
LOHJA | Varsinaista tanssin ilotulitusta näh-
tiin sunnuntaina Laurentiussalissa, kun 
Tanssikoulu Un Dos Tres pisti parastaan 
loppuunmyydyissä kevätnäytöksissään. 
Kaikkiaan lavalle kipusi noin 300 tanssi-
jaa, jotka esittivät fl amencoa, salsaa, street 
dancea ja rumbitaa. Osa tansseista esitet-
tiin elävän musiikin tahdittamana.

AJAN TASALLA 6

300 tanssijaa Un Dos 
Tresin kevätnäytöksessä

ELINA LAIHO

RAASEPORI | Raaseporin sivistys-
lautakunnan kulttuuri- ja mu-
seojaosto jakoi kulttuurituet 
viime viikolla.

Kulttuurisihteeri Matts 
Blomqvist, kuinka suuri sum-
ma kulttuurille jaettiin?

– Anomuksia oli tullut 62, 
joista pari ei koskenut kulttuu-
ria, joten niille ei myönnetty tu-
kea lainkaan. Yhteensä jaoim-

me noin 100 000 euroa.
Mitkä ovat suurimmat kult-

tuurituen saajat?
– Suurin on kulttuuritalo Ka-

relia Tammisaaressa, joka sai 
11 000 euroa toiminta-avus-
tusta. Toinen kulttuuritalo on 
Tryckeriteatern Karjaalla. Se sai 
5 000 euroa haetusta 8 000 eu-
rosta. Kirjapainoteatterin kiin-
teistöä ollaan myymässä. On 
hieman auki kuka tulee vastaa-
maan toiminnasta talossa, em-

mekä siksi myöntäneet suu-
rempaa avustusta.

– Fiskarsin museota ylläpitä-
vä Hembygdsförening sai 6500 
euroa, kun se oli aiemmin saa-
nut 200 euroa. Paikallisarkistoa 
Karjaalla pitävä Pro Gardberg 
center sai 8000 euroa. 

Paljonko tukea myönnettiin 
Raaseporin kulttuuriverstas 
Oy:lle?

– Billnäsin alue sai tapahtu-
mille 5000 euroa sekä 5000 eu-

roa tappiotakuuta. Siellä tulee 
olemaan melkein 40 tapahtu-
maa tänä kesänä. 

Herättikö osakeyhtiön tuke-
minen keskustelua?

– Ei. Haluamme auttaa sen 
hyvään alkuun ja tukea nyt ai-
nakin tänä vuonna. Tämä on 
tervetullutta toimintaa.

Entä Faces festivaaleja jär-
jestävä Etnokult ry?

– Etnokult sai 2000 euroa.
Mitkä muut tapahtumat sai-

vat tukea?
– Raaseporin kesäteatterille 

myönsimme 6000 euroa. Esi-
merkiksi Raaseporin suomen-
kielinen kulttuuriyhdistys sai 
900 euroa. Koko listan voi kat-
soa nettisivuiltamme.

Mitkä olivat jakoperusteet?
– Niitä täytyy vielä tarken-

taa jonkin verran ensi vuonna. 
Periaate on se, että tuen saaja 
järjestää kulttuuria pääasiassa 
raaseporilaisille. On tietenkin 

erilaisia tuen saajia. Toiminnan 
laajuus on merkittävä, esimer-
kiksi Hurja Piruetti sai sai 4000 
euroa kun toinen tanssiyhdis-
tys sai 300 euroa.
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Tulisiko  jo kesä?
Katso viiden vuorokauden sääennuste www.lansi-uusimaa.fi 

TUULA SIIRAMA

LOHJA |  Lauantaina Virkkalan 
keskustassa ja Lohjan torilla juo-
tiin EU-vaalikahveja. Äänestäjillä 
oli mahdollisuus jututtaa eri puo-
lueiden ehdokkaita ja saada kai-
paamaansa tietoa EU:sta. Ehdok-
kailta edellytettiin ennen kaikkea 
pätevyyttä, politiikan kokemusta 
ja kielitaitoa. 

