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Pukinmäki-seura 

     * Perustettu 1978 * 

 

     

KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA  

 

Toimintavuoteen sisältyi kohtuullisen monipuolista toimintaa jäsenille ja paikkakuntalaisille, niin 

sisällä kuin ulkonakin. Säännöllisimmin toistuivat yhteislaulutilaisuudet, keskimäärin kerran 

kuukaudessa. Sääntömääräisten kokousten yhteydessä järjestettiin kaksi avointa yleisötilaisuutta. 

Toukokuun Pukinmäki-päivät kokosivat yhteen paikkakunnan järjestöt ja suuren yleisömäärän sekä 

tarjosivat monipuolista ohjelmaa viikonlopun kuluessa. Itsenäisyyspäivänä nostettiin lippu salkoon, 

mutta hieman uudella tavalla. Seura otti kantaa eräisiin kaupunginosan palveluja ja kehittämistä 

koskeviin ajankohtaisiin asioihin. 

 

1. Tilaisuudet ja tapahtumat 

 

Tammikuun lopulla uusi johtokunta piti järjestäytymiskokouksen. Sen jälkeen johtokunnan kokous 

pidettiin tavallisimmin kuun kolmantena torstaina Pukinmäen kartanossa, seuran toimistohuoneessa 

(Rälssintie 15), kesäajan taukoa lukuun ottamatta.  

 

Tammikuun lopulla järjestettiin Madetojan palvelutalossa (Madetojankuja 3), yhteistyössä talon 

kanssa, kevätkauden ensimmäinen yhteislaulutilaisuus, laulattajina Kalle Partanen ja Olavi 

Palonen. Osallistujamäärät pysyivät koko vuoden ajan sangen korkeina, ja laulamassa oli 

tavallisimmin 40 - 60 henkeä, niin itse talosta kuin muualtakin, ja joulun aikaan väkeä oli vielä 

enemmän. 

 

Helmikuussa lähetettiin Pukinmäen ja Pakilan palstaviljelijöille maksulaput ja lisäksi erilaisia 

tiedotteita. 

 

Helmikuussa Lasse Rekola ja Tero Tuomisto osallistuivat Oulunkylässä HELKAn järjestämään 

seminaariin, jossa esiteltiin kaupunkipolut -hanketta. Se ei Pukinmäen osalta vuoden kuluessa 

edennyt yleistä ideointia pitemmälle. 

 

Helmikuun lopulla järjestettiin toinen yhteislauluilta, ja maaliskuun lopulla oli kolmas.  

 

Maaliskuun lopussa pidettiin sääntömääräinen kevätkokous Madetojan palvelutalon 

ravintolasalissa. Sen yhteydessä järjestettiin yleisötilaisuus, jonka aiheena olivat paikkakunnan 

ajankohtaiset kaavakysymykset. Alustajaksi lupautunut arkkitehti Taru Tyynilä ei päässytkään 

paikalle, ja seuran puheenjohtaja Kauko Salmi joutui alustajan tehtävään. Tilaisuudessa koottiin 

arkkitehdille runsaasti näkökohtia ja huomioita käytettäväksi mm. Eskolantien vanhustentalon 

tontille suunniteltuun rakentamiseen. Lisäksi ennen varsinaisen tilaisuuden alkua uusi K-kauppias 

Jarmo Laukkanen esittäytyi paikkakuntalaisille. Tilaisuudessa oli paikalla, varsinkin sen 

alkupuolella, kuutisenkymmentä paikkakuntalaista. Seura tarjosi kahvit. 

 

Huhtikuun lopulla järjestettiin kevään neljäs yhteislauluilta. 

