talli ja mui
ta ulkorakennuksia. Suuri 
maatilakirja vuodelta 1964 
kertoo, että Saarelan tilalla 
011 kokonaispinta-ala noin 
44 hehtaaria, josta peltoa 
12 hehtaariaa. Saarelan t i 
lan isäntä John Hänninen 
oli arvossa pidetty mies, 
jolla oli lukuisia luottamus
toimia. Hän kuului vuo
sikymmenien ajan Vihdin 
kunnallislautakuntaan ja 
myöhemmin kunnanhalli
tukseen sekä toimi useas
sa muussa kunnan lauta
kunnassa sekä toimi kun
nan kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden tarkastajana. 
Hän oli Vihdin säästöpan-

den loppupuolella en
simmäisen apurahapää
töksenä. Säätiö myönsi 
30 000 euroa perustur-
vakuntayhtymä Karviai
sen ja Mannerheimin Las
tensuojeluliiton yhteiseen 
hankkeeseen ennaltaeh
käisevään nuorisotyöhön 
Vihdissä. 

- Vielä on päättämättä, 
millainen keskus tullaan to
teuttamaan. Ensin odotam
me kaavoituksen valmistu
mista. Myöhemmin myös 
tiedetään, tuleeko taloon 
asuntoja tai liiketiloja. -ew 

kin hallituksen varapuheen
johtajana ja Osuusliike Au
ran johtokunnan jäsenenä. 

Perustajajäsen 

Tuovi Hänninen oli mu
kana perustamassa 1980-lu-
vun puolivälissä Kaarikes-
kussäätiötä. Tuovi Hänni
nen lahjoitti 50 000 mark
kaa säätiölle alkupääomak
si. Lahjoitus oli todella mer
kittävä, säätiöllä pi t i lain 
mukaan olla alkupääomaa 
150 000 markkaa Vaikka 
Tuovi Hänninen oli muka
na perustamassa Kaarikes-
kussäätiötä, hän ei ollut nä
kyvästi mukana Kaarikes-
kuksen toiminnassa. Hän 
oli kuitenkin elämänsä lop
puun asti oli säätiön halli
tuksen jäsen ja 1990-hivul-
la myös useita vuosia halli
tuksen varapuheenjohtaja. 

Hännistä kuvaillaan syr
jään vetäytyneeksi, erak-
koluonteiseksi ihmiseksi. 
Elämänsä kaksi viimeistä 
kuukautta hän asui Kaa-
rikodissa omistamassaan 
asunnossa. 

Nummelan merkittävimpiä maanomistajia 


