
Puistola-Seura ry 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

1. Yleistä 

Seuran jäsenrekisterissä on toimintakertomuksen kirjoiFamisen aikaan (helmikuu 2022) 188 talouFa, joissa 
223 jäsentä. Lisäystä edellisestä vuodesta 53 talouFa ja jäsentä. SähköposRosoiFeensa oli ilmoiFanut 153 
talouFa, lisäystä 52. Jäsenmäärä kasvoi loppuvuodesta/vuodenvaihteessa ja  osan ensimmäinen 
jäsenmaksu on vasta vuoden 2022 puolella.  Seuran toiminta-alue käsiU Puistolan peruspiirin osa-alueet 
Puistola, Heikinlaakso ja TaFarisuo sekä Tapulikaupungin osa-alueeseen liiFyvän omakoRalueen ja Puistolan 
puoleisen osan Malmin lentokentän alueesta.  

Seuran tarkoituksena on työskennellä toiminta-alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen 
kehiFämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta, osallistua ja vaikuFaa alueFa koskevaan 
suunniFeluun ja päätöksentekoon, pyrkiä kohoFamaan alueellista palvelutasoa ja toiminnallisuuFa, edistää 
alueen väestön harrastusmahdollisuuksia, yhteistoimintaa ja kanssakäymistä sekä lisätä 
koRseututuntemusta ja viihtyisyyFä ja toimia muutoinkin koRseututyön edistämiseksi ja alueen 
historiallisen luonteen säilyFämiseksi vehreänä pientaloalueena. 

2. AsukasRlaisuudet ja jäsenkokoukset 

Koronaepidemia ja siitä aiheutuneet kokoontumisrajoitukset  jatkuivat ja vaikeuUvat seuran toimintaa ja 
muuUvat toimintatapoja. Perinteiset avaintapahtumat hoideUin virtuaaliyhteyksin, etäkokouksin ja 
sähköposRn avulla. Sääntömääräinen kevätkokous pideUin verkossa 18.3.2021. Kokouksessa hyväksyUin 
toimintakertomus vuodelta 2020, vahvisteUin Rlinpäätös vuodelta 2020 ja myönneUin vastuuvapaus 
Rlivelvollisille. 

Seuran sääntömääräinen syyskokous pideUin 25.11.2021 lähikokouksena. Ennen kokousta toteuteUin 
asukasilta, jossa keskustelRin ajankohtaisista asioista. Keskustelua alustavaan paneeliin oli kutsuFu edustajia 
kouluista, nuorisotoimesta, lähipoliisista ja seurakunnasta. ModeraaForina  toimi Maija-Liisa Pennanen, joka 
oli kerännyt yleisöltä ja jäsenistöltä etukäteiskysymyksiä. Puistolalaisilta saaRin paljon vastauksia, joista 
kiteyteUin kolme kaFoteemaa: liikenneturvallisuus, harrastusmahdollisuuksien parantaminen, tekemistä 
häiriköinnin sijaan ja alueen vehreyden säilyFäminen.  Yleisökeskustelu kävi vilkkaana varsinkin radanvarren 
alueFa uhkaavista  asemakaavamuutoksista. 

Syyskokouksessa hyväksyUin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 ja valiUin hallituksen 
jäsenet erovuoroisten Rlalle.Seuran puheenjohtajaksi vuosiksi 2022-23 valiUin Maija-Liisa Pennanen. 

Erovuoroisten Rlalle 1.1.2022 alkavaksi kaksivuoRskaudeksi valiUin Markku Arola, Pirjo Isotupa, Niina 
Kivelä-Luiga, Kari Koponen, Virva Lehto ja Kirsi RauRola. Hallituksessa jatkavat Maija Kallis, Seppo PosR, Anu 
Reniers ja Sinikka Vepsä. 

Toiminnantarkastajiksi valiUin Heikki Numminen ja SRna Kallio ja varalle Kari Kallio ja Olavi Karhu. 

Seuran kunniajäseniksi kutsuUin PenU LahR ja AnU Pohjanheimo. 

3. Helsinki-päivä 12.6.2020 



Helsinki-päivä toteuteUin kertomusvuonna kokonaan virtuaalisesR. Järjestyksessään 37. TaFarisuon 
satakielikierros Malmin lentokenFää kiertävällä luonto- ja ulkoilupolulla toteuteUin pienimuotoisena noin 
kymmenen hengen suljeFuna tapahtumana. Myös lintuReteellinen yhdistys Tringa halusi säilyFää 
perinteen.  Asukkaille läheteUin live-lähetyksiä polun varrelta seuran Facebook-sivulla. 

4. Puistola-päivät  2021 

Puistola-päiviä korvaavana tapahtumana pääsimme mukaan Puistolan VPK:n Päivä paloasemalla 
tapahtumaan 27.11. Täällä jutuRmme alueen asukkaita heidän toiveistaan  ja odotuksistaan Puistola-Seuran 
toimnnasta.  Mukana olivat Pirjo Isotupa, Niina Kivelä-Luiga, Kari Koponen ja  Maija-Liisa Pennanen. Samalla 
keräsimme yhteysRedot seuran jäsenyydestä kiinnostuneista asukkaista.  Näitä saaRin n. 35. Maija-Liisa 
Pennanen  läheU heille sähköposRkirjeen, jossa oli linkit Redotuskanaviin ja maininta uuden kirjeen 
jäsenmaksuineen tulevan keväällä 2022.  

