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Lasse Mäkinen haluaa tehdä
hyviä asioita kotiseutunsa hyväksi
MOPOKERHO El Reinos ry:n presidentti, Virolahden Sammon
Pyterlahden Kisa-osaston puheenjohtaja, Myllymäen olympiakomitean puheenjohtaja,
Tuntinpohjan avantouimareiden
toiminnanjohtaja, Café King’s
Roadin osakas ja Pääkaupunkiseudun Virolahtelaiset ry:n hallituksen jäsen.
Tätä kaikkea ja paljon muuta on
vuoden kesävirolahtelaiseksi valittu Lasse Mäkinen.
Mäkinen syntyi ja vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Pyterlahden Heponiemessä. Helsinkiin
mies muutti työn perässä vuonna
1986. Liha-alalla työskentelevä
Mäkinen viettää kesäaikaan lähes
jokaisen viikonlopun kotiseudullaan.
– Tulen Virolahdelle lataamaan
akkuja pääkaupungin vilskeestä, nauttimaan hiljaisuudesta ja
rauhasta. Vaikka elänkin täällä
viikonloppuisin minuuttiaikataululla, jotta jokaisen järjestön asiat
tulevat hoidetuiksi, Mäkinen naurahtaa.
Pyterlahdessa järjestetään vuosittain parisenkymmentä tapahtumaa.
– Kylä olisi hiljainen ilman näitä
tapahtumia ja talkoohenki on voimissaan täällä, Mäkinen kiittelee.
Mäkinen on mielellään mukana tapahtumissa aina kun mahdollista. Erityisesti hän kiittää
kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Tero Viljasuota monimuotoisten ohjelmien ideoinnista ja käytännön toteutuksista. Vaikka ikää
tuleekin koko ajan lisää, ei Mäkisen into asioiden järjestämiseen
ole hiipunut.
– Halu tehdä näitä asioita toisten hyväksi on kova. Muualla järjestettyihin tapahtumiin osallistuessa saa myös itse usein uusia
ideoita.
Liikunnallisen Mäkisen harrastuksiin kaiken yhteisö- ja kotiseututoiminnan lisäksi kuuluu
marjastus, hiihto ja juoksu. Hän
on osallistunut 28 kertaa Finlandia-hiihtoon. Tänä kesänä hän aikoo juosta kymmenennen maratoninsa Helsinki City Marathon
-tapahtumassa.
Neljän mopon omistajana myös
mopokulttuuri on tärkeä osa miehen elämää.
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jäsen.

Maitolaiturit ja mopot ovat lähellä Lasse Mäkisen sydäntä. Pasikonpohjan valkoinen maitolaituri on aito pyterlahtelainen maitolaituri, joka
poistettiin käytöstä 1980-luvulla ja pystytettiin uudestaan tien varteen 2000-luvun alussa.

Mäkinen on ollut suuressa
roolissa myös maitolaitureiden
uudelleen pystyttämisessä Pyterlahteen. Maitolaitureita on Pyterlahdessa tällä hetkellä kaksi ja
vielä kolmas on tavoitteena saada
paikalleen.
Opistonmäellä komeileva punainen maitolaituri on Ravijoelta
aikanaan pelastettu ja kunnostettu. Pasikonpohjan valkoinen maitolaituri puolestaan on aito pyterlahtelainen, joka 1980-luvulla
poistettiin tien varrelta. Molemmat maitolaiturit on pystytetty
uudestaan 2000-luvun alussa.

– Maitolaitureiden paikka on
teiden varsilla. Se on ollut mielestäni onnistunut hanke, sillä
ne piristävät niin paikallisia kuin
matkailijoitakin.
Opistonmäellä sijaitsevan maitolaiturin yhteydessä toimii myös
satunnaisesti Café King’s Road
-kahvila, jonka perustamisessa
Mäkiselläkin on ollut osansa.
– Emme ilmoita kahvilan aukioloaikoja etukäteen missään,
siellä käyvät ne ketkä löytävät oikeaan aikaan paikalle.
Myös Virolahden kunnan asiat

kiinnostavat Mäkistä. Erityisesti
hän seuraa Vaalimaan hankkeen
onnistumista ja sitä kautta mahdollisesti tulevia työpaikkoja sekä
uuden moottoritien valmistumista Helsingistä Vaalimaalle.
– Kahden nuoren isänä erityisesti kunnan nuorisotyöttömyys
huolestuttaa.
– Toivonkin, että Vaalimaalle
syntyy uusia työpaikkoja ja että
kunta saisi hankkeesta lisäpotkua
kehittämistyöhön.
Uuden moottoritien valmistumista Mäkinen odottaa innolla, sillä

se helpottaa hänen kulkemistaan
huomattavasti.
– Uuden tien valmistuttua matka tänne taittuu huomattavasti
nopeammin, eikä tarvitse enää
huolehtia rekkajonoistakaan.
Tulevaisuudessa muutto Helsingistä takaisin syntymäseuduille ei tosin ole täysin pois suljettu
ajatus.
– Kotiseutu on minulle arvokas
ja toivon, että voin myöhemmässä
vaiheessa oleskella pidempiä aikoja Pyterlahdessa.
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