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Vuonna 1985 Loviisan Seudun Invalidien 
hallituksessa virisi keskustelu oman kesäpai-
kan hankkimiseksi yhdistykselle. Asia kyp-
syteltyään hallitus teki anomuksen Loviisan 
kaupungille vuokratontin saamiseksi Kvarn-
vikenistä, missä oli jo muillakin yhdistyksil-
lä kesäpaikkoja.

Tontin vuokrasopimus tehtiin sitten hel-
mikuussa 1986. Kesällä 1986 yhdistyksen 
puheenjohtaja Pentti Haapiseva laati en-
simmäiset piirustukset mökistä ja anoim-
me rakennuslupaa. Mökki olisi sijainnut 
lähempänä rantaa. Mutkia kuitenkin tuli 
matkaan, kun tonttikatselmuksessa todet-
tiin, että rakennus piti viedä kauemmaksi 
rannasta. Lisäksi naapurit LAP ja Kunnal-
lisvirkamiehet tekivät valituksen, että mökit 
tulevat liian lähelle toisiaan. Katsoivat kai, 
että tulee kaikenmoisia rampoja nurkkiin. 
Mökin rakentaminen kauemmaksi muutti 
koko suunnitelman. Ensimmäinen ratkaisu 

oli rinteessä, jolloin rakennus olisi ollut osit-
tain kaksikerroksinen. Uusi rakennuspaikka 
edellytti yksitasoratkaisua. 

Selviteltiin eri mahdollisuuksia rakentaa.  
Ostetaanko elementtirakenteinen vai teete-
täänkö avaimet käteen -periaatteella? Kaikki 
vaihtoehdot näyttivät kovin kalliilta, joten 
päätettiin rohkeasti aloittaa omin ja tuttujen 
voimin talkooperiaatteella. Teimme kesällä 
1987 uudet piirustukset ja haimme raken-
nuslupaa. Rakennusluvan saimme syyskesäl-
lä 1987 ja heti syksyllä ryhdyttiin perustus-
ten tekoon. Ensin piti tontti raivata ja ajaa 
pintamaat ja isot kivet pois. Kiviä kyllä riitti. 
Illalla, kun oltiin jo melkein valmiita, autoi-
lija ilmoitti, ettei noin isoja kiviä kuljeta. Ei 
auttanut muu kuin saada nopeasti toinen 
auto, koska kaivuri oli paikalla. Haapiseva 
lähti soittelemaan ja saikin auton. Kivet saa-
tiin kuin saatiinkin poiskuljetetuksi. Autoa 
odotellessa kaivurikuski kuljetti muutamia 

Ilta-aurinkonäkymä syyskuussa 1989 mökin terassilta merelle.
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Yllä: Korhosen Aku maalaa ulkoverhouslautoja ja Haapiseva asentaa niitä seinille.
Alla: Hämäläinen ja Haapiseva tekemässä väliseinäkoolausta.
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isoja kiviä kaivurilla metsään.
Sitten valoimme anturat ja aloimme muu-

raamaan sokkeleita leca-harkoista.
Kesäpaikan työnimeksi hallitutus sopi 

puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sih-
teerin kaksi ensimäistä kirjainta, eli PeKuLa.

Talvella alkoi hillitön puutavaran kerjuu. 
Kurt Hoff man ja Reino Hämäläinen kiersi-
vät taloissa kyselemässä tukkipuita. Paikkoja 
kierrettiin yli 150, joista, monet lahjoittivat 
myöskin puhdasta rahaa. Liljendalissa avus-
ti myös Sylvia Holmberg. Kun kierros oli 
tehty piti tehdä uusi kierros varmistamassa 
paikat mistä tukit voidaan noutaa. Bruce, 
Felixsson ja Karlsson ajoivat tukit takoil-
la Hardomiin sahalle. Karlsson jopa useita 
kuormia. Tukkeja kertyi 534 kpl. Huhti-
kuussa tukeista sahattiin erittelymme mu-
kaista sahatavaraa, jota tuli yhteensä noin 
20 000 m. Sahaus kesti 8 päivää. Puutavara 

taapeloitiin sahan tontille kuivumaan, Haa-
piseva ja Hofmann purkivat taas taapelit 
ja kuljetettiin rakennuspaikalle ja 500 m 
höyläämöön.

Lauri Prinkkilä keskittyi rahan hankkimi-
seen.

