Pakila-Seura ry.

Aktiivista toimintaa Pakilassa,
Paloheinässä ja Torpparinmäessä

www.kaupunginosat.net/pakila
www.facebook.com/pakilaseura

Pakila-Seura ry.

Mikä Pakila-Seura on
Pakila-Seura on Länsi- ja Itä-Pakilan,
Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän
asukkaiden riippumaton kaupunginosayhdistys.
Haluamme parantaa alueen asukkaiden
viihtyvyyttä ja kehittää alueen palveluita.
Teemme yhteistyötä alueen muiden yhteisöjen
kanssa. Olemme alueen asukkaiden
edunvalvoja. Viestimme asukkaiden toiveista ja
palvelutarpeista kaupungin päättäjille sekä
vaikutamme niiden kehittämiseen. Tule mukaan
toimintaamme!

Mitä me teemme
Järjestämme asukkaille keskustelu- ja muita
tilaisuuksia keskinäisen vuorovaikutuksen
lisäämiseksi. Tilaisuuksissa on käsitelty muun
muassa yleiskaava-asioita ja alueen yrittäjien
keskinäistä yhteistyötä. Toteutamme
asukaskyselyitä, jotta saamme luotettavan
kokonaiskuvan asukkaiden toiveista.

Olemme mukana alueen historian keräämisessä.
Palkitsemme vuosittain alueella erityisesti
kunnostautuneen henkilön Vuoden pakilalaisena.
Pidämme tärkeänä niin nuorisotyön kehittämistä alueella
asuvien nuorten perheiden tarpeiden turvaamiseksi kuin
myös muun aktiiviväestön sekä eläkeläisten palvelutarpeiden huomioimista.
Pakila-Seuran viestintä on avointa ja monikanavaista.
Käytämme pääasiallisina viestintäkanavina Pakilan
kotisivuja, Oulunkyläläinen-lehteä ja seuran Facebooksivuja.

Pakila-Seurassa viihdytään
Pakila-Seura osallistuu vuosittain suosittujen Pakilan
Kylätapahtuman ja Itä-Pakila-päivän järjestämiseen ja
organisoi muita pienempiä tapahtumia, kuten
yleisöluennot ja VPK:n tanssitapahtumat, joiden tuotot
ohjataan hyväntekeväisyyteen.

Pakila-Seura ry.
Pakin talo

Pakila-Seura isännöi, hoitaa ja vuokraa Pakin
taloa, joka on Helsingin kaupungin omistama
1700-luvulta peräisin oleva kotiseututalo ItäPakilassa. Pakin talo on tunnelmallinen 1800luvun asuun kunnostettu maalaistalo, jonka
suojaisassa umpipihassa on viisi aittaa. Pakin
talossa järjestetään vuosittain yli 200 tilaisuutta,
kuten häitä, valmistujaisia, virkistyspäiviä,
perhejuhlia ja kokouksia.

Pakin talon sisätilat koostuvat kahdesta salista ja
niiden välissä olevasta kammarista sekä pienestä
keittiöstä. Vuokraan sisältyy 60 hengelle mitoitettu
ruoka- ja kahviastiasto. Kesäaikaan voidaan
käyttää hyödyksi myös idyllistä pihapiiriä.
Lisätietoja www.facebook.com/pakintalo.
Tilavaraukset puh. 050352 0060. Pakin talo voisi
tarjota hienot puitteet sinunkin seuraavalle
juhlallesi tai yhteisösi tilaisuudelle!

Olet tervetullut mukaan Pakila-Seuran toimintaan

Tapio Klemetti
Pakila-Seuran puheenjohtaja
puh. 050 62486
tapio.klemetti@gmail.com

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan
Pakila-Seuran toimintaan asuinympäristömme
hyväksi! Voit liittyä Pakila-Seuraan Pakilan
kotisivuilla ja kaikissa tilaisuuksissamme.
Jäsenmaksu vuonna 2016 on 15 e.

Pakila-Seura ry.
www.premion.fi

Pakilan 600-vuotiset perinteet
Pakilalla on historialliset juuret vuodessa 1417, jolloin
Tolkin kylässä Helsingin pitäjässä istuttiin käräjiä. Vantaanjoen jokivarren kalastajat olivat nostaneet kanteen
Padisten luostarin munkkeja vastaan lohenkalastusrikkomuksista. Lautamiehet edustivat jokivarren kyliä
ja Baggbölestä oli edustajana Magnus i Byggiabola.
Talonpojat voittivat kanteen. Oikeuden päätös on kirjattu
Turun Tuomiokirkon Mustaan Kirjaan ja tuomarina toimi
Suomen laamanni ja käskynhaltija Klaus Fleming. Vuosi
2017 on Pakilassa juhlavuosi, jolloin alueella järjestetään useita erityyppisiä tilaisuuksia.

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

95% asiakkaistani suosittelisi minua ystävilleen.
Huikea ammattitaito, omistautuminen ja
loistava asiakaspalvelu.” Angelika Klas-Fagerlund

Ota yhteyttä, kun suunnittelet asunnon myyntiä!
Ilolla,
Arja Toiviainen, KTM, LKV
050 531 8978
arja.toiviainen@premion.ﬁ
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Pakilantie 113
Y 232 6017-1

Välityspalkkio 3,72 % sis. alv., ei muita kuluja.
Pakila, Paloheinä ja Torpparinmäki erikoistarjouksen mukaan, kysy!

www.kaupunginosat.net/pakila
www.facebook.com/pakilaseura

