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Pukinmäki-seura
* Perustettu 1978 *

KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA

Toimintavuoteen sisältyi tavanomaisella tavalla toimintaa ja tapahtumia jäsenille ja
paikkakuntalaisille, niin sisällä kuin ulkonakin. Säännöllisimmin toistuivat jälleen
yhteislaulutilaisuudet, keskimäärin kerran kuukaudessa. Sääntömääräisten kokousten yhteydessä
järjestettiin kaksi paikkakuntalaisille avointa yleisötilaisuutta. Toukokuun Pukinmäki-päivät
kokosivat tuttuun tapaan yhteen paikkakunnan järjestöt ja tarjosivat monipuolista ohjelmaa
viikonlopun kuluessa. Itsenäisyyspäivänä nostettiin lippu salkoon taas vapaapalokunnan kanssa
järjestetyssä tilaisuudessa. Vuoden aikana otettiin aivan erityisesti askelia eteenpäin uudenlaisen
paikallisen yhteistoiminnan vahvistamiseksi Pukinmäkitalon puitteissa paikkakunnan hyväksi.
1. Tilaisuudet ja tapahtumat
Tammikuun puolivälissä pidettiin vuoden ensimmäinen koulun, kirjaston ja eräiden
kansalaisjärjestöjen edustajien neuvottelutilaisuus Pukinmäkitalossa, peruskoulun tiloissa. Tilaisuus
oli jatkoa aiemmalle neuvonpidon sarjalla, mutta kevään kuluessa ryhdyttiin määrätietoisesti
kokoamaan uudella tavalla voimia Pukinmäkitalon puitteissa paikkakunnan elinvoimaisuuden
vahvistamiseksi. Koollekutsujana toimi rehtori Markku Holttinen ja toisena virkamiehenä oli aluksi
vt. kirjastonjohtaja Anu Lång ja sittemmin vakituiseksi valittuna Tarja Vuorinne. Seuran edustajina
harvakseltaan pidetyissä neuvotteluissa olivat Kauko Salmi, Kauko Koskinen ja Tero Tuomisto.
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, niin itse talosta kuin muualtakin.
Joulun aikaan väkeä oli vielä enemmän.
Helmikuun alussa seuran uusi johtokunta piti järjestäytymiskokouksen. Sen jälkeen johtokunnan
kokous pidettiin tavallisimmin kuun kolmantena torstaina Pukinmäen kartanossa, seuran toimistohuoneessa (Rälssintie 15), kesäajan taukoa lukuun ottamatta.
Helmikuussa lähetettiin Pukinmäen ja Pakilan palstaviljelijöille maksulaput ja lisäksi erilaisia
tiedotteita.
Helmikuun lopulla järjestettiin toinen yhteislauluilta, ja maaliskuun lopulla oli kolmas.
Maaliskuun lopussa pidettiin sääntömääräinen kevätkokous Madetojan palvelutalon
ravintolasalissa. Sen yhteydessä järjestettiin paikkakuntalaisille avoin yleisötilaisuus, jossa uusi
apteekkari Marja Honkanen esittäytyi ja kertoi apteekin toiminnasta. Tilaisuudessa oli paikalla
parisenkymmentä paikkakuntalaista ja seuran jäsentä, jotka esittivät alustajalle runsaasti
kysymyksiä. Seura tarjosi kahvit.
Huhtikuun lopulla järjestettiin kevään neljäs yhteislauluilta.
Toukokuun 21.-22. päivänä järjestettiin 24. kerran Pukinmäki-päivät. Seura tarjosi kevään kuluessa
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tapahtuman vetovastuuta virkamiesten muodostamalle Puksu-verkolle ja Klaari-projektille, mutta
joutui jälleen kerran toimimaan vastuullisena järjestäjänä. Ohjelmatarjonta oli kohtuullisen runsasta
ja monipuolista. Tapahtumia suosi hyvä kevätsää. Päivät olivat edelleen osa Stadin kansanjuhlat tapahtumaketjua, johon taloudellista tukea saatiin Kulttuurikeskukselta. Markkinatoritapahtuman
vetonauloja Säveltäjänpuiston hiekkakentällä oli Stadin juhlaorkesteri. Lisäksi sisätiloissa
seurakunta tarjosi nukketeatteria ja Taidetalo erilaisia ohjelmanumeroita.
Sunnuntain kotiseutukävelykierros tehtiin aamupäivällä ja kohteena olivat erityisesti Pihlajamäen
hiidenkirnut. Matkalla sivuttiin myös sota-ajan sekä jälleenrakennuksen ajan historiaa, joista kertoi
oppaana toimineen Tero Tuomiston ohella myös omakohtaisia muistoja Matti Kulo. Osallistujia oli
parikymmentä. Kävelyn järjestelyistä vastasi Pukinmäen Kisa.
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
neljän järjestön petankkiottelussa Säveltäjänpuiston hiekkakentällä seuran joukkue (Kauko Salmi,
Ritva ja Martti Levänen) sijoittui kolmanneksi. Vasemmistoliiton yhdistyksen joukkue voitti,
kokoomus oli toinen ja sos.dem. yhdistys neljäs.
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 kuudentena kesänä peräkkäin lasten
teatterikurssin Pukinmäen kartanolla. Esitykset olivat elokuussa. Seura tuki jälleen osaltaan
esityksiä antamalla kartanon tiloja käyttöön korvauksetta. Vuoden kuluessa pyrittiin sopivin tavoin
tukemaan Taidetaloa muutenkin sen pyrkimyksissä.
Syyskuun alkupuolella seura järjesti kotiseuturetken, jonka aikana tutustuttiin erityisesti
kantakaupungin erilaisiin nähtävyyksiin. Erittäin onnistuneelle retkelle osallistui lähes täysi
Taksikuljetuksen bussilastillinen pukinmäkeläisiä..
Syyskuun lopussa oli syksyn ensimmäinen yhteislaulutilaisuus, laulattajina edelleen Kalle Partanen
ja Olavi Palonen, ja lokakuun lopulla pidettiin seuraava yhteislauluilta.
Marraskuun alkupuolella Pukinmäkitalon puitteisiin koottu neuvottelukunta kokoontui koulun
tiloissa ensimmäisen kerran. Pukinmäkeä kehittämään saatiin mukaan useita kaupungin
hallintokunnan edustajia, jotka kaikki suhtautuivat uuteen hankkeeseen myönteisesti.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Tero Tuomisto ja sihteerinä Markku Holttinen. Hanketta
edistämään saatiin lisäksi kulttuurikoordinaattorin tehtävään Ritva Kosonen, joka aloitti koulun
tiloissa ja muodollisesti kirjastossa työnsä joulukuussa. Neuvottelukunnan työvaliokunnan
puheenjohtajana toimi kirjastonjohtaja Tarja Vuorinne.
Marraskuun lopulla pidettiin yleisötilaisuus ja sääntömääräinen syyskokous Madetojan
palvelutalossa. Avoimen yleisötilaisuuden aiheena ennen itse kokousta olivat Pukinmäen
turvallisuuskysymykset. Alustajina olivat turvallisuuskoordinaattori Eija Laihinen sekä

