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Öljynvaihto
aikaa varaamatta!

KENTTÄLÄN AUTOHUOLTO 
A s e m a n t i e  5 0 ,  N u m m e l a

Hertz Lohja, Lohjantähti
� 020 555 2370 (24h)

Tarvitsetko pakettiautoa?
Muutto- ja tavarankuljetukset hoituvat
helposti tilavalla Hertz-pakettiautolla.

Kakkosneloselta jälleen komea
avustus sairaiden lasten hoitoon
Pyöräilytapahtuma uhkaa jäädä ensi vuonna viimeiseksi

Lohjalla viime keväänä jo 
11. kerran järjestetty hy-
väntekeväisyyspyöräily-

tapahtuma keräsi komean 14 000 
euron summan, joka lahjoitettiin 
puoliksi Lohjan sairaalan ja Hel-
singin lastenklinikan kesken. 
Kimmo Liljanderin yhdessä 
kaveriporukan kanssa aikanaan 
aloittama ja valtakunnalliseksi 
pyöräilytapahtumaksi kasvanut 
Kakkosnelonen on tuottanut 
HUS:n sairaaloille yhteensä 
156.600 euroa.
 Tällä kertaa saaduilla lahjoi-
tusvaroilla hankittiin Lohjan 
sairaalan päivystykseen kaksi 
tutkimuspöytää ja synnytysosas-
tolle Neopuff-laite. Kyseessä on 
elvytyslaite, jolla autetaan hen-
gittämisensä kanssa vaikeuksis-
sa olevia vastasyntyneitä.
Lastenklinikan infektio-osastol-
le ostettiin lapsille ja perheille 
kuusi kannettavaa tietokonetta, 
iso tv-screeni, pelikonsoleita, 
cd-soittimia ja pehmoleluja, jot-
ka lapset saavat ottaa mukaansa 
kotiin lähtiessään.
 – Lapsille on tärkeätä pitää ne-
tin kautta yhteyttä kavereihinsa. 
Kännykäthän meillä ovat kiellet-
tyjä, kertoi osastonhoitaja Anni-
ka v. Schantz.
 Lohjan sairaanhoitoalueen vs. 
johtaja Ralf Backman muistutti 
tilaisuuden pitkästä perinteestä 
ja oli samalla sairaalan puolesta 
iloinen, että tällaisia  tilaisuuksia 
vielä järjestetään. Synnytysosas-

ton ylilääkäri Jonas Bondestam 
kertoi, että Lohjan sairaalassa 
syntyvistä lapsista noin 5 pro-
senttia tarvitsee jonkinlaista 
avustusta. Nyt hankittu Neo-
puff-laite tulee viikoittaiseen 
käyttöön ja se on turvallisempi 

Kimmo Liljander luovuttaa ylilääkäri Jonas Bondestamille elvytyslaitteen ja tapahtuman todistavat sairaanhoitaja Agneta Suokko 
Lohjan sairaalasta, osastonhoitaja Annika v. Schantz lastenklinikalta, ylihoitaja Pirjo Silvennoinen, tulosjohtaja Anna-Paula Sariola 
ja osastonhoitaja Lea Leino kaikki Lohjan sairaalasta, ratamestari Tero Olkkonen MTB-Lohjasta sekä muut MTB-Lohjan edustajat 
Arto Mäkinen, Mikaela Wrede, Hanna Riitamo ja Seija Länsimäki.

ja vähemmän komplikaatioita 
aiheuttava, kuin aiemmin käy-
tössää olleet laitteet.
 Synnytysosastolla syntyvien 
lasten määrä lisääntyy koko ajan 
aiemmin Tammisaaressa syn-
nyttäneiden siirtyessä Lohjalle. 

Pian Lohjalla päästään 1000 
synnytykseen vuodessa.

Mustia pilviä

Kakkosnelosessa on kyse 24 
tuntia kestävästä maastopyöräi-

lytapahtumasta, jonka osallis-
tumismaksut lahjoitetaan lap-
sille. Tänä vuonna mukana oli 
70 joukkuetta, mutta ensi vuosi 
uhkaa jäädä viimeiseksi.
 – Meidän porukkamme MTB 
Lohja ei ole rekisteröity yhdis-

tys. Rahankeruu on onnistunut 
tähän asti bulvaanimme kautta, 
jolla on siihen lupa, mutta nyt 
hän lopettaa. EU-säädösten ta-
kia rahaa voi anoa ainoastaan 
rekisteröity yhdistys ja sen ha-
keminen olisi raskas prosessi. 
Me emme sitä tee, selvitti Lil-
jander.
 Tapahtuma on kuitenkin hy-
vin merkittävä myös kaupun-
gille varsinkin nyt, kun siihen 
on kytketty mukaan myös Loh-
janjärven ympäriajo. Kaupunki 
ei haluaisi päästää tapahtumaa 
hyppysistään ja Lohjan Liikun-
takeskuksen toimitusjohtaja 
Jukka Vienonen onkin luvan-
nut keksi jonkin keinon, jonka 
avulla myös tulevina vuosina 
maastopyöräilijät hikoilisivat 
Lohjanharjun poluilla.
 – Vaikka joukkueen saaminen 
tapahtumaan mukaan voi joskus 
olla vähän vaikeata, on Kakkos-
nelosessa ollut aina kivaa ja se 
on ollut hyvähenkinen. Mukaan 
voi lähteä vaikkapa kauppapyö-
rällä ja tapahtumaa voi suositella 
kelle tahansa, totesi joka kerran 
mukana polkemassa ollut Pete 
Piira.

 Myös Lohjan sairaala katsoo, 
että tapahtumaan osallistuminen 
liittyy työhyvinvointiin ja takaa 
joukkueiden osallistumismah-
dollisuuden Kakkosneloseen. 
Viimeksi sairaalalta oli tulessa 
kaksi joukkuetta. -jm


