Kauppaneuvos Ruben Jaarista
on tehty myös mitali, jonka on
suunnitellut taiteilija Nina Terno.

OY PUKEVA
Kauppaneuvos Ruben Jaari avasi Helsingin Kaisaniemenkadulla pienen takkimyymälän nimeltä KappaKeskus lauantaina huhtikuun 1. päivänä 1933. Pukevan
toiminta sai alkunsa siis aivan sen nykyisen tavaratalon
paikkeilla. Helsingin Sanomista voitiin avajaispäivänä
lukea ilmoitus ’’KAPPOJA myy erikoisen halvalla
käteisellä ja myös vähittäismaksulla Kappa-Keskus’’.
Tuohon aikaan Ruben Jaarilla oli veljensä kanssa myös
kappatehdas.
Vuonna 1954 perustettiin Helsingin City Centeriin
uusi myymälä, Muodin Avain, joka erikoistui aluksi
miesten vaatetukseen. Nykyisin Pukevan City Centerin
myymälä on nimeltään Pukeva Collection, Pukevan
omien mallistojen myymälä.
Viisikymmentäluvun loppupuolella Kappa-Keskus
levittyi Kaisaniemenkatu 5:n, Fabianinkatu 30:n ja
Vuorikatu 7:n kiinteistöihin, joiden osakekannat vähitellen siirtyivät yrityksen haltuun. Yritys laajeni ja
omaa rakentamista alettiin suunnitella. Vuonna 1963
alkoivatkin Pukevan pääyksikön louhintatyöt.
Kappa-Keskuksesta tuli Pukeva vuonna 1969. Samana vuonna myönnettiin Ruben Jaarille kauppaneuvoksen arvonimi.
Vuonna 1971 oli uuden tavaratalon ensimmäinen
rakennusvaihe valmis. Toinen vaihe valmistui vuonna
1973, samana vuonna, jolloin Suomen Yrittäjäin
Keskusliitto myönsi Pukevalle valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon.
Vuosina 1975-76 lopetettiin oma tuotanto ja valikoimien laajuuden ja korkean laadun turvaamiseksi
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rakennettiin voimakas osto-organisaatio.
Vuosina 1978-88 toimi Pukeva myös Espoon
Leppävaarassa max-Marketin tiloissa valikoiminaan
mm. vaatetus ja jalkineet.
Kaisaniemenkadun tavaratalon kolmannen vaiheen
valmistelevat työt aloitettiin 1982 purkamalla Vuorikatu 7:n kiinteistö alta pois. Louhintatyöt aloitettiin ja
urakkasopimukset solmittiin.
Kolmas rakennusvaihe valmistui syksyllä 1984.
Tavaratalon mittavan laajennuksen yhteydessä toteutettiin koko myymälän uudistus uuden myymäläideologian pohjalta.
Pari viikkoa tavaratalon avajaisten jälkeen avasi
Pukeva vaatetusmyymälän myös Helsingin Itäkeskuksen uudessa kauppakeskuksessa.
Vuonna 1985 avattiin omien mallistojen Pukeva
Collection Shop myös Malmin vastavalmistuneessa
Ostoparatiisissa.
Nyt Pukevalla on viisi myymälää, jotka kaikki sijaitsevat Helsingissä; kolme aivan muutaman sadan metrin päässä toisistaan kaupungin ydinkeskustassa. Suurin ja tuotevalikoimiltaan laajin on Pukevan Kaisaniemenkadun muotitavaratalo, joka käsittää noin 10 000
neliömetrin myyntipinta-alan ja kattaa valikoimillaan
mm. koko perheen vaatetuksen ja jalkineet, kosmetiikan, kodintarvikkeet, urheilu- ja muut vapaa-ajan
tuotteet sekä elintarvikkeet.
Pukevan palveluksessa oli vuoden 1987 aikana keskimäärin 807 henkilöä.
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Pukeva Helsingin Kaisaniemenkadulla.

Kauppaneuvos Jaari, 82, toimii edelleen Pukevan
hallituksen puheenjohtajana. Perheyrityksen johtoon
ovat kasvaneet hänen kaksi poikaansa, Ray Jaari ja
Ralph Jaari.
Pukevassa on perinteisesti puhuttu Pukeva-perheestä, joka konkreettisesti kuvaa yrityksen sisäistä yhteishenkeä johdon ja eri henkilöstöryhmien kesken. Myös
markkinoinnissa aikoinaan käytettiin nelihenkistä
Pukeva-perhettä, joka oli tyytyväinen ja iloinen koska
se keskittää ostonsa Pukevaan ja saa hyödyn mm.
liikkeen ’’pitkämielisestä’’ luottotilistä, kuten 70-luvun alussa mainostettiin.
Pukeva on osannut ja rohjennut olla monessa suhteessa alansa ja koko Suomen uranuurtaja. Pukeva
aloitti ensimmäisenä laajamittaisen luottokaupan, ja
yritykseen perustettiin tilipalvelu. Epäilijät ennustivat
konkurssia Kappa-Keskukselle. ’’Minä luotan suomalaisiin ja suomalaiset luottavat minuun’’, julisti optimistinen insinööri Ruben Jaari, ja Pukeva kasvoi voimakkaasti.
Myös suurten muotinäytösten järjestäjänä Pukeva
oli Suomessa ensimmäinen.
Pukeva palkitsee vuosittain Ruben Jaarin stipendirahastosta suomalaista pukeutumiskulttuuria mallikkaasti edistäneen henkilön tai henkilöitä. Tähänastisiin
Ruben Jaari -stipendin saajiin kuuluu mm. vaatetussuunnittelijoita. Pukevalla on runsaasti kansainvälisiä
yhteyksiä ja yhteistyötä. Yritys kuuluu arvostettuun
IGDS Intercontinental Group of Department Stores ryhmään.
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