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Hei Niina ja Anssi! 
 
Tätä laatikkoa olette varmasti odottaneet! Uudenmaan pienin kunta – Pukkila 
- tarjoaa teille ja rakkaille seuraajillenne vain ja ainoastaan parasta! Kun-
tamme on pieni vain kooltaan vajaalla 2000:lla asukkaallaan. Tarjonnassa ja 
yrittäjiemme palveluissa vastaamme Galliaa – tuota Asterix:sta ja Obelix:sta 
tuttua tuimaa kylää, jossa riittää voimaa ja ystävällisyyttä isommankin kau-
pungin edestä.  
 
Kulttuurikin meillä on vahvaa – olemme nimittäin KulttuuriPukkila – kunta 
jossa viihtyvät niin laulajat, soittajat kuin kädentaitajatkin. Äkkiseltään mai-
nittuna meillä asuvat tangokuninkaat Markus Allan ja Aki Samuli, rauta-
lankamusiikin legenda Jorma Kääriäinen, laulaja, muusikko ja säveltäjä 
Taito Hoffrén, kutoja Heli Kuosa sekä entinen Apocalyptican sellisti Ante-
ro Manninen ja niin edelleen. On Apocalyptica esiintynytkin meillä Pukki-
lassa – olohuoneessa tietenkin. Että kaikki näkisi ja kuulisi kunnolla. Saattoi 
siinä paikalliset lapset ja nuoret saada lipputuloista rahaa soittoharrastuk-
seenkin. Siitä alkoi myös maailmankiertue – kuinkas muutenkaan! 
 
Galleria Koivulinnassa on kesäisin taidenäyttelyitä ja on meillä oma jazz-
tapahtumakin. Sitä ei olla mainostettu, kun se on niin hyvä ja ilmainen. Elo-
kuussa vietettävässä Kuutamotapahtumassa on kuntalaiset koolla. Toimintaa 
on itseasiassa koko viikko, kun ei kaikki mahtunut yhdelle päivälle. 
 
Yritteliäitäkin olemme – ihan nuoresta pitäen. Supliikki Korumies Arvi on 
vain 14-vuotias. Nuorimes aloitti liiketoimintansa 10-vuotiaana ja on tiettä-
västi Suomen nuorin yrittäjä.  
 
Meillä on hyvinvointikeskus Onnissa hieno uima-allas ja keilatakin voi tien 
toisella puolella Ollilan Pekan pelihallissa. Ravintoloita on kaksi ja kummatkin 
niin hyviä, että niissä käydään kauempaakin makuhermoja hivelemässä. Käy-
käähän tutustumassa Ravintola Olkkarin ja Kilipukin kotisivuihin! Muistinko 
mainita, että meillä on kuntosaleja 3? Että kyllä täällä kovasti on tarkoitus 
isommaksi kasvaa! 
 
Isoja omakotitonttejakin on myynnissä ja Pukkilaan otamme mielellään uusia 
asukkaita. Meiltä on lyhyt matka isompiin kaupunkeihin: Helsinkiin, 
Porvooseen, Lahteen ja Vantaalle ja silti saa elellä rauhassa. Paitsi jos tykkää 
olla ihmisten kanssa. Meillä on mahtavia järjestöjä, joissa huomaa äkkiar-
vaamatta järjestävänsä tapahtumaa ja saattaa myös käydä niin, että löytää 
itsensä yks kaks kesäteatterin lavalta. Mikä ei tietenkään ole huono asia, 
kun kesäteatterimme on niin hyvä. Ensi kesänäkin esittävät Shakespearea – 
mitäpä muutakaan! 
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Pukkien lisäksi meillä on laamoja ja Suomen suurin muulilauma. Näitä 
pääsee ihailemaan Hutkoon, jossa meidän ihana Anu ottaa teidät ystävälli-
sesti vastaan. Siellä on muitakin mainioita eläimiä. Kerttu-vuohta kannattaa 
varoa. Se saattaa puskea, jos sitä ei ymmärrä rapsuttaa ja kehua kauniiksi. 
 