Julkkisehdokkaiden esiinmars-
sia ei pidetty pelkästään myön-
teisenä asiana. Äänestäjistä use-
at kertoivat jo löytäneensä oman 
ehdokkaansa. Moni myös kertoi 
pohtivansa, kenelle äänensä an-
taisi, vielä varsinaiseen vaalipäi-
vään 7.6. asti.  

PAIKALLISET 4

Eurovaali-
ehdokkaita 
tapaamassa

Miten kulttuurituet jaetaan Raaseporissa?

LOHJA |  Viime talvi oli rankkaa aikaa Loh-
jan seudun kuorma-autoilijoille ja etenkin 
maansiirto-alan yrittäjille, kun monta isoa 
maansiirtoalan urakkaan valmistui yhtä 
aikaa, eikä uusia lähtenyt liikkeelle.

Kevään myötä tilanne on kuitenkin sel-
västi Lohjalla kohentunut, kun töitä on 
haettu entistä laajemmalta säteeltä koko 
pääkaupunkiseudulta.

Kesä lohduttaa
maansiirtäjiä

Lue Länsi-Uusimaasta:
HUOMENNA

PAIKALLISET 4
AJAN TASALLA 6
KOTIMAA 8
ULKOMAAT 9
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RTV  15

LOHJA | Lohjan Pallon A-juniorit nousivat 
jalkapallon ykkösessä lohkonsa kärkikol-
mikkoon kukistettuaan Hämeenlinnan Jal-
kapalloseuran Virkkalan nurmella lauan-
taina.

Lohjalaisten kauden kolmas voitto irtosi 
maalein 3–0 (1–0). Tekopaikkoja olisi ollut 
isompaankin maalieroon.

URHEILU 12

LoPan A-junioreille  
kotivoitto Virkkalassa

RAASEPORI | Helsinkiläinen Riina Miettinen 
oli naisten sarjan vahvin pyörittäjä perin-
teisessä Mustion Tempoajossa lauantaina 
Mustion ja Kiskon välisellä tiellä 20 kilo-
metrin matkalla.

Miesten elitesarjan 50 kilometrin kil-
pailun voitti helsinkiläinen 47-vuotias Jan 
Elmgren.  

URHEILU 12

Miettinen vauhdikkain
Mustion Tempoajossa

PIRJO PISTOOLI

LÄNSI-UUSIMAA | Lost-alueen 
terveysasemien ajanvaraus ja 
neuvonta keskitetään tiettyi-
hin tunteihin arkisin kesäkuun 
alusta lähtien. Sama malli on 
ollut jo aikaisemmin käytössä 
Siuntion ja Inkoon terveysase-
milla.

– Mallista on näissä kunnissa 
saatu hyviä kokemuksia. Lost-
alueella yhdenmukaistetaan 
hyviä käytäntöjä, ja tämä on 
yksi esimerkki, kertoo vastaan-
ottotoiminnan apulaisosaston-
hoitaja Johanna Grotell Lohjan 
terveyskeskuksesta.

– Ajanvarauksen keskittä-
misellä parannetaan asiakkai-
den samaa puhelinpalvelua ja 
samalla taataan hoitajille työ-

rauha muuna aikana, hän pe-
rustelee.

Muutos koskee erityisesti 
Lohjaa, jolla on viisi päiväai-
kaan toimivaa terveysasemaa.

Johtava lääkäri Tapani Hä-
mäläinen sanoo, että potilas-
kyselyissä puhelinpalvelu saa 
vuodesta toiseen huonot arvo-
sanat.

– Se on yksi syy paneutua asi-
aan.

Kesän alusta lukien Lostin ter-
veysasemilta voi varata aiko-
ja maanantaista perjantaihin 
kello 8–10 ja kello 12.30–13.30. 
Muuna aikana soittaja kuulee 
tiedotteen, jossa kerrotaan pu-
helinajat.

– Ensimmäinen tunti kah-
deksasta yhdeksään on meillä 
ruuhkahuippu, ja tähän saak-
ka vain osa soittajista on Loh-
jalla päässyt läpi. Nyt pyritään 
siihen, että vastataan puhelui-
hin niin paljon kuin mahdollis-
ta, Johanna Grotell kertoo.

