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Pukinmäki-seura
* Perustettu 1978 *

KERTOMUS VUODEN 2012 TOIMINNASTA

Vuoden toimintaan sisältyi muutamia aivan uusia avauksia sekä paljon tuttua, tavanomaista
toimintaa ja tapahtumia. Uudet toiminnan muodot ja tapahtumat liittyivät erityisesti Vireä
Pukinmäki –hankkeeseen (ViPu), joka oli jo edellisenä syksynä saatu käyntiin erityisesti seuran,
peruskoulun, kirjaston ja Tapaninvainion asukasyhdistyksen yhteisvoimin. Yhteislaulutilaisuuksia
oli kesää lukuun ottamatta kuukausittain. Sääntömääräisten kokousten yhteydessä järjestettiin kaksi
avointa yleisötilaisuutta. Helmikuussa oli yhteinen laskiaistapahtuma ja toukokuussa jokavuotiset
Pukinmäki-päivät. Itsenäisyyspäivänä nostettiin taas lippu salkoon palokunnan kanssa järjestetyssä
tilaisuudessa.
1. Tilaisuudet ja tapahtumat
Tammikuun alkupuolella pidettiin uuden johtokunnan ensimmäinen kokous päiväkoti Unikon
tiloissa. Johtokunta järjestäytyi Kauko Koskisen puheenjohdolla, ja samalla kiitettiin edellistä
puheenjohtajaa Kauko Salmea pitkäaikaisesta toiminnasta seuran ja paikkakunnan hyväksi.
Jatkossa johtokunta kokoontui kesää lukuun ottamatta kuukausittain Pukinmäen kartanossa,
Rälssintie 15.
Tammikuun puolivälissä pidettiin ViPu-hankkeeksi muotoutuneen uuden yhteistyömuodon
työvaliokunnan vuoden ensimmäinen kokous peruskoulun tiloissa. Hankkeen tavoitteena oli
yleisesti ilmaisten paikkakunnan elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden vahvistaminen sekä lasten ja
nuorten hyvien kasvuolosuhteiden turvaaminen. Työvaliokunnan puheenjohtajana oli
kirjastonjohtaja Tarja Vuorinne ja sihteerinä hankekoordinaattorina edellisen vuoden lopulla
aloittanut Ritva Kosonen. Työvaliokuntaan kuuluivat lisäksi koulun, vanhempainyhdistyksen,
Tapaninvainion asukasyhdistyksen, Savela-seuran sekä Pukinmäki-seuran edustajat; syyskaudella
edustettuna oli myös Puksu-liike. Seuran edustajina olivat puheenjohtaja Kauko Koskinen ja
sihteeri Tero Tuomisto. Työvaliokunta kokoontui keskimäärin noin parin kuukauden välein.
Kuun puolivälissä ViPu-hanke järjesti Pukinmäen kirjastossa ensimmäisen avoimen
yleisötilaisuuden. Siinä esiteltiin hanketta, varsinkin MeKans-toimintaa.
Tammikuun lopulla järjestettiin Madetojan palvelutalossa (Madetojankuja 3), yhteistyössä talon
kanssa, kevätkauden ensimmäinen yhteislaulutilaisuus, laulattajina pitkäaikaiset
yhteistyökumppanit Kalle Partanen ja Olavi Palonen. Osallistujamäärät pysyivät koko vuoden ajan
sangen korkeina, ja laulamassa oli tavallisimmin 25 - 50 henkeä, joskus enemmänkin, niin itse
talosta kuin muualta.
Helmikuun alussa, laskiaissunnuntaina, järjestettiin Säveltäjänpuiston alueella hyvin onnistunut
laskiaistapahtuma, pääjärjestäjinä Pukinmäki-seura ja MLL:n Pukinmäen-Savelan yhdistys.
Tapahtuma kokosi arviolta pari sataa osanottajaa.
Helmikuun puolivälissä varapuheenjohtaja Lasse Rekola, sihteeri Tero Tuomisto, johtokunnan
jäsen Hanna Kaivola ja ViPu-hankkeen Ritva Kosonen osallistuivat Helsingin
kaupunginosayhdistysten liiton (HELKA) järjestämälle kotisivujen tekokurssille. Tavoitteena oli
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saada lisää tietoa erityisen Pukinmäki-portaalin ja samalla seuran omien kotisivujen
aikaansaamiseksi. Valmistelut jatkuivat kevään kuluessa. Seura oli ollut facebookissa edellisestä
vuodesta alkaen.
