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Euroopan isoäiti.
Kuningatar Viktoria syntyi 200 vuotta
sitten 24.5. Viktoria hallitsi 63 vuotta,
seitsemän kuukautta ja kaksi päivää.

Nimipäivät
Tänään: Tuukka, Touko
Lauantaina: Urpo
Sunnuntaina: Minna, Vilma,
Miina, Mimmi, Vilhelmiina

Matkatoimistosta Kultarantaan
ja kartanon omistajaksi Piikkiöön
JAANA KANKAANPÄÄ

Mia Snellman teki
vuosien ajan työtä,
joka ei tyydyttänyt
sisäistä paloa.
Oma ala löytyi
puutarhasta.
JUHANI REKU
KAARINA

Kun Turusta lähtee junalla koh-

ti Helsinkiä, vajaan viidentoista
kilometrin matkan jälkeen ollaan Piikkiön Pukkilassa.
Junalla on siinä vaiheessa
vauhtia sen verran paljon, että
valtaosalta matkustajista jää
huomaamatta kummallakin
puolen rataa komeileva koivukujanne. Rata katkaisee tylysti historiallisen tien Pukkilan
kartanoon.
Koska kartanoon ei enää pääse radan yli, sinne täytyy kulkea
entisajan näkövinkkelistä takakautta. Mitenkään arkiselta ei
tämäkään reitti sentään tunnu:
tulijan ottavat vastaan vehreä
puisto, vinttikaivo sekä pihaa
hallitseva jyhkeä kartanon päärakennus.
Jos pihaan pääsisi vielä radan ylitse, tunnelma olisi aivan
toinen. Museoviraston suojelema puukujanne on edellisen
omistajan aikana päässyt luokattoman huonoon kuntoon –
kuten kartanon puutarha niin
ikään suojeltuine ryytimaineen.
”Täällä on valtava korjausvelka”, harmittelee yksi kartanon nykyisistä omistajista,
puutarhuri ja toimitusjohtaja
Mia Snellman.
Tätä korjausvelkaa hänen
omistamansa yritys, Puutarhuri Snellman Oy, osaltaan nyt
kuroo kiinni.

Viime vuonna Mia Snellman

Vielä parikymmentä vuotta sit-

ten Mia Snellman ei ollut toimitusjohtaja eikä edes puutarhuri. 1990-luvun lopulle asti hän
työskenteli erilaisissa tehtävissä matkatoimistoissa.
Matkatoimistoura alkoi hänen isänsä omistamassa yrityksessä oppisopimuksella vuonna
1985, ”ihan tiskin takana”.
Sieltä hän siirtyi vuonna
1995 liikematkoihin erikoistuneeseen yritykseen ja edelleen
takaisin ”perinteisempään matkatoimistoon”, jossa hänen tuotteisiinsa kuuluivat muun muassa merimatkat rahtialuksilla.
Mielessä vilahteli kyllä ajatus siitä, onko työ matkatoimistossa oikeasti sitä, mitä hän
elämältään haluaa. Lopullisesti
ahaa-elämyksen ja kimmokkeen uuden elämän etsimisen
toi kuitenkin tapahtumaketju,
joka alkoi nelivuotiaalla tyttärellä todetusta synnynnäisestä
sydänviasta.
Tytär joutui odottamaan hoidon vaatimaa leikkausta kolme
vuotta.
Äidille kokemus oli sen verran rankka, että leikkauksen
jälkeen hän itse sairastui keuhkokuumeeseen ja joutui sairaalaan. Sairasvuoteella maatessaan hän ymmärsi, että omien
unelmien toteuttaminen vaatii
ryhtymistä toimeen ihan itse.

