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PUISTOLA-SEURA RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
 toimkert2017

 
1. Yleistä

Seuraan kuului toimintavuonna 147 perhekuntaa, joissa 192 jäsentä. Vähennystä 
edellisestä vuodesta 15 perhekuntaa ja 20 jäsentä. Vähennyksen pääasiallinen syy oli 
pitkään maksamatta olleiden jäsenten poistaminen jäsenluettelosta. Yhteisöjäseniä 
oli 28 (28). Seuran toiminta-alue käsitti Puistolan peruspiirin osa-alueet Puistola, 
Heikinlaakso ja Tattarisuo sekä Tapulikaupungin osa-alueeseen liittyvän 
omakotialueen ja Puistolan puoleisen osan Malmin lentokentän alueesta. 
Asukasmäärä ilman Tapulikaupungin osa-alueeseen kuuluvaa omakotialuetta oli 
9686 (Puistola 6718, Heikinlaakso 2968) (ed. vuonna 9583). Tattarisuolla oli 
asukkaita 16 ja Alppikylässä 1478 (1319 ). 

Sääntöjensä mukaisesti seuran tarkoituksena on työskennellä toiminta-alueensa 
sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden 
pohjalta, osallistua ja vaikuttaa aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, 
pyrkiä kohottamaan alueellista palvelutasoa ja toiminnallisuutta, edistää alueen 
väestön harrastusmahdollisuuksia, yhteistoimintaa ja kanssakäymistä sekä lisätä 
kotiseututuntemusta ja viihtyisyyttä ja toimia muutoinkin kotiseututyön 
edistämiseksi ja paikalliskulttuurin ja alueen historian tallentamiseksi.

Keskeisimmät asiat olivat perinteisten yleisötapahtumien toimeenpano ja niiden 
sisällön kehittäminen, kaava-asioiden ja Malmin lentokentän aluetta koskevien 
suunnitelmien seuranta ja Puistolan vanhan kansakoulun suojelu ja käyttö. Toimintaa 
suunnattiin aikaisempaa enemmän lapsiin ja nuoriin muistelutilaisuusprojektin 
kautta. Kokeiltiin Puistolan avointa joulukalenteria.

2. Matti Mannila 29.3.1938 - 5.9.2017

Seuran perustajajäsen Matti Mannila menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen 
5.9.2017. Hän toimi seuran hallituksessa vuodesta 1977 lähtien ja puheenjohtajana 
1982-1988. Alueoppaan toimituskunnassa hän toimi aktiivisesti vielä vuonna 2017. 
Puistola, sen paikallishistoria ja muistitiedon keruu olivat hänen keskeisimmät 
harrastuksensa. Seuran asiapapereiden arkistoinnissa otettiin käyttöön hänen 
laatimansa arkistokaava.

Matti Mannila siunattiin 23.9.2017 haudan lepoon Malmilla. Siunaustilaisuudessa 
kuultiin puistolalaisen Reino Helismaan sanoittamat Päivänsäde ja menninkäinen ja 
Aurinko laskee länteen. Siunauksen toimitti seuran hallituksen jäsen pastori Torsti 
Paijola. Muistotilaisuudessa puhui seuran puolesta Juhani Piilonen. 

 3.  Asukastilaisuudet ja jäsenkokoukset

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.3. 2017 Puistolan kirkolla. 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016, vahvistettiin 
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tilinpäätös vuodelta 2016 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 
Kevätkokousta edeltäneessä asukastilaisuudessa Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen kertoi 
nimistönsuunnittelun periaatteista, nimien historiataustasta ja Puistolan 
nimimaisemasta. Esitystä kuunteli 29 henkilöä.

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11.2017 Puistolan kirkolla. 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. 

Seuran puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2018-2019 valittiin Kari Koponen. 
Erovuoroisten tilalle hallituksen 1.1.2018 alkavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin  
Pirjo Isotupa, Tuukka Järvi-Liimatainen, Markus Kopperoinen (uusi), Seppo 
Laaksonen, Pentti Lahti, Juhani Piilonen, Kirsi Rautiola (uusi) ja Terttu Heinonen 
(paikkakunnalta kesken kautensa muuttaneen Virve Jaanun tilalle vuodeksi 2018).  
Muut hallituksen jäsenet ovat Leena Iisalo, Maija-Liisa Pennanen, Seppo Posti, Anu 
Reniers, Ilkka Uotila ja Sinikka Vepsä.

