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Arvoisa Kievarin Ystävä,  
 
Sammatin Kievarin toiminta päättyi 1.9.2019 klo 17.00, kun Juhani Malkki Oy lopetti siellä 
ravintolatoiminnan. Asukkaat Sammatissa ja laajemminkin Lohjalla, mökkiläiset sekä 
matkailijat ja kulttuurinälkäiset ihmiset läheltä ja kauempaa ovat Sammatin Kievarissa 
saaneet nauttia hyvästä ruuasta ja palvelusta. On saatu kokea iloa ja yhteisöllisyyttä 
yhteislauluilloissa, jazz-tapahtumissa, moninaisissa perhe- ja sukutilaisuuksissa tai 
bussiryhmien kulttuuriretkillä.  Kievarin toiminnalla on ollut positiivista vaikutusta Lohjan 
imagolle ja sen asiakkaat ovat kerryttäneet merkittävästi Lohjan matkailutuloa. 
Kiitokset Juhani Malkille ja Matti Itärannalle 20 vuoden palvelusta. 
 
Kievari -kiinnostus heräsi runsaana   
Runsaat 30 henkeä ilmaisi kiinnostuksensa Kievarin Ystävät – hankkeeseen. Kysyttiin 
halukkuutta ja keinoja osallistua hankkeeseen. Erilaista osaamista ja talkoohenkeä löytyi mm. 
markkinoinnin, rakennusalan, juridiikan ja taloushallinnon aloilta. Lisäksi ilmaantui sisällön ja 
ohjelman tuottajia sekä some - taitajia. Toistakymmentä ilmoitti harkitsevansa varojen 
sijoittamista hankkeeseen.  Löytyi myös joukko keittiö- ja ravintola-alan osaajia. Osaamista 
tarvitaan ja halukkuutta tukea hanketta monella tavalla.  

Lohjan kaupunki on luopumassa kohteesta. Kievarin Ystävät – hankkeen tavoite on turvata 
ravintolapalveluiden saatavuus Sammatissa. Kyse on kulttuuritahtoisesta pitkän aikavälin 
hankkeesta. Kiinteistö ja ravintolatoiminta eriytettäisiin riskien pienentämiseksi. 
  
Vetoomus keräsi 695 hengen tuen  
Sammatin kievarin tontti halutaan pitää yhtenä kokonaisuutena. Saatiin 695 allekirjoitusta. 
Uusimman tiedon mukaan kaupunki olisi nyt myymässä Kievarin yhtenä kokonaisuutena.  
Perusteluna tosin olisi näin saatava parempi hinta. Lohjan kaupunginjohtajan ja elinvoima-
johtajan kanssa on 17.4.2019 sovittu, että kaupunki pidättäytyy myyntitoimenpiteistä 
30.9.2019 asti. Vetoomus jätetään 16.9.2019 kaupunginjohtajalle ja muulle johdolle. 
Virkamiesten myynti- into on kuitenkin sanoin kuvaamatonta. ( ks. esim. Länsi-Uusimaa )  

Kievarin Ystävät –  näkemys siitä, miten Kievarin toiminta varmistetaan 
Kievarin Ystävät - hankkeessa rakennetaan toimintamallia, jossa yleishyödyllinen yhteisö 
(esim. Kievarin Ystävät Oy/ Kyläkeskus Annantalo Oy)/X Oy,muu)  vastaanottaisi Sammatin 
Kievarin kiinteistöt Lohjan kaupungilta. Ravintolapalvelut ulkoistetaan yrittäjälle.  

Lohjan kaupungille elinvoimaohjelma 31.12.2019 mennessä. 
Yksi ohjelman kolmesta osiosta on ”Tunnettu tapahtuma- ja matkailukaupunki”. Sammatin 
kievarin toiminta tukisi konkreettisella tavalla tämän osion toteutumista.  
  
Hankkeen eteneminen vaatii monipuolista osaamista, yhteistyökykyä ja yhteistoimintaa 
kaupungin kanssa. Tarvitaan myös innostusta ja eri lähteistä hankittavaa rahoitusta. 
 

Keskustelutilaisuus Säästöpankin kokoustilassa la 21.9.2019 klo 14.00 – 16.00 
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Hankkeen mahdollisuuksista ja eteenpäin viemisestä keskustellaan la 21.9. klo 14.00. 
Kokous- ja saunatila Bravuri, osoite on Lönnrotintie 14, 09220 Sammatti.  

Osallistumisesi on tärkeää. Pyydämme, että vahvistat osallistumisesi vastaamalla 
juha.silvanto@kolumbus.fi  tai p. 050-359 3903 

Tehdään yhdessä arvokas työ Sammatin elinvoiman ja paikalliskulttuurin hyväksi.  

Tervetuloa 

Kievarin Ystävät - hanke 
 
Juha Silvanto    Pentti Uittamo 

Lisätietoja antaa Juha Silvanto p. 050- 359 32903 ja juha.silvanto@kolumbus.fi  

 
Jakelu:  hankkeesta kiinnostuneet 
 
Liitteet: työjärjestys  
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