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LUOTEISUUSIMAA Perustettu 1952 
Päätoimittaja Mari Ahola-Aalto - Nro 68 

Säätiö ja urheiluseura 
liikuttamaan ikäihmisiä 
Edellisen hallituksen aikana 

pääte t t i in yksiselitteisesti 
vähentää vanhustenhoidon 

laitospaikkoja, mutta niiden tilalle ei 
esitetty mitään muuta. Aj atus on, että 
laitoshoidossa ja vuodeosastoilla on 
tällä hetkellä vanhuksia, jotka voisi
vat olla myös muualla. Oli miten oli, 
vanhusten laitoshoito on kriisissä 
koko maassa. 

Vuonna 2011 terveyskeskusten 
vuodeosastoilla ja vanhainkotihoi
dossa oli yhteensä 4,3 prosenttia 75 
vuotta täyttäneistä ihmisistä. Osuus 
halutaan painaa kahteen prosent
tiin ikäluokasta. Tämä pienentäisi 
kuntien toimintamenojen kasvua 
vuosittain 330—340 miljoonalla 
eurolla. Tarkoitus olisi siirtää pai
nopistettä kevyempiin palveluihin. 
Mutta onhan selvä, että siirto vaatii 
lisäpanostuksia myös kevyempiin 
palveluihin. 

Vihdissä on ryhdytty kehittämään 
kevyempiä palveluja, joiden avulla 
tuetaan ikäihmisten kotona asu
mista. Edesmenneen suuren num
melalaisen maanomistajan Tuovi 
Siiri. Hännisen säätiön tuella 
käynnistetään pilottihanke, jossa 
vihtiläissenioreille järjestetään lii-
kunnallisia kotikäyntejä. Kotikäyn

nit suunnataan vanhuksille, joiden 
itsenäinen asuminen voi vaarantua 
heikon toimintakyvyn vuoksi tai 
jotka tarvitsevat tukea liikkumisen 
vahvistamiseen sairaalasta kotiu-
tuessaan. Uutta ajattelua Wirtaa 
vihtiläisille vanhuksille -hankkees
sa edustaa se, että liikunnalliset 
kotikäynnit toteuttaa urheiluseura 
Nummelan Palloseura. 

Pilottihanke on hieno esimerkki 
usean eri tahon toimivasta yhteis
työstä. Perusturvakuntayhtymä 
Karviaisella ei ole resursseja tukea 
riittävästi kotona asuvien ikäihmis
ten fyysistä kuntoa, mutta se tarjoaa 
kuitenkin henkilöresursseja Num
melan Palloseuran liikunnanoh
jaajan perehdyttämiseen vanhusten 
liikunnan erityiskysymyksiin. Nyt 
alkava hanke tukee myös Vihdin 
kunnan liikuntapalvelun lähimmäi-
senliikuttaj atoimintaa. 

Hankkeen tavoitteena on järjestää 
kotikäyntejä noin vudeUekymme-
nelle Karviaisen määrittelemälle 
vanhukselle. Heille annetaan yksi
löllistä liikunnanohjausta yhdessä 
tehdyn suunnitelman mukaisesti 
1-2 kertaa viikossa. Kun fyysinen 
kunto paranee, myös mieliala nou
see. — ma-a 

Terveisiä Utöstä 

Elokuun terveiset Utöstä 
Saaristokulttuuria 

• Helteisessä elokuun i l 
lassa kylälaiturimme ran
nassa soivat saariston sä
velet, kun Maria Kalanie
mi ystävineen lauloi hai
tarien säestyksellä Saaris-
topelimannien pysähtyessä 
Utössä. Kesävieraita ja saa
ren omaa väkeä ol i koolla 
ilahduttavan paljon ja yh
teislaulukin sujui vanhasta 
muistista. 

Elokuun puolivälissä 
vietettiin valtakunnallista 
majakkapäivää. Silloin ol i 
mahdollista kiivetä maja
kan huipulle ihailemaan 
huikeita maisemia ja upe
aa linssistöä. 