Syyskokousta edeltäneessä asukastilaisuudessa Ilkka Uotila kertoi Puistolan vanhan 
kansakoulun historiasta. Osanottajat tekivät ehdotuksia koulutalon tulevasta käytöstä 
silmällä pitäen 6.2.2018 tapahtuvaa apulaispormestarin vierailua, jolloin selvitetään 
laajasti Puistolan tiloja ja tilatarpeita. Tilaisuuteen osallistui 27 henkilöä.

4. Puistola-Seura 40 vuotta 12.5.2017

40-vuotisjuhla pidettiin seuran perustamispäivänä 12.5. Tuulen Tuvalla. Pihalla 
tarjottiin klo 17.15 alkaen Puistolan Urheilijoiden valmistamaa lohikeittoa. Annoksia 
jaettiin yli sata, ja sali oli täynnä juhlayleisöä ja eri yhteisöjen ja 
naapurikotiseutuyhdistysten edustajia. Pohjois-Helsingin musiikkiopiston 
puhallinorkesteri Puhkut esitti alkumusiikkia.

 Juhlapuheessaan puheenjohtaja Kari Koponen toi esille merkittävimpiä 
saavutuksia seuran taipaleelta, ja Ilkka Uotila muisteli seuran perustamisvaiheita 

Helka:n toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka jakoi puheenjohtajan ja Leena Iisalon 
avustamana seuraavat huomionosoitukset:

Helkan kultainen Pro Helsinki-ansiomerkki: Ilkka Uotila
Helkan hopeinen Pro Helsinki-ansiomerkki: Terttu Heinonen, Seppo 
Laaksonen, Juhani Piilonen, Antti Pohjanheimo.
Helkan tunnustusmerkki: Pentti Lahti, Seppo Posti
Helkan kunniakirja Helmut Grzemba

Kahvitarjoilun jälkeen nähtiin Reino Helismaa-keskeinen elokuva Rovaniemen 
markkinoilla. Lopuksi Mikko Herranen&Local Heroes esitti musiikkia. Sama yhtye 
esiintyi juhlien jatkoilla ravintola Pelimannissa. 

 
5.  Helsinki-päivä 12.6.2017

Järjestyksessään 33. Tattarisuon satakielikierrokseen Malmin lentokenttää kiertävällä 
luonto- ja ulkoilupolulla osallistui 71 henkilöä koleassa säässä. Oppaina toimivat 



3(10)

Matapupu Birding Societysta Markku Varhimo, Ilkka Lyytikäinen, Esko Voutilainen, 
Jussi Järvinen ja Ilpo Kuronen. Retken aikana havaittiin 17 lintulajia ja satakieliä 9 
yksilöä. Uusia lajeja ei havaittu. Taitavina laulajina satakielten lisäksi olivat entiset 
tutut luhtakerttunen ja viitakerttunen. Kierroksen eteläpuolisessa osassa lensi 
tunnistamaton lepakko, todennäköisesti pohjanlepakko. 

Tuulipussikukkulalla nautittiin Leena ja Heikki Iisalon järjestämästä kahvi- ja 
virvoketarjoilusta. Klaara Pyrhönen esitti viulumusiikkia, ja yhteislauluna laulettiin 
Aleksin Kiven sanoittama, Oskar Merikannon säveltämä ”Onnelliset”

Retken satakieli- ja lintulajimäärän arvauskilpailun palkinnon voittivat Riitta Ylönen 
ja Katja Eloranta. 

Kierroksella oli viihtyisä tunnelma, ja osanottajat olivat todella kiinnostuneita ja 
luonnosta nauttivia luontoharrastajia. Retkellä oli kuitenkin aistittavissa syvä huoli 
Malmin lentokentän ympärysmetsien ja laajemmaltikin helsinkiläisten 
luontokohteiden tulevaisuudesta. 

6. Puistola-päivät 9.-17.9.2017

Puistola-päivät käynnistyivät lauantaina 9.9. lipunnostolla ja puheenjohtaja Kari 
Koposen avauksella Puistolan torilla. Toripäivän ja markkinat koordinoi Pentti Lahti. 
Kaupungin avustushakemuksen laati Juhani Piilonen. Musiikkiohjelman koordinoi 
Jussi Saksa.

