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Vierunpuiston Asukasyhdistyksen historiaa ja vähän tätä päivääkin 
 
1. Johdanto 
 
Vierunpuiston asukasyhdistystä alettiin puuhailla heti, kun asukkaita alkoi muuttaa uusiin 
koteihinsa Liedon Vierunpuiston kallioiseen, metsäiseen ja luonnon muotoilemaan 
maastoon. Alueen isänä voidaan kiistatta pitää kunnallisneuvos Jaakko Kailialaa, joka 
Liedon Säästöpankin johtajana ja kunnallispoliitikkona käynnisti koko Vierunpuisto-
projektin. Aluetta markkinoitiin ”leppoisan asumisen asuntoalueena”. Sen rakentaminen 
aloitettiin vuonna 1982 ja alueen viimeiset talot valmistuivat viisi vuotta myöhemmin. 
Rakentajia kehotettiin säilyttämään mahdollisimman paljon alueen puustoa ja 
luonnollisuutta sekä muutenkin sopeuttamaan rakentamista maaston muotoihin. Näistä 
hyvistä päättäjistä ja päätöksistä saamme nyt olla kiitollisia.  
 
Vierunpuiston alueen suunnittelusta vastasi suunnistajanakin tunnetun ja Jukolan viestissä 
Liedon Parman voittajajoukkueessa juosseen Tuomo Peltolan toimisto. Jukolan kylästä 
alue sai myös nimensä teille, kujille ja poluille. Hämeentiestä erkaneva päätie nimettiin 
Jukolantieksi ja pääväylät Vieruntieksi ja Viertolantieksi. Kujat ja polut löytyivät Aleksis 
Kiven Seitsemästä Veljeksestä ja hyvinhän ne tähän mäkiseen maastoon sopivatkin. 
Kyllä se hiidenkivikin täältä löytyy, kun vain käyttää mielikuvitusta. 
 
2. Asukasyhdistyksen perustaminen ja merkkipaalut 
 
Vierunpuiston Asukasyhdistys ry perustettiin maaliskuussa 1983 ja se saatiin rekisteröityä 
kesäkuussa 1984. Ensimmäisenä ja toisena vuotena toiminta oli vielä vähäistä, mutta 
vuonna 1985 yhdistys osallistui jo puulaakilentopallosarjaan. Lehti-ilmoituskulut olivat 
tuohon aikaan suhteettoman suuret jäsenmaksutuloihin nähden, koska ilmoittelu hoidettiin 
paikallislehdessä. Niinpä vuoden 1985 tulos jäikin heti tappiolliseksi. Seuraavina vuosina 
tilit kuitenkin kääntyivät voitollisiksi, ja asukkaille alettiin järjestää yhteisiä tilaisuuksia, 
kuten joulujuhlia ja tansseja.  
 
1980-luvulla asukkaat myös toteuttivat alueelle leikkipuiston talkoovoimin. Timo Suvanto 
hoiti puiston suunnittelun ja asukkaat rakentamisen. Leikkipuistovälineet kustansi Liedon 
kunta. Vierunpuiston leikkipuisto ehti palvella alueen lapsiperheitä pitkään, sillä vasta 
2000-luvun EU-direktiivit aiheuttivat muutoksia puiston kalusteisiin ja maapohjaan. Puisto 
on vuosittain toiminut mm. yhteisen syysjuhlan tapahtumapaikkana.  
 
Alkuvaiheessa, kun lapsia oli runsaasti, järjestettiin tilaisuuksia Liedon Säästöpankin 
kerhotiloissa. Siellä pidettiin myös yhdistyksen kokouksia. Itselleni yhdistys alkoi tulla 
tärkeäksi vuonna 1993, jolloin vietettiin Vierunpuiston asukasyhdistyksen 10-vuotisjuhlaa 
Liedon Säästöpankin uuden konttorirakennuksen juhlasalissa. Juhlat olivat hienot ja 
tunnelma alkoi loppuillasta olla katossa. Puheenjohtajana toimi silloin Hannu Heikkilä. 
Heti näiden juhlien jälkeen alettiin puheenjohtajan viittaa sovittaa minulle, kun huomattiin, 
että minulla oli ylimääräistä virtaa yhdistyksen johtamiseen. Virtaa riittikin kevääseen 2009 
asti, jolloin olin pakotettu luopumaan yhdistystehtävistä perhesyiden takia.  
 
