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St1-aseman 
tonttikaupalle 
jälleen lisäaikaa 
•Stl Oy:n tonttikauppa kun
nan kanssa venyy edelleen. 
Kunnanhallitus myönsi maa
nantaina jatkoaikaa tonttikau
palle ensi vuoden kesäkuun 
loppuun saakka. 

Perusteluina jatkoajalle Stl 

Oy on esittänyt ostajasta riip
pumattomat syyt, muun mu
assa tonttiliittymän sijoittami
seen liittyvät haasteet. Nyt tut
kitaan Pikikujan muuttamista 
niin, että tontista olisi mah
dollista suunnitella toimiva 
raskaalle kalustolle. 

Kunnanhallitus päätti kaksi 
vuotta sitten myydä Koivissil-
lan korttelin 194 huoltoasema
tontin Stl Oy:lle. Myyntihin
naksi päätettiin 125 000 euroa. 

Pappilanpellon 
päiväkotia ei 
vielä myydä 

Pappilanpellon päiväkoti
rakennusta ei vielä myydä. 
Kunnanhallitus päätti maa
nantaina, että kirkonkylän 
Kaartotien varrella oleva ra
kennus asetetaan myyntiin 
vasta vuoden 2019 syyskau

della. Alun perin rakennus 
oli tarkoitus myydä kuluvan 
vuoden syksyllä. 

Loppuvuoden 2017 aikana 
on Vihdin kirkonkylän alueel
la ilmennyt tilatarpeita, jotka 
puoltavat myyntiin asettami
sen lykkäämistä tuonnem
maksi. Tarvetta on ilmennyt 
muun muassa ulos vuokrat
taville päiväkotitiloille sekä 
mahdollisille kunnan omille 
väistötiloille. 
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VESA V A L T O N E N 

joulupuurota-
ti jälleen ker-
ipanokset niin 
i laoin suurelta 
Dlaisia. 

Seurakuntakeskuksen keit
tiössä alkoi uurastus aamulla 
seitsemältä. Kun kuusitunti
sen tapahtuman kaikki siivo -
ukset oli tehty niin kello lähe
ni jo iltayhdeksää. 

Hannisen saatio myönsi 
avustuksia 60000 euroa 
AVUSTAMINENTukea lapsi-ja vanhustyöhön. 
V E S A V A L T O N E N 
vesa.vaitonen@media.fi 

Tuovi Siiri Hännisen säätiö 
jatkaa yhteistyötään Man
nerheimin Lastensuojelu
liiton Uudenmaan piirin 
ja Nummelan Palloseuran 
kanssa myös ensi vuonna. 

Säätiö päätti viime viikolla 
pidetyssä kokouksessa avus
tuksista, joiden avulla mo
lemmat yhdistykset voivat 
jatkaa toimintaansa lasten 
ja vanhusten hoito- ja suo
jelutyön parissa jo viidettä 
vuotta. 

Tuovi Siiri Hännisen sää
tiö ja Mamierheimin Las
tensuojeluliitto ovat tehneet 
yhteistyötä vuodesta 2014 
alkaen. Säätiön hallitus 
myönsi MLLrlle 30 000 eu
ron suuruisen avustuksen 
vuodelle 2018. 

Vihdissä, kuten monissa 
muissakin Suomen kunnis
sa mahdollisuudet tarjota 
lapsiperheille suunnattua 
ennakoivaa perhe- ja nuori
sotyötä ovat rajalliset. 

Tuovi Siiri Hännisen sää
tiön tuella MIX voi jatkaa 
vakiintuneita palveluja lap
siperheiden ja lasten tueksi. 

Vuoden 2018 toimintaan 
kuuluvat muun muassa 
perhekahvilat, kylämummit 
ja -vaarit, kouluyhteistyö, ju-
tuttamot, läksyparkki, pien
ten lasten eroauttaminen, 
tilapäinen lastenhoitoapuja 
pemeloinrmitoiminta. 

Nummelan Palloseura 

KESKU 
Tarvitaanko toimintakeskus? 
www. vi hdin u utiset.fi 

(NuPS) ja Tuovi Siiri Hän
nisen säätiö aloittivat yh
teistyönsä syyskuussa 2015 
käynnistetyllä "VVirtaa vih
tiläisille vanhuksille" -hank
keella. 

Tavoitteena oli kehittää 
uraauurtava palvelumalli, 
jolla tuotetaan vihtiläisille 
kotona asuville ikäihmisil
le terveyttä ja hyvinvointia 
parantavia palveluja yhteis
työssä Vihdin kunnan ja Pe-
ruskuntayhtymä Karviaisen. 

Ulitta hankkeessa on se, et
tä liikuntaa edistäviä palve
luita ja juttuseuraa viedään 
ikäihmisten koteihin ohja
tusti ja turvallisesti urheilu
seuran kautta. 

Säätiön myöntämä 
avustus vuodelle 2018 on 
NuPS:lle 30 000 euroa. Sen 
turvin NuPS työllistää yh
den osa-aikaisen liikunnan
ohjaajan. 

-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 erit
täin hyvin, kiittää Tuovi Siiri 
Hännisen säätiön hallituk
sen puheenjohtaja Juha 
Kankuri. 

Tuovi Hänninen 
Tuovi Seija Siiri Hänninen 
syntyi Vihdissä 13.12.1928 
ja kuoli 10.4.2012. Tuovin 
vanhemmat olivat John 
Viktor Hänninen ja Siiri So
fia Hänninen (o.s.Sellgren). 

s*Tuovin ainoa sisarus, Olli 
Hänninen, kaatui sodassa. 
Tuovi Siiri Hännisen säätiön 
toiminnan tarkoituksena 
on edistää vanhusten ja las
ten hoito-ja suojelutyötä. 
Tätä tarkoitusta säätiö to
teuttaa jakamalla avus
tuksia hankkeisiin, jotka 
edistävät vanhusten ja 
lasten hyvinvointia Vihdin 
alueella. 

-Tarkoituksensa toteuttami
seksi säätiön tulee myös 
ylläpitää Saarelan toimin
takeskus -nimistä toiminta
keskusta, joka rakennetaan 
tulevaisuudessa Saarelan 
tilan alueelle Vihdin Här-
köilän kylään. 
Säätiön hallitus selvittää 
parhaillaan vaihtoehtoja 
toimintakeskuksen tar
kemmalle sijainnille ja to
teutukselle. 

-Molempien hankkeiden 
tulokset ovat olleet positii
visia ja erittäin rohkaisevia. 
Säätiön hallitus näki luon
tevana jatkaa yhteistyötä 
molempien tahojen kanssa. 
Säätiön tavoitteena on myös 
löytää uusia avustuskohteita 
vuoden 2018 aikana, Kanku
ri vinkkaa. 