 

Toukokuun 22.-23. päivänä järjestettiin 23. kerran Pukinmäki-päivät. Jälleen oli runsasta ja moni-

puolista ohjelmatarjontaa, huolimatta järjestelyjen eräistä vaikeuksista. Tapahtumia suosi 

kohtuullisen hyvä kevätsää. Päivät olivat edelleen osa Stadin kansanjuhlat -tapahtumaketjua, johon 

taloudellista tukea saatiin Kulttuurikeskukselta. Tavoitteena oli järjestää päivät kaupungin Klaari-
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projektin puitteissa, mutta se ei vielä kokonaisuudessaan onnistunut. Markkinatoritapahtuman 

vetonauloja Säveltäjänpuiston hiekkakentällä oli Stadin juhlaorkesteri solistinaan Timo Turpeinen. 

Lisäksi sisätiloissa seurakunta tarjosi nukketeatteria ja Taidetalo paljon erilaisia ohjelmanumeroita.  

 

Pukinmäki-päivien osana järjestettiin sunnuntaina aamupäivällä seurakuntakodissa Pukinmäki-

messu, joka kokosi runsaasti osanottajia. Lopuksi nautittiin kirkkokahvit. 

 

Sunnuntain kotiseutukävelykierros tehtiin tällä kertaa iltapäivällä, tarkoituksella kirjastosta 

kartanolle, oppaana Tero Tuomisto. Osallistujia oli toistakymmentä. Heidän perille päästyään alkoi 

kartanolla kevään viimeinen yhteislaulutilaisuus, johon osallistui kaikkiaan nelisenkymmentä 

henkeä; tungos oli huomattava. Kävelyn järjestelyistä vastasi Pukinmäen Kisa. 

 

Toukokuun lopussa seura luovutti tavanomaiseen tapaan stipendejä Pukinmäen ala-asteen ja 

peruskoulun oppilaille.  

 

Kesäkuun alkupuolella järjestetyssä, jo perinteisessä paikallisen sos.dem. yhdistyksen haastamassa 

neljän järjestön petankkiottelussa Säveltäjänpuiston hiekkakentällä seuran joukkue (Ritva ja Martti 

Levänen sekä Lasse Rekola) sijoittui neljänneksi. Kyseessä oli 20-vuotisottelu, ja järjestäjä muisti 

osallistujia kunniakirjalla.  

 

Heinä-elokuun vaihteessa järjesti Pukinmäen Taidetalo jo viidentenä kesänä peräkkäin lasten 

teatterikurssin Pukinmäen kartanolla. Näytelmänä oli Tero Tuomiston kirjoittama ja Kukka 

Eklundin sovittama ja ohjaama esitys ”Kesällä kerran”. Esitykset olivat elokuussa. Seura tuki 

jälleen osaltaan esityksiä antamalla kartanon tiloja käyttöön korvauksetta.  

 

Syyskuun lopulla seura esittäytyi Pukinmäen peruskoulun järjestämän vanhempainillan yhteydessä 

toteutetussa paikkakunnan yhdistysten esittelytilaisuudessa koulun aulassa eli ns. rantabaarissa. 

Seuran esitepöydästä huolehti Raili Lehtinen.  

 

Syyskuun lopussa oli syksyn ensimmäinen yhteislaulutilaisuus, laulattajina edelleen Kalle Partanen 

ja Olavi Palonen.  

 

Lokakuun lopulla seura esittäytyi Madetojan palvelutalolla järjestetyssä yhdistysten 

esittelytilaisuudessa. Paikalla oli seuran puheenjohtaja. 

 

Lokakuun lopulla pidettiin seuraava yhteislauluilta.  

 

Marraskuun puolivälissä pidettiin yleisötilaisuus ja sääntömääräinen syyskokous Madetojan 

palvelutalossa. Avoimen yleisötilaisuuden aiheena ennen itse kokousta oli ”Onko Pukinmäessä 

turvallista ja viihtyisää asua”. Alustajina olivat lähityöntekijät Miia Pikkarainen ja Emilia 

Viljakainen. Tilaisuus onnistui erittäin hyvin ja keskustelua riitti toista tuntia. Seura tarjosi kaikille 

kahvit.  

 

Marraskuun lopulla oli syyskauden kolmas yhteislaulutilaisuus.  