Helmikuussa lähetettiin Pukinmäen ja Pakilan palstaviljelijöille maksulaput ja lisäksi erilaisia
tiedotteita.
Helmikuun lopulla järjestettiin toinen yhteislauluilta.
Maaliskuun puolivälissä järjestettiin kirjastossa ViPu-hankkeen puitteissa paikkakunnan järjestöjen
yhteinen keskustelu- ja neuvottelutilaisuus. Aiheina olivat mm. paikkakunnan kehittäminen ja
tulevat Pukinmäki-päivät.
Maaliskuun lopussa pidettiin sääntömääräinen kevätkokous Madetojan palvelutalon
ravintolasalissa. Sen yhteydessä järjestettiin paikkakuntalaisille avoin yleisötilaisuus.
Organisaatioasiantuntija Helena Ylisipola kertoi ajankohtaisesta aiheesta, Helsingin sosiaali- ja
terveystoimen uudistumisesta. Tilaisuudessa oli paikalla noin 25 paikkakuntalaista ja seuran
jäsentä, jotka esittivät alustajalle runsaasti kysymyksiä. Seura tarjosi kahvit. Kokouksen yhteydessä
luovutettiin pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Kauko Salmella seuran kunniajäsenyydestä kertova
kunniakirja, laatuaan seuran ensimmäinen. Myös HELKAn toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka
osallistui huomionosoitukseen.
Huhtikuun puolivälissä pidettiin kartanossa talkoot, joissa liimattiin paikoilleen salin pöytien
irronneet pöytäpinnat. Mukana olivat Juha Kaasinen, Lasse Rekola ja Tero Tuomisto.
Huhtikuun lopulla oli peruskoululla koolla toisen kerran ViPu-hankkeen puitteissa erityinen
neuvottelukunta. Siihen kutsuttiin edellisenä syksynä mukaan useiden hallintokuntien edustajia, ja
yhteisessä kokoontumisessa tarkasteltiin paikkakunnan kehittämisen mahdollisuuksia eri
toimijoiden näkökulmasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Tero Tuomisto, sihteerinä
Ritva Kosonen ja mukana oli myös seuran puheenjohtaja Kauko Koskinen.
Huhtikuussa seura auttoi arkkitehtia päiväkoti Pukinmäen remontin yhteydessä tarjoamalla
käyttöön vanhoja valokuvia, joista tehtiin kuvasuurennoksia talon tiloihin. Seuran puolesta kuvaasian hoiti Lasse Rekola.
Huhtikuun lopulla järjestettiin kevään neljäs yhteislauluilta.
Toukokuun alussa seura järjesti rakennusviraston teeman liittyen siivoustalkoot. Keskeisenä
siivouskohteena oli Unikon puisto lähiympäristöineen. Osallistujia oli kymmenkunta.
Toukokuun 26.-27. päivänä järjestettiin 25. kerran Pukinmäki-päivät. Järjestelyvastuu oli pääosin
edelleen seuralla. Ohjelmatarjonta oli kohtuullisen runsasta ja monipuolista. Tapahtumia suosi hyvä
kevätsää. Päivät olivat edelleen osa Stadin kansanjuhlat -tapahtumaketjua, ja taloudellista tukea
saatiin Kulttuurikeskukselta. Markkinatoritapahtuman vetonauloja Säveltäjänpuiston hiekkakentällä
olivat Stadin juhlaorkesteri, Malmin eläkeläisten ryhmä ja Kisan lasten bailatino-ryhmä. Lisäksi
sisätiloissa seurakunta tarjosi nukketeatteria ja Taidetalo erilaisia ohjelmanumeroita.
Sunnuntain kotiseutukävelykierros tehtiin aamupäivällä ja pääkohteena oli Vantaanjoen ranta.
Oppaana toimi Tero Tuomisto. Erityisesti jokialueesta ja siihen liittyvästä kulttuurihistoriasta kertoi
Lasse Rekola. Kävelystä vastasi Pukinmäen Kisa.
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Pukinmäki-päivien osana järjestettiin sunnuntaina puoliltapäivin seurakuntakodissa Pukinmäkimessu, joka kokosi runsaasti osanottajia. Lopuksi nautittiin kirkkokahvit.