Näihin viiteentoista vuoteen mahtui monenlaista toimintaa. Aloitimme mm. yhteistyön 
Aurajokisäätiön kanssa ja yhteisenä projektina rakensimme sillan Vierunkosken saarelta 
mantereelle melontaväkeä palvelemaan. Jaakko Kailiala vihki sillan käyttöön 
Aurajokimelonnan yhteydessä 2.7.2000. Vuonna 2009 innostuimme Jouni Mäkisen 
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kanssa jatkamaan tätä projektia ja teimme sillan myllyn kupeeseen ja edelleen rampin 
saarelle.  
 
Mäkisen Jouni oli innokas kehittämään yhdistyksen toimintaa ja suunnitteli mm. 
standaarin, joka valmistui sopivasti 20-vuotisjuhlaamme vuonna 2003. Juhlissa viirejä 
sitten lahjoitettiin ansioituneille yhdistyksen toimijoille ja sidosryhmien edustajille. Viirin 
ovat toistaiseksi saaneet Liedon kunta, Liedon Säästöpankki, Jaakko Kailiala, Raimo 
Valkama, Anita Jungar, Eeva-Liisa Velling, Tapio Laaksonen, Heimo Nordström, 
Timo Suvanto, Hannu Heikkilä, Olavi Grönholm, Leila Kaukovalta, Aurajokisäätiö ja 
Sauli Ahopelto. Tekijän viiri annettiin Jouni Mäkiselle. Juhlat ja viirien luovutustilaisuus 
pidettiin uudessa kuntalaisten talossa keväällä 2003. Lahjoitukseksi saamamme varat 
luovutimme Liedon yläasteelle huumeiden vastaiseen valistustyöhön.  
 
Vuonna 2013 Vierunpuiston Asukasyhdistys täyttää 30 vuotta. Myös tulevalle 
juhlavuodelle on tiedossa paljon ohjelmaa. Yhdistyksemme toiminta-alue on viime vuosina 
laajentunut vilkkaan rakentamisen myötä. Toivottavasti tulevat tapahtumat saavat myös 
uusien asuinalueiden väen innostumaan yhteisten asioiden hoitamisesta ja kehittämisestä! 
 
3. Toiminta 
 
Vierunpuiston Asukasyhdistys ry toimii Liedon Vierunpuiston alueella, mukaan lukien 
Vierun uudet kaava-alueet, pyrkimyksenään asukkaiden viihtyvyyden parantaminen, 
yhteistoiminnan lisääminen ja kehittäminen. Toimimme myös yhteyselimenä Liedon 
kuntaan, ELY-keskukseen, jätehuoltoyrityksiin ja sähköyhtiöihin saadaksemme asukkaiden 
ehdotukset päättäjien tietoisuuteen ja ratkaistavaksi. Teemme tiivistä yhteistyötä Liedon 
alueella toimivien omakoti-, kylä- ja asukasyhdistysten kanssa. Hallituksemme edustaja on 
mukana myös Liedon Omakotiyhdistys LOY ry:ssä, joka on Suomen Omakotiliiton 
jäsenyhdistys.  
 
Toimintamme on vuosien varrella tarjonnut sekä ruumiin että hengen ravintoa: patikointia, 
hölkkää, hiihtoa, uintia ja lentopalloa sekä toisaalta teatterimatkoja, konsertteja ja tansseja. 
Olemme järjestäneet yhteisiä tapahtumia mm. leikkipuistossa ja Parmaharjulla sekä 
tutustuneet moniin mielenkiintoisiin kohteisiin Liedossa ja lähialueilla. 
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