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toamccn myyntipisteen ra
kentaminen viivästyy yhä. 
Kunnanhallitus myönsi maa-
nantai-iltana Stl Oy:lle jat
koaikaa tonttikaupalle ensi 
vuoden kesäkuun loppuun 
saakka. 

Stl Oy pyysi tonttikaupal
le lisää aikaa, koska raken
tamisen toteuttamisen tiellä 

stl on naitenut tontiJie 
poikkeamislupaa asemakaa
van mukaisesta ajoneuvoliit
tymäkiellosta, sillä kaavan 
mukaisen tonttiliittymän so
veltuvuus raskaille ajo neu
voille on vaikea Pikikujan 
pituuskaltevuudesta johtu
en. Poikkeamislupakäsitte-
Iyn aikana ELY-keskukses-

ajoneuvoiiitrymaKienosia ei 
voida poiketa. Vaihtoehto
na toiselle ajoneuvoliittymäl
le tutkitaan vielä mahdolli
suus Pikikujan pituuskalte
vuuden muuttamiseen sellai
seksi, että tontista olisi mah
dollista suunnitella toimiva 
raskaalle kalustolle. 

Öhman. Lisäksi Terhi Mat
tila on valittu Uudenmaan 
perussuomala isten piirihal
litukseen. 

rajasen jonanna rorsius,) 
sekä kulttuuri- ja vapaa-ai
kalautakunnan edustajaksi 
Eeva Vesterisen (varalla 

• Vihtiläinen rakennusalan 
yritys Rintamäen rakennus 
ja suunnittelu Oy ostaa yri
tystontin Veikkoinkorven 
yritysalueelta. Vihdin kun
nanhallitus päätti maanan-
tai-iltana myydä yrityksel
le tontin Ratastien varrella. 

Tontin kauppahinta on 
1.10 741 euroa. Myytävän 

suumauKsien seuraajana sil
lä on ollut taidekasvatuk
sen ja kuvataiteen edistä
misen kannalta tärkeä teh-

tontin pinta-ala on 7 200 
neliömetriä ja sillä on ra
kennusoikeutta 2 876 ker
rosneliömetriä. 

Kaupan ehtona on, että 
rakentamisvelvoite tontil
le on 750 kerrosneliömet
riä (noin 26 prosenttia ko
konaisrakennusoikeudes
ta) kolmen vuoden aikana 

- lo i iuuvuiua . JUR '4 u n 

virallistettu 8.12.1999. 
Toimikunta on kokoontu
nut 1-2 kertaa vuodessa. 

kaupanteosta siihen valmi
usasteeseen, että käyttöön-
ottotarkastus voidaan suo
rittaa. Alennettu rakenta
misvelvoite on ehtona yri
tystoiminnan laadun vuok
si, sillä toiminta edellyttää 
laajaa piha-aluetta. 

ihdin perussuomalaiste 
ihtaiana iatkaa Terhi M 

H Kunnanvaltuutettu Terhi 
Mattila valittiin jatkamaan 
Vihdin perussuomalaisten 
puheenjohtajana. Hallituk

sen valittiin myös Veli-Mat
ti Laitinen, Pasi Salonen, 
Jari Toivanen, Kari Rastas, 
Vesa Honkavaara ja Leila 

ostaa 
nnittt 

r¥€ 

Säätiö tukee Nummelan Palloseuran ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaa 
• Tuovi Siiri Hännisen sää
tiö on myöntänyt uusia 
avustuksia Vihdin alueen 
lapsiin ja vanhuksiin suun
tautuvan toiminnan tukemi
seksi vuonna 2018.säätiö 
jatkaa yhteistyötään Man
nerheimin Lastensuojelulii
ton (MLL) Uudenmaan pii
rin ja Nummelan Palloseu
ran (NuPS) kanssa myös 
vuonna 2018. Säätiö päät
ti 13. joulukuuta pitämäs
sään kokouksessa avustuk
sista, joiden turvin molem
mat toimijat voivat jatkaa 
arvokasta toimintaansa las
ten ja vanhusten hoito- ja 
suojelutyön parissa jo vii
dettä vuotta. 