Toukokuun lopussa seura luovutti tavanomaiseen tapaan stipendejä Pukinmäen peruskoulun
oppilaille.
Kesäkuun alkupuolella järjestetyssä, jo perinteisessä paikallisen sos.dem. yhdistyksen haastamassa
petankkiottelussa Säveltäjänpuiston hiekkakentällä seuran joukkue (Kauko Koskinen, Raili
Lehtinen, Martti Levänen) selviytyi voittajaksi. Toisena oli sos.dem. yhdistys, kolmantena
vasemmistoliitto ja neljäntenä kokoomus.
Helsinki-päivänä 12.6. avattiin virallisesti netissä paikkakunnan yhteinen portaali
(www.pukinmaki.fi) ja samalla seuran omat kotisivut. Ne oli otettu vähitellen käyttöön jo
edeltäneiden viikkojen kuluessa. Sivujen täydentäminen jatkui. Ylläpitäjinä olivat ViPu-hankkeen
Ritva Kosonen ja seurasta Hanna Kaivola. Seura vastasi domainin kustannuksesta.
Kesäkuussa seura järjesti Pukinmäen ja Pakilan palstaviljelijöille tiedotustilaisuudet. Seuran
edustajina olivat Ritva Levänen ja Lasse Rekola sekä Hyötykasviyhdistyksen edustajana oli Anu
Ranta.
Heinä-elokuun vaihteessa järjesti Pukinmäen Taidetalo seitsemäntenä kesänä peräkkäin lasten
teatterikurssin Pukinmäen kartanolla. Esitykset olivat elokuussa. Seura tuki jälleen osaltaan
esityksiä antamalla kartanon tiloja käyttöön korvauksetta. Vuoden kuluessa pyrittiin sopivin tavoin
muutenkin tukemaan Taidetaloa sen pyrkimyksissä.
Elokuun lopussa seura esitteli toimintaansa peruskoulun vanhempainillan yhteydessä järjestetyssä
esittelytilaisuudessa muiden järjestöjen rinnalla. Esittelypöydästä huolehti Lasse Rekola.
Syyskuussa seura sai pitkällisten valmistelujen jälkeen paikoilleen nuorisotalon päätyseinään
ilmoitustaulun (90 x 140 cm). Siitä alkaen taulua hyödynnettiin ahkerasti.
Syyskuun lopussa oli syksyn ensimmäinen yhteislaulutilaisuus, laulattajana edelleen Kalle Partanen
mutta säestäjäksi vaihtui Esko Rantanen.
Syyskuun lopulla oli ViPu-hankkeen neuvottelukunnan seuraava kokoontuminen peruskoulun
tiloissa. Syksyn mittaan selvitettiin taloudellisia ja muita mahdollisuuksia hankkeen jatkoon ja
erityisesti hankekoordinaattorin tehtävän jatkamiseen, mutta toimivaa ratkaisua ei tuntunut
löytyvän. Vuoden lopulla selvisi myös, ettei hankkeen puitteissa laadittu demokratiapilottihanke
saanut kaupungin tukea. Seura oli hankkeessa allekirjoittajana.
Marraskuun alkupuolella avautui kirjaston tiloissa valokuvanäyttely, jossa noin kolmen viikon ajan
esiteltiin Pukinmäkeä rautatiepaikkakuntana. Näyttely sai innoituksensa Valtion rautateiden 150vuotisjuhlavuodesta, ja sen kokosivat pääosin seuran kuva-aineistoista Lasse Rekola ja Tero
Tuomisto.
Lokakuun lopulla oli seuraava yhteislauluilta, ja seuraava oli marraskuun lopulla.
Lokakuun lopulla, lauantaina 27.10. järjestettiin ensimmäisen kerran ViPu-hankkeen
valmistelemana Puksun rastit -tapahtuma, johon saatiin mukaan useimmat paikkakunnan
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yhdistykset ja toimijat omine esittelypaikkoineen. Seuran oma tapahtumapiste oli
seurakuntakodissa, ja siitä huolehti Jarmo Koikkalainen. Tapahtuman arvioitiin onnistuneen
kokonaisuudessaan varsin hyvin.