Mia Snellman on valmistumisensa jälkeen tehnyt paljon yhteistyötä Tuorlan maaseutuoppilaitoksen kanssa. Paraikaa hänen
yrityksellään on Tuorlan kasvihuoneessa vartettavana tuhansia omenapuun taimia erään asiakkaan puutarhaan.

otti jälleen kaksi uutta askelta
yrittäjäurallaan. Ensin hän osti
osuuden kiinteistöyhtiöstä,
joka oli hankkinut omistukseensa Pukkilan kartanon.
Pukkilan kartanossa kiehtoi
juuri sen opiskeluvuosien vierailuilla tutuksi tullut ryytimaa
ja vanha puisto arvokkaine puineen, jotka ovat – kuten mainittua – takavuosien huonon hoidon vuoksi ”haasteita”.
Toinen askel liittyi tapaamiseen jo muutamaa vuotta aiemmin Helsingin Messukeskuksen Kevätmessuilla. Tuolloin
hän oli sattumalta huomannut
”puhelinkopin kokoiseen osastoon”, jossa esiteltiin uutta
Suomen Biokierto Oy -nimistä
yritystä.
Biokiertotalouden startup-yritys teki häneen niin ison
vaikutuksen, että hän otti ensin sen tuotteita testikäyttöön
ja lopulta viime kesänä lähti
sen omistajaksi ostamalla siitä
osuuden.
”He pyysivät minua mukaan
kehittämään tuotteita, mutta
pienellä yrityksellä ei olisi ollut
mahdollisuutta maksaa työstä.
Siksi ehdotin, että ryhdyn osakkaaksi.”
Kartanon pihapiirissä olevista

rakennuksista lähes kaikki ovat
löytäneet viime vuosina uutta
käyttöä.
Kartanon päärakennuksessa toimii insinööritoimisto, sisustusliike, vanhan tavaran ja
antiikin myyjä, kahvila ja pitopalvelu. Lisäksi siellä on sisustussuunnittelijan työtilat sekä
koulutus- ja kokouskäyttöön
vuokrattavia tiloja.
Paraikaa kunnostettavassa
pienemmässä asuinrakennuksessa on Puutarhuri Snellmanin
konttori sekä työntekijöiden
sosiaalitilat.
”Kauppaan kuului, että kartanon alue on avoinna yleisölle.
Tämä toteutuu nykyisellään.
Puistoon voi tulla vaikka piknikille”, Mia Snellman kertoo.

Turkuun perheineen muutta-

nut Snellman päätti hakea noin
kymmenen kilometrin päässä
sijainneeseen Tuorlan maaseutuoppilaitokseen puutarhurilinjalle.
”Toisin kuin nykyisin, sisään
päästäkseen joutui tekemään
ihan tosissaan töitä”, hän muistelee. ”Pääsin kuitenkin ensimmäisellä yrittämällä sisään.”
Kova työ palkittiin, ja intohimoisen opiskelijan toinenkin
haave toteutui: hän pääsi tekemään harjoittelunsa Naantalin
Kultarantaan. Tasavallan presidentin kesäasunnon puutarhassa hän teki opintojensa harjoittelujaksoista yhtä lukuun
ottamatta jokaisen.
”Vain kivityöharjoittelu täytyi tehdä muualla, Lemminkäisellä.”

hankkimaan itselleen oheen
muita puutarhurin töitä.
Sana tekijästä kiiri, ja vain
yhtenä ensimmäisistä valmistumisensa jälkeisistä talvista
hän joutui turvautumaan muun
alan töihin. Lopulta omia töitä
alkoi olla jo niin paljon, että aika
oli kypsä Kultarannan jättämiseen taakse.
”Vuonna 2014 minulle soitettiin ja kysyttiin, haluanko erään
yksityiseen kartanon pääpuutarhuriksi. Sen jälkeen ilmoitin
Kultarantaan, että en ole enää
käytettävissä. Moni piti minua
ihan kajahtaneena”, hän nauraa.
Tekemistä hänen perustamalleen yritykselle alkoi kertyä
siinä määrin, että ensin hänen
täytyi palkata opiskelijoita
määräaikaisiksi työntekijöiksi.
Vuonna 2016 oli aika palkata
ensimmäinen kokoaikainen
työntekijä, seuraavana vuonna toinen ja alkuvuodesta 2018
kolmas.
Nyt yrityksen palkkalistoilla
on jo kymmenkunta työntekijää. Lisäksi on vakiintunut
alihankkijoiden verkosto: metsureita, maankaivuyrittäjä ja
monen muun alan ammattilaisia.
”Pienen yrityksen ei missään
tapauksessa kannata palkata
omia erikoisosaajiaan vaan turvautua muiden yrittäjien ammattitaitoon.”