Työmaa sai nyt odottaa kevättä, jolloin 
aloitimme soratäytön sokkelin sisäpuolel-
le oikeaan korkeuteensa. Haapiseva asensi 
viemäriputket, sähkö- ja puhelinliittymien 
suojaputket sekä vesijohdon suojaputket. 
Viemäröinnille piti tehdä kahdet putket. 
WC-putkisto ja pesuvesiputkisto erikseen, 
jotka johdettiin omiin säiliöihinsä. Pihaan 
rakennettiin kaksi isoa säiliötä, joihin toi-
seen menee pesuvedet, josta ne saavat 
imeytyä maahan. Toiseen säiliöön menee 
WC-vedet, se kaivo on tiivis ja tyhjenne-
tään tarvittaessa loka-autolla. Kaivojen kuo-
pat oli kaivettu koneella, mutta Haapiseva 

Alla: Käy se väliseinän teko pyörätuolistakin, kun vaan intoa riittää.Kurt Hoff -
man ja Reino Hämäläinen tekemässä väliseiniä
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Yllä: Haapiseva paneloimassa seiniä.
Alla: Talkoolainen naulaamassa lattiaa.
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joutui tekemään kovan työn viimeistelyssä. 
Maa oli hyvin kovaa moreenia ja rautakan-
gella ja lapiolla irtosi hyvin vähän kerrallaan.

Näiden töiden jälkeen valettiin be-
tonilaatta koko mökin alueelle.

Rakennuksen runkoa pääsimme rakenta-
maan kesäkuussa. Hoff manin veljekset te-
kivät ruonkotyön. Sitten tuli lyhyt katkos, 
koska kattotuolit olivat myöhässä. Katto 
saatiin heinä-elokuun vaihteessa.

Harjakaiset vietettiin 24.9.,jolloin paikal-
la oli 34 henkilöä mikä kuvaa suurta innos-
tusta jäsenten keskuudessa.

Tämän jälkeen alkoi ulkoseinien teko ja 
eristystyöt. Kun ulkotyöt oli hyvissä ajoin 
ennen syyssateita saatu valmiiksi, aloitet-
tiin työt sisäpuolella. Väliseinätolpitukset, 
välipohjat pesuhuoneen muuraukset yms. 
Sähkö- ja putkitöitä tehtiin siinä rinnalla ja 
talveen mennessä saatiin jo lämpö taloon.

Myöskin porakaivo valmistui syksyn mit-
taan.

Talvi ja kevät tehtiin sisustustöitä kuten 
panelointia, lattioita, ovien asennusta, takan 
muurausta, sähkötöitä, putkitöitä, maalauk-
sia, lakkauksia, kaakelointia yms.

Sitten koitti rakennuksen siivoustyöt, 
käyttöönottotarkastukset ja muut tarvitta-
vat tarkastukset.

Merkillepantavaa on, että kaikki nämä 
työt rakennuspiirustuksista lähtien on tehty 
talkootyönä. Palkkaa on maksettu ainoas-
taan muurarille. Talkoomiehiä on ollut yli 
30. Erittäin suurella panoksella olivat mu-
kana Reino Hämäläinen, Kurt Hoff man ja 
Pentti Haapiseva.

Näille muutamille on tullut työtunteja tu-
hansissa samoin kuin ajokilometrejä ilman 
mitään korvausta.

Alla: Hämäläinen ja Hoff man suunnittelemassa pesuhuoneen laatoitusta.
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Yllä: Kurre laatottaa pesuhuoneen seinää - huom. ollaan jo katon rajassa.
Alla: Pesuhuoneen laatoitusta telineellä pyörätuolista käsin.
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Vuoden 1990 aikana tehtiin pihatyöt ja 
polku rantaan. Työ teetettiin Helanderin 
yhtiöllä. Rantaan hankittiin laituri. Haa-
piseva ja Hämäläinen hakivat Hougbergin 
autolla ja peräkärryllä ponttoonit Espoosta. 
Joku kaivurifi rma oli asentamassa ponttoo-
nit veteen. Välillä piti vaihtaa pyöräkaivuri 
telaketjukaivuriin, kun kaivuri tahtoi vajota 
liejuun. Laiturin kansi tehtiin talkootyönä.

Kustannuksista mainittakoon suurimpi-
na betonia 6000 mk, sokkeliharkot 5000 
mk, kuljetuksia + täytehiekka 11 000 mk, 
sähköpäätaulu ja liittymä 7000 mk, vie-
märiputket 6000 mk, ovet ja ikkunat 12 
000 mk, sahaus ja höyläys 13500 mk, kat-
toristikot 5500 mk, kattopellit 9000 mk, 
eristeet 7000 mk, muuraukset 4000 mk, 
kaivo+pumppu+varaaja ym 22 000 mk, tak-
katarvikkeet + muut tiilet 4000 mk, sähkö-
tarvikkeet 3000 mk, keittiökalusteet 2500 

mk sekä pihatyöt ja laituri 50 400 mk.
Rakennuskustannukset olivat ilman piha-

töitä noin 135 000 mk + lahjoituksena saatu 
materiaali, jonka arvo oli noin 40 000 mk.

