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LOHJA | MTB Lohjan tämänvuo-
tisesta Kakkosnelonen-pyöräily-
tapahtumasta saadut rahat käy-
tetään Lohjan sairaalassa uuteen 
tutkimus- ja hoitopöytään. Las-
ten  ja  nuorten  sairaalassa  Hel-
singissä  potilaat  saavat  uudet 
televisiot.

Kahdeksatta kertaa järjestetty 
lohjalainen  hyväntekeväisyys-
tapahtuma  keräsi  tänä  vuonna 
12 400  euroa.  Samalla  ylitettiin 
100 000 lahjoituseuron raja.

– Seuraava  rajapyykki  on 
160 000  euroa  eli  suunnilleen 
vanha  miljoona.  Onhan  se  jo 
jonkinmoinen summa, Kimmo 
Liljander kertoo.

Ylihoitaja Pirjo Silvennoinen 
Lohjan sairaalasta kiittelee lah-
joitusrahojen nopeuttavan mo-
nia hankintoja.

– Verovaroin emme saa uusia 
laitteita aina niin nopeasti. Täl-
lainen  vapaaehtoistoiminta  on 

harvinaista nyky-yhteiskunnas-
sa.

Lasten ja nuorten sairaalan infek-
tio-osasto ei ollut lahjoitusvaroista 
nauttinut ennen MTB Lohjan lah-
joituksia.

– Te  olette  kuin  taivaan  lahja. 
Lahjoituksia  ei  ole  tullut,  koska 
meillä ei sairasteta mediaseksik-
käitä tauteja. Potilailla on esimer-
kiksi ripulia tai astmaa, osaston-
hoitaja Annika Schantz kertoo.

Puolet  Kakkosnelosesta  saa-
duista  rahoista  on  mennyt  kuu-
tena  vuonna  infektio-osastolle. 
Lohjan sairaala on saanut puolet 
rahoista alusta lähtien.

”Me haluamme 
uuden sairaalan.

Osastonhoitaja  Christel Wen-
nerstrand-Kekkonen kertoo, että 
päivystyspoliklinikalle tuleva tut-
kimus- ja hoitopöytä maksaa noin 
10 000–20 000 euroa. Aivan pelkäs-
tään lahjoitusvaroin sellaista ei siis 
saada hankittua.

Sen sijaan lasten ja nuorten sai-
raalaan hankittiin lahjoitusrahoin 
10  televisiota.  Laitteisiin  kuuluu 
digiboksi ja niissä voi käyttää lan-
gattomia peliohjaimia.

– Televisiot  ovat  potilaille  ää-
rimmäisen tärkeitä. Vuorokauden 
tunnit ovat pitkiä pienessä huo-
neessa,  kun  potilaat  eivät  jaksa 
leikkiä tai lukea, Annika Schantz 
sanoo.

Schantz  kertoo,  että  infektio-
osaston  työntekijöiden  mielestä 
Kakkosnelosen järjestäjät ovat ih-
meitten tekijöitä.

– Joku  jo käskikin sanoa teille, 
että me haluamme uuden sairaa-
lan.

Toukokuussa järjestettyyn  24 
tunnin  pyöräilyyn  osallistui  tä-
nä vuonna 70 joukkuetta. Vaikka 
joukkueiden  määrä  on  pysynyt 
viimeiset vuodet suunnilleen sa-
mana, keräyssumma on pienen-
tynyt.

– Nykyisin suurin osa joukkueis-
ta ei maksa osallistumismaksua it-
se, vaan hankkii sponsorin maksa-
maan tämän. Aikaisemmin jouk-
kueet maksoivat itse osallistumi-
sen ja hankkivat lisäksi sponsorin. 
Tällöin rahaa tuli enemmän, Kim-
mo Liljander sanoo.

Ensi  vuonna  Kakkosnelonen 
järjestetään  17.–18.  toukokuuta. 
Kimmo Liljander muistuttaa, että 
tapahtuman järjestämiseen tarvi-
taan joka vuosi lisää vapaaehtoi-
sia.

Kakkosnelosella saatiin tänä vuonna 
apua Lohjan sairaalan päivystykseen
Pyöräilyllä 
rahaa jo yli 
100 000 euroa

Yhtä hymyä. Annika Schantz (edessä), Christel Wennerstrand-Kekkonen ja Pirjo Silvennoinen ottivat vas-
taan MTB Lohjan luovuttamat lahjoitusrahat. Kakkosnelosen järjestelyissä ovat mukana Kimmo Liljander 
(vas.), Jari Syrenius, Tero Olkkonen, Mika Latvala ja Kimmo Koskinen.
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NEW YORK | Disneyllä ei ole pulaa pienestä eikä vähän isommasta-
kaan rahasta. Yhtiö suunnittelee, että se kunnostaa 1,1 miljardilla 
dollarilla (780 miljoonalla eurolla) California Adventure -teema-
puistoaan.

Viihdekeitaan suurremontin on määrä kestää viisi vuotta, kertoi 
Wall Street Journal -sanomalehti. Lehden mukaan Disneyn johto-
kunta on äskettäin hyväksynyt jätti-investoinnin teemapuistoon.

