
In memoriam 

Eläinlääkäri ja kyläkoulujen 
puolustaja on poissa 

Päivyri 

Tiistaina 3. päivänä 
maaliskuuta 2015. 
Aurinko nousee 

kello 7.14 ja laskee 
kello 17.51. 

Nimipäivät: 
Tiistaina Kauko. 

Keskiviikkona Ari, Arsi, 
Atro. 

Torstaina Leila, Laila. 

Päivän mietelause: 

Voi hiiltäväistä 
tuskaa rumuuden! 
Se palaa niinkuin 

liekki alttarilla 
edessä Kauneuden 

silmien. 

Uuno Kailas (1901-33) 

• Vihtiläinen Tuovi Siiri 
Hännisen säätiö on saanut 
toimintansa hyvään vauh
tiin. Säätiö myönsi vuonna 
2014 yhteensä 72 000 euroa 
avustuksina Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Uuden
maan piirille (MLL) ja Num
melan Palloseuralle (NuPS). 
Avustuksien myötä säätiö 
on tukenut kahta merkittä
vää hanketta Vihdin alueel
la. Hankkeiden tulokset ovat 
olleet hyviä ja rohkaisevia. 

Vuonna 2013 perustetun 
Tuovi Siiri Hännisen sääti
ön toiminnan tarkoitukse
na on tukea lasten ja van
husten hoito- ja suojelutyö
tä Vihdin alueella. 

Vuosi 2014 oli säätiön 
ensimmäinen operatiivinen 
vuosi, minkä aikana säätiö 
teki paljon työtä toimintan
sa perusrakenteiden organi
soimiseksi ja myös ensim
mäisten avustuskohteiden 
tukemiseksi. 

- Säätiön toiminta on 
käynnistynyt hyvin. Kiitos 
siitä kuuluu hyville yhteis
työkumppaneillemme, jot
ka ovat toteuttaneet säätiön 
tukemia hankkeita ja myös 
aktiiviselle hallitukselle, to
teaa Juha Kankuri, Tuovi 
Siiri Hännisen säätiön pu
heenjohtaja. 

- Olemme panostaneet 
paljon säätiön hallinnon 
rakentamiseen, aktiiviseen 
tiedottamiseen kotisivuil
lamme ja mediassa sekä 
luonnollisesti myös säätiön 
tarkoitusta tukevien hank
keiden rahoittamiseen. 

Kaksi ajankohtaista 
hanketta 

Säätiö myönsi avustuk
sia kahdelle ajankohtaiselle 
hankkeelle Vihdissä. MLL:n 
"Ennaltaehkäisevä lapsi-
ja perhetoiminta Vihdis
sä" -hanke sai ensimmäi
sen vuotensa täyteen hel-

• Eläinlääkäri Kai Shut-
nabb menehtyi yllättäen 
viime torstaina Jokikunnal
la 70-vuotiaana. Vihtiläiset 
oppivat tuntemaan vuonna 
1996 Jokikunnalle muutta
neen Skutnabbin taitavana 
eläinlääkärinä, kylien etu
ja puolustavana kunnanval
tuutettuna ja Jokikunnan 
kylän hyväksi paljon töitä 
tehneenä miehenä. 

• 
Kai Skutnabb syntyi Hel

singissä 19.7.1944. Skut-
nabbien nelihenkinen per
he muutti Espoon Matinky
lään, jossa Kai Skutnabb 
kävi koulunsa. Hän val
mistui ylioppilaaksi nykyi
sestä Haukilahden lukiosta 
ja eläinlääkäriksi hän val
mistui Helsingin yliopis
ton eläinlääketieteellises
tä tiedekunnasta kuuden 
intensiivisen opiskeluvuo
den jälkeen vuonna 1972. 
Hän myös opiskeli Yhdys
valloissa ja Ruotsissa. 

mikuussa ja NuPS:n koor
dinoima "Wirtaa vihtiläisil
le vanhuksille" -hankekin 
on saavuttanut puolivälin-
sä. Hankkeiden tuloksia ra
portoitiin säätiön hallituk
selle 11. helmikuuta 2015-
Molemmissa hankkeissa on 
saavutettu hyviä tuloksia. 

