Nette Karjalohjalla
Karjalohjalla asuu Aila Aalto, Vaasan Sähkön asiakas, joka vuokraa
mökkiä, suunnittelee keittiöitä, myy
infrapunasaunoja ja maalaa lasia.
Nette päätti käydä tapaamassa Ailaa.
Noin 1500 asukkaan Karjalohjan kunta sijaitsee
Uudenmaan maakunnassa. Naapurikuntia ovat
Raasepori, Salo sekä Lohjan kaupunki, johon
kunta yhdistyy vuoden 2013 alussa. Itsenäiseksi kunta tuli vuonna 1614 irrottautuessaan
Karjaasta.
Hyvä sijainti pääkaupunkiseudulla on houkutellut kuntaan runsaasti kesäasukkaita, joiden ansiosta asukasmäärä kolminkertaistuu
kesäkuukausina.
Sakari Topelius ylisti pitäjää Maamme-kirjassa
näin: ”Seutu, joka on täynnä vuoria, järviä, mäkiä ja hiekkaisia harjuja. Tämä muutoin kova ja
ankara Suomen luonto on heitellyt runsaalla kädellään lahjojaan näihin onnellisiin laaksoihin”.
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Kesämökistä kodiksi
Topeliuksen sanat mielessä kaarran auton mutkaista ja mäkistä hiekkatietä Lohjanjärven rannalle, Aila Aallon kotiniemeen. Näkymä korkealta kalliolta alapuolella kimmeltävälle järvelle on
mykistävän kaunis.
– Tontti on ostettu kesäpaikaksi 1966. Saunan lauteet ovat vielä jäljellä tuolta ajalta ja
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edelleen käyttökelpoiset. Lähimpään vakituisesti asuttavaan naapuriin on yli kilometri, ja
rantaviivaa on 280 metriä, Aila selvittää.
Samalla niemellä on luhtiaitan mallinen vuokramökki, jota hän vuokraa ympäri vuoden.
Vierailupäivänä mökissä asui pietarilaisperhe, joka oli tullut viikoksi kalastelemaan
Karjalohjalle.

– Viime syksynä, pimeimpään aikaan, mökissä asui pari kuukautta perhe Kauniaisista, kun
heillä oli kotonaan putkiremontti. Täällä täydellisessä hiljaisuudessa viettivät pari kuukautta ja
kävivät töissä ja päiväkodissa täältä. Perheen
äiti oli kertonut, että aluksi 6-vuotias tytär oli
peloissaan pimeydestä ja ihmeissään kun katuja neonvalot puuttuvat, muistelee Aila.
Infrapunasaunan myyjäksi sattumalta
Työuransa helsinkiläinen Aila teki suomalaisessa
elintarviketeollisuudessa myynti- ja markkinointitehtävissä, josta jäi 45-vuotiaana eläkkeelle.
– Työura jäi lyhyeksi, sillä nuorena olin pahassa autokolarissa, jonka seurauksena sain jatkuvan päänsäryn, jota kesti yli 40 vuotta. Kaikki
mahdolliset hoidot ja lääkkeet kokeilin, mutta
mistään ei löytynyt apua.
Infrapunasaumasta kuulin ensimmäisen kerran helsinkiläisessä kahviossa, kun viereisen pöydän rouvat kehuivat infrapunasaunan ihanuutta.
– Siitä paikasta lähdin kotiin ja etsin netistä
kaiken mahdollisen tiedon infrapunalämmöstä. Nykyään käytän itse infrapunasaunaa joka
päivä vähintään kerran ja rauhoitan ja rentoutan sillä itseni. Koen, että viimeiset puolitoista
vuotta olen ollut vihdoinkin lähes terve.
Aila oppi tekemään töitä tietokoneiden kanssa jo 1980-luvun puolivälissä, joten saunojen
myyntikin sujuu kotisivujen kautta. Piirustukset
ja tiedot ilmastoinnista ja rakennusmateriaaleista
kulkevat sähköpostissa. Suunnittelen infrapunasaunan aina asiakkaan tarpeen mukaan joko valmiiseen kiuassaunaan tai erilliseen huoneeseen.
Nykytekniikalla samaan tilaan voi laittaa myös
molemmat saunat.

Lasinmaalaamisesta ei ole bisnekseksi. Tinan juottamisessa lasille olen kyllä hyvä, vaikka itse sanonkin, nauraa Aila.

Keittiön suunnitteluakin on kokeiltu
Aikoinaan tehty oma keittiöremontti sai Ailan
kokeilemaan keittiösuunnittelua myös muille.
Hän ihmetteli miten voi olla valtava hinnanero tarjouksissa, vaikka kalusteet näyttivät ihan
samanlaisilta.
Ailalla on ennestään kokemusta laitos- ja
kotitalouskeittiöiden suunnittelusta. Hän vertaili asiakkaan puolesta keittiömyyjien tarjoukset, pintamateriaalit ja keittiön toiminnallisuuden.
Palvelu osoittautui kuitenkin niin työlääksi,
ettei hän sitä enää työkseen tee, eikä ainakaan
markkinoi mitenkään.
– Mutta neuvon, jos joku haluaa apua keittiönsä suunnitteluun.
Ailan bisneksiin voit tutustua lisää:
www.ailaaalto.com
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