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66. vuosikerta – nro 98

Tänään

Osa
koululaisista
jättää lounaan
väliin
■■Vihtiläisistä 8.-9.-luokkalaisista 35 prosenttia jättää
koululounaan väliin kerran
tai useammin viikossa.
Tulos selviää THL:n teettämästä terveyskyselystä.
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Joulukortteja
tehden
kohti joulua

■■Vihdin kirkonkylän kirjastossa järjestettiin tiistai-iltana
askartelutilaisuus, jossa tehtiin joulukortteja.
Kirjaston järjestämissä askartelutilaisuuksissa on tämän vuoden aikana käynyt
noin 1000 lasta.
Nummelan 40-vuotiaassa uimahallissa uimisen ja vesijuoksun lisäksi pelataan muun muassa kanoottipooloa ja opetellaan melomisen alkeita. Halli on teknisesti hyvässä kunnossa viime vuosien remonttien jäljiltä.

Vihti tarvitsee uuden
uimahallin 2030-luvulla
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Judoseuralla
40-vuotisjuhla

■■Nummelan Judon 40-vuotisjuhlassa palkittiin ansioituneita: Suomen Judoliiton
korkeimman ansiomerkin sai
Hannu Tenhunen.
Tenhusen judoura alkoi
seuran ensimmäisellä peruskurssilla 1978 ja jatkuu yhä.

Nykyisen hallin rakenteet kestävät arviolta reilut kymmenen vuotta
■■Nummelan 40-vuotias uimahalli voi palvella uimareita vielä
arviolta reilun kymmenen vuoden ajan. 2030-luvun alussa halli
on niin iäkäs, että Vihdissä pitäisi olla uusi halli.
Halli oli vuodesta 1978 vuoteen 2010 saakka rakenteeltaan
alkuperäisessä kunnossa, uimahallia on vuodesta 2010 lähtien
remontoitu kesäisin. Uimahallissa on remontoitu muun muassa
ulkokatto, pukuhuoneet, viemärit, ilma- sekä lämpövuotoja ja
vedenkäsittelylaitteisto.
– Hallin käyttöikää on saatu
pidennettyä remonteilla. Halli
on nyt teknisesti varsin hyvässä
kunnossa. Koskaan ei voi varmuudella tietää, mutta arviolta
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reilut kymmenen vuotta halli
voi vielä uimareita palvella, sanoo Vihdin liikuntapaikkamestari Tero Nevala.
Vihdin naapurissa Espoossa
aiotaan purkaa Tapiolan vuonna 1965 valmistunut ja vuonna
2005 peruskorjattu uimahalli.
Korjaukset eivät kuitenkaan onnistuneet korjaamaan perusongelmia: altaiden vuotamista ja
laattojen putoilua.
Uimahallit ovat kuluvia rakennuksia, jotka vaativat kovan
käytön vuoksi jatkuvaa huoltamista. Yleensä hallien käyttöikä
on 20-25 vuotta, jonka jälkeen
tarvitaan laajaa remonttia. -ew
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Vihti jää joukkoliikenneyhtymä HSL:n ulkopuolelle

Erkki Eerola laskeutui lukion auditorion portaita pitkin alas valtuuston eteen kunnanjohtajaäänestyksen ratkettua.
Lopuksi Eerola kumarsi valtuuston edessä. Kuvassa taustalla vihreiden valtuutetut Liisa Ikonen, Olli Pekka Hatanpää,
seuraavassa rivissä Ida Välimaa ja Teija Hallenberg ja heidän takaanaan vasemmistoliiton Teemu Leino ja Raine Jakka.

– Teen kaikkeni
tämän
kunnan
eteen
Nummelaan Ratapuiston korvaava

■■Vihti ei liity joukkoliikenteen kuntayhtymä HSL:ään,
vaan joukkoliikennettä kehitetään markkinaehtoisella mallilla
ostovuoroilla ja palvelusetelillä
tukien. Näin linjasi kunnanvaltuusto maanantai-iltana.

Valtuusto päätti hylätä HSL
-jäsenyyden äänin 26-17. Enemmistön mielestä HSL on Vihdille liian kallis eikä se tuo uusia
linja-autovuoroja. -ew
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jalkapallohalli ensi vuodeksi
■■Vihtiin rakennetaan uusi jalkapallohalli jo ensi vuonna.
Uutta hallia suunnitellaan Pajuniityn kupeeseen Etelä-Nummelaan, tulevan koulukeskuksen viereen.
Kunnanvaltuusto päätti maanantai-iltana lainata Vihdin Jäähalli Oy:lle enintään 3,5 miljoonan euroa, jolla Ratapuiston
kuplahallin korvaava halli on

tarkoitus rakentaa.
– Tarkoituksena on rakentaa
teräsrunkoinen halli, jossa on
myös suorituspaikkoja jalka- ja
pesäpallon lisäksi yleisurheilijoille. Hallin on määrä olla valmis syksyllä 2019, sanoo Vihdin Jäähalli Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Matti Harju. -ew

Sivu 16

Erkki Eerola Vihdin uudeksi kunnanjohtajaksi, Vihdin
talousjohtajana työskennellyt Eerola sai valtuustossa
26 ääntä ja Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainio 17 ääntä

■■ – Kiitos valtuutetut, tämä on
ollut jännä päivä. Tämä saa miehen ja mielen nöyräksi. Teoilla ansaitaan kunnioitus. Nyt alkaa uusi vaihe. Teen kaikkeni
tämän kunnan eteen, sanoi kiitospuheessaan Erkki Eerola
tultuaan valituksi Vihdin kun-

nanjohtajaksi.
Vihdin valtuusto valitsi hallintotieteiden maisterin, Vihdin
talousjohtajana ja vt. kunnanjohtajana työskennelleen Eerolan kunnanjohtajaksi suljetun
lippuäänestyksen jälkeen. Eerola sai 26 ääntä ja Petäjäve-

den kunnanjohtaja Eero Vainio 16 ääntä.
Heti valinnan ratkettua Erkki
Eerola kumarsi kunnanvaltuuston edessä. -ew
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