Markkinatorilla oli Puistolan kirjaston pop up-kirjastopiste, Puistolan Urheilijoiden 
infopiste ja soppatykki, Puistolan VPK, veteraanimoottoripyörät ja Puistola-Seuran 
makkaragrillli ja infopiste. Marttalassa oli myyjäiset ja kahvila. Talutusratsastukseen 
oli tilaisuus Aurinkotallilla, Vanha Aurinkomäentie 4. 

Lähes kaikki esiintyjät olivat puistolalaisia: PuiU:n akrobatiaesityksiä 2 kertaa, 
lauletaan yhdessä-ohjelma- laulattajina Eevis, Luis G ja Jussi Saksa, Dream on Show 
Band featuring Marcus Vuorela, Dry Martins, Pettisten perheorkesteri, Rubberluck 
Ltd, taikuri Tommi Ahonen, Marita Taavitsainen &Local Heros, Lotus TAJ Park 
Pubissa. 

Park Pubissa oli Helsinki-aiheinen tietovisa, biljarditurnaus, bingo, tikkakisa, 
lautapeliturnaus ja karaoke kahtena iltana. Tikkamestaruuskisojen aloitus oli 13.9. 
Ravintola Dominossa, ja kisat jatkuivat Tapulin Mestarissa, jossa oli 16.9. 
loppuottelu ja palkintojen jako. 

Tapuli Darts Team järjesti 16.9. markkinat ja ohjelmaa Tapulikaupungissa 
Maatullinaukiolla. 

Torstaina 14.9. oli lauluilta Tuulen Tuvalla Ylermintie 2 ja kaikille avoin Puistolan 
mölkkymestaruusturnaus Puistolanraitin ala-asteen koulun pihassa, järjestäjä 
Puistolan Omakotiyhdistys. Puistola-Seuralla oli Leena Iisalon järjestämä maksuton 
kisakahvio munkkirinkeleineen pelaajille ja katsojille. Kostea sää verotti 
osanottajamäärää niin, että kisa käytiin yksilötasolla. Naisten sarjan voitti Maija-
Liisa Pennanen, joka edusti Puistola-Seuraa ja Puistolan Urheilijoita. Miesten sarjan 
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paras oli Puistolan Omakotiyhdistyksen Pekka Ahlstrand. Lasten sarjan parhaan 
tuloksen heitti Aarni Isotupa. 

Tiistaina 12.9. pidettiin kaikille harrastajille avoimen taidenäyttelyn ripustustalkoot 
kirkon liikuntasalissa Leena Iisalon johdolla. Keskiviikkona 13.9. avattiin Puistola-
päivien 41. taidenäyttely. Avajaisissa Mari-Kaisa Pyrhönen ja hänen oppilaansa Aune 
Reniers ja Iiris Sadeluoto soittivat huilulla suomalaisia kansanlauluja. Puistolan 
Urheilu- ja Nuorisotukisäätiö (puheenjohtaja Pekka Makkonen ja hallituksen jäsen 
Juhani Vahde) luovutti Puistolan Haarikan numero 34 Seppo Wiralle. 

Näyttely oli avoinna 13-17.9. Kävijöitä oli n. 450, joista 250 koululaisia, eskarilaisia 
ja päiväkerholaisia. Näytteille asettajia oli yli 30 ja numeroituja töitä 120. 
Keramiikka, käsityöt ja kierrätyspehmoeläimet oli numeroitu pöydittäin. Näyttelyn 
yhteydessä oli esillä myös kirkon käsityökerhossa suunniteltu ja toteutettu arkkualba, 
jota lainataan seurakuntalaisille hautajaisiin. 

Yleisöäänestyksessä eniten ääniä sai Peter Valveen öljyvärimaalaus Kettu. Toiseksi 
suosituin teos oli Titta Mesihelmen sekatekniikalla toteuttama teos Luota Siipiisi. . 
Äänestykseen osallistuneiden kesken arvotun palkinnon, kaksi Tikkurilan Bio 
Grandin elokuvalippua voitti Helmut Grzemba..

Sunnuntaina 17.9. Puistola-päivien päätösmessussa Leena Iisalo luki tekstin ja Torsti 
Paijolan piti lähtösaarnansa. Kirkkokahveilla pidettiin Torsti Paijolan eläkkeelle 
lähtöjuhla. 

Päivien ohjelma on kertokertomuksen liitteenä 1.

