
 
 

  Sivu 1 
 
 

PAKILA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

 
Pakila-Seura ry:n toimintaa jatkettiin vakiintuneen käytännön mukaan myös vuonna 2017. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Vuoden aikana kutsuttiin koolle yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.  

Kevätkokous 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4.2017 Hyvän Paimenen kirkossa. Kokouksessa oli 
läsnä 19 seuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouko Jauhiainen ja sihteerinä 
Raimo Rahkonen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 
sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Pakila-Seuran edustajaksi Helkan- ja Suomen 
Kotiseutuliiton vuosikokouksiin valittiin Tapio Klemetti. 

Syyskokous 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 30.11.2017 Pakin talossa. Läsnä oli 12 henkeä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouko Jauhiainen ja sihteerinä Matti Enroth. Pakila-
Seuralle hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Jäsenmaksun 
suuruudeksi määrättiin 15 euroa.  

Pakila-Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittiin Tapio Klemetti. Hallituksen 
erovuoroiset jäsenet Raimo Rahkinen ja Tapio Suomi valittiin uudelleen. Simo Sankarin tilalle 
valittiin hallituksen varajäsen Peppi Tervo-Hiltula. Erovuorossa olleet hallituksen varajäsenet 
Pirkko Mohell ja Mikko Värtö valittiin uudelleen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja Huhta 
ja varalle Marita Fagersten. 

HALLITUS 

Kevätkauden toiminnan päätyttyä saimme suru-uutisen: hallituksen jäsen Gösta Engman oli 
kuollut. Gösta oli hallituksen tukihenkilöitä, joka osasi asiat ja teki paljon työtä yhteiseksi 
hyväksi. Göstan poismeno oli Pakila-Seuran hallitusyhteisölle raskas menetys. Gösta teki itse 
paljon, mutta ennen kaikkea hän sai