Mannerheimin Lastensuo
jeluliiton Uudenmaan pii
ri on tarjonnut ammatillis
ta ohjausta vapaaehtoisten 
perhetoiminnalle mm. per
hekahvilatoiminnan sekä 
kylämummi- ja kylävaaritoi-
minnan muodossa. Lisäksi 
MLL on järjestänyt vapaaeh
toisten koulutustapahtumia, 
käynnistänyt avoimen per
hekeskustoiminnan ja per-
hekummi- ja kaveritoimin-
nan sekä tarjonnut tilapäis
tä lastenhoitoapua Vihdissä. 

Neljä perhekahvilaa 

MLL:n Vihdin yhdistyksen 
vapaaehtoisten perhekahvi-
laohjaajien pyörittämiä per
hekahviloita toimi vuonna 
2014 Vihdin Kirkonkylässä, 
Ojakkalassa, Otalammella 
ja Nummelassa. Perhekah
viloita pidettiin kaikkiaan 
93 kertaa ja ne osoittautui
vat erittäin suosituiksi. Per
hekahviloissa oli yhtensä 2 
332 käyntikertaa, joista ai
kuisilla oli 1 013 ja lapsilla 
1 319 käyntikertaa. 

Kylämummi- ja kylävaa-
ritoiminnan tarkoitus on 
tarjota seniori-ikäisille mie
lekästä toimintaa lapsiper
heiden parissa ja tukea per
heiden hyvinvointia edistä
mällä sukupolvien välistä 
kanssakäymistä. Hankkeen 
myötä Vihdin alueella toi
mii nyt viisi kylämummia 
ja yksi kylävaari. 

MLL järjesti perhekeskus
toiminnan piirissä ammatilli
sesti ohjattuja, perheille tar
koitettuja maanantai-iltapäi-
väryhmiä ja alustettuja tee-

Kai Skutnabb päätyi eläin
lääkäriksi sattumalta. Alunpe
rin häntä kiinnosti hammas
lääketieteen opinnot, mut
ta armeijan jälkeen hänelle 
vinkattiin eläinlääketieteestä. 

- Alunperin halusin 
hammaslääkäriksi. Armei
jan jälkeen sain kuiten
kin vinkin eläinlääketieteen 
opinnoista. Hain ja pääsin 
ylioppilastodistuksella opis
kelemaan eläinlääkäriksi. 

- En ollut ennen opinto
jen alkamista koskaan edes 
nähnyt eläinlääkäriä, vaik
ka meillä oli koiria kotona. 
Opiskelin ahkerasti ja val
mistuin, Skutnabb muisteli 
viime heinäkuussa Luoteis-
Uusimaa -lehdelle 70-vuo-
tishaastattelussa. 

• 

Valmistuttuaan Skutnabb 
pyydettiin töihin Helsingin 
yliopiston eläinlääketieteel
lisen tiedekunnan kirurgian 
osastolle, jossa hän oli töis
sä 64 -vuotiaaksi saakka. 

mailtoja keskiviikkoiltaisin 
yhteensä 11 kertaa ja yli sa
dalle asiasta kiinnostuneel
le henkilölle. Yhdessä van
hempana -toiminta on per
heen vuorovaikutukseen ja 
parisuhteeseen liittyvää ver-
taisryhmätotaintaa. Vihti on 
ollut tämän toiminnan pi-
lottipaikkakuntana vuonna 
2014. Yhteistyössä Vihdin 
Kirkonkylän Myrskylänmä-
en päiväkodin ja neuvolan 
kanssa järjestettiin neljä tee
mailtaa ja yksi teemapäivä 
yhteensä 146 osallistujalle. 