Marraskuun lopulla pidettiin Madetojan palvelutalossa seuran sääntömääräinen syyskokous, jota
edelsi yleisölle avoin asukasilta. ViPu-koordinaattori Ritva Kosonen kertoi kesän ja alkusyksyn
aikana tehdystä harrastuskyselystä ja sen tuloksista. Lisäksi lähityöntekijä Miia Pikkarainen kertoi
millaiselta Pukinmäki näyttäytyi lähityöntekijän silmin. Tilaisuus onnistui hyvin, ja keskustelua
riitti runsaasti. Seura tarjosi kaikille kahvit. Osallistujia oli lähes kolmekymmentä. Seura kiitti juuri
kokouspäivänä tehtävänsä päättänyttä Ritva Kososta luovuttamalla hänelle seuran pöytäviirin.
Joulukuussa itsenäisyyspäivänä pidettiin aamuyhdeksältä perinteinen lipunnostotilaisuus, taas
palokunnantalolla (Eskolankuja 4), yhteistyössä Pukinmäen VPK:n kanssa. Lippupuheen piti MLL
Pukinmäki-Savelan puheenjohtaja Anne Honkanen. Sisällä tarjosivat kahvitarjoilun jälkeen
musiikkiohjelmaa Eva Kasvio, laulu, ja Hannu Jylö, harmonikka. Tilaisuus oli jälleen erittäin
onnistunut ja tunnelmaltaan iloisen arvokas. Se kokosi lähes salintäyden osallistujia, noin
viisikymmentä henkilöä.
Vuoden viimeinen yhteislaulutilaisuus järjestettiin lähinnä joululaulujen merkeissä joulukuun
puolivälissä.
2. Työryhmät ja niiden toiminta
Entiseen tapaan johtokunta nimesi vuoden alussa eri tehtäviin vastuuhenkilöitä sekä työryhmiä,
jotka kokoontuivat satunnaisesti.
Viljelyspalsta-asioihin liittyneitä kysymyksiä hoitivat vuoden aikana erityisesti Ritva Levänen ja
Lasse Rekola.
Yhteislaulutilaisuuksien valmistelusta vastasi Ritva Levänen.
Kartanon esittelyjä ja varauksia hoitamaan lupautui useitakin henkilöitä. Kevätkaudella tehtävää
hoiti useimmiten Niina Palviainen ja syyskaudella Terttu Koivunen, myös puheenjohtaja Kauko
Koskinen toimi monesti esittelijänä.
Seuran kotisivuja valmistelemaan ja sittemmin ylläpitämään valittiin Hanna Kaivola ja Ritva
Kosonen. Tiedotusryhmässä olivat myös Lasse Rekola ja Tero Tuomisto. Hanna Kaivola huolehti
seuran puolesta ilmoitustaulun mainosten ajanmukaisuudesta.
ViPu-hankkeessa seuran edustajina toimivat Kauko Koskinen ja Tero Tuomisto.
Pukinmäen virkamiesten verkkoryhmässä, Puksu-verkossa, seuraa edustivat eri tapaamisissa Kauko
Koskinen ja välillä Hanna Kaivola.
Taidetalon perustaman Nuori Taide -säätiön hallituksen varajäsenenä oli edelleen seuran edustajana
Tero Tuomisto. Hallitus ei vieläkään kokoontunut.
3. Yhteydenotot, lausunnot ja kirjelmät
Useimmiten johtokunnan kokouksissa keskusteltiin tavanomaisen yhdistystoiminnan ohella ViPu-
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hankkeen tapahtumista ja tehtävistä, paikkakunnan turvallisuudesta ja viihtyisyydestä, kartanoa
koskevista asioista, vuokralaisista, salitilojen vuokraamisesta, kohentamisesta ja seuran taloudellisesta tilanteesta sekä usein myös ulkokalusteiden vuokraamisesta, jota seura edelleen hoiti,
yhteistyössä Ilkan Työt -yrityksen kanssa. Kartanotilojen vuokraamista varten laadittiin uusittu
sopimusmalli.
Erityisesti kartanon tilojen pysyvä mainos www.seurantalot.fi -sivuilla kotiseututalojen yhteydessä
tuotti tuloksia. Seuran tietoja ylläpiti verkossa aikaisempi johtokunnan jäsen Matti Tokkari, jolta
tehtävä siirtyi kevään kuluessa Hanna Kaivolalle. Vuoden kuluessa kartanoon hankittiin lisää
lähinnä astiastoa.
