
Asialistalla muun muassa tunnin juna sekä 
maankäyttö kuntien raja-alueella 

liikuntakeskus 

• Vihdin kunnanhallitus 
ja Lohjan kaupunginhalli
tus tapasivat pitkästä ai
kaa maanantai-iltana Loh
jalla. Asialistan sopivat kau
punginjohtaja Mika Sivula 
ja vs. kunnanjohta Hannu 
Nummela. 

- Tarkoitus on keskus
tella ja saada näkemystä 
yhteistyöhön ja mahdol
liseen jatkovalmisteluun. 
Kun henkilöitäkin on vaih
tunut, on tärkeää tutus
tua, jotta yhteistyö voisi 
luontevasti edetä, Numme
la sanoo. 

- Tunnin juna on seudul
lisesti on tärkein asia, ja 
maankäyttö Myllylammen 
lähistössä ja sote-uudistus 
ovat myös tärkeitä. Jouk
koliikennekin on kovasti 
pinnalla, joten yhteistyötä 
siinäkin voisi tiivistää niin 
Lohjan kuin vähän isom
mankin alueen kanssa. 

Aloite 
poliitikoilta 

Ajatus tapaamisesta on 
kahden kokoomuspoliiti-
kon: Vihdin Tiina Noron 
ja Lohjan Irene Äyräväi
sen. Noro on Vihdin kun
nanvaltuuston 2. varapu
heenjohtaja ja Äyräväinen 
Lohjan kaupunginhallituk
sen puheenjohtaja. 

Molemmat ovat myös 
HUS-valtuuston jäseniä 
- Äyräväinen lisäksi vara
puheenjohtaja ja HUS-val

tuuston Kokoomusryhmän 
puheenjohtaja. 

- Soitin Irenelle aiem
min syksyllä kun selvittelin 
erästä HUS:in toimintaan 
liittyvää asiaa. Juttelimme 
sitten kaikkea muutakin. 
Irene kertoi, että Lohjalla 
otetaan käyttöön uusi joh
tamisjärjestelmä ja että he 
mielellään esittelisivät sitä 
meillekin. Tunnin junasta 
ja Luksiasta myös vaihdet
tiin ajatuksia ja siinä nousi 
esiin, että olisi hyvä tavata 
naapurikuntien kesken kun 
on yhteisiä intressejä edis
tettävänä, myös esimerkiksi 
sote-uudistus ja kaavoitus
asiat kuntien raja-alueella, 
kertoo Noro. 

Hyvä tuntea 
toisiaan 

Noro muistelee, että edel
linen Lohja ja Vihdin yh
teistapaaminen on ollut 
edellisellä valtuustokau
della edellisten kunnan
johtajien aikana. 

- Minusta on hyvä, että 
naapurikuntien päättäjät ja 
virkamiesjohto tuntevat toi
sensa. Vastaavia tapaami
sia on aiemmin ollut myös 
karkkilalaisten kanssa. Vii
kon lopulla on jokavuo
tinen Uudenmaan Liiton 
Maakuntaparlamentti, jos
sa perinteisesti on verkos
toiduttu ja vaihdettu kuu
lumisia ajankohtaisista tee
moista maakunnan päättä

jien kanssa, Noro toteaa. 
Lohja-Vihti -tapaamisen 

annista torstain Luoteis-
Uusimaassa. - mkl 

• Kirkonkylään, Niuhalan-
raitin varteen, avautuu tam
mikuussa uusi liikuntakes
kus, nimeltään Poseidon. 

Liikuntakeskus avautuu 
Valintatalon entiseen l i i 
ketilaan. Valintatalon toi

minta päättyi kirkonkylässä 
alkuvuodesta. Liikuntakes
kus ottaa käyttöönsä myös 
talon kellaritilat, jossa en
nen toimi eläintarvikeliike. 

• Vihdin lukiosta valmis
tui uusia ylioppilaita syk
syllä kaikkiaan kahdeksan 
kappaletta. 

