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VVirtaa vihtiläisille vanhuksille 
-hankkeelle merkittävä avustus 
Ohjattu vanhusten kotiliikunta 
saa vahvistusta - mukaan 
myös ryhmäliikunta 
• Sosiaali- ja terveyskes-
kusjärjestöjen avustuskes
kus STEA on nyt myön
tänyt avustuksen Numme
lan Palloseuralle vuosille 
2018-2020 Wirtaa vihtiläi
sille vanhuksille-hankkee
seen. Hanke saa vuonna 
2018 järjestöltä rahoitusta 

60 000 euroa. Alustavasti 
rahoitusta on luvattu myös 
vuosille 2019 ja 2020, kul
lekin vuodelle 55 000 eu
roa. Lisäksi Tuovi Siiri Hän
nisen -säätiö jatkaa hank
keen tukemista 30 000 eu
rolla vuonna 2018. 

Wirtaa vihtiläisille vanhuksille -hankkeen tiedotustilaisuudessa torstainaolivatpaikallaTimoTuomen lisäksi kommentoimassa Vihdin 
kunnanjohtaja Sami Miettinen, TSH-säätiön asiamies Kari Liukko, säätiön hallituksen jäsen Varpu-Leena Malmgren, Karviaisen 
kuntayhtymästä fysioterapian osastonhoitaja, vs. hoivakeskuspäällikkö Tarja Marsalo, Kisakallion edustaja ja vanhusten kanssa 
työskentelevä Otto Tapanainen. Vanhustyön keskusliitosta paikalla olivat Satu Kervinen ja Tuula Laine. 

Kari Liukko (vas)TSH-säätiöstäja kunnanjohtaja Sami Miettinen 
pitivät hanketta erittäin tärkeänä. Hanke tuo merkittävästi lisää 
hyvinvointia vihtiläisille ikäihmisille. 

Toinen ohjaaja 
mukaan 
Wirtaa vihtiläisille van

huksille -hankkeen puit
teissa toteutettu vanhus
ten ohjattu kotiliikunta saa 
nyt vahvistusta parantu
neen rahoitustilanteen an
siosta. Hankkeeseen pal
kataan muun muassa toi-

Lankapaja etsii kasvun tekijöitä 
rekrytointitilaisuuksilla 
Työvoimapula pahenee - jo yritysten kasvun este 

• Työvoimapula on yrityk
sille tehtyjen kyselyiden 
mukaan pahin kasvun este 
tällä hetkellä. Nummelan 
Kenttälässä toimiva Lan
kapaja on tarttunut asiaan, 
yritys järjesti kahdella v i i 
me viikolla isot rekrytoin-
titapahtumat, joissa etsittiin 
osaavia työntekijöitä. 

- Etsimme noin kymmen
kuntaa uutta työntekijää. 
Perusmetallitöihin löysim
me tekijät, mutta robotti-
aseman ohjelmoijaa ja tuo
tannon esimiestä on hyvin 
vaikeata saada palkattua, 
sanoo nummelalaisen me
tallialan yrityksen Lanka-
pajan toimitusjohtaja Kari 
Timgren. 

Timgren sanoo Lankapa-
jan haluavan varmistaa yri
tyksen kasvumahdollisuu
det, siksi yritys etsii uusia 
työntekijöitä. 

- Olemme myös valmiit 
kouluttamaan ihmisiä, jos 
vain sopivia löytyy. Perus
tehtäviin olemme onnistu
neet saamaan hyviä työnte
kijöitä, mutta jostain syys
tä esimiestehtäviin sopivia 
on hyvin vaikeaa saada pal
katuksi. 

Nopea kasvu 

Lankapaja valmistaa te-
räslangasta, ohutlevystä ja 
kalusteputkesta muun mu
assa metallikomponentte-
ja, koreja, ritilöitä, ruote
ja esitetelineitä, pesularul-

lakoita sekä jakelu- ja kul
jetusyksiköitä. Yrityksessä 
uskotaan alkaneen vuoden 
olevan vilkas. 

- Taloudellinen toimeliai
suus vilkastui merkittävästi 
viime vuoden aikana ja nä
kymät alkaneelle vuodelle 
ovat erittäin hyvät. Ihmis
ten ja yritysten luottamus 
talouteen on vahvistunut, 
nyt uskalletaan investoi
da. Minä uskon, että tänä 
vuonna talouden kasvu jat
kuu ja yrityksissä sen myö
tä on enemmän töitä. Us
kon myös siihen, että yri
tykset tulevat palkkaamaan 
uusia työntekijöitä jos vain 
tekijöitä löytyy, sanoo v i i 
me kesänä metallituottei
den sopimusvalmistaja Lan-
kapajan toimitusjohtajak
si palannut Kari Timgren. 

Lankapaja on kyennyt 
kasvamaan merkittävästi 
viimeisten vuosien aika
na. Lankapaja toimii Num
melan lisäksi Lahdessa sekä 
Ruotsissa Skillingarydissä. 
Kun yritys muutti vuonna 
2003 Espoon Kivenlahdes-
ta Nummelaan, se työllisti 
vajaat 50 ihmistä. Yhtiön 
liikevaihto oli tuolloin va
jaat kuusi miljoonaa euroa. 