     7. Muu toiminta

Ilkka Uotila kertoi Puistolan Eläkkeensaajien kerhokokouksessa 25.4. Puistola-
Seuran toiminnasta ja tyhjillään olevan vanhan kansakoulun tilanteesta. Esitystä 
seurasi 29 henkilöä.

8.5. kokoontui Seppo Postin aloitteesta vanhalla kansakoululla keskustelutilaisuus, 
jossa pohdittiin koulun tulevaa käyttöä. Läsnä oli 25 opetus- ja 
kiinteistölautakuntien ja -virastojen, kaupunkisuunnitteluviraston, koulutoimen, 
varhaiskasvatuksen, paikallisten valtuutettujen ja muiden toimijoiden edustajaa. 
Seuran tavoitteena oli saada rakennukselle suojelupäätös.

Menestyskonseptiksi osoittautui sukupovien kohtaamisten sarja Elämää vanhassa 
Puistolassa Puistolan peruskouluissa: 

Seuran hallituksen jäsen ja myös MLL:n kylämummi  Maija-Liisa Pennanen ehdotti 
talvella, että Puistola Seuran 40-vuotisjuhlan merkeissä pitäisi tehdä jotakin uutta 
Puistolan lasten hyväksi ja aktivoida asukkaita. Tällaista voisi olla alueella kauan 
asuneiden kertomukset lapsille siitä, millaista elämä Puistolassa oli kauan sitten. 
Tähän voitaisiin liittää valokuvanäyttelyt tilaisuuksissa ja facebookissa, jossa 
asukkaat saisivat peukuttaa  mielestään parhaita otoksia. Puistolan päiväkodit ja 
koulut innostuivat saman tien asiasta ja kirjasto lupautui auttamaan valokuvien 
digitoimisessa. 
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Ideasta alkoi rakentua Elämää vanhassa Puistolassa tapahtumasarja. Puistolassa jopa 
n. 90 vuotta asuneet lupautuivat joukolla kertokertomaan elämästä ja ympäristöstä 
Puistolassa viime vuosisadan alkupuoliskolta ja puolivälistä. Keväällä aloitettiin 
päiväkotien ”viskareista" Tuulen Tuvalla. Ensio Joki istui yli 60 vuotta vanhan 
keinuhevosen selässä ja jutteli lapsia kiinnostavista asioista diashow:n siivittämää ja 
Sirkka Joki leikitti lapsia vanhan ajan edelleen tutuilla lastenlauluilla. Joen 
pariskunta oli itse ideoinut myös lelunäyttelyn ja pussittanut kävyt ja hammastikut, 
tarjosi vanhan ajan karkit ja monta muuta mukavaa lisää. Lapsille oli myös 
valokuvanäyttely.

Syksyllä olivat vuorossa Puistolan peruskoulut. Muistelijoita saatiin rekrytoitua 
yksitoista, joista osa käy esiintymässä useammallakin koululla. Ensin oli vuorossa 
Puistolan Peruskoulu Koudan kentän laidalla lauantaina 23.9. seitsemän muistelijan 
voimin. Tässä muistelijat ja heidän aiheensa peruskouluissa:

Kalevi Ahgren; ympäristö, Heikinlaakson puoli ja naapurimme Jakomäki

Solveig Backman VPK ja huvielämä Puistolassa. Ruotsinkieliset Puistolassa

Ensio Joki: Lindströmin tilan historiaa, elämä Puistolassa kauan sitten. HUOM: Paimenessa 
Puistolan Peruskoulun paikalla 6-vuotiaana, "ensimmäinen työpaikka". 

Hemppa Laaksonen: Paikallisten tiedotuskanavien synty, tiedontarpeen tyydyttäminen 
kotinurkista, kansalaistoiminta

Pekka Makkonen: Urheiluelämä, rintamamiesalue ja sen elämä

Pirkko Salonen: Heikinlaakson lapsuus ja sodan ajan koulunkäynti ja leikit. Ruuat.

Anneli Sarlin:  VPK, paloturvallisuus

Ilkka Uotila: Kulttuuri, viihde vanhaan aikaan

Timo Uotila: Teini-ikäisten elämää päiväkirjamerkintöjen perusteella

Juhani Vahde: Samanikäisten elämä ml. urheilu, päiväkirja samanikäiseltä lähteenä

Lisäksi Juhani Piilonen ja Ilkka Uotila palaveerasivat historian- ja äidinkielen opettajien kanssa,
kun nämä valmistelivat omaa osuuttaan aiheena Puistolan paikallishistoria, esim. miten Puistola 
syntyi.