MLL:n perhekummitoi-
minta on ammatillisesti oh
jattua vapaaehtoistoimin
taa, jonka tavoite on tukea 
ja vahvistaa vanhemmuut
ta lapsiperheiden arjessa, 
ehkäistä ongelmien syn
tymistä ja kasaantumista 
perheissä sekä lisätä per
heiden arjen voimavaroja 
ja elämänhallintaa. Myös 
MLL:n kaveritoiminta on 
ammatillisesti ohjattua ja 
organisoitua vapaaehtois
ta nuorten tukihenkilötoi
mintaa. Se on suunnattu 
7-17 -vuotiaille nuorille ja 
sen tarkoituksena on toi
mia nuorten ja lasten en
naltaehkäisevänä tukihen
kilötoimintana, vahvistaa 
lapsen tai nuoren itsetun
toa ja elämänhallintaa sekä 
lisätä tämän hyvinvointia. 
Yhdistettyjen perhekummi-
kaveritoiminnan kurssien 
tuloksena Vihdissä oli vuo
den 2014 lopussa yhteensä 
14 vapaaehtoiskoulutuksen 
saanutta kummia, 12 per-
hekummisuhdetta ja kaksi 
kaverisuhdetta. 

MLL.-n Uudenmaan piiri 
on kouluttanut Vihdin alu
eelle yhteistyössä Hiiden-
opiston kanssa lastenhoita
jia. He toimivat perheissä ti
lapäisenä lastenhoitoapuna. 
Kurssi pidettiin kesäkuussa 
ja tällä hetkellä toiminnas
sa on mukana 11 hoitajaa. 

Eläinlääkärin töitä Skut
nabb ei tyytynyt tekemään 
vain yliopistolla. Ensimmäi
sen eläinklinikan hän pe
rusti jo 1970 -luvulla. 

- Päivät olin töissä y l i 
opistolla ja illat vastaan
otolla. Töitä tuli tehtyä pal
jon, kertoi Skutnabb viime 
kesänä. 

Hän oli mukana perus
tamassa 1990-luvun alussa 
maineikasta Apex -eläinkli
nikkaa Helsinkiin. Skutbann 
luopui Apexin osakkuudesta 
ja pääsi 1996 toteuttamaan 
pitkäaikaisen haaveen kivi
navetassa toimivasta eläin
lääkäriasemasta, kun sat
tuma johdatti hänet Joki
kunnalle. Helsingin Heikin-
laaksossa asunut Skutnabb 
ajoi sattumalta työmatkal
laan Vanjärvelle ja Jokikun
nalle, ihastui luontoon ja 
osti myyntiin tulleen räls
sitilan, tilan navettaan hän 
kunnosti tilat eläinklinikalle. 

Työssään Skutnabb ko
rosti eläinlääkärin vastuu
ta ja eettistä suhtautumis-

Palveluun on rekisteröity
nyt 38 perhettä, jotka ovat 
käyttäneet palvelua yhteen
sä 134 tunnin verran. 

VVirtaa vihtiläisille 
vanhuksille 

"Wirtaa vihtiläisille van
huksille" -hanke käynnistyi 
1. syyskuuta 2014. Hank
keen tavoitteena on järjes
tää aktivoivia kotikäyntejä 
vihtiläisille vanhuksille, jot
ka eivät ole tällä hetkellä 
kunnallisten palvelujen pii
rissä. Hankkeessa keskity
tään ikäihmisten liikunnal
lisen aktiivisuuden lisäämi
seen, mikä edesauttaa hei
dän päivittäisten askareiden 
sujumista ja mahdollistaa 
heidän kotona asumisensa 
entistä pidempään. 

Hanke on valtakunnalli
sestikin ainutlaatuinen sik
si, että sen toteuttamisesta 
vastaa paikallinen urhei
luseura NuPS yhteistyös
sä peruskuntayhtymä Kar
viaisen, Vihdin kunnan ja 
Vihdin Vanhusten tuki ry: n 
kanssa. Kyseessä on pilot
tihanke, jonka tarkoituk
sena on kehittää ja testata 
uutta, kustannustehokasta 
vanhustentyön konseptia, 
jossa ns. kolmas sektori to
teuttaa kuntalaisille suun
nattua palvelua. 