Tuoreet ylioppilaat ovat: 
Emmi Hooli, Jussi Jukka-
ra, Antti Kahilainen, Han
na Peltonen, Lotta-Liina 
Peltonen, Tuuli Ramela, 
Vimme Veikkolainen ja 
Valtteri Yli-KJeemola. -to 

Tuovi Siiri Hännisen säätiö tukee edelleen 
vihtiläistä lasten ja ikäihmisten hoitotyötä 

Tuovi Siiri Hännisen säätiö on päättänyt 
jatkaa yhteistyötään Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin ja 
Nummelan Palloseuran kanssa myös vuonna 
2016. Säätiö on päättänyt avustuksista, 
joiden turvin molemmat toimijat voivat jatkaa 
toimintaansa lasten ja vanhusten hoito- ja 
suojelutyön parissa. 

• Tuovi Siiri Hännisen sää
tiö ja Mannerheimin Las
tensuojeluliitto ovat teh
neet yhteistyötä vuodesta 
2014 alkaen. Säätiö on jo 
kahden vuoden ajan tuke
nut MLL:n toimintaa 30 000 
euron suuruisin avustuk
sin. Vuodelle 2016 myön
netty avustus on suuruu
deltaan sama. 

- Vihdissä, kuten monis
sa muissakin Suomen kun
nissa resurssit ja mahdolli
suudet tarjota lapsiperheil
le suunnattua ennakoivaa 

perhe- ja nuorisotyötä ovat 
rajalliset. Tuovi Siiri Hän
nisen säätiön tuen turvin 
MLL voi jatkaa vuonna 201,4 
käynnistettyjä perheiden tu
kitoimintoja: tilapäistä las
tenhoitoapua, perhekummi-
toimintaa, avointa perhe
keskustoimintaa sekä ka-
veritoimintaa, kertoo sää
tiön asiamies Kari Liukko. 

Ikäihmisille 
hyvinvointia 

Nummelan Palloseuran ja 

Tuovi Siiri Hännisen sää
tiön yhteistyö käynnistyi 
syyskuussa 2015. Tällöin 
aloitettiin "Wirtaa vihtiläi
sille vanhuksille "-niminen 
pilottihanke, jonka tavoit
teena oli kokeilla uraauur
tavaa palvelumallia. Hank
keen tavoitteena oli luo
da vihtiläisille kotona asu
ville ikäihmisille terveyttä 
ja hyvinvointia parantavia 
palveluja yhteistyössä Vih
din kunnan, Peruskuntayh-
tymä Karviaisen ja Vihdin 
Vanhusten Tuki ry:n kans
sa. Uutta hankkeessa on 
se, että palveluita viedään 
vapaaehtoisten ikäihmisten 
koteihin ohjatusti ja turval
lisesti. NuPSm tuottamien 
palvelujen laatua ja asiak
kaiden kunnon kohenemis
ta myös seurataan asian
tuntijoiden tukemana. Nyt 
myönnetty avustus on suu
ruudeltaan 30 000 euroa ja 
sen turvin NuPS työllistää 
yhden osa-aikaisen liikun

nanohjaajan. 

Hyvillä mielin 
tukemassa 

- Säätiön yhteistyö MLL:n 
ja NuPS:n kanssa on suju
nut hyvin, toteaa säätiön 
hallituksen puheenjohtaja 
Juha Kankuri. 

- Tästä syystä oli luonnol
lista tehdä myönteinen pää
tös jatkoavustuksista vuo
delle 2016. Olen hyvin tyy
tyväinen Wirtaa vihtiläisille 
vanhuksille -hankkeen pi-
lotointiin, sen tuloksiin ja 
erityisesti palvelun piirissä 
olleiden ikäihmisten positii
viseen palautteeseen. Olem
me hyvillä mielin mukana 
tukemassa sekä Mannerhei
min Lastensuojeluliiton että 
Nummelan Palloseuran toi
mintaa lasten ja vanhusten 
hoito- ja suojelutyön kehit
tämiseksi Vihdissä, jatkaa 
Juha Kankuri, -to 


