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30.10.2007

Vihti, Karkkila ja Nummi-Pusula ovat
muodostamassa PARAS-lainsäädännön
edellyttämää uutta kuntayhtymää. Tämä
kuntayhtymä tulee hoitamaan näiden
kuntien sosiaalityön ja
perusterveydenhuollon, mutta päivähoito
jää kunkin kunnan itse hoidettavaksi.
Uudesta kuntayhtymästä on käytetty
työnimeä ”Onnela”. Tätä Onnela-nimeä on
pidetty hyvänä, mutta sitä on myös
vastustettu. Siksi päätettiin järjestää
erityinen nimikilpailu uuden nimen
löytämiseksi. Kuntayhtymää valmisteleva
kuntien poliitikkojen muodostama
ohjausryhmä valtuutti kolmen kunnan
kunnan-/kaupunginjohtajat valitsemaan
kuntayhtymälle uuden nimen nimikilpailun
perusteella. Uusi nimi tarvitaan pian, sillä
uuden kuntayhtymän perussopimus
menee kuntien valtuustojen
hyväksyttäväksi marraskuun aikana.
Kuntayhtymän perussopimuksessa on
mainittava kuntayhtymän nimi.

 
Nimikilpailussa saatiin lähes 160
nimiehdotusta. Lukuisat nimiehdotukset 
ovat oikein hyviä, ja täyttävät nimelle
asetetut vaatimukset: nimen pitää olla
ytimekäs, selkeä, suomenkielinen nimi,
sellainen joka jää ihmisten mieliin.
Kaikkien ehdotusten joukosta
kuntayhtymän nimeksi ehdotetaan:
KARVIAINEN.  Nimen kirjoitusmuotona 
voi olla myös Karviainen. 
Virallinen muoto on 
Perusturvakuntayhtymä Karviainen.
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Nimiehdotuksen on tehnyt Perttu Virtanen
Vihdistä.
 
Karviainen on kaikkien tuntema 
puutarhakasvi. Karviainen on kaikille 
tuttu, tavanomainen, lähes pakollinen joka
puutarhan ja pihan pensas. Niin tulee 
olemaan myös kuntayhtymä Karviainen.
Se tulee tuottamaan ja järjestämään
kolmen kunnan asukkaille kaikenlaisia 
kovin tavallisia palveluja, niitä arkisia
välttämättömyyksiä joita ihmiseloon
kuuluu.  Mutta karviaisen marjat ovat kyllä
kypsinä meheviä ja niistä jää vahva maku
suuhun. Myös tulevan kuntayhtymän
palveluissa on vahva elämänmaku, ja jos
se joskus onkin karvas, niin kyllä
kuntalaiset tulevat ”veistelemään”
karviaispensaan piikikkyydestä.
 
Nimenä Karviainen on elämänmakuinen,
myönteinen ja mehevä. Karviainen nimenä
saa suut hymyyn. Vihtiläiset ja
karkkilalaiset ehkä löytävät nimestä
viittauksen oman kotikuntansa nimeen.
Nummi-Pusulan asukkaille Karviainen
kelpaa hyvin, koska se ei suoraan viittaa
isompien naapurikuntien nimeen (vrt.
esim. ”Vihdin seudun kuntayhtymä”).
Karviainen-nimeä käytetään
suomenkielisenä, sille ei tehdä käännöstä
tai rinnakkaisnimeä.
 
Karviaisen lehdet ovat siroja, kauniita ja 
omintakeisen muotoisia. Karviaismarjojen
heleän vihreä väri, tai hempeä punainen
väri, ja lehtien kaunis graafinen muoto
tulevat olemaan pohjana, kun uudelle
kuntayhtymälle luodaan aikanaan
graafinen ulkoasu.
 
Kaikkien kilpailuun vastanneiden kesken 
arvottiin digikamera, jonka saa Jukka 
Tallqvist.
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Voittaneen nimiehdotuksen tehnyt Perttu 
Virtanen saa karviaismarjapensaan 
taimen.
 
Tämän tiedotteen laati kunnanjohtaja Eero
Soinio, jolta myös saa lisätietoja
nimikilpailusta. Puhelin 050-3130701 . 
 
Nummi-Pusulassa 29.10.2007         Eero 
Soinio
                                   