Kiitosta saivat niin muistelijat kuin koulukin. Oppilaat kuuntelivat kiinnostuneina ja 
esiintyjiä arvostaen. Tällainen on omiaan lähentämään sukupolvia toisiinsa. 
Muistelijat kehuivat oppilaita ja opettajia. Tunnelma näytti sydämelliseltä. 
Peruskoulujen rehtoreille Päivi Hakalalle ja Harri Reinikaiselle iso kiitos heillekin. 
Yhteistyö heidän kanssaan oli mutkatonta, ja projekti jalostui palavereissa heidän 
kanssaan.

Tilaisuus yhdisti sukupolvien lisäksi koulua ja alueen asukkaita sekä muistelijoita, 
jotka tunsivat hyvin toisensa vuosikymmenten takaa. Aikoihin ei oltu nähty, mutta 
juttu luisti ja puhe sorisi vilkkaana kun taas tavattiin. Muistelujen jälkeen muistelijat 
ja heitä luotsanneet opettajat nauttivat yhdessä koululounaan ruokalassa ja 
myöhemmin kiitoskahveilla Puistolanraitilla ja Tuulen Tuvalla. Sähköpostitse Maija-
Liisa Pennaselle tulleet kommentit projektista ovat kertomuksen liitteenä 2. 
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Puistolassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Elävä joulukalenteri, johon alueen 
asukkaat ja järjestöt saattoivat osallistua järjestämällä joulun alusviikolla 
jouluaiheisen tapahtuman. Kalenterin avajaiset pidettiin 1.12. Leena ja Heikki Iisalon 
pihalla. Esillä oli Leenan työpaikalleen tekemiä joulukalentereita vuosilta 1975-1884 
sekä tarjoilua.

Kalentereita avasivat mm. Tuulen Tupa, Puistolan kirjasto, Pirjo Isotupa, Martat, ja 
televisiossa näytettiin välähdys myyjäisistä. Kirkolla oli joulukalenteri 
itsenäisyyspäivän kirkkokahvien merkeissä.

Arkistoasiat
Seuran arkisto sijaitsi Puistolan Urheilijoilta vuokratussa kellaritilassa. Alkuperäiset
kokouspöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset vuosilta1984-2005 ovat 
kaupunginarkistossa, samoin Alueoppaat lukuun ottamatta opasta 1979-1980 ja
1989, joita ei ole löytynyt. Vuosilta 1977-1983 seuran arkistossa on eri tahoilta  
saatuja pöytäkirjojen hajakappaleita ja seuran perustamisaineistoa. Kaupunginarkisto 
ottaa säilyttääkseen 10 vuotta vanhempaa aineistoa.

10 vuotta vanhemmat tilitositteet hävitettiin. 

8. Tiedotustoiminta

Puistolan Alueopas

Alueoppaan 40. vuosikerran  toimituskuntaan kuuluivat Leena Iisalo, Tuukka Järvi-
Liimatainen, Matti Mannila, Juhani Piilonen ja Ilkka Uotila. Oppaan toimitti Leena 
Iisalo. Painosmäärä oli 6500, ja opas jaettiin jakelualueen (Ala-Tikkurila, Alppikylä, 
Heikinlaakso, Puistola, Suutarilan itäinen omakotialue, Tapulikaupunki) jokaiseen 
talouteen. Lisäksi opasta oli saatavissa mm. kirjastoista ja kaupungin toimipisteistä. 

Kansikuva oli Helmut Grzemban piirros Näkymä Säästökylästä Rousku 2. Runsaasti 
kuvitettu opas sisälsi Vesa Vähätalon kirjoituksen Säästökylän tarina, Ilkka Uotilan 
40 vuotta Puistolan hyväksi, Marjatta Vasaran Käenpoikanen nousi siivilleen- 
asukastoimikunnasta versoi Puistola-Seura, Risto Meriläisen Martti Asunmaa-  
kaupunginvaltuutettu Puistolasta, Seppo Laaksosen Muistikuvia neljältä 
vuosikymmeneltä, Maija-Liisa Pennasen Tietoisku elämästä vanhassa Puistolassa,  
Juhani Vahden Esko Vettenranta-filmitähti Puistolasta ja Maija-Liisa Pennasen 
Voimakaksikko toi Puistolan Helsingin valtuustokartalle. Lisäksi  Asukasiltojen 
antia ja Heikki Paunonen Stadin mestat (2010).