– Toive tietysti on, että ensim-

mäisen tunnin aikana ei soitet-
taisi kiireettömissä asioissa.

Terveysasemilla on pääsään-
töisesti neljä hoitajaa vastaa-
massa puheluihin. Kriittisim-
män ensimmäisen aamutun-
nin aikana lääkärit eivät varaa 
tehtäväksi toimenpiteitä, joissa 
tarvittaisiin hoitajaa.

Kun puhelinaika päättyy, hoi-
tajat voivat keskittyä vastaan-
ottamaan potilaita ilman, että 
puhelut jatkuvasti keskeyttävät 
hoitotyötä.

Hoitotakuu edellyttää, että po-
tilas saa terveysasemaan yhte-
yden välittömästi. 
   Tämä varmistetaan niin, et-
tä kullekin terveysasemalle on 
yksi puhelinnumero, josta ta-
voittaa sairaanhoitajan koko 
päivän ajan. Siitä numerosta 
ei kuitenkaan voi varata aikaa 
vastaanotolle.

Sammatissa ajanvaraus toi-
mii arkisin kello 8–10. Karjaloh-
jan terveysasemalle voi soittaa 
arkipäivisin aukioloaikoina.

 Ajanvarauksen keskittämi-
sestä kerrotaan potilaille ter-
veysasemilla. Kaikkien terveys-

asemien numerot löytyvät ne-
tistä Lohjan kotisivujen www.
lohja.fi  kautta.

Siuntion 
ja Inkoon 
mallista hyvät 
kokemukset

Terveysasemien ajanvaraukselle
tarkat puhelinajat Lohjallakin

■  Ajanvaraus ja neuvonta ma–pe klo 8–10 ja 12.30–13.30

■  Lohjan keskustan terveysasema (019) 369 2319. Kiiretapaukset koko päivän 
044 374 2319, ei ajanvarausta.

■  Mäntynummen terveysasema (019) 369 2700. Kiiretapaukset 044 374 2700, ei 
ajanvarausta.

■  Roution terveysasema (019) 360 2600. Kiiretapaukset 044 374 2600, ei ajanva-
rausta.

■  Tynninharjun terveysasema (019) 374 2800. Kiiretapaukset 044 374 2800, ei 
ajanvarausta.

■  Virkkalan terveysasema (019) 369 2500. Kiiretapaukset 044 374 2500, ei ajan-
varausta

■  Siuntion terveysasema, läntinen alue (09) 2606 1430; itäinen alue 
(09) 2606 14312. Kiiretapaukset 044 386 1026, ei ajanvarausta.

■  Inkoon terveysasema, läntinen vastaanotto (09) 2606 1371; itäinen vastaanot-
to (09) 2606 1372. Kiiretapaukset (09) 2606 1370, ei ajanvarausta.

■  Sammatin terveysasema, ajanvaraus arkisin klo 8–10 puh. (019) 357 3740. Kii-
retapaukset 044 357 3771, ei ajanvarausta.

■  Karjalohjan terveysasema, ajanvaraus arkisin (019) 357 3225.

■  Virka-ajan ulkopuolella päivystysvastaanotto Tynninharjun terveysasemalla 
(019) 369 2900.

Ajanvaraus 1.6. lähtien

FAKTA

Tiukka tilanne. LoPan Niclas Engberg ahdiste-
lee Joel Hildenin vartioimaa HJS:n maalia.

KYÖSTI LAAKSO

Rullaten eteenpäin. Riina Miettinen oli nais-
ten sarjan nopein Mustiolla.

JYRKI REPOLA

Systeemi kriisissä. Henry ja Raili 
Lindgren toivat esille nykyisen po-
liittisen järjestelmän ongelmia. –
Aktiivisia toimijoita on vähän. De-
mokratia on hyvin näennäistä.