California Adventure -puisto sijaitsee lähellä Kalifornian Dis-
neyland-teemapuistoa.  –STT–Reuters

Disney tekemässä teema-
puistoonsa miljardiremontin

NEW YORK | Popin supertähti Madonna jättää levy-yhtiö Warner Brosin 
ja siirtyy konserttipromoottori Live Nationin leiriin. CNN:n mukaan 
odotettavissa ollut sopimus solmittiin tiistaina.

Etukäteen arveltiin, että Madonna nettoaisi sopimuksesta 120 mil-
joonaa dollaria (86 miljoonaa euroa) kymmenen vuoden aikana, ja et-
tä sopimus sinetöisi hänen asemansa maailman parhaiten palkattuna 
naislaulajana.

Madonna on levyttänyt Warner Music Group Corp. -yhtiön omista-
malle levy-yhtiölle koko tähänastisen uransa ajan. Tähden esikoisal-
bumi ilmestyi vuonna 1983.

Supertähden albumeja on myyty yhteensä yli 200 miljoonaa kappa-
letta. Viimevuotinen Confessions Tour oli kaikkien aikojen tuottoisin 
naisartistin kiertue.

Madonnan ja Live Nationin sopimusta on luonnehdittu ennen nä-
kemättömän laaja-alaiseksi. Live Nation saa ensinnäkin oikeuden kol-
meen Madonnan studioalbumiin. Firma lisäksi promotoi Madonnan 
konserttikiertueet ja myy artistin fanituotteet sekä lisenssit Madonnan 
nimen käyttöön.

– Musiikkibisneksen paradigma on muuttunut. Artistina ja bisnes-
naisena minun on liikuttava sen mukana, Madonna kommentoi sopi-
mustaan.

– Ensi kertaa urallani tapa, jolla musiikkini voi tavoittaa fanit, on ra-
jaton. En ole koskaan halunnut ajatella rajoittuneella tavalla, ja uuden 
kumppanuuden myötä mahdollisuudet ovat loputtomat. Kuka tietää, 
millä tavoin albumini jaellaan tulevaisuudessa?

Musiikin markkinointiyhtiö Cornerstone Promotionin varajohtaja 
Jon Cohen arvioi, että Madonnan nyt aloittama linja saa seuraajia.

– Artisti hyötyy, kun yksi yhtiö hoitaa kaikki hänen asiansa, koska 
uran eri sektorit liittyvät kiinteästi toisiinsa.  –STT

Madonna teki jättisopimuksen 
Live Nationin kanssa

NUMMI-PUSULA | Länsi-Uuden-
maan suomenkieliset tarvitsevat 
omat, paikalliset radiouutiset. Jos 
Ylen  Läntisen  radiouutiset  lak-
kautetaan  on  vaarana,  että  pai-
kalliset uutiset eivät mahdu koko 
maakuntaa  koskeviin  uutislähe-
tyksiin.

Näin  todetaan  Nummi-Pusu-
lan kunnanhallituksen laatimassa 
kannanotossa, jonka hallitus antoi 
Ylen Läntisten uutisten puolesta.

Yleisradio on suunnitellut lak-
kauttavansa Ylen Läntisen ja Ra-
dio Itä-Uudenmaan radiouutiset. 
Henkilökunta  säilyy  ennallaan, 
mutta he tekevät uutisia Pasilas-
sa  koottaviin  Uudenmaan  uuti-
siin. Syynä muutoksiin on se, et-
tä idän ja lännen uutisia pidetään 
nykyisin liian paikallisina. Uudis-
tuksella halutaan myös kohentaa 
Uudenmaan uutisten tasoa.

Nummi-Pusula 
puolustaa Ylen 
läntistä

KIRKKONUMMI | Rekka törmäsi Tu-
run moottoritien reunaan pysäh-
tyneen kuorma-auton perään kes-
kiviikkoiltana.  Peräänajo  sattui 
puoli seitsemän aikaan Veikkolan 
risteyksestä kilometrin verran län-
teen päin Kirkkonummella.

Kuorma-auto syttyi kolarissa tu-
leen ja paloi kokonaan. Paikalla oli 
lukuisia pelastuslaitoksen yksiköi-
tä aina Mediheliä myöten, mutta 
henkilövahingoilta vältyttiin.

Liikenne  ruuhkautui  pahoin, 
sillä tie oli aluksi poikki kumpaan-
kin suuntaan. Raivaustyöt jatkui-
vat pitkälle iltaan.  –STT

Kuorma-auto  
paloi Turun  
moottoritiellä

HELSINKI | VR lopettaa lipunmyyn-
nin yhdeksältä pieneltä rautatie-
asemalta  ensi  vuonna. Yhtiö  on 
aloittanut asiasta yt-neuvottelut, 
jotka koskevat  Jämsän, Kannuk-
sen, Kauhavan, Lapuan, Loimaan, 
Oulaisten, Tammisaaren, Toijalan 
ja Vammalan asemia. Muutos ei 
vaikuta  junien  pysähtymiseen 
asemilla, mutta asemarakennuk-
set menevät kiinni.  –STT

Lipunmyynti 
loppuu 
yhdeksältä 
pieneltä 
rautatieasemalta