Varsinkin kesän tuntumassa keskustelunaiheena johtokunnassa olivat myös Pukinmäen ja Pakilan
viljelyspalstat erilaisine ratkaistavine kysymyksineen. Vesilaskun suuruus askarrutti, samoin
siirtolapuutarhamökkialueen tulevien kaavamuutosten vaikutus Pakilan palstoihin. Syksyllä esillä
olleeseen Isonpellontien kaava-asiaan seuralla ei ollut huomauttamista.
4. Tiedottaminen
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopulla 222 (2011: 231). Jäsenmaksu oli ensimmäiseltä
perheenjäseneltä 7 € ja seuraavilta 3 €. Varsinaisia jäsentiedotteita jaettiin vuoden aikana kaksi
kertaa (á noin 180 kpl). Lisäksi Pukinmäki-päiville Lasse Rekola kokosi laajaan jakeluun
tavanomaisen tiedotelehtisen, jossa olivat tapahtumatietojen ohella kaikkien paikkakunnan
järjestöjen yhteystiedot sekä muutakin tarpeellista paikallista tietoa. Kirjastossa oli jatkuvasti esillä
jäseneksi ilmoittautumislomakkeita.
Ilmaislehti Vartin pohjoisen painoksen toimitukseen lähetettiin yleisötilaisuuksien yhteydessä
säännöllisesti julkaistavia puffitekstejä ja jonkin kerran myös muita kirjoituksia. Lehti kuitenkin
lopetti lokakuussa. Kerran seuran näkökohtia ja Pukinmäen asioita esiteltiin myös Helsingin
Sanomien laajassa jutussa. Jouluksi ilmestyneessä Malmin Kuvalehdessä esiteltiin Pukinmäkeä
laajassa kirjoituksessa, jonka seuran sihteeri teki.
Tiedottamisessa käytettiin myös kirjaston, Pukinmäkitalon ja Madetojan palvelutalon ilmoitustauluja sekä aivan erityisesti pukinmaki.fi -portaalin tarjoamia uusia monipuolisia
mahdollisuuksia. Myös hyödynnettiin uutta ilmoitustaulua kaupunginosan keskustassa.
5. Johtokunta ja toimihenkilöt
Johtokunnan jäsenet osallistuivat seuraavasti kokouksiin.
puh.joht. Kauko Koskinen
varapuh.joht. Lasse Rekola
siht. Tero Tuomisto
Juha Kaasinen
Hanna Kaivola
Anu Karvinen
Jarmo Koikkalainen
Ritva Levänen
Kauko Salmi

9 / yht. 9 kokousta
7
9
7
7
3
5
6
7

Sääntöjen mukaan ovat kaikki vuosittain erovuoroisia.
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Johtokunnan ulkopuolella toimivat rahastonhoitajana Eira Koskinen sekä seuran kirjanpitäjänä
Jaakko Jyvälahti / Tilitoimisto Conto. Taloudesta on oma kertomuksensa.
Toiminnantarkastajina (tilintarkastajina) vuonna 2012 olivat edellisen vuoden syyskokouksen
valitsemina Matti Kouri ja Kalevi Virtanen.

6. Muuta
Varsinkin sulan maan aikana eräitä seuran jäseniä työllisti sangen paljon pöytä-, tuoli- ja
katosvarasto, joka sijaitsi kartanon varastotiloissa. Tapahtumakalusteiden ulosantaminen ja
vastaanotto edellyttivät seuralta hyvin runsaasti talkootyötä. Samoin varsin työllistävää oli tänäkin
vuonna kartanon tilojen vuokraaminen, joskin se samalla toi kaivattua tuloa toimintaan.
Seuran edustajia osallistui erilaisiin ViPu-hankkeen, HELKAn, kaupungin, vapaaehtoistyön
neuvottelukunnan sekä paikallisen virkamiestyöryhmän eli Puksu-verkon järjestämiin esittelytilaisuuksiin, kokouksiin ja seminaareihin.
Vuoden aikana muistettiin vakiintuneeseen tapaan tervehdyksin ja onnitteluin eräitä
merkkivuosiaan juhlineita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja järjestöjä. Seura julkaisi tavanmukaisen
joulutervehdyksensä ja kiitokset yhteistyökumppaneilleen alueella jouluna ilmestyneen erityisen
MaTaPuPu-joululehden sivuilla.
Johtokunta

