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Pilottihankkeesta keskustelemassa Karviaisen 
fysioterapian osastonhoitaja Tarja Marsalo, 
Nummelan Palloseuran urheilutoimenjohtaja 
Timo Tuomi, liikunnanohjaaja Valtteri Kokkila ja 
Nummelan Palloseuran puheenjohtaja NinaÄberg 

Nummelan Palloseura liikuttaa 
ikäihmisiä kotona 
Pilottihankkeelle 42 000 euroa 
Hännisen säätiöltä 

• Tuovi Siiri Hännisen sää
tiön rahoittama ja Numme
lan Palloseuran toteuttama 
pilottihanke tarjoaa liikun
nallisia kotikäyntejä ikäih
misille Vihdissä. 

Hankkeen tavoitteena on 
parantaa ikäihmisten toi
mintakykyä ja heidän mah
dollisuuksia asua omassa 
kodissaan. Kyseessä on val
takunnallisestikin merkit
tävä ja uraauurtava hanke. 

Nyt käynnistyvä pilotti
hanke jatkuu ensi vuoden 
elokuun puoliväliin saak
ka, minkä jälkeen saavute
tut tulokset arvioidaan. Vä
liarviointi tehdään puolen 
vuoden jälkeen. Hankkeen 
tavoitteena on järjestää ko
tikäyntejä noin viidellekym-
menelle Karviaisen määrit
telemälle vanhukselle. 

Vanhuksille ja lapsille 

Tuovi Siiri Hännisen sää
tiö on myöntänyt pilot

tihankkeelle rahoitusta 
42 000 euroa. 

Vihtiläisen Tuovi Siiri 
Hännisen säätiö on perus
tettu 21.5-2013 Hännisen 
testamentin nojalla. Sääti
ön tarkoituksena on edis
tää vanhusten ja lasten hoi
to- ja suojelutyötä Vihdissä. 

Uuta ajattelua 

- Uutta ajattelua Wir-
taa vihtiläisille vanhuksil
le -hankkeessa edustaa se, 
että liikunnalliset kotikäyn
nit toteuttaa urheiluseura 
Nummelan Palloseura. 

Säätiömme lähtee erittäin 
mielellään tukemaan han
ketta, joka on erinomaisesti 
linjassa säätiömme tarkoi
tuksen kanssa ja joka vas
taa todelliseen, ajankohtai
seen tarpeeseen, sanoo 
säätiön hallituksen puheen
johtaja Juha Kankuri. 

- Kyseessä on tärkeä pi
lottihanke ja toivonkin, että 
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Erkki Hakkarainen oli mukana pilottihankkeen esittelyssä Vihdin 
kunnantalolla Vihdin vanhusten tuen hallituksen puheenjohtajan 
ominaisuudessa. Erityisliikunnanohjaaja Maija Huhta on perehtynyt 
lähimmäisenliikuttajein koulutukseen. Lähimmäisenliikuttaja toimii 
kotona vanhuksen tai pitkäaikaissairaan liikuttajana. 

sen myötä löydämme kus
tannustehokkaan toiminta
mallin ja myös uusia rahoit

tajia, joiden myötä 
tätä toimintaa voi
daan jatkaa tule
vaisuudessa, jatkaa 
Juha Kankuri. 

Liikunnanohjaaja 
kotiin 

Käytännön työn 
senioreiden liikut
tamisessa tekee 
Nummelan Palloseu
ran liikunnanohjaa
ja Valtteri Kokki
la, joka perehdyte
tään tehtävään kun
tayhtymä Karviaisen 
toimesta. 

Karviainen tarjoaa 
henkilöresursseja l i i 
kunnanohjaajan pe
rehdyttämiseen van
husten liikunnan eri
tyiskysymyksiin sekä 
alkututkimuksen, l i i 
kuntasuunnitelman 
sekä loppumittauk-
sen- ja arvioinnin te
kemiseen. 

Vihdin työttömyys 
nousi 1 f prosenttiin 
Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut yli 
puolella vuoden aikana 
• Vihdin työttömyys ol i 
heinäkuun lopussa jo 11,0 
prosenttia. Nousu ol i sel
vä kesäkuun 10,4 prosen
tista ja vielä selvempi v i i 
me vuoden heinäkuun 8,9 
prosentista. 

Työttömiä vihtiläisiä on 
nyt 1 6l4, mikä on 312 
ihmistä ja 24 prosenttia 
enemmän kuin vuosi sit
ten. Vuoden aikana vihtiläi
sen työvoiman määrä laski 
29:llä 14 671:een. 

Heinäkuun lopussa Vih
dissä oli avoinna 153 työ
paikkaa, joista y l i puolet 
terveydenhuollossa ja hoi
va-alalla. Avointen työpaik
kojen määrä oli sentään 
noussut kesäkuusta 40:llä 
ja vuoden takaisesta 48:11a. 

Avointen työpaikkojen mää

rä oli lievässä kasvussa koko 
Uudenmaan Ely-keskusken 
alueella, kun verrataan viime 
vuoden henäkuuhun. 

Alle 25-vuotiaiden vihti
läisten työttömien määrä on 
vuodessa noussut 31 pro
sentilla 239 nuoreen. 

Yli 50-vuotiaiden työttö
mien määrä nousi vuoden 
aikana 583:een, nousua 22 
prosenttia. 

Yl i vuoden työttömänä 
olleiden eli pitkäaikaistyöt
tömien määrä on räjähtänyt 
483:een, kasvua on vuo
den takaisesta peräti 59 
prosenttia. 

Ammattiryhmistä eniten 
työttömiä vihtiläisiä, noin 
300, on rakennusalalla. 
Palvelu- ja myyntityöalal-
la työttömiä on noin 280. 

Prosessi- ja kuljetusalalla 
olevia on työttöminä noin 
130, toimisto- ja asiakaspal-
velutyöntekijöitä noin 100. 

Erityisasiantuntijoiden 
ammattiryhmässä työttö
miä on noin 220 ja asian
tuntijoiden ryhmässä noin 
160. Noin 30 johtajaakin 
on työttöminä. 

Koko Helsingin seutu
kunnan työttömyysprosentti 
on 11,2 (vuosi sitten 9,8). 

Korkein työttömyysaste 
on Karkkilan 13,4 (11,3) 
ja matalin Sipoon 6,6 (5,9). 
Nurmijärvikin on matalim
masta päästä 7,4 (5,9) pro
sentilla. 

Lohjalla työttömyyspro
sentti on 12,2 (10,5), Kirk
konummella 10,0 (8,3) ja 
Espoossa 10,3 (8,9). - mkl 

Yksilöllistä ohjausta 

Projektissa annetaan 
yksilöllistä l i ikunnanoh
jausta asiakkaan, l i i kun
nanohjaajan ja fysiotera
peutin tekemän suunnitel
man mukaisesti 1-2 ker
taa viikossa. 

Nummelan Palloseura jär
jestää kaikenikäisille tar
jottavan harraste- ja kilpa
toiminnan lisäksi päiväko-
tiliikuntaa, iltapäiväkerho
toimintaa, liikuntakerhoja 
sekä lukion ja yläkoulujen 
valinnaisainefutista. 

Toimintakyvyn 
vahvistamista 

Hankkeen kotikäyn
nit suunnataan vihtiläisil
le vanhuksille, joiden itse
näinen asuminen voi vaa
rantua heikon toimintaky
vyn vuoksi tai jotka tar
vitsevat tukea liikkumisen 
vahvistamiseen sairaalasta 
kotiutuessaan. 

Vanhusten hoidosta huo
lehtiminen on iso kysymys 
koko Suomessa. Ikäihmis
ten laitoshoidon tarpeen 
vähentäminen on yksi tär
keistä valtakunnallisista ta
voitteista. 

Monissa kunnissa resurs
sit riittävät vain perintei
sen kotihoidon tarjoami
seen vanhuksille, mutta toi
mintakykyä vahvistavaa l i i 
kunnallista ohjausta ja tu
kea ei ole ollut mahdollis
ta tarjota. 

Tervetullut hanke 

Vihdin kunnan liikunta
palvelut sekä perustur-
vakuntayhtymä Karviainen 
toivottavat hankkeen ter
vetulleeksi. Vanhusten toi
mintakyvyn ylläpito vaatii 
animattimaista liikunnallista 
ohjausta ja jatkuvaa tukea. 
Karviaisella ei ole resursse
ja tukea riittävästi kotona 
asuvien ikäihmisten fyysistä 
kuntoa, liikunnallista aktii
visuutta tai toimintakyvyn 
ylläpysymistä. 

- Tuovi Siiri Hännisen 
säätiön tukema hanke on 
tervetullut. Se tukee liikun
tapalvelun lähimmäisenlii-
kuttajatoimintaa ja antaa 
mahdollisuuden yhdessä 
kehittää kotona asuvien 
ikäihmisten liikunnallista 
toimintaa ja laajentaa sitä, 
Vihdin kunnan liikuntatoi
menjohtaja Raija Ranta-
Porkka toteaa, -to 

Tuovi Siiri Huovisen säätiön asiamies Kari Liukko ja säätiön 
hallituksen puheenjohtaja Juha Kankuri olivat tyytyväisiä 
pilottohankkeen käynnistymiseen. 

Varas hämäsi 
sanomalehdellä 
Poliisi kehottaa kaikkia varovaisuuteen 

• Viht i lä isnaisel ta vie
t i i n matkapuhelin kote
loineen yrityksen t i lois
sa Vihdint iel lä Numme
lassa p u o l e n p ä i v ä n ai
kaan maanantaina. Mat
kapuhelimen kotelos
sa o l i 20-vuotiaan naiset 
pankkikort t i , ajokortt i ja 
muita asiapapereita. 

Yritykseen tuli kaupitte
lemaan sanomalehteä tum
maihoinen mies, joka työn
si sanomalehden aivan nai
sen kasvojen eteen. Miehen 
poistuttua naisen pöydällä 
olleen puhelimen huomat
ti in kadonneen. 

Englantia puhuneella, 
noin 30-vuotiaalla, pyö
reähköllä miehellä oli ly
hyet hiukset ja tummat 
vaatteet. Pituudeltaan hän 
oli 170-180-senttinen. 

Samana päivänä 
Lohjalla 

Vastaava varkaus tapah
tui samana päivänä hieman 
neljän jälkeen kauppakes
kus Lohjan tähdessä Loh
jan keskustassa. 

23-vuotias lohjalaisnai-
nen oli taukohuoneessa lou
nastamassa, kun avoimesta 
ovesta, tuli tummaihoinen 
mies, joka laski paikallis

lehden hänen eteensä pöy
dälle. Miehen lähdettyä nai
sen pöydällä olleen lompa
kon huomattiin kadonneen. 

Lohjalla varkaudesta epäil
ty, englantia puhunut mies 
oli noin 30-vuotias, noin 
180-senttinen ja rotevanko. 
Hänellä oli tummat, lyhyet 
hiukset, ei partaa eikä viik
siä, päällään farkut ja vaale
ahko takki tai pusakka sekä 
kannossa olkalaukku. 

Poliisi kehottaa 
varovaisuuteen 

Ylikonstaapeli Juha Nie
mimaa Länsi-Uudenmaan 
poliisilaitokselta kertoo, 
että ainakin toistaiseksi 
nämä kaksi ovat ainoat 
vastaavat tapaukset polii
silaitoksen alueella. 

Niemimaa pyytää kaik
kia olemaan varuillaan, jos 
joku tuntematon tyrkkää 
yhfäkk iä lehden lähelle. 

Myös Turun poliisi on 
juuri varoittanut ihmisiä sa
nomalehteä apunaan käyt
tävistä varkaista liikkeissä 
ja ravintoloissa. Turun po
liisi on maanantaina saanut 
muutaman ilmoituksen vas
taavista varkauksista kuin 
Nummelassa ja Lohjalla ta
pahtuneet, - t i 