TUULA SIIRAMA

TUULA SIIRAMA

LOHJA |  Lohjan Liikuntakes-
kuksen, Paloniemen sairaalan, 
Maanpuolustuskoulutuksen, 
MTB-Lohja Toyn ja Länsi-Uu-
simaan järjestämään Lohjan-
järven ympäripyöräilyyn start-
tasi lauantaina yli 200 iloista 
pyöräilijää. 

Retkiryhmä kasvoi ennätys-
mittoihin osallistujien liittyes-
sä joukkoon myös matkan var-
relta. 

70 km taival taittui leppoisas-
ti aurinkoisessa säässä polkien. 
Karjalohjan ja Mustion tauko-
paikoilla tankattiin evästä ja 
vaihdettiin tunnelmia matkan 
varrelta.

Nopeimmat kuntosarjan kil-
papolkijat kiersivät Lohjanjär-
ven vajaassa parissa tunnissa. 

PAIKALLISET 4

Lohjanjärven 
ympäri-
pyöräilyssä 
yli 200 polkijaa

Hyvällä mielellä. Monika Karvisen 
ja Tarja Metsäpellon matka taittui 
kepeästi, vaikka reissua varten ei 
oltu ihmeemmin valmentauduttu.

TUULA SIIRAMA

Hyvin kulki. Petsku Ahola vei vantaalaisen Pahojen Setien viestiä Kakkosnelosessa sunnuntaina Lohjan Harjun poluillla.

JUKKA URHOLA

Sielukasta tanssia. Tangosalsaa Soila ja Yas-
ser Sarrian tyyliin. Pariskunta kävi hakemassa 
viikko sitten hopeaa showtanssin SM-kisoista 
Tampereelta showlatino-pienryhmänsä kans-
sa.

SARI MATTILA

JUKKA URHOLA

LOHJA | Kymmenes maasto-
pyöräilyn 24 tunnin Kakkos-
nelonen sujui hienosti viikon-

loppuna Lohjalla. MTB Lohjan 
hyväntekeväisyysajosta kertyi 
voittoa yli 15 000 euroa.

– Tarkkaa summaa emme 
pysty vielä sanomaan, mutta 
yli 15 000 euron summa nou-
see, sanoi Kakkosnelosen kil-
pailunjohtaja, MTB:n Kimmo 
Liljander.

Rahat menevät perinteisesti 

puoliksi Lohjan sairaalalle ja 
Helsingin lastenklinikan osas-
to yhdelle. 
Lohjalla rahat käytetään vas-
tasyntyneiden kuulontestaus-
laitteistoon ja Helsingissä las-
ten magneettikuvaussalin ku-
vittamiseen.

MTB on kymmenen vuoden 
aikana kerännyt jo yli 140 000 
euroa sairaaloille.

Lauantaista sunnuntaihin kes-
täneeseen Kakkosneloseen 
osallistui 73 joukkuetta. Lä-
hes 500 pyöräilijää muodos-
tivat 400 metrin jonon, kun 
polkivat rinnakkain Lohjan 
urheilukentän radan ympäri 
palkintojenjakoon jäähallin 
viereen.

Hyväntekeväisyysajolle so-
pivasti tapahtuman kierto-

palkinto – Ratas – annettiin 
7 kilometrin lenkin 40 kertaa 
kiertäneelle Lohjan sairaan-
hoitoalueen joukkueelle Pyö-
räHUSseille.

– Lähdimme nauttimaan, 
olemaan yhdessä ja paranta-
maan HUSin imagoa. Kaikki 
sujui hienosti, kertoi joukku-
een kapteeni Raija Alapeteri.

URHEILU 11

MTB Lohjan 
juhlakisa sujui 
hyvin

Kakkosnelosesta yli 15 000 euroa sairaaloille

Kilpailutus kannattaa, myös 

yrityspalveluissa!

Laurinkatu 57, Lohja

Soita 010 444 3661 ja pyydä tarjous.

VESI-ILMALÄMPÖPUMPPU ARCTIC 90 (9kw)
Ecoheater varaaja 500 l
Sisältää tarvikepaketin 4.950,-
Tiedustelut: 040 -567 5579   www.ecoman.fi