Kuun lopulla oli perintei
nen Jazz-viikonloppu, jol
loin Merihotellin ravintola 
täyttyi kahtena iltana vie
raista, jotka olivat tulleet 
kuuntelemaan Seppo Ho
vin ja kumppaneiden mu
sisointia sekä nauttimaan 
herkullisen buffet-pöydän 
antimista. 

Hotellin aulassa aukesi 
myös uusi näyttely, joka 
kertoo saariston lammase-
linkeinosta. Näyttely kier
tää Turunmaan ulkosaaris
tossa ja liittyy Saaristome
ren biosfäärialueen juhla
vuoteen. Tämän nimityksen 
Unesco myönsi 20 vuotta 
sitten tunnustuksena arvok
kaalle luontoalueelle ja sen 
ainutlaatuiselle kulttuurille. 

Syksyä ilmassa 

Elokuun paahtavat helle
viikot viimeisine kesävierai-
neen ovat takana. Koulu
jen alkamisen myötä saaren 
vierastulva veneineen on 
hiljentynyt. Alamme lähes

tyä "normaalia arkea", myös 
säiden osalta. Sataa, sataa ja 
salamoi. Mustista pilvistä, 
joita tuuli riepottaa, kuuluu 
kumeita jyrähdyksiä. 

Pahimmassa myräkässä 
rakeet hakkasivat tomaa
tit lommoille ja kukat sai
vat kyytiä. Nyt ei ole ollut 
puutetta vedestä. Jokaisen 
talon nurkalla keräilyastiat 
ovat täynnä. Myös sinilevät 
ovat hävinneet ja merivesi 
näyttää taas puhtaalta. 

Jatkoa vuodeksi 
eteenpäin 

Saaren asukkaissa on 
myös tapahtunut muutok
sia. Pari yläasteelle siirty
nyttä oppilasta on muutta
nut mantereelle. Koulum
me sai kuitenkin yhden uu
den ekaluokkalaisen, kun 
kaksilapsinen perhe muut
t i tänne. 

Mekin jatkoimme vuok
rasopimusta vielä vuodek
si eteenpäin. Emmehän ole 
kymmenessä kuukaudessa 
päässeet vasta kuin hyvään 
alkuun suhteessamme saa-
ristolaiselämään. 

Syksyn lähestyminen nä
kyy täällä myös asukkaiden 
harrastustoiminnan suunnit

teluna. Keskellä kylää sijait
seva entinen asevarasto on 
saatu remontoitua. Kokoon
nuimme 16 hengen voimin 
miettimään, millaisessa käy
tössä tuo tila voisi palvella. 
Ainakin liikuntaan ja käden
taitoihin liittyvät illat saivat 
kannatusta, samoin eloku
va- ja peli-illat. Pikkulapsille 
eräs musiikin ammattilainen 
lupasi järjestää muskaritoi-
mintaa. Itse ilahduin mah
dollisuudesta käyttää tuo
ta "kylätaloa" hiljaisuuden 
retriiteissä. 

Selvästi uusi, kaunis tila 
inspiroi ja innosti yhteiseen 
toimintaan. 

Iltakävelyllä alkaa olla jo
tain tuttua ja kaivattua, jo
tain, joka oli kateissa kesän 
kirkkaina öinä: majakan va
lokeilat, jotka pyyhkäisevät 
läpi pimenevän maiseman. 

Terveisin 
Eija Nurmio 

PS. Kissat ovat kotiutu
neet hyvin saarelle. Varsin
kin Rölli lähtee aina innois
saan kävelylle kanssamme. 
Lissu sitävastoin nautiske
lee elämästään maaten au
rinkoisella ikkunalaudalla 
tai sylissä. 

Valtuustolla budjettiseminaari 
• Vihdin kunnanvaltuute
tuille ja kunnan pääluot-
tamusmiehille järjestetään 
perjantaina illansuussa se
minaari, jossa käydään läpi 
kunnan ensi vuoden talous
arvion laskelmat ja keskei
nen sisältö. 