Ai niin, kuka olikaan se karta-

Kulku Pukkilan kartanoon oli aiemmin komeaa puukujannetta pitkin. Nyt puukujanteen katkaisee rautatie, jonka luota kuva on otettu.

Kultarannasta tuli hänelle niin suuri kutsumus, että
sinne hän päätyi myös valmistumisensa jälkeen. Vaikka
vastavalmistunut Snellman
sai tammikuussa 2000 paikan

Huiskulasta, jo maaliskuussa
hän oli jälleen töissä presidentin puutarhassa.
Lukuisat kesät Kultarannassa ovat jättäneet Mia Snellmaniin pysyvän jäljen. Itse asias-

sa hän toivoisi, että kaikilla
puutarhuriopiskelijoilla olisi
mahdollisuus omaan ”kultarantaansa”: puutarhaan, jossa oppii
alan ydintaidot ja tärkeimmät
periaatteet.

Valtaosalle palkatuista Kulta-

rannan pestit ovat kuitenkin
keväästä syksyyn kestäviä sesonkitöitä. Siksi Snellmankin perusti valmistumisensa
jälkeen toiminimen ja ryhtyi

non entinen omistaja, jonka jäljiltä historiallinen miljöö kärsii
valtavasta korjausvelasta?
Se olemme me, Suomen valtio. Nykyiset omistajat ostivat
kartanon Senaatti-kiinteistöiltä, jonka omistukseen se oli
siirtynyt vuonna 2012.
Sen omistusaikana kiinteistöä puutarhasta puhumattakaan ei juuri hoidettu, ja tätä
korjausvelkaa uusi omistaja nyt
paikkaa.

Päivän sana
Ei sanansaattaja, ei enkeli, vaan hänen kasvojensa
kirkkaus pelasti heidät. Rakkaudessaan säälivänä
hän lunasti heidät vapaiksi, hän nosti ja kantoi heitä
kaikkina menneinä päivinä. Jes. 63:9