3
lähityöntekijä Emilia Viljakainen. Tilaisuus onnistui erittäin hyvin ja keskustelua riitti runsaasti.
Seura tarjosi kaikille kahvit. Osallistujia oli yli kolmekymmentä. Mainittakoon, että
syyskokouksessa valittiin pitkäaikaisen puheenjohtajan Kauko Salmen jälkeen seuran uudeksi
puheenjohtajaksi rahastonhoitaja Kauko Koskinen.
Marraskuun lopulla oli syyskauden kolmas yhteislaulutilaisuus.
Joulukuussa itsenäisyyspäivänä pidettiin aamuyhdeksältä perinteinen lipunnostotilaisuus, toisen
kerran palokunnantalolla (Eskolankuja 4), yhteistyössä Pukinmäen VPK:n kanssa. Lippupuheen piti
Malmin seurakunnan kirkkoherra Pertti Simola. Sisällä tarjosi kahvitarjoilun jälkeen
musiikkiohjelmaa nelihenkinen lauluyhtye Benidicamus. Erittäin tunnelmallinen ja onnistunut
tapahtuma kokosi lähes salintäyden osallistujia, yli viisikymmentä henkilöä.
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, Puksu-verkossa, seuraa edusti puheenjohtaja Kauko
Salmi.
Pukinmäkitalon talotoimikunnassa 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 kartanoa koskevista asioista, vuokralaisista, salitilojen vuokraamisesta, pienistä sekä suuremmista
kunnostuksista ja seuran taloudellisesta tilanteesta sekä usein myös ulkokalusteiden
vuokraamisesta, jota seura edelleen hoiti, 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
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hankittiin lisää lähinnä astiastoa sekä uusi jääkaappi.
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. Rakennuksen uudelleen
pystyttämisessä kartanon alueelle ei tapahtunut mitään uutta. Asiassa päätoimijana oli Pukinmäen
Taidetalo, jolle seura antoi tukeaan.
Johtokunnassa keskusteluaiheina olivat myös mm. Pukinmäen keskustan kehittämiseen liittyneet
aiheet, liikenneturvallisuus, Eskolantien entisen vanhustentalon tontille nousevien pistetalojen
toteutus sekä Pieksupolulla suurten kuorma-autojen hankalaksi muodostunut pysäköinti, jossa
asiassa seura otti ratkaisun löytämiseksi yhteyttä liikennesuunnittelijaan.
Seura seurasi viljelyspalstoihin liittyen Pakilan siirtolapuutarhamökkialueen laajentamishanketta,
jossa ei kuitenkaan tapahtunut mitään uutta.
Uutta ei tapahtunut joistakin keskusteluista huolimatta myöskään kaupunkipolku -hankkeessa
Pukinmäen osalta.
Syksyllä seura esitti peruskoululle, että paikkakunnan yhdistykset voisivat päästä lyhyesti
esittäytymään vuorotellen oppilaille. Esitys sai koulun taholta suopean vastaanoton.
4. Tiedottaminen
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopulla 231 (2010: 232). Jäsenmaksu oli ensimmäiseltä
perheenjäseneltä edelleen 5 € 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. Kirjastossa oli jatkuvasti esillä
jäseneksi ilmoittautumislomakkeita.
Ilmaislehti Vartin pohjoisen painoksen toimitukseen lähetettiin yleisötilaisuuksien yhteydessä
säännöllisesti julkaistavia puffitekstejä ja jonkin kerran myös muita 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
varapuh.joht. Lasse Rekola
siht. Tero Tuomisto
rah. Kauko Koskinen
Henrik Hemmilä
Juha Kaasinen

6 /yht. 6 kokousta
5
6
5
0
5
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Jarmo Koikkalainen
Raili Lehtinen
Ritva Levänen

5
5
5

Sääntöjen mukaan ovat kaikki vuosittain erovuoroisia.
Johtokunnan ulkopuolella toimi seuran kirjanpitäjänä Jaakko Jyvälahti / Tilitoimisto Conto.
Taloudesta on oma kertomuksensa.
Tilintarkastajina vuonna 2011 olivat edellisen vuoden syyskokouksen valitsemina Matti Kouri ja
Kalevi Virtanen sekä varalla Raili Knaapinen.

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 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 ilmestyvän Vartin joulunumeron
sivuilla.
Johtokunta

