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Hännisen säätiön 
starttivuosi oli onnistunut 
VIHTILÄINEN Tuovi Siiri 
Hännisen säätiöön 
saanut toimintansa 
hyvään vauhtiin. 

Säätiö myönsi viime vuonna 
yhteensä 72000 euroa avus
tuksina Mannerheimin Las-
tensuoj eluliiton Uudenmaan 
piirille (MLL) ja Nummelan 
Palloseuralle (NuPS). 

Avustuksien myötä säätiö 
on tukenut kahta merkittä
vää hanketta Vihdin alueella. 
Hankkeiden tulokset ovat ol
leet hyviä ja rohkaisevia. 

Vuonna 2013 perustetun 
Tuovi Siiri Hännisen sääti
ön toiminnan tarkoituksena 

on tukea lasten ja vanhusten 
hoito- ja suojelutyötä Vihdin 
alueella. 

Vuosi 2014 oli säätiön en
simmäinen operatiivinen 
vuosi, minkä aikana säätiö 
teki paljon työtä toimintansa 
perusrakenteiden organisoi
miseksi ja myös ensimmäis
ten avustuskohteiden tuke
miseksi. 

-Säätiön toiminta on 
käynnistynyt hyvin. Kiitos 
siitä kuuluu hyville yhteis
työkumppaneillemme, jotka 
ovat toteuttaneet säätiön tu
kemia hankkeita ja myös ak
tiiviselle hallitukselle, toteaa 
Juha Kankuri, Tuovi Siiri Hän
nisen säätiön puheenjohtaja. 

"Olemme panostaneet pal
jon säätiön hallinnon raken

tamiseen, aktiiviseen tiedot
tamiseen kotisivuillamme ja 
mediassa sekä luonnollisesti 
myös säätiön tarkoitusta tu
kevien hankkeiden rahoitta
miseen." 

Säätiö myönsi avustuk
sia kahdelle ajankohtaiselle 
hankkeelle Vihdissä. MLL:n 
"Ennaltaehkäisevä lapsi- ja 
perhetoiminta Vihdissä" 
-hanke sai ensimmäisen vuo
tensa täyteen helmikuussa ja 
NuPS:n koordinoima "Wir-
taä vihtiläisille vanhuksille" 
-hankekin on saavuttanut 
puolivälinsä. 

Hankkeiden tuloksia rapor
toitiin säätiön hallitukselle 
11.2. Molemmissa hankkeis
sa on saavutettu hyviä tulok
sia. 

i 
VVirtaa vihtiläisille vanhuksille 
"Wirtaa vihtiläisille vanhuk
sille" -hanke käynnistyi 1. 
syyskuuta 2014. Hankkeen 
tavoitteena on järjestää ak
tivoivia kotikäyntejä vihtiläi
sille vanhuksille, jotka eivät 
ole tällä hetkellä kunnallisten 
palvelujen piirissä. 

Hankkeessa keskitytään 
ikäihmisten liikunnallisen ak
tiivisuuden lisäämiseen, mikä 
edesauttaa heidän päivittäis
ten askareiden sujumista ja 
mahdollistaa heidän kotona 
asumisensa entistä pidem
pään. 

Hanke on valtakunnalli
sestikin amutiaatuinen siksi, 
että sen toteuttamisesta vas
taa paikallinen urheiluseura 
NuPS yhteistyössä peruskun-
tayhtymä Karviaisen, Vihdin 
kiinnan j a Vihdin Vanhusten 

tukiry:n kanssa. 
Kyseessä on pilottihanke, 

jonka tarkoituksena on ke-
hittääjatestata uutta, kustan
nustehokasta vanhustentyön 
konseptia, jossa ns. kolmas 
sektori toteuttaa kuntalaisille 
suunnattua palvelua. 

Hanke on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja sen toiminnan 
piirissä on ollut yhteensä 40 
vihtiläistä vanhusta. Heille 
kaikille on tehty alkukartoitus 
ja henkilökohtainen liikunta
suunnitelma. 

Yleisimpänä liikuntamuo
tona on ollut kävely ja jump
pa, jossa käytetään joko 
omia apuvälineitä tai NuP-
Sin ja Karviaisen toimittamia 
jumppapalloja, kuminauhoja 
ja muita liikuntavälineitä. Ku
kin osallistuja pitää henkilö

kohtaista liikuntapäiväkirjaa, 
jolla seurataan osallistujan 
liikkumisen ja aktiivisuuden 
keWttymistä. 

Hanke on nyt puolivälissä. 
Valtaosa hankkeeseen osal
listuneista vanhuksista on 
pitänyt NuPSin toimintaa jo
ko erinomaisena tai hyvänä, 
liikunnallisten valmiuksien 
parantumisen lisäksi hank
keen asiakkaat ovat arvosta
neet hyvää juttuseuraa, joka 
piristää arkea. 

Pilottihanke jatkuu elokuun 
loppuun saakka. Tuovi Siiri 
Hännisen säätiön ja kaikkien 
hankkeeseen osallistuneiden 
tavoitteena on saada hank
keelle uusia rahoittajia ja jat
koa myös tulevaisuudessa. 

Lisää: www.tsh-saatio.fi 

Ennaltaehkäisevää lapsi- ja 
perhetoimintaa Vihdissä 
Marmerheimin Lastensuo
jeluliiton Uudenmaan piiri 
on tarjonnut ammatillista 
ohjausta vapaaehtoisten 
perhetoiminnalle mm. per-
hekahvnatoiminnan sekä 
kylämummi- ja kylävaari-
toiminnan muodossa. 

Lisäksi MLL on järjestänyt 
vapaaehtoisten koulutus
tapahtumia, käynnistänyt 
avoimen perhekeskustoi
minnan ja perhekummi- ja 
kaveritoiminnan sekä tar
jonnut tilapäistä lastenhoi
toapua Vihdissä. 

MLL:n Vihdin yhdistyksen 
vapaaehtoisten perhekahvi-
laohjaajien pyörittämiä per
hekahviloita toimi vuonna 
2014 Vmdin Kirkonkylässä, 
Ojakkalassa, Otalammellaja 
Nummelassa. 

Perhekahviloita pidettiin 
kaikkiaan 93 kertaa ja ne 
osoittautuivat erittäin suo
situiksi. Perhekahviloissa oli 
yhtensä 2332 käyntikertaa, 
joista aikuisilla oli 1013 ja 
lapsilla 1319 käyntikertaa. 

Kylämummi- ja kylävaa-
ritoiminnan tarkoitus on 
tarjota seniori-ikäisille mie
lekästä toimintaa lapsiper
heiden parissa ja tukea per
heiden hyvinvointia edis

tämällä sukupolvien välistä 
kanssakäymistä. Hankkeen 
myötä Vmdin alueella toimii 
nyt viisi kylämummia ja yksi 
kylävaari. 

MLL järjesti perhekeskus
toiminnan piirissä amma
tillisesti ohjattuja, perheille 
tarkoitettuja maanantai-il-
tapäiväryhmiä ja alustettuja 
teemailtoja keskiviikkoiltai
sin yhteensä 11 kertaa ja yli 
sadalle asiasta kiinnostu-
neeEe henkilölle. 

Yhdessä vanhempana -toi
minta on perheen vuorovai
kutukseen japarisuhteeseen 
liittyvää vertaisryhmätoi
mintaa. Vihti on ollut tämän 
toiminnan pttottipaikkakun-
tana vuonna 2014. 

Yhteistyössä Vmdin Kir
konkylän Myrskylänmä-
en päiväkodin ja neuvolan 
kanssa järjestettiin neljä tee
mailtaa ja yksi teemapäivä 
yhteensä 146 osallistujalle. 

MLL:n perhekurnrnitoi-
minta on ammatillisesti oh
jattua vapaaehtoistoimin
taa, jonka tavoite on tukea 
ja vahvistaa vanhemmuutta 
lapsiperheiden arjessa, eh
käistä ongelmien syntymistä 
ja kasaantumista perheissä 
sekä lisätä perheiden arjen 

voimavaroja ja elämänhal
lintaa. 

Myös MLL:n kaveritoimin-
ta on ammatillisesti ohjattua 
ja organisoitua vapaaehtois
ta nuorten ttLkmenkilötoi-
mintaa. Se on suunnattu 
7-17 -vuotiaille nuorille ja 
sen tarkoituksena on toimia 
nuorten ja lasten ennalta
ehkäisevänä tukihenkilötoi
mintana, vahvistaa lapsen 
tai nuoren itsetuntoa ja elä
mänhallintaa sekä lisätä tä
män hyvinvointia. 

Yhdistettyjen perhekum-
mi-kaveritoiminnan kurs
sien tuloksena Vihdissä oli 
vuoden 2014 lopussa yh
teensä 14 vapaaehtoiskou-
lutuksen saanutta kummia, 
12 perhelamimisuhdetta 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 toiminnassa 
on mukana 11 hoitajaa. Pal
veluun on rekisteröitynyt 38 
perhettä, jotka ovat käyttä
neet palvelua yhteensä 134 
Iminin verran. 