IKIVIHREÄT
RIKU-MATTI AKKANEN
riku-matti.akkanen@pellervo.fi

Wiskarin kyydissä
mökkitiellä
Kesäkuu vuonna kasikuus,
meidän Sierra oli melkein uus.
Faija tankkas, mutsi pakkasi eväitä,
mä istuin jo takapenkillä.
Mökkitie on Arttu Wiskarin (1984-) kappale, joka julkaistiin
singlenä kesäkuussa 2010. Warner Music Finlandin julkaisema
sinkku nousi Suomen virallisella latauslistalla kymmenennelle
sijalle ja pysyi listalla yli kaksi kuukautta.
Laulu löytyy myös artistin nimeä kantaneelta esikoislevyltä
(2011), joka myi kultalevyyn oikeutetun määrän eli 10 000 kolmessa viikossa. Se kipusi myös Suomen virallisen albumilistan
ykköseksi.
Vanhemmat eros
ja mökki myytiin.
Kävin eilen ajamassa mökkitien.
Laulun tekstin Arttu Wiskari kirjoitti yhdessä bändikaverinsa
Janne Rintalan kanssa. Sanoitus sisältää kummankin omakohtaisia nuoruusmuistoja, kuten Wiskarin vanhempien avioeron.
Vaikka laulu on todentuntuinen, kaikki siinä ei ole kuitenkaan täyttä faktaa. Artun perheessä ei ollut Sierraa eikä mökki
sijainnut todellisuudessa Kirkkonummen Evitskogissa, vaan
Korppoossa.
Nostalgista tunnelmaa tuovat tekstissä mainitut 1980-luvun
idolit kuten Dingo ja rallisankari Henri Toivonen.
Muistan kivet ja
kannot tän soratien.
Mielessäni olin Henri Toivonen.
Wiskarin ystäviensä kanssa perustama levy-yhtiö on nimetty
hittikappaleen mukaan Mökkitie Recordsiksi.
Yritys etsii uusia tähtiä suomalaisen kevyen musiikin
eturiviin. Se tekee artisteille myös sävellyksiä ja sanoituksia.
Perustajien mukaan levy-yhtiöön on parhaimmillaan tullut
jopa 400 uutta demoa parissa viikossa. Tallin tähtiin lukeutuvat
esimerkiksi platinaa myynyt HesaÄijä ja räppäri Faija.
Uransa alussa Arttu Wiskari työskenteli vielä rautakaupassa, kunnes elanto löytyi lopulta esittävän taiteen parista. Musiikinteon rinnalla Wiskari on esiintynyt suomalaisissa indie-elokuvissa ja ääninäytellyt piirretyssä nimeltä Kung Fu Panda.
Poikavuosinaan Arttu harrasti bänditreenien ohella jalkapalloa ja jääkiekkoa edeten A-junioreihin saakka.
Ehkä hieman yllättäen kansansuosikin harrastuksiin kuuluivat lisäksi kilpatanssi ja viulunsoitto.
Kirjoittaja on Osuustoiminta-lehden toimituspäällikkö.

MERKKIPÄIVÄT
70-vuotias

Kerro merkkipäivästä
Lähetä merkkipäiväilmoitus
Maaseudun Tulevaisuuteen.
Liitä mukaan nimi, päivämäärä, ikä, titteli, kotipaikka sekä halutessasi kuva ja lyhyt maininta
juhlista. Palsta on maksuton. Tietojen tulee olla
toimituksessa seitsemän päivää ennen lehden
ilmestymistä. Lähetä tiedot osoitteeseen
Maaseudun Tulevaisuus, ”Merkkipäivät”, PL
440, 00101 Helsinki tai merkkipaivat@mt.fi.

Agrimarket-
päällikkö
(eläkkeellä)
Tapani Syväoja
Ilmajoki 24.5.
Juhlii perhe
piirissä.

KUOLLUT
Rakkaamme

Julius Teodor Mikael
LINDÉN
s. 27.1.1918 Hausjärvi
k. 15.5.2019 Nurmijärvi
Hiljennyt on sydän kallis
sammunut on katse hyvä
lepää käsi apuun valmis
meille jää vain kaipuu syvä
Kiitollisuudella muistaen
Tuomo, Pirjo ja Heidi
Janne ja Katariina
sukulaiset ja ystävät
Siunattu läheisten ja ystävien läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

YSTÄVÄÄ ETSIMÄSSÄ
Mies etsii naista

18363 Nainen joka vailla
miehistä apua.Laita viesti luotettavalle,ahkeralle
miehelle.Myös muu alue.
Keski-Suomi 45
18361 28v liitto maistuu
pakko puurolta eli haen
mukavaa asiallista naista
mökkeilee caravan reissuille kävely retkille vaikka
elämän pitusille matkalle.
Uusimaa 50

Nainen etsii miestä

18360 Hei! Etsin iloista,
uteliasta, elämästä kiinnostunutta miestä. Eläimistä ja
lapsista pitäminen pakollista.
Olen 56-v entinen emäntä.
Kymi 56

Katso vastausohjeet
osoitteesta mt.fi/
ystavapalvelu.