- Tämän jälkeen lauta

kunnat aloittavat yksityis
kohtaisen talousarviokäsit
telyn, jolle on aikaa syys
kuu. Kunnanhallitus käsit
telee talousarviota 27.10. 
ja valtuusto 10.11., kertoo 
kunnanjohtaja Sami Miet
t inen. 

Ajan takaa 

Herbaarioiden kertomaa 
• Vuonna 1977 Vihti-Seura 
sai ottaa vastaan arvokkaan 
lahjoituksen. Vanhalan Juo-
tilan talon isäntäväki Klas 
ja Liselotte Printz lahjoit
tivat seuralle iäkkään her-
baarion, eli kasvion, jonka 
kasvit oli kerätty jo 1900-lu-
vun alkuvuosina. Herbaari-
on oli koonnut kouluaika
naan Juotilan talon isäntä 
Walter Printz (1890-1969). 

Vihti-Seura ymmärsi lah
joituksen arvon, ja herbaa-
riolle alettiin ennen pitkää 
etsiä paikkaa, jossa siitä 
olisi mahdollisimman pal
jon hyötyä kasvien tutki
mukselle. Lokakuussa 1986 
herbaario päätettiin antaa 
säilytettäväksi Helsingin 
Yliopiston Kasvimuseolle. 
- Tieteellisesti pätevään, ar
voiseensa säilytyspaikkaan, 
kuten Vihti-Seuran puheen
johtaja Päivi Varpasuo Vih
din Uutisten mukaan her-
baarion luovutustilaisuudes
sa huomautti. 

Niuhalan vanhalla kan
sakoululla toimineen Sai-
lo-museon tiloissa järjeste
tyssä luovutustilaisuudessa 
oh herbaariota vastaanotta
massa Kasvimuseon muse
onhoitaja, dosentti Pertt i 
Uotila. Tilaisuudessa olivat 
läsnä myös Klas ja Liselotte 
Printz sekä Vihdin museon 
museoamanuenssi P i rkko 
Höysniemi (myöh. Aurell). 

Walter Printz ei ollut su
kunsa ainoa kasviharrastaja. 
Jo 1800-luvun puolivälissä 
Juotilan talon poika Ernst 
Georg Printz keräsi useita 
satoja kasvinäytteitä käsit
täneen herbaarion. Nuoren 
kasviharrastajan ura kui
tenkin päättyi äkisti hänen 
nukuttuaan Mustionjokeen 
21-vuotiaana vuonna 1861. 

Ernstin nuorempi veli, 
insinööri Herman Adolf 
Printz (1849-1923) puo
lestaan ehti pitkän elämän
sä aikana tehdä runsaasti 
tutkimusta kasvien paris
sa. Jäätyään eläkkeelle vi 
rastaan Kyröskosken pa
peritehtailta, asui hän jon
kin aikaa Äetsässä, kunnes 
rakennutti Hämeenkyröön 
huvilan, niissä hän asui lo
pun elämäänsä. 

Hänellä oli aina kotinsa 
ympärillä hienosti hoidettu 
puutarha. Lisäksi hän kerä
si kasveja matkoillaan eri 
puolelta Suomea, myös ko
tipaikkakunnaltaan Vihdis
tä. Kokoelmat karttuivat sii
nä mitoin, että hän lahjoit
t i sekä Ikaalisten, Forssan 
että Tyrvään yhteiskouluil
le kullekin y l i 1000 kasvin 
kokoelmat. Sittemmin näi
den kokoelmien kasveja on 
lahjoitettu sekä Turun yl i 
opiston kasvimuseolle että 
Helsingin kasvienvaihtoyh-
distykselle, mitä kautta nii
tä on ajautunut useisiin mu
seoihin. 