Muu tiedotus

Tiedotusta hoidettiin jäsenkirjein, seuran nettisivuilla ja facebookissa. 
Ilmoituslehtenä oli Koillis-Helsingin Lähitieto. Kertomuksen liitteenä 3 on luetteloa 
paikallislehdissä olleista seuran toimialaan liittyvistä kirjoituksista.

9. Helka (Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry) ja muut yhteistyötahot

Ilkka Uotila kuului koillisten kaupunginosien varajäsenenä Helkan hallitukseen. 
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Puheenjohtaja ja mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen jäsenet osallistuivat 
Helkan kokouksiin, seminaareihin ja kaupunginosayhdistysten puheenjohtajien
palavereihin.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin-projektissa olivat mukana Maija-
Liisa Pennanen, Seppo Posti ja Sinikka Vepsä.  Suomen Kotiseutuliiton 
vuosikokoukseen Jyväskylässä 11.8.2017 osallistui Terttu Heinonen

       10 .Talous 

Seura toimi kaupungin avustusten ja jäsenmaksutulojen varassa. Alueopas 
rahoitettiin kokonaisuudessaan ilmoitushankinnalla. Tuloja saatiin jonkin verran 
myös seuran painattamien postikorttien myynnistä. Taloudesta on laadittu erillinen
selvitys (tilinpäätös).

 11.  Hallitus, jaostot ja erityistehtävien vastuuhenkilöt

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Kari Koponen, varapuheenjohtaja Ilkka Uotila, 
toinen varapuheenjohtaja Leena Iisalo, Pirjo Isotupa, Virve Jaanu, Tuukka Järvi-
Liimatainen, Seppo Laaksonen, Pentti Lahti, Torsti Paijola, Maija-Liisa Pennanen, 
Juhani Piilonen, Seppo Posti, Anu Reniers, Saija Sarell ja Sinikka Vepsä.

Hallitus kokoontui 8 kertaa. Kokouspaikkoina olivat Puistolan kirkko, Nurkan 
leikkipuisto, Tuulen Tupa ja Marttala.

Hallitus asetti seuraavat jaostot ja erityistehtävien vastuuhenkilöt:

Ympäristöjaosto: Seppo Posti,Vesa Vähätalo, Ilkka Uotila, Seppo Laaksonen, 
Sinikka Vepsä, Pirjo Isotupa ja Maija-Liisa Pennanen.

Juhlien ja muiden tilaisuuksien järjestelyjaosto: Kari Koponen, Pentti Lahti, 
SinikkaVepsä, Juhani Piilonen, Saija Sarell ja Anu Reniers.
Taidenäyttelyvastaava Leena Iisalo

Historiajaosto: Juhani Piilonen, Ilkka Uotila, Seppo Laaksonen ja Leena 
Iisalo. 
Muistitietojaosto: Matti Mannila, Seppo Posti ja Seppo Laaksonen.

Lapsi- ja nuorisojaosto: Kari Koponen, Pirjo Isotupa, Torsti Paijola, Sinikka 
Vepsä,Tuukka Järvi-Liimatainen, Anu Reniers ja Maija-Liisa Pennanen 

Tiedotusjaosto: Kari Koponen, Leena Iisalo, Tuukka Järvi- Liimatainen, Saija Sarell, 
Anu Reniers ja Maija-Liisa Pennanen.

Jäsenasiainhoitaja ja jäsenkirjevastaava (taitto ja jakelun organisointi) Seppo Posti

Satakielikierroksen valmistelut Ilkka Uotila (asiantuntijoiden ynnä kaupungin 
avustuksen hankinta), Matti Mannila ja Seppo Laaksonen (esite) ja Leena Iisalo 
(kahvitus)
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Alueoppaan toimituskunta: Leena Iisalo,Tuukka Järvi-Liimatainen, Matti Mannila, 
Juhani Piilonen ja Ilkka Uotila 

PYY- yhteyksien (Puistolan yhdistysten yhteistyöryhmä) hoito 
yhteistyötahojen kanssa tarvittaessa.