Tällä hetkellä Lankapaja 
työllistää reilut 200 ihmis
tä, joista noin 170 työsken
telee Nummelassa. 

Liikevaihto on kasvanut 
jo 30 miljoonan euron tun
tumaan. 

Yrityksen nopea kasvu 

huomioitiin vuoden 2014 
loppupuolella, kun Uuden
maan Liitto valitsi Lanka-
pajan maakunnan vuoden 
tuotannolliseksi yritykseksi. 

- Lankapajassa olemme 
uskoneet, että kun asiat 
tehdään oikein, suomalai
nen teollisuus voi menes
tyä. Yritys toimii, kun ta
loudessa käytetään maa
laisjärkeä ja henkilökunta 
puhaltaa yhteen hiileen. 
Myös paikallisidentiteetillä 
on merkitystä, Nummelas
sa olemme tunnettu ja hou
kutteleva työllistäjä, toteaa 
Timgren. 

- Toivon, että me ja muut 
yritykset löydämme tarvit
tavat työntekijät. Muuten 
talouden kasvu voi jäädä 
haaveeksi. 

Sinkkaamoon 
löytyi työvoimaa 

Eniten pulaa on raken
nusalan osaajista, mutta 
myös metalliteollisuudes
sa ja palvelualalla kärsitään 
jo työvoimapulasta. 

- Varsinkin erikoisosaa
mista vaativiin tehtäviin 
vaikea löytää tekijöitä, sa
noo rakennusalan yrittäjä, 
sinkkaamoyrittäjä ja Vihdin 
Yrittäjät ry.-n puheenjohtaja 
Leevi Pursiainen. 

Hän on mukana Vihdin 
Kuumasinkitys Oy:ssä, joka 
viime elokuussa avasi uu
den sinkityslaitoksen Ojak
kalaan. -ew 

nen liikunnanohjaaja. Näin 
yhä useampi vanhus pää
see osalliseksi liikunnal
lisiin kotikäynteihin. Täl
lä hetkellä hankkeessa on 
mukana noin 20 vanhus
ta, jotka valitaan mukaan 
Karviaisen asiantuntijoiden 
arviolla. 

Maksuttomia 
kotikäyntejä 

Wirtaa vihtiläisille van
huksille -hanketta on tu
kenut vihtiläinen Tuovi Sii
ri Hännisen -säätiö ja käy
tännön toteutuksesta on 
vastannut Nummelan Pal
loseura. 

Ohjattua kotiliikuntaa on 
Vihdissä toteuttua vanhuk
sille jo usemman vuoden 
ajan. 

Kotiliikunta on tarkoitettu 
henkilöille, jotka eivät hei
kon toimintakykynsä vuok
si voi osallistua kodin ul
kopuolisiin kunnan toimin
toihin. Käynnit ovat olleet 
heille ja Vihdin kunnalle 
maksuttomia. 

Toimija haussa 
ryhmäliikuntaan 
Parantuneen rahoitusti

lanteen vuoksi hanketta on 
nyt mahdollista laajentaa 
koskemaan myös niitä van
huksia, jotka voivat liikkua 
liikuntaryhmissä. Tuovi Sii
r i Hännisen -säätiö onkin 
pyytänyt ehdotuksia vihti
läisiltä toimijoilta hankkeen 
liikuntaryhmäosipn toteut
tamiseksi. Paras ehdostus 
valitaan 7.2. pidettävässä 
kokouksessa. 

Käynnit 
työssäoppimista 
Vihtiläisiä ikäihmisiä l i i 

kuttaa nyt Otto Tapanai
nen, joka opiskelee Kisa
kallion urheiluopistossa l i i 
kunnanohjaajaksi. 

- Hänen työssäoppimi-
seensa kuuluvat käynnit 
vanhusten luona, kertoi 
Nummelan Palloseuran ke
hityspäällikkö Timo Tuo
mi. 

Karviaisen kuntayhtymän 
fysioterapia ja lääkäri ovat 
myös mukana hankkeessa. 

Uusien 
haasteiden pariin 
Otto Tapanainen jatkaa 

pian uusien haasteiden pa
riin ja hankkeeseen tullaan 

etsimään uusi ohjaaja hä
nen tilalleen. Ennen Ottoa 
hankkeen parissa mukana 
olleita vanhuksia l i ikutt i 
Valtteri Kokkila. Molem
mat ovat olleet erittäin p i 
dettyjä ikäihmisten parissa. 

- Säännöllisillä viikoittai
silla kotiharjoituksilla van
husten toimintakyky vah
vistuu, kotona asumista voi 
jatkaa ja yksinäisyyskin hel
pottuu. Vanhuksen ja nuo
ren liikuntaohjaajan koh
taamiset ovat myös arvok
kaita, Tuomi totesi. 

Ainutlaatuinen 
Suomessa 

Vihdissä toteutettu yhteis
työhanke on ainutlaatui
nen Suomessa. Hanke pa
rantaa vanhusten elämän
laatua merkittävästi. Timo 
Tuomi esittelee hanketta 
ja vie Vihdin mallia eteen
päin muuallakin Suomes
sa. Hän on käynyt esitte
lemässä Wirtaa vihtiläisille 
vanhuksille -hanketta Tuu
sulassa ja helmikuussa vih
tiläistä innovaatiota viedään 
Ouluun, -to 