Hanke on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja sen toiminnan 
piirissä on ollut yhteen
sä 40 vihtiläistä vanhusta. 
Heille kaikille on tehty al
kukartoitus ja henkilökoh
tainen liikuntasuunnitelma. 
Yleisimpänä liikuntamuoto
na on ollut kävely ja jump
pa, jossa käytetään joko 
omia apuvälineitä tai NuP-
Sin ja Karviaisen toimitta
mia jumppapalloja, kumi
nauhoja ja muita liikunta
välineitä. Kukin osallistuja 
pitää henkilökohtaista l i i -
kuntapäiväkirjaa, jolla seu-

ta työhön. 
- Kun oma, rakas lem

mikki on kipeä, fiksukin 
ihminen on hysteerinen. 
Hädän ja tuskan ymmärtä
minen on tärkeintä eläin
lääkärin työssä. Hyvä eläin
lääkäri on kiinnostunut po
tilaasta ja hän ottaa hoito
vastuun. Ihmisiä ja heidän 
lemmikeitään pitää auttaa, 
Skutnabb linjasi. 

• 

Kai Skutnabb toimi kes
kustan kunnanvaltuutettu
na vuosina 2000-2012. Syk
syn 2012 vaaleissa hän sai 
93 ääntä ja jäi keskustan 
toiseksi varavaltuutetuksi. 
Politiikkaan lähtöä vuon
na 2000 Skutnabb ei omi
en sanojensa mukaan itse 
ratkaissut, naapuri Erkki 
Saario päätti asian hänen 
puolestaan. 

K u n n a l l i s p o l i t i i k a s s a 
Skutnabb oli Jokikunnan 
ja muiden kylien puolesta
puhuja. Hän muun muassa 
vastusti tiukasti aikeita lak
kauttaa kyläkouluja. Use
an vuoden ajan kasvatus-
ja koulutuslautakunnassa 
ollut Skutnabb muistutti 
kyläkoulujen olevan kyli
en tärkeä harrastus- ja ih-
misten kohtaamispaikka, ei 
vain koulu. 

• 
- '"Kaitsun" poismeno 

jätti kyläyhteisöömme ison 

Kirjastopa Ista 

• Pääkirjasto avoinna ma
to klo 9-20, pe klo 9-16. 
La klo 10-15. (Arkisin klo 
9-11 itsepalvelu). Puh. 09-
4258 3181 (lainaus), 09-
4258 3220 (tietopalvelu). 

Kirkonkylän kirjasto 
avoinna ma-ke klo 13-19, 
to-pe klo 11-16, la klo 10-
15. Puh. 09-4258 3180. 

Kirjastoauton aikataulu 
ja muutokset www.vihti . 
fi/kirjasto. Aikatauluja saa
tavissa myös kirjastoista. 
Näyttelyt maaliskuussa: 

Vihdin pääkirjastossa aulas
sa Vapaan taideryhmän maa
lauksia. Lisäksi Franz Ras-
chbacherin näyttely "Peli" 
ja Leo Vinogradoffin "Ase
telmia ja ajatuksia" 3.3.-31.3. 

Kirkonkylän kirjastossa 
2.-28.3. Suvi Balochin va
lokuvia Pakistanista. Tai
deyhdistyksen sermissä 
edelleen Sirkka-Liisa Jun
tusen applikaatio Lentoon 
lähdössä. 

Tapahtumat: 
Hanna Jensen kertoo 

kirjastaan 940 päivää isä
ni muistina pääkirjastossa 
to 5.3. klo 18. Tapahtuma 
on osa Lukki-kirjastojen 
Tutustu tekijään -projektia. 

Juha K. Kairikko kertoo 
eräkirjallisuudesta ja kirjoit
tamisesta Kirkonkylän kir
jastossa 18.3. klo 17.30. 

rataan osallistujan l i ikku
misen ja aktiivisuuden ke
hittymistä. 