Taloudenhoitaja Antti Pohjanheimo
Sihteeri hallituksen ulkopuolelta Terttu Heinonen.
Toiminnantarkastajat Juha Riekkinen ja Stina Kallio, 

Puistola-Seura ry  

Hallitus

 
LIITTEET

1. Puistola-päivien 9.-17.9.2017 ohjelma

2. Muistelutilaisuuksien johdosta saapuneet sähköpostit

Kiitokset Maija-Liisa viesteistäsi ja kuvista. Juttu tuntui olevan kaikinpuolinen menestys. Opettajat ja oppilaat olivat 
ihastuttavia ja palaute oli varsin myönteistä. Upeata, että ryhdyit tuollaiseen urakkaan. Terveisin Enska =Ensio Joki

Timo Uotila
Suurkiitos. Upeaa tunnelmaa. Oli hienoa päästä käymään.
Kiitos vielä kaikille avusta. Vierailu oli todella antoisa. Pääsin kertomaan päiväkirjojeni ja äitini haastattelun avulla, 
millaista Puistolassa oli 1940- ja 1950-luvuilla. Olen muuten asunut Australiassa komisen vuotta. Ja tutustuin opettajaan 
nimeltä Milja Aitolehti, joka oli vaihto-oppilaana Australiassa 1980-luvun lopulla. Maailma on pieni - ja suuri.

Välitätkö minua auttaneille opettajille kiitokseni. He saivat aikaan välittömän tunnelman ensinmäiselle esitelmälleni. 
Lapset olivat kiinnostuneita heidän kysymyksensä ihan kivoja . Tiistaina Nurkalla toivon että olisi myös kysymyksiä 
niistä on hyvä aloittaa.   Pirkko

Juhani Vahde: Olipa mukavin koulupäiväni sitten penkinpainajaisten! Ensimmäiseen luokkaan mennessäni oli kyllä 
ensiksi mennä sormi suuhun joutuessani keskelle nykyajan oppimisympäristöä, siis sikinsokin pöytiä, tuoleja, 
kaappeja, reppuja, kyniä, häliseviä tyttöjä, poikia ja opettajia.  Mutta kun sain puheenvuoron, tajusin nopeasti, 
kuinka arvokas oppimisprosessi tässä oli käynnissä. Opetusta sai uudenlaisella tavalla kolme kohderyhmää: 
lapset, opettajat ja minä. Hienoa, että minulla on tilaisuus vielä parantaa osaani Puistolanraitin ja Nurkan 
kouluissa. En kerro kaikkia tarinoita, mitä minulla on mielessä, koska aika ei riitä. Annan lapsille enemmän 
tilaisuuksia kysyä ja keskustella. Toki nytkin tuli kysymyksiä. Lisäksi otan enemmän kuvia mukaan. Kiitokset 
kaikille opettajille ja lapsille hienosta järjestelystä. Opasopettajani, rovaniemeläisen Pirjon seurassa en kertaakaan 
eksynyt koulun ovissa enkä edes kompuroinut huonon näköni kanssa. Ja ruokakin oli sitä, josta pidin jo oman 
kouluni ensimmäisellä luokalla yli 70 vuotta sitten! Kiitos siis myös emännille! Tästä pitää ehdottomasti tehdä juttu 
Lähisanomiin samantapaisesti kuin oli Joen pariskunnan vierailusta päiväkodissa keväällä. Nythän joukossamme
 on muistelijana kylän kokenein lehtimies Hemppa! Terveisin ja kiitoksin kaikille! Juhani Vahde 

Hieno aamupäivä ja kokemus muutoinkin. Ystävälliset opettajat opastivat sokkeloisessa koulussa ja käynnistivät 
oppitunnilla tarvittavat hitaasti heräävät av-laitteet. Oppilaat olivat asiallisen kilttejä, virkeitä ja kohteliaita. Yksi tyttö 
nimitti minua uudeksi opettajaksi ja toinen kätteli tervetulleeksi. Kauhukuvista hankalista yläastelaisista ei ollut 
tietoakaan. Kiitokset koulun väelle ja oppilaille! Ilkka Uotila

Hei
Kiitos rehtorille ja opettajille, jotka järjestivät meille pidemmän elämänkaaren omaaville Puistolalaisille 
elämyksellisen historianmatkan Puistolan menneille vuosille yhdessä nuorten kanssa.
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Ylpeänä ja luottavaisin mielin voi nähdä nuoren sukupolven jatkamassa osaltaan Puistolan kehittämistä ja osana 
Puistolan tulevaa historiaa.
Erityiskiitos huomaavaisuudesta ja avuliaisuudesta opettaja Tuija Päivärinnalle.
Hyvää syksyä kaikille
Solveig ja Monica Backman

Ja sitten vielä koulun antama palaute
Hei!