Walter Printzin herbaario 
oh harvinainen ja arvokas 
talletus Kasvimuseon ko
koelmiin. Herbaarion kas-

Maruna Liisa Laakson kasviossa vuodelta 1954. 

veihin kuului muun muassa 
Suomesta jo sukupuuttoon 
hävinnyt pellavarikka. Pert
t i Uotila arveli, että koko
elma tarjoaisi hyvän lähtö
kohdan esimerkiksi sellai
selle henkilölle, joka teki
si kokoelman Vihdin pitä
jän kasvistosta. Herbaarion 
avulla voitaisiin myös tutkia 
Vihdin nykyistä kasvistoa 
ja siinä tapahtuneita muu
toksia. Uotila ehdotti, että 
vertailukohtana voitaisiin 
käy t tää / . A. Flinckin teos
ta Viktis sockens kärlväx-
ter, joka julkaistiin samoi
hin aikoihin kun herbaario 
on kerätty, vuonna 1900. 

Aineisto Flinckin Vihdin 
putkilokasveista kertovaa 
tutkimukseen oli kerätty 
jo 1890-luvulla. Kesäkuusta 
marraskuuhun 1891 Flinck 
asui Nummelan rautatiease
malla, jossa toimi asema
päällikkönä Henrik Gustaf 
Flink. Luultavasti majapaik
ka löytyi sukulaisuussuhtei
den perusteella. 

Kesäkuusta syyskuuhun 
1892 Flinck keräsi jälleen 
aineistoa Vihdistä. Tällä 
kertaa hän oleskeli aluksi 
vanhaan tapaan Nummelan 
asemalla, mutta sen jälkeen 
myös Härköilän Nissolassa 
sekä Oravalan rusthollis
sa. Näistä majapaikoistaan 
Flinck kiersi tekemässä tut
kimustaan ympäri Vihtiä. 
Pitäjän 51 maakirjakyläs-
tä ainoastaan 6 jäi hänel
tä kartoittamatta. Hän ha
vaitsi, että pitäjä on maas-

Tiet. nimi 
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Heimo 

Paikkakunta l^uA^ 

Kasvupaikka Kasvupaikka 
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Kasvion jokaiseen kasviin liitettiin lappu, johon kirjattiin tär
keimmät tiedot siitä. 

tolta erittäin vaihteleva, ja 
mainitseekin, että sitä kut
sutaan myös Uudenmaan 
Sveitsiksi. 

Paitsi erityiset kasvihar
rastajat, kasveja keräilivät 
aiernmin myös koululaiset. 
Vihdin museon kokoelmiin 
kuuluu ainakin neljä koulu
laisten keräämää kasviota. 
Leena Sandellin kasvion 
kasvit on kerätty Vihdistä 
vuosina 1952-54, samoil
ta vuosilta ovat peräisin 
myös Liisa Laakson kas
vion kasvit. 

Vanhin museon kasvioista 
on Tellervo Tallgrenin vuo
sina 1932-34 keräämä. Tel
lervo teki kasvien keruussa 
ja prässämisessä huolellis
ta työtä. Hän sai kasviston 
arvioineelta Saara Forsiuk-
selta arvosanaksi 9+- Kas
viston kannet olivat helsin
kiläisen Herman Lindellin 
paperikaupan valikoimista. 

Lisäksi museon kokoel
miin kuuluu kirkonkyläs
tä, entisen Pöykön kaup
parakennuksesta löytynyt 
E r k k i Juseliuksen kasvio. 
Kasvioiden kasvit on präs
sätty huolella. Lisäksi kun
kin kasvin ohessa on seli
tys, jossa kerrotaan kasvin 
tieteellinen, latinankielinen 
nimi, suomenkielinen nimi, 
heimo, paikkakunta, kasvu
paikka, keruupäivämäärä 
sekä kerääjän nimi. Myös 
nämä koululaisten kerää
mät kasviot tarjoavat arvok
kaan näkökulman siihen, 
miten Vihti ja sen kasvios-
to ovat muuttuneet 1900-lu-
vun aikana. 

Matti Mäki 
Museoamanuenssi 

Vihdin museo 

Lähteet: 
Vihdin museon 

kokoelmat 

Uusia yrityksiä 

• A n k k u r i apteekki, Vih
t i . Apteekki. Collin Minna 
Kristiina. Os. Tarinatie 2, 
48350 Kotka. 
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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 

\ 

Hl . J H 

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 