Lahjoituksista muodostui suuri potti 
rakennuskustannuksista. Mainittavimpia 
lahjoituksia olivat puutavara, jonka arvo sa-
hattuna oli noin 30 000 mk, Loviisan kau-
punki 8000 mk, Pernaja-Liljendal-Lapinjär-
vi Lions 5000 mk, Loviisan Lions 5000 mk, 
Punainen risti (5 kuntaa ) 4500 mk, William 
Th yring Stiftelse 10 000 mk, Rauma-Repola 
(lattialautaa) 2400 mk, Karlsson ajoa noin 
5000 mk, Bruce ajoa noin 1800 mk, tuk-
kien keräyksen yhteydessä saadut rahalah-
jat yhteensä noin 5780 mk, G.Lindfors 
1400 mk, Loviisan Rauta 7500 mk, K-
Rauta 1000 mk, Berlin 1000 mk, Tyyne 
Michelsson 1000 mk, Kalevi Halonen 
1000 mk, Aku Korhonen vene+moottori, 

Alla: Talo on jo puolivalmis. Talkoomiehiä välipalalla.
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Yllä: Hallituksen kokous puolivalmiissa mökissä.
Alla: Palotikkaiden asennusta.
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Osla-SOKOS henkilökunta 850 mk, Talo-
ustuonti Henriksson henkilökunta 800 mk 
ja El-Trix 1600 mk. Tästä luettelosta jää var-
maankin puuttumaan joitakin lahjoituksia.

28.6.1989 järjestettiin tutustumistilai-
suus merkittävimmille lahjoittajille, mutta 
paikalle tuli vain Punainen risti ja lehdistö.

Avajaisia vietettiin 1.7., paikalla oli 40 
henkilöä.

Vuonna 1989 Haapiseva teki terassin pe-
rustukset ja muut herrat mukana rakennet-
tiin noin10 m x 2 m terassi.

Päätettiin vielä rakentaa valokatos terassil-
le, se maksoi noin 12 000 mk Osoittautui 
myös tarpeelliseksi syventää kaivo 45 met-
ristää 60 metriin, koska vedentulo ei ollut 
riittävää. Syvennys maksoi noin 6000 mk.

Loviisan Seudun Invalidit saavat olla kii-
tollisia, että niin paljon talkoovoimaa löytyi 
ja lahjoittajia. On saatu komea mökki, jossa 

Alla: Kaisa, Reino ja Kurre kahvilla jo melkein valmiissa tuvassa.

jäsenet voivat vapaa-aikojaan viettää. 
Vuonna 1990 ostettiin sähkömopo, jolla 

vaikeavammaiset voivat liikkua ympäristös-
sä. Laite maksoi 17910 mk. Viimeisten 10 
vvuoden aikana ei mopoa ole taidettu pitää 
ajokuntoisena.

Vuonna 1991 vahvistettiin laituria ja 
asennettiin valokatteet terassin päätyihin.

Vuonna 1992 päätettiin rakentaa kalus-
tovaja, jonka kustannusarvio oli 17300 mk. 
Haapiseva teki piirustukset ja hoiti raken-
nusluvan. Ray avusti rakentamisessa 10700 
mk:lla.

16.-17.3.1992 välisenä yönä vorot veivät 
kaiken irtaimiston lukuun ottamatta ka-
lusteita. Voroja on käynyt aikaisemminkin, 
mutta pöytäkirjapuutosten vuosi sitä ei il-
mene. Holmberg lahjoitti kaasugrillin.

Vuoden 1994 vapun paikkeilla 
PeKuLa:ssa ukkonen sytytti tulipalon, joka 
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Yllä ja alla: Laiturin tekoa
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Alla: Kurre,Reino ja Aku suunnittelevat uimatikkaiden asennusta

kuitenkin oli sammunut itsekseen. Salama 
oli tullut puhelinlinjaa pitkin ja pistotulppa 
oli syttynyt palamaan ja pudonnut lattialle. 
Lattiassa oli 10 cm halkaisijainen hiiltynyt 
alue. Noki oli sotkenut kaikki paikat.

12.6.1994 rikkoontui porakaivopumppu. 
Pumppua yritettiin kaikin keinoin saada 
pois kaivosta, mutta se ei hievahtanutkaan.
Kutsuimme Taisto Heinon paikalle räjäy-
tystarvikkeineen. Kaivoon laskettiin 500 
grammaa dynamiittia nalleineen ja PUM. 
Kaivosta vesi suihki ja muoviputki lensi 
korkealle. Rikkoontunut pumppu kaiketi 
syöksyi kallion sisään siellä 60 metrin sy-
vyydessä. Uusi pumppu asennettiin ja taas 
kaikki toimi, mutta hintaa tuli hommalle 
noin14 000 mk.