Hanke on nyt puolivälis
sä. Valtaosa hankkeeseen 
osallistuneista vanhuksis
ta on pitänyt NuPSin toi
mintaa joko erinomaise
na tai hyvänä. Liikunnal
listen valmiuksien paran
tumisen lisäksi hankkeen 

• M » 

Kai Skutnabb 19.7.1944 -
26.2. 2015. 

aukon. Kaitsu oli kylän tär
keitä yhdysmiehiä, hän oli 
aktiivinen toimija Jokikun
nalla. Hän muun muassa 
järjesti Jokikunnan koulun 
kurpitsan kasvatuskilpaOun 
ja huolehti, että kaikki kur
pitsoita kasvattaneet saivat 
palkinnon, muistelee naa
puri ja ystävä Erkki Saario. 

- Kaitsu tuki aina Joki
kunnan kylää ja kylän ih
misiä. Hän oli aina valmis 
auttamaan kaikkia. Ei täs
sä oikein vielä ymmärrä
kään, miten suuren aukon 
Kaitsun poismeno kylääm
me jättää. 

Kai Skutnabb itse puhui 
usein lämpimästi jokikun-
talaisista ihmisistä. 

- Autamme toisiamme hy
vässä hengessä. Täällä ih
minen ei jää yksin ongel
mineen, hän totesi viime 
kesänä merkkipäivähaas-
tattelussaan. 

Ihmisten lisäksi Skutnabb 
ylisti Jokikunnan kauniita 
maisemia. Hän muun muas
sa nautti lintujen katselusta. 

Kai Skutnabbia jäävät kai
paamaan suuren ystäväjou-
kon lisäksi hänen seitsemän 
lastaan. -ew 

Osa Lukki-kirjastojen Tu
tustu tekijään -projektia. 

Neule & Novelli -ilta pää
kirjastossa to 19-3. klo 18. 
Tervetuloa kuuntelemaan no
velleja ja tekemään käsitöitä! 

Vuoden 2014 Kirjasatoa 
esittelee kirjastonhoitaja 
Merja-Liisa Karhu pääkir
jastossa 25.3. klo 9-30. Ti
laisuuden kesto n. 1,5 tun
tia. Kahvitarjoilu. 

Lukupiirit: 
Mieslukupiiri pääkirjas

tossa 5.3. klo 18. 
Kirkonkylän kirjaston lu

kupiiri tiistaina 17.3. klo 
17.30. Keskustellaan Joni 
Skiftesvikin kirjasta Perä
mies Jokelan kotiinpaluu. 

Satutunnit Aamusadut 
pääkirjastossa perjantaisin 
klo 10, Kirkonkylän kirjas
tossa torstaisin klo 10. I l 
tasadut Kirkonkylän kirj. t i 
17.3. klo 18, pääkirjastos
sa ke 18.3. klo 18. Tee
mana aamu- ja iltasaduissa 
vkolla 12 "Karhut heräävät". 
Kirjastokoira Olga vierailee 
pääkirjastossa 5.3. Lukuai-
koja (20 min.) voi varata pää
kirjastosta p. 09-42583181. 

Lorupussi -kirjoituskilpai
lu käynnissä 11.4. asti. Kai
kille alle 15-vuotiaille, osal-
listumisohjeet kirjastosta tai 
internet-sivulta www.vihti. 
fi/kirjasto. 

asiakkaat ovat arvostaneet 
hyvää juttuseuraa, joka pi
ristää arkea. 

Pilottihanke jatkuu elo
kuun loppuun saakka. Tuo
vi Siiri Hännisen säätiön ja 
kaikkien hankkeeseen osal
listuneiden tavoitteena on 
saada hankkeelle uusia ra
hoittajia ja jatkoa myös tu
levaisuudessa. 

Tuovi Siiri Hännisen säätiö myönsi 
72 000 euroa avustuksia  
Säätiö myönsi tukea ennaltaehkäisevään perhetoimintaan ja 
ikäihmisten liikuttamiseen 


