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ELÄMÄMME LOPPI 

 

Asun kerrankin siellä missä haluan – Lopella.  Vuosikymmenet valitsin asuinpaikkani sieltä missä 

kulloinenkin työni sattui olemaan, kunnes eräänä päivänä sattumalta löysimme mukavan vapaa-ajan 

paikan, joka hurmasi meidät. Onneksemme mielipaikkamme tontilla oli rakennusoikeutta ja saimme 

myöhemmin poikkeamispäätöksellä mahdollisuuden rakentaa siihen viereen omakotitalon. Kaikki meni 

sujuvasti, kiitos Lopen kunnan ja paikallisten toimijoiden. Jatkossa työpaikkani valikoituvat asuinpaikan 

mukaan, joskin nykytilanne on mahdollistanut etätyön tekemisen parhaassa mahdollisessa paikassa, 

omassa rauhassa, voimaannuttavassa ympäristössä palvelujen lähettyvillä.  

Tämä on yksi esimerkki siitä, että Loppi on oivallinen paikka asua, väljä, luonnonläheinen, rauhallinen, 

kylähenkinen ja yllättävänkin lähellä pääkaupunkiseutua. Itse asiassa täältä on sopiva matka joka suuntaan. 

Myös Turkuun, Tampereelle ja Lahteen. Yllättävän harva ei-loppilainen vaan sen tietää. 

Lopen tulevaisuus onkin varmasti kiinni siitä, millaisena me itse sen näemme ja millaista tarinaa kerromme 

eteenpäin. Siksi näen tärkeänä, että tunnistamme asuin- tai vapaa-ajan kuntamme vahvuudet ja 

vahvistamme niitä. Kehittämiseen ja asioiden parantamiseen on paljon mukavampaa ja innostavampaa 

tarttua hyvistä asioista kuin heikkouksista.  Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että ummistaisimme silmämme 

puutteilta, koskivatpa ne omia lääkäripalveluita, kouluverkostoa, yleistä ilmettä, kunnossapitoa, 

kulkuyhteyksiä tai muita puuttuvia palveluita. Päinvastoin. Vahvuuksista rakentamalla saamme 

tekemisemme positiivisen kehälle, tilaan, joka houkuttaa mukaan, luo onnistumisia yhdessä ja osoittaa, että 

asiat etenevät. Samalla kun vahvuudet vahvistuvat, niin puutteetkin pienenevät – niihin löytyy ratkaisuja, 

eivätkä ne enää hierrä toivottomina, muuttumattomina asioina.  

Loppi rakentuu kuitenkin vasta tekemällä. Keskeisiä toimijoita ovat paikalliset tuottajat ja yrittäjät. Heidän 

rakentamansa perusta on meidän kaikkien kuntalaisten ja ohikulkijoidenkin valintojen varassa. Millä 

perusteella valitsemme käyttämämme palvelut? Mitä käytännössä arvostamme? Näenkö paikkakunnalle 

jäävän euron investointina elinvoimaan vai säästänkö senttini muualle? 

Omaa elinympäristöämme ja sen elinvoimaa parantaessamme olemme kaikki yrittäjiä, jos niin valitsemme. 

Jos unohdamme paikallisuuden, paikkakunnalla olemassa olevan hyvän, silloin olemme yrittäjän 

vastakohtia – luovuttajia. Yritetään yhdessä ja tehdään tästä elämämme Loppi. 
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