Kanteleella on melkoisen suosittu lintujärvi. Siellä voi bongata lintujen lisäksi 
myös Pirkka-Pekka Peteliuksen. Tai niin ainakin kylillä puhutaan. 
 
Vielä meistä sen verran, että julkinen liikenne ei valitettavasti toimi. Siihen 
olemme toki miettimässä ratkaisua. Meille siis pääsee, mutta poispääsyä 
emme voi taata. Toisaalta Pukkikuidun jalot paikalliset aktiivit ovat markki-
noineet kuntalaisille valokuitua siihen tapaan, että näyttää varsin lupaaval-
le, että nopea laajakaista rakentuu lähiaikoina. Turhaan ei siis tarvitse ruuh-
kissa istua, kun työt sujuvat kotoakin käsin. Suosittelemme ottamaan samoin 
tein koko omaisuuden mukaan ja ostamaan meiltä sen tontin, kun kerta tän-
ne tulette. Ette tule katumaan! 
 
Ai niin! Tehtiin tosi hyvä video, jossa ihana Aki Samuli kertoo meistä 
enemmän. Sen löytää meidän kotisivuilta www.pukkila.fi tai youtubesta. 
Kannattaa katsoa! Akillahan on oma Kuninkaan valtakunta-maatila ihanine 
eläimineen Pukkilassa. Kaikilla eläimillä on tangokuninkaalliset nimet. 
 
On meillä asunut Onni Nurmikin, joka oli todella hyvä mies. Hän kävi Ame-
rikassa ja rikastui, osti kumisaapasosakkeita, jotka sittemmin tunnettiin No-
kiana. Onni oli hyväsydäminen, kun jätti omaisuutensa pukkilalaisille vanhuk-
sille. Siitä hyvästä Pukkilassa asuvat vanhukset saavat suomen parasta palve-
lua, jota käydään ihailemassa muun muassa Japanista asti Hyvinvointikeskus 
Onnissa. Rakennus on palkittu Suomen parhaana esteettömyydessä.  
 
On meillä Yado Oikawa-niminen Japanilainen majatalokin ja Hyvin-
vointikeskus Onnissa on japanilainen puutarha. Tulkaa Niina ja Anssi Pukki-
laan sitä ja kirsikkapuita katsomaan, niin tarjoamme onninpullat ja kerrotaan 
enemmän! Tulkaa te muutkin! Ja joen rannassa kannattaa ottaa pukkiper-
hekuva – meillä on nimittäin kyltti, johon voi laittaa söpöt kasvonsa ja olla 
kuin pukki(lalainen). Selfien kun jakaa sosiaalisessa mediassa ja pistää ”häs-
tägiksi” #pukkilankunta, niin saattaa joku mainio pukki-palkinto tulla vielä 
postissa. Boxin voittajaa onnittelemme jo etukäteen. Kyllä voi ihmiselle jos-
kus osua onni kohdalle! 
 
Näin vielä tiivistetysti: Pukkila on kaikin puolin ihana ja idyllinen. Löydä sinä-
kin onnesi Pukkilasta! 
 

http://www.pukkila.fi/
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PS. Meillä ei valmisteta Pukkila-laattoja, mutta junanraiteiden betoninkiskot 
ovat pukkilalaisen Myllylän betonin takuu-laadukasta työtä! 

 
 
 
 

Linkit 
Pukkila: https://pukkila.fi/ 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=-9zWVfqaEy4 

Japanilainen majatalo: https://anna.fi/lifestyle/matkailu/japanilainen-majatalo-sykahdyttaa-
pukkilassa , https://www.yadooikawa.fi/ 
Hutko: http://www.hutko.fi/hutko/ 
Apocalyptica: https://fi-fi.facebook.com/suomenmaa/videos/1418037034893882/ 
Markus Allan: https://fi.wikipedia.org/wiki/Markus_Allan 
Aki Samuli: http://akisamuli.fi/ 
Taito Hoffrèn: http://taitohoffren.aania.fi/ 

Heli Kuosa: http://www.helikuosa.fi/fi/ 
Korumies Arvi: http://korumiesarvi.fi/ 
Ravintola Olkkari: https://www.ravintolaolkkari.com/ 
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