 

Joulukuussa itsenäisyyspäivänä pidettiin aamuyhdeksältä perinteinen lipunnostotilaisuus, mutta 

käytännön syistä nyt palokunnantalolla (Eskolankuja 4), yhteistyössä Pukinmäen VPK:n kanssa. 

Kinoksista ja ankarasta lumituiskusta huolimatta tilaisuus onnistui erittäin hyvin. Lippupuheen piti 

pallokunnan päällikkö Toni Korhonen. Sisällä tarjosivat kahvitarjoilun jälkeen musiikkiohjelmaa 

Eva Kasvio, laulu, ja Hannu Jylö, harmonikka. Tapahtuma kokosi nelisenkymmentä osallistujaa.  
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Vuoden viimeinen yhteislaulutilaisuus järjestettiin lähinnä joululaulujen merkeissä joulukuun 

puolivälissä. Joulutunnelmaa lisäsi osaltaan seuran järjestämä pieni tarjoilu.  

 

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 Ritva Levänen ja Lasse 

Rekola.   

 

Yhteislaulutilaisuuksien valmistelusta vastasi Ritva Levänen.  

 

Kaavaryhmään kuuluivat Kauko Salmi, Lasse Rekola, Kauko Koskinen ja Tero Tuomisto.  

 

Kartanotyöryhmään kuuluivat Kauko Salmi, Lasse Rekola, Raili Lehtinen ja Ritva Levänen. 

 

Perinneasioiden valmistelusta huolehtivat Lasse Rekola ja Tero Tuomisto.  

 

Pukinmäen virkamiesten verkkoryhmässä seuraa edusti puheenjohtaja Kauko Salmi.  

 

Pukinmäkitalon talotoimikunnassa, joka omaksui rehtori Markku Holttisen aloitteesta vuoden 

kuluessa aikaisempaa aloitteellisemman tehtäväkuvan, seuran edustajana olivat Kauko Salmi, Tero 

Tuomisto ja Kauko Koskinen.  

 

Taidetalon perustaman Nuori Taide -säätiön hallituksen varajäsenenä oli seuran edustajana Tero 

Tuomisto. Hallitus ei vieläkään kokoontunut. 

 

3. Yhteydenotot, lausunnot ja kirjelmät  

 

Useimmiten johtokunnan kokouksissa keskusteltiin tavanomaisen yhdistystoiminnan ohella karta-

noa koskevista asioista, vuokralaisista, salitilojen vuokraamisesta, pienistä kunnostuksista ja seuran 

taloudellisesta tilanteesta sekä usein myös kulttuurikeskuksen kalusteiden ulosvuokraamisesta ja 

vastaanotosta, jota seura edelleen hoiti, nyt yhteistyössä Ilkan Työt -yrityksen kanssa. Kartanon 

esitettä jaettiin eri tilaisuuksissa ja eri yhteyksissä. Erityisesti kartanon tilojen pysyvä mainos 

www.seurantalot.fi -sivuilla kotiseututalojen yhteydessä tuotti tuloksia. Seuran tietoja ylläpiti 

verkossa edelleen aikaisempi johtokunnan jäsen Matti Tokkari. Vuoden kuluessa kartanoon 

hankittiin lisää lähinnä astiastoa. 

 

Varsinkin kesän tuntumassa keskustelunaiheena johtokunnassa olivat myös Pukinmäen ja Pakilan 

viljelyspalstat erilaisine ratkaistavine kysymyksineen. Erityisesti pumpusta keskusteltiin muutaman 

kerran.  

 

Muutaman kerran oli esillä Pukinmäen vanhan aseman kohtalo. Vuoden kuluessa rakennus 

purettiin, ja numeroidut hirret varastoitiin myöhemmin uudelleen pystytettäväksi. Asiassa 

päätoimijana oli Pukinmäen Taidetalo, jolle seura antoi tukeaan.   

 

Johtokunnassa keskusteluaiheina olivat myös mm. Pukinmäen keskustan kehittämiseen liittyneet 

aiheet, liikenneturvallisuus sekä Eskolantien entisen vanhustentalon tontille nousevien pistetalojen 
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toteutus.  

 

Vanhan ostoskeskuksen sijaan nousseeseen asuin- ja liikerakennukseen avattiin tammikuussa uusi 

K-kauppa, johon Lasse Rekola ja Tero Tuomisto kokosivat pyynnöstä kolmen teksti- ja 

kuvapaneelin suuruisen katsauksen paikan vaiheisiin.  

 

Johtokunnassa keskusteltiin myös jonkin kerran peruskoulun rehtorin Markku Holttisen virittämistä 

ajatuksista kehittää yhdistysten yhteistoimintaa Pukinmäkitalon yhteydessä. Hanke ei vielä vuoden 

kuluessa johtanut kirjallisiin aloitteisiin. 

 

Seura antoi lausuntonsa Pakilan siirtolapuutarhamökkien alueen laajentamishankkeesta, jolla on 

yhteytensä viereisiin viljelyspalstoihin. 

 

Seuran aloitteesta keskusteltiin syksyllä kaupungin edustajien kanssa niistä ongelmista, joita on 

aiheutunut lähinnä raskaan liikenteen autojen pysäköinnistä kapealle Pieksupolulle.  

 

4. Tiedottaminen  

 

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopulla 232. Jäsenmaksu oli ensimmäiseltä perheenjäseneltä 8 € ja 

seuraavilta 3 €. Varsinaisia jäsentiedotteita jaettiin vuoden aikana kaksi kertaa (á noin 200 kpl). 

Lisäksi Pukinmäki-päiville Lasse Rekola kokosi laajaan jakeluun tavanomaisen tiedotelehtisen, 

jossa olivat tapahtumatietojen ohella kaikkien paikkakunnan järjestöjen yhteystiedot sekä muutakin 

tarpeellista paikallista tietoa.  

 

Pääkaupungin lehtiin ja Ylenaikaiseen toimitettiin yleisötilaisuuksien yhteydessä säännöllisesti 

puffitekstejä. Vartin pohjoiseen painokseen lähetettiin lisäksi joitakin kirjoituksia. Tiedottamisessa 

käytettiin myös kirjaston, Pukinmäkitalon ja Madetojan palvelutalon ilmoitustauluja.  

Seuran kaupungilta vuokraaman Pukinmäen kartanon perustiedot olivat edelleen 

seurantalojärjestöjen yhteisillä verkkosivustoilla (www.seurantalot.fi). Joistakin keskusteluista 

huolimatta seuralle ei vielä saatu aikaan omaa sähköpostiosoitetta ja kotisivuja.  

 

5. Johtokunta ja toimihenkilöt  

 

Johtokunnan jäsenet osallistuivat seuraavasti kokouksiin.  

 

puh.joht. Kauko Salmi           7 /yht. 7 kokousta 

varapuh.joht. Lasse Rekola            6 

siht. Tero Tuomisto   7 

rah. Kauko Koskinen   4 

 Juha Kaasinen  4  

 Jarmo Koikkalainen  4 

 Raili Lehtinen  5 

 Ritva Levänen  6 

 

Sääntöjen mukaan ovat kaikki vuosittain erovuoroisia.  

 

Johtokunnan ulkopuolella toimi seuran kirjanpitäjänä Jaakko Jyvälahti / Tilitoimisto Conto. 

Taloudesta on oma kertomuksensa.  

 

Tilintarkastajina vuonna 2010 olivat edellisen vuoden syyskokouksen valitsemina Matti Kouri ja 
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Kalevi Virtanen sekä varalla Raili Knaapinen. 

 

 

6. Muuta 

 

Varsinkin sulan maan aikana eräitä seuran jäseniä työllisti sangen paljon kaupungin 

kulttuurikeskuksen 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 HELKAn, kaupungin, vapaaehtoistyön neuvottelukunnan sekä 

paikallisen virkamiestyöryhmän 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 ilmestyvän Vartin joulunumeron 

sivuilla. 

 

Johtokunta 

 