Tuovi Siiri Hännisen sää

tiö ja Mannerheimin Las
tensuojeluliitto ovat teh
neet yhteistyötä vuodesta 
2014 alkaen. Säätiön hal
litus myönsi 30 000 euron 
suuruisen avustuksen vuo
delle 2018. 

Vihdissä, kuten monis
sa muissakin Suomen kun
nissa resurssit ja mahdolli
suudet tarjota lapsiperheil
le suunnattua ennakoivaa 
perhe- ja nuorisotyötä ovat 
rajalliset. Tuovi Siiri Hänni
sen säätiön tuen turvin MLL 
voi jatkaa jo vakiintuneita 
tukitoimintoja lapsiperhei
den ja lasten tueksi. Vuo
den 2018 toimintaan kuu
luvat muun muassa perhe
kahvilat, kylämummit ja -

vaarit, kouluyhteistyö, ju-
tuttamot, läksyparkki, pien
ten lasten eroauttaminen, 
tilapäinen lastenhoitoapu ja 
perhekummitoiminta. 

Ikäihmisten 
koteihin 

Nummelan Palloseura 
(NuPS) ja Tuovi Siiri Hän
nisen säätiö aloittivat yh
teistyönsä syyskuussa 2015 
käynnistetyllä "Wirtaa vih
tiläisille vanhuksille"-hank-
keella. Hankkeen tavoittee
na oli kehittää uraauurtava 
palvelumalli, jolla tuotetaan 
vihtiläisille kotona asuville 
ikäihmisille terveyttä ja hy
vinvointia parantavia pal

veluja yhteistyössä Vihdin 
kunnan ja Peruskuntayhty-
mä Karviaisen. 

Uutta hankkeessa on se, 
että liikuntaa edistäviä pal
veluita ja juttuseuraa vie
dään vapaaehtoisten ikäih
misten koteihin ohjatusti ja 
turvallisesti paikallisen ur
heiluseuran kautta. Säätiön 
myöntämä avustus vuodel
le 2018 on suuruudeltaan 
30 000 euroa ja sen turvin 
NuPS työllistää yhden osa-
aikaisen liikunnanohjaajan. 

- Säätiön toiminnan tar
koituksena on tukea lasten 
ja vanhusten hoito- ja suo
jelutyötä Vihdissä. MLL:n ja 
NuPS:n toteuttamat hank
keet ovat tukeneet tätä 

erittäin hyvin, toteaa Tuo
vi Siiri Hännisen säätiön 
hallituksen puheenjohtaja 
Juha Kankuri. 

- Molempien hankkeiden 
tulokset ovat olleet positii
visia ja erittäin rohkaise
via. Säätiön hallitus näki 
luontevana jatkaa yhteis
työtä molempien tahojen 
kanssa. Nummelan Pallo
seuran tavoitteena on laa
jentaa "Wirtaa vihtiläisille 
vanhuksille"-toimintaa ul
koisen rahoituksen tuke
mana. Toivon, että tämä on
nistuu. Myös säätiön tavoit
teena on löytää uusia avus
tuskohteita vuoden 2018 ai
kana, jatkaa Juha Kankuri. 

Pappilanpellon 
päiväkoti 
myyntiin 
syksyllä 2019 
• Kirkonkylässä Kaarto-
tiellä sijaitsevan Pappilan
pellon päiväkodin myyn
tiä siirretään. Kunnanhal
litus päätti maanantai-ilta-
na, että päiväkotirakennus 
laitetaan myyntiin syksyllä 
2019. Alunperin rakennus 
piti myydä kuluneen syk
syn aikana. 

Myyntiä valmistelevat toi
menpiteet ovat käynnissä, 
mutta rakennusta ei ole vie
lä asetettu myyntiin. Lop
puvuoden 2017 aikana on 
Vihdin kirkonkylän alueella 
ilmennyt tilatarpeita, 

jotka puoltavat myyntiin 
asettamisen lykkäämistä 
tuonnemmaksi. Tarvetta 
on ilmennyt muun muas
sa ulos vuokrattaville päi
väkotitiloille sekä mahdol
lisille kunnan omille väis-
tötiloille. 