Arvioimme tänään tiistain opettajankokouksessa lauantain koulupäivän onnistumista.

Kodin ja koulun yhteistyöpäivä onnistui kokonaisuudessaan hienosti. Vanhemmille salissa pidetty salitilaisuus, 
Puistolan historian opiskelu luokissa opettajan johdolla sekä tietotekniikan tuella toteutettu kotiseutukierros 
onnistuivat erinomaisesti.

Silti eniten kiitosmainintoja opettajien arviointikeskustelussa sai Teidän muistelijoiden osuus. Elettyä historiaa 
elävästi esitettynä. Myös oppilailta on tullut lämmintä ja kiittävää palautetta ja kysymyksiä miksi meidän luokka ei 
saanut muistelijaa.

Olen välittänyt Teidän terveisenne opettajille tiedoksi

Kiitän lämpimästi koko koulun puolesta kaikkia teitä hienon opiskeluprosessin rakentamisesta,

Harri Reinikainen rehtori 

 3. Lehtikirjoituksia, jotka koskevat seuran kannanottoja ja toimintaa

Koillis-Helsingin Lähitieto 22.2.2017 Tenavatien suojeltu koulurakennus myytävänä

Koillis-Helsingin Lähitieto 15.3.2017 Puistolan nimet asukasillan aiheena

Koillis-Helsingin Lähitieto 29.3.2017 Puistolassa toimitaan monipuolisesti (Heimo 
Laaksonen)

Koillis-Helsingin Lähitieto 19.4.2017 Satavuotias suojelukohde mätäni 
purkukuntoon (Aurinkomäen vanhaan tilaan kuulunut satavuotias hirsitalo)

Koillis-Helsingin Lähitieto 3.5.2017 Puistola-Seuralla tulossa juhlaviikko

Koillis-Helsingin Lähitieto 10.5.2017 Muistoja Wanhasta Puistolasta: Kylmin 
huhtikuu miesmuistiin vuonna 1955 (Timo Uotila)

Koillis-Helsingin Lähitieto 17.5.2017  Puistola-Seura juhlii. Käpylehmiä ja vanhoja 
herkkuja

Koillis-Helsingin Lähitieto 17.5.2017 Puistola-Seuralla leffailta

Koillis-Helsingin Lähitieto 17.5.2017 Puistolan Tenavatien koulurakennus halutaan 
pois myyntilistoilta (Heimo Laaksonen)

 Koillis-Helsingin Lähitieto 7.6.2017  Kuka laulaa satakielikierroksella?

 Koillis-Helsingin Lähitieto 21.6.2017  Satakielikierroksella 71 osallistujaa
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Koillis-Helsingin Lähitieto 20.9.2017 Puistolan Haarikka Seppo Wiralle

Koillis-Helsingin Lähitieto 6.9.2017 Puistolan torilta se alkaa (Puistola-päivät)

 Koillis-Helsingin Lähitieto 4.10.2017 Taidetta ja mölkkyä Puistola-Päivillä

Koillis-Helsingin Lähitieto 4.10.2017 Onnistunut sukupolvien kohtaamisten sarja 
Puistolassa

Helsingin Sanomat 3.10.2017 Matti Mannila 1938-2017. Tv-työn pioneerilla riitti 
ideoita (Erkko Mannila, Marko Mannila)

 Koillis-Helsingin Lähitieto 11.10.2017 In Memoriam: Matti Mannila 1938-2017. 
Puistola-neulalla rokotettu kotiseutumies on poissa (Heimo Laaksonen)

Koillis-Helsingin Lähitieto 18.10.2017 Koulukatselmus Puistolassa poiki 
yleisötilaisuuden

Koillis-Helsingin Lähitieto 15.11.2017 Miten Puistolaa pitäisi kehittää. Vanhasta 
koulusta "Puistola-talo!"

Koillis-Helsingin Lähitieto 5.12.2017 Itsenäisyyspäivän ohjelmaa lähellä

Koillis-Helsingin Lähitieto 5.12.2017  Itsenäisyyspäiviä  Wanhassa 
Puistolassa, etelässä ja  Mosassa (Timo Uotila)


