
Lausunto Suviseurat 2022 tapahtumasta 

 

Luoteis-Lopen Loma-asukkaat ry on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on alueen 

loma-asukkaiden yleisten ja yhteisten oikeuksien valvominen. Toimintaan kuuluvat asiat voivat olla 

kiinteistöihin, kunnallistekniikkaan, tiestöön, ympäristörauhaan ja luonnonsuojeluun liittyviä. 

Suviseurat-organisaatio hoiti hyvin yhteydet ja tiedottamisen loma-asukkaidenkin suuntaan heti 

suunnitelmien ja rakentamisen alussa sekä seurojen aikanakin. Kiitos siitä. Muutenkin olemme yleisesti olleet 

vaikuttuneita jälleen kerran Suviseurojen organisaatiokyvystä sekä kaikin puolin hienosta toiminnasta.  

Suviseurojen ja muidenkin tahojen tietoisuuteen on kuitenkin ilmoitettu jo monta yksittäistä ikävää tapausta 

ja epäilty ympäristörikoskin. Lehdistö on myös kirjoittanut havaituista epäkohdista. Siksi emmekään enää 

nosta esille yksittäisiä tapauksia vaan huolenaiheemme yleisellä tasolla.  

- Ympäristöhuoli. Räyskälä on pohjavesialueella ja huolemme vesistöjen tilasta on muutenkin suuri. 

Ylimääräinen rasitus sekä vesistölle että luonnolle on epäkohta, joka tulee tiedostaa tulevien 

Suviseurojen aikana.  

- Kotirauhan rikkominen. Jokaisella joko vakituisesti tai vapaa-ajalla alueella asuvalla on oikeus 

omaan rauhaan pihapiirissään ja rannassaan. ”Ikävä kyllä” Suviseurat oli helleviikonlopun aikana ja 

leirialue on järvien ympäröimä, jolloin varmasti houkutus oli suuri käydä uimassa, mutta kotirauhaa 

tulisi silti kunnioittaa.  

- Ilkivalta, joka ymmärtääksemme on kuitenkin vain muutamien porukoiden aiheuttama.  

- Riskikäyttäytyminen tulen käsittelyssä sekä liikenteessä  

- Alueen teiden kunto on jo ennestään heikko ja huomattava liikennemäärä on niitä entisestään 

huonontanut.  

- Alueen palveluiden pysyvyys – kyläkaupan kannattavuus on tiukoilla muutenkin, mutta 

lentokentän pitkähkö sulkeutuminen vei kentällä asustavat ilmailijat pitkäksi aikaa ja osa 

mökkiläisistä vuokrasi mökkinsä – tai jäi tulematta Suviseurojen takia eikä siten käynyt kyläkaupassa 

normaalisti vuoden vilkkaimpaan aikaan. Kyläkauppa on auki vain noin 5 kk vuodessa, jolloin 

jokainen viikko on tärkeä. Kyläkauppa harkitsee joka vuosi uudelleen, kannattaako sitä avata 

tulevalle kaudelle. Voisiko Kyläkauppa saada jatkossa jonkinlaisen korvauksen menetetystä 

liikevaihdosta? Sama tilanne lienee lentokentän ravintolalla.  

- Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä osalle asukkaita/mökkiläisiä yritystoiminnan tai 

työnteon kannalta sekä kaupalle maksutoiminnoissa. Viihdekäyttöä tai lehtien lukemista ei muutama 

päivä häiritse.  

- Alueen meteli – edellytämme, että hiljaisuus laskeutuisi tulevissa Suviseuroissa samaan aikaan kuin 

lentokenttäkäytössäkin normaalisti eli viimeistään kello 22.00 aikaan.  

Yleisenä havaintona voisi sanoa, että tapahtuma on kokoluokaltaan aivan liian iso pienelle luonnon helmassa 

sijaitsevalle, järvien ympäröivälle kylälle. Siksi onkin todella tärkeää, että vuoden 2025 Suviseuroja tai mitä 

tahansa muuta tapahtumaa suunniteltaessa ja toteutettaessa otettaisiin vahvasti huomioon 

huolenaiheemme: varsinkin ympäristö/luonto, kotirauha, ilkivalta, riskikäyttäytyminen sekä alueen 

palveluiden pysyvyys. Mikäli näin on, toivotamme Suviseurat tervetulleeksi jatkossakin lämpimästi 

Räyskälään.  
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