TaidenäyFely pideUin virtuaalisena kutsunäyFelynä Leena Iisalon johdolla. Pirjo Isotupa ja  Kirsi RauRola 
ripusRvat näyFelyn verkkoon. NäyFeillä oli  yhteensä 70 teosta 25 eri taiteilijalta.  Teokset olivat 
tekniikoiltaan ja aihepiireiltään monipuoliset ja tasokkaat. NäyFelyyn saaFoi tutustua verkossa  Puistola-
Seuran koR- ja  _-sivustoilla ja Puistolan kirjastossa 24.9-2.10. 2021 suurella televisioruudulla. 
Yleisöäänestyksen suosituimmat teokset olivat tasaäänin Peter Valven öljyvärimaalaukset Kesän lapsi ja 
Kolme lokkia.  MielipideRedusteluun vastanneiden kesken arvoUin Timo Kalevi Forssin teos Helismaa. 
Runoilijamestarin värikäs ja traaginen elämä. Kirjan voiU Seppo Jokinen.  

5. Muu toiminta 

KoronaRlanne jatkui toista vuoFa alueiFain aaltoilevana. Puistola-Seura RedoU mm. rokotuksista, 
rajoituksista ja alueellisesta levinneisyydesta kannustaen alueen asukkaita välFymään tartunnalta. Puistolan 
alue pysyi käytännössä koko vuoden suhteessa vähiten tartuntoja saaneiden alueiden joukossa Helsingissä.     

OmaStadi osallistavassa budjetoinnissa äänestykseen etenivät Puistolan alueelle korvamerkiFyinä  
lähiliikuntaa lapsille ja nuorille Nurkalla, mehiläistarhaus ja vehreä ja turvallinen Puistola sekä Koillisen 
niityt-ehdotus. Äänet eivät  riiFäneet toteutukseen kolmelle ensimmäiselle,  muFa neljäs ehdotus "Koillisen 
lähiluonnon puolesta, kukkaniiFyjä ja lammikoita täynnä elämää", jonka niiFyalueista yksi  on Puistolassa, 
pääsi toteutukseen.  

Ympäristöasioissa varmistui se, eFä Puistola-Seuran vastustamaa Helenin biolämpölaitosta ei tule 
SuurmetsänRen varteen. Vantaan Energia suunniFelee Kalkkikallioon suurta lämpövarastoa. Hanke on 
periaaFeessa kannateFava, joskin joitakin kysymyksiä heräFävä. Puistola-Seurasta Seppo PosR ja Kari 
Koponen  laaRvat yhdessä Koillis-Helsingin OmakoRyhdistyksen kanssa kannanoton, joka jaeUin myös 
seuran neUsivuilla (hFps://kaupunginosat.fi/puistola/kannanoFo-vantaan-energian-lammon-
kausivarastohankkeesta-uudely-2780-2021/)  ja Facebookissa. 

Marraskuussa tuli Retoon, eFä Simakujalla ja Raidepolulla on vireillä asemakaavamuutos, joka sallisi 
muutamille omakoRtonteille jopa 5-6 kerroksisten kerrostalojen rakentamisen. Puistola-Seura käynnisR  
väliFömäsR kansalaiskeskustelun Facebookissa ja sai yhdessä akRivisten asukkaiden avulla aikaan 
kansanliikeen. Verkkokeskusteluista ja asukasillan keskusteluista syntyi pitkä dokumenU, jota voiRin käyFää 
mielipiteen muodostamisen apuna ja seuraavan vuoden puolella toteuteFavaksi tulleen kaavakävelyn 
ponRmena kaupunkiin päin. Kansalaiskeskustelu edisR myös jäsenhankintaa. Facebook- ym. keskusteluiden 
avulla saaRin seuraan runsaasR uusia jäsentä .  



Puistolan yhdistysten toiminnan koordinoinRa pystyUin hoitamaan vain etänä. Sen ansioista Puistola-Seura 
pääsi kuitenkin mukaan Päivä paloasemalla tapahtumaan Puistolan VPK-talolla 27.11.2021, josta selostus jo 
edellä. 

Elävä joulukalenteri jouduUin toteuFamaan osin tervehdyksinä Facebookissa koronan takia, joten perinne 
ei päässyt katkeamaan pandemiasta huolimaFa. Kalenterin toimiU Maija-Liisa Pennanen. 

Hallituksessa keskustelRin sääntöjen ajantasaistamisesta. UusiFujen sääntöjen valmistelu aloiteUin vuoden 
2022 kevätkokouksessa jäsenistölle esiteFäväksi.  

