Hyvä saattoväki
Te Tuovi Hännisen sukulaiset ja ystävät varmaan tiedätte, että olen bussintuoma vihtiläinen. Teitä
ehkä kiinnostaa tietää, milloin ja miten tutustuin Tuoviin ja miten hänestä tuli Nummelan
Kaarikeskussäätiön perustajajäsen. Etsin tietoja vanhoista almanakoistani, milloin siellä Tuovi
ensimmäisen kerran mainitaan.
15.12.1985 on merkintä: Tuovi tietää, Päivi tietää, H-B tietää, Vuokko tietää, Taru tietää. Mitä
Tuovi Hänninen, Päivi Varpasuo, Helmi-Briitta Lajunen, Vuokko Sivuranta ja Taru Leino tiesivät?
He tiesivät, että oli ryhdytty suunnittelemaan säätiön perustamista, jonka tarkoituksena oli rakentaa
vanhusten palvelutalo Nummelan keskustaan.
Lokakuussa 1985 oli kunnanjohtaja Risto Leinosen virkahuoneeseen kirkonkylässä kokoontunut
joukko vihtiläisiä miettimään uusia järjestelyjä vanhusten asumiseen. Vihdin kunnalla oli
Pääkslahdessa vanhainkoti ja kirkonkylässä oli Vihdin vanhainkotisäätiön ylläpitämä Hopearinne.
Olisiko aika rakentaa vanhusten palvelutalo myös Nummelaan. Seuraavana aamuna kunnanjohtaja
Leinonen ja minä tapasimme Nummelan Pisteellä ja kävimme pankeissa kysymässä millaisia
tontteja heillä oli Nummelan keskustassa mahdollista palvelutaloa varten. Osuuspankin johtaja
Jorma Nissi kiinnostui asiasta ja kertoi tontista, joka sijoittuisi uuteen kaavaan merkityn
Pisteenkaaren kadun varrelle. Ryhmä kokoontui vielä pari kertaa, mutta päätöksiä ei tehty.
Marraskuun lopulla Anja Vihtkari kutsui Risto Leinosen ja minut kotiinsa suunnittelua jatkamaan.
Vihtkarit asuivat silloin Katrinebergin huvilassa nykyisen Meritien ja Porintien kulmauksessa
korkealla mäen päällä. Risto Leinonen sanoi silloin hyvin painokkaasti:”Teidän on perustettava
säätiö palvelutaloa toteuttamaan.” Samalla hän luetteli joukon tunnettuja vihtiläisiä, jotka pitäisi
saada hankkeeseen mukaan. Heidän joukossaan oli myös Tuovi Hänninen, jonka nimi löytyi
Helsingin puhelinluettelosta nimellä Tuovi Karhu. Soitin Tuoville ja sovin tapaamisesta
viikonloppuna Nummelan kodissamme Hannankatu 8:ssa. Joimme iltateetä ja söimme
sienipiirakkaa. Kerroin Tuoville palvelutalohankkeesta ja säätiön perustamisesta. Sitä varten
meidän pitäisi saada kokoon säädepääoma 150.000 markkaa. Tuovi kuunteli kiinnostuneena ja
vastasi nopeasti:” Kyllä minä tähän hankkeeseen voin 50.000 markkaa antaa.”
Silloin tiesin, että säätiö saadaan perustetuksi, kolmasosa säädepääomasta oli jo koossa.
Nummelan Kaarikeskussäätiön (silloin vielä Nummelan palvelukotisäätiön nimisenä)
perustajajäseniksi saimme vaikutusvaltaisia henkilöitä: Tuovin ja Anja Vihtkarin lisäksi jäseniksi
tulivat: pitäjänneuvos Helmi-Briitta Lajunen, talousneuvos Viljo Kuula, ministeri Veikko Helle ja
rouva Toini Helle sekä kanslianeuvos Olavi Ahola. Olen joskus sanonut, että nämä arvonimelliset
henkilöt avasivat ovet ja me nuoremmat, tavalliset ihmiset toteutimme päätökset. Tuovi kävi
kokouksissa ja oli usein mukana muissakin tapahtumissa. Useita vuosia Tuovi oli myös säätiön
hallituksen varapuheenjohtaja.
Meillä oli onni myös saada sihteeriksi nuori juristi Taru Leino. Tarun kanssa olimme tutustuneet
pari vuotta aikaisemmin, kun muutimme uuteen kerrostaloon As Oy Hannanhoviin Hannankadun
varrella.. Nummelan Palvelukotisäätiön perustamisasiakirja allekirjoitettiin 21.3.1986 ja
oikeusministeriö vahvisti säännöt 15. tammikuuta 1987. Asunto Oy Kaarikoti valmistui 1989,
Kaarihovi 1992 ja Kaarikallio 1997. Neljännen talon, As Oy Anjankaaren urakkaneuvotteluja
käydään parhaillaan. ( As Oy Anjankaari valmistui kesäkuussa 2013. Lisäys A. K-A.)
Asunto Oy Kaarikodin valmistuttua Helmi-Briitta Lajunen muutti taloon. Veikko Helle asui
viimeiset vuotensa Kaarihovissa. Margit Kuula asui Viljo Kuulan kuoltua muutaman vuoden
Kaarikodissa. Tuovilla oli Kaarikodissa oma huoneisto, joka oli vuosikausia vuokrattuna edelleen ja
oli nyt jo jonkun vuoden tyhjänä odottamassa Tuovin muuttamista palvelujen äärelle. Jostakin
syystä kynnyksettömän talon kynnys oli Tuoville liian korkea. Tapasin hänet muutaman kerran tänä
keväänä ja toivotin hänet tervetulleeksi ”ihmisten ilmoille”. Hän ehti asua Kaarikodissa vain
muutaman viikon.

Maaliskuussa Tuovi oli myös mukana Nummelan kylähistorian Koti-Nummelan kokouksessa.
Siihenkin työhön Tuovi alkuaikoina osallistui ja toimitti kuvia ja muuta materiaalia. Albertinkatu ja
Hännisen alue kuuluivat Tuovi Hännisen elämänpiiriin.
Tunnen oloni haikeaksi jäätyäni viimeiseksi Kaarikeskussäätiön perustajajäseneksi. Elämä
kuitenkin jatkuu. Siitä on osoituksena tämä kolmannen polven Kuula. Jaakko Kuulan isoisä Viljo
Kuula oli perustajajäsen, äiti Vuokko Kuula oli useita vuosia hallituksen jäsen ja Jaakko, ilmastointi
rakentamisen ammattimies, on Kaarikeskussäätiön hallituksen varapuheenjohtaja.
Anja Korpela-Ahola