Samana vuonna jouduttiin vielä uusi-
maan kiuaskin, joka maksoi 1800 mk.

Vuonna 1995 hiottiin ja lakattiin oleske-

lutilan lattia. Ullakolle asennettiin 20 cm li-
säeristystä. Nämä maksoivat noin 6600 mk.

Syksyllä hankittiin hälytyslaitteet, jotka 
maksoivat vajaa 6000 mk. Laitteet hälyttä-
vät liikkeestä ja tulipalosta. Hälytys menee 
puhelimella ensin Bengt Rehnbergille ja jos 
hän ei vastaa, hälyttää Hofmanneilla. Alus-
sa oli muutamia haamuhälytyksiä ja olivat 
aina yöllä. Soitto tuli Haapisevalle, että 
pitäisi mennä katsomaan. Haapiseva otti 
varmuudeksi aina poliisit mukaan. Kaiken 
kukkuraksi vielä vesijohto jäätyi joulun py-
hien paikkeilla.

Vuoden 1996 alussa jouduttiin sulattele-
maan jäätynyttä putkea. Samalla havaittiin, 
että putkessa on pieni vuoto, joka oli kastel-
lut vähän rakenteita. Putkeen asennettiin vas-
tuskaapeli ja vuoto ja sen aiheuttamat vauriot 
korjattiin. Kustannukset kuitenkin 4-5000 
mk, vaikka vakuutusyhtiö korvasi osittain. 
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Yllä: Siivousvaihe menossa.
Alla: Reino Hämäläinen tyytyväisenä saavutuksiin.
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Alla: Tutustumistilaisuus. Punainen ristin Tuula Tuormaa oli paikalla. Muita 
kutsuttuja ei näkynyt.

Päätettiin myydä toinen vene, josta saatiin 
800 mk.

Ostettiin sohvakalusto, TV ym., niistä 
kuluja n. 6000 mk.

Sitten oli jälleen murto 27.9.1996 yöllä. 
Pillit pärähtivät huutamaan ja voroille tuli 
kiire. Naapurissa oli asukkaita, jolloin vorot 
joutuivat rikkomaan ikkunan, ettei heitä 
nähtäisi. Sisään menivät kenties omilla avai-
milla, kun poliisit eivät löytäneet mitään 
murtojälkiä.

Vuonna 1997 ei tapahtunut mitään mer-
kittävää.

Vuonna 1998 ostettiin uudet ulko-ovet (3 
kpl) jotka tulivat maksamaan noin 10 000 
mk.

Syyskuussa vietimme Kurren 70-vuotis-
juhlia noin 40 hengen voimin.

PeKuLa:ssa pidettiin yhdistyksen vuosi-
kokoukset ja hallituksen kokoukset, halli-

tuksen kokouksia pidettiin jo rakennusaika-
na.

Lisäksi pidimme aina pikkujoujuhlat 
PeKuLa:ssa. Siellä on pidetty muitakin 
erilaisia tilaisuuksia, kuten 20-vuotisjuh-
lat. Tässä juhlassa jaettiin vuosimerkkejä. 
Vuonna 1995 juhlittiin Reino Hämäläisen 
ja Lauri Prinkkilän 70-vuotisjuhlia. He sai-
vat Invalidiliiiton kultaisen plaketin, kuten 
Pentti Haapisevakin.

Onhan siellä pidetty mm. häätkin.
1990-luvun lopulla aloimme pitämään 

hallituksen kokouksia kaupungissa.
PeKuLa:ssa on pidetty joka kevät siivous-

talkoot ja jonkinlainen kesärieha. Muuten 
PeKuLa on ollut vain vuokrauskäytössä. Yh-
distystoimintaa siellä ei enää ole ollenkaan.

2000-luvulla PeKuLa:aa on jouduttu 
korjailemaan. Sinne on hankittu uusi puu-
lämmitteinen kiuas, saunaan uudet lauteet, 
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Yllä: Kokous jo valmiissa mökissä.
Alla: Avajaiset vetivät mukavasti väkeä kauniina päivänä.
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Yllä: Joutsenperhe PeKuLa:n rannassa
Alla: Yksi nykyisistä makuuhuoneista.

laituria korjattu,hankittu uusia kalusteita ja 
TV, yms.

2000-luvun alussa Sebastian Ramsay lah-
joitti veneen, joka pystyi käyttämään myös 
pyörätuolilla liikkuva. Vene myytiin myö-
hemmin lahjoittajan luvalla.

PeKuLa on nykyään aktiivisessa vuok-
rauskäytössä sekä omalle väelle että ulko-
puolisille.

Keväisin kokoonnumme siivoustalkoisiin 
ja kesäisin viettämään kesäpäivää yhdessä lä-
hialueiden invalidiyhdistysten kanssa.

Talvisin PeKuLa on kiinni.

 