Suomen KoRseutuliiFo myönsi Puistola-Seuralle 500 euron avustuksen Puistolan kävelykierroksen 
tekemiseen mobiiliin eMuseo-sovellukseen. Anomuksen kuvauksineen laaR Maija-Liisa Pennanen. 
ToteuFaminen vuoden 2022 puolella. 

6. Alueopas 

Puistolan Alueoppaan 44. vuosikerran  toimiU Leena Iisalo. Toimituskuntaan kuuluivat myös Pirjo Isotupa, 
Kari Koponen, Maija-Liisa Pennanen ja Sinikka Vepsä.  Painosmäärä oli 6500 kpl. Opas jaeUin jakelualueelle 
Ala-Tikkurila, Alppikylä, Heikinlaakso, Puistola,Suutarilan itäinen omakoRalue, Tapulikaupunki jokaiseen 
talouteen. Lisäksi opasta oli saatavissa mm. kirjastoista ja kaupungin toimipisteistä. Kansikuva oli Helmut 
Grzemban akvarellista Nummelinin huvila, ValistusRe 13 (nyt Läksyrinne 19).  Alueoppaaseen oli piiloteFu 
luikijoiden etsiFäviksi 11 kpl mainosgraafikko KyösR Niemen piirtämiä satakielisilueFeja. Kaikkien 
vastanneiden kesken arvoUin kaksi BioGrandin elokuvalippua. Liput voiU Ritva HinRkka.  

7.  Muu Redotus ja vuorovaikutus jäsenten ja muiden alueen asukkiden kanssa 

VirtuaaliRedoFamisen osuuFa lisäUin tuntuvasR. Ilmoituslehtenä oli Koillis-Helsingin LähiReto.Tiedotuksen 
lisäksi vuorovaikutusta on  lisäFy jäsenkyselyillä sähköposRssa  ja Facebookissa omalla sivulla ja Puistolassa 
Tapahtuu – ryhmässä. Kyselyt ovat koskeneet esim. odotuksia seuran toiminnasta, asukasillan aiheista, 
kaavoitusasioista  sekä evästyksiä strategiatyöhön. Maija-Liisa Pennanen läheU henkilökohtaisen 
tervetulokirjeen verkkosivujen kauFa tulleille yli 20 uudelle jäsenelle. Kirjeessä oli valmiit linkit seuran 
Redotuskanaville. 

Vuoden aikana kirjoiRmme tai toimiRmme runsaasR juFuja toimistamme  Koillis-Helsingin LähiRetoon ja 
varsinkin kaava-asioissa myös Helsingin UuRsiin. 

8. Helka (Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry) ja muut yhteistyötahot 

Seuran toimintakertomus 2019 läheteUin Suomen KoRseutuliiFoon.  KoRseutuliiton toimintaan Mestarit ja 
Kisällit toimintaan osallistui Maija-Liisa Pennanen. 

9.Talous 

Seura toimi kokonaan  jäsenmaksutulojen varassa. Alueopas rahoiteUin koronasta huolimaFa lähes 
kokonaisuudessaan ilmoitushankinnalla. Taloudesta on laadiFu erillinen selvitys (Rlinpäätös). 

10. Hallitus, jaostot ja erityistehtävien vastuuhenkilöt 

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Kari Koponen, varapuheenjohtajat Maija-Liisa Pennanen ja Sinikka 
Vepsä, sihteeri Pirjo Isotupa,  Markku Arola, Maija Kallis, PenU LahR,Seppo PosR, Kirsi RauRola, Anu Reniers 
ja Eija Säilä (erosi kesken vuoden).  

https://www.lahitieto.fi/
https://www.lahitieto.fi/


Hallitus kokoontui 9 kertaa, kaikki verkkokokouksina.    

Taloudenhoitajana toimi  AnU Pohjanheimo. 

Toiminnantarkastajat olivat  Heikki Numminen ja SRna Kallio, varalla Kari Kallio ja Olavi Karhu. 

Puistola-Seura ry 

Hallitus 

Julkaistut lehRarRkkelit Koillis-Helsingin LähiRedossa 

1.9.2021 Alueoppaan teemana muistot - Puistola-päivät siirtyvät jälleen. Teija Loponen. s. 9  

15.9.2021  Saksasta Puistolaan muuFaneen Helmut Grzemban taide ihastuFaa. Teija Loponen. s. 9  

29.9.2021 Puistolan taidenäyFely toistamiseen verkossa – 25 taiteilijaa ja 70 teosta. Teija Loponen. s. 13 

13.10.2021 Peter Valve huippusuosiFu Puistola-Seuran taidenäyFelyssä. Leena Iisalo. s. 8 

17.11.2021 Puistolassa kootaan elävää joulukslenteria. Teija Loponen s.9 

15.12.2021 Puistolassa ei kaivata kerrostaloja. Teija Loponen s. 4 

15.12.2021 Puistola-Seuralle uusi puheenjohtaja. Maija-Liisa Pennanen, kuva Kirsi RauRola, s 9 

Julkaistut lehRarRkkelit Helsingin UuRset 

22.12.2021 ”Kenkälusikalla ahdeFuja”.  Marjo Rämö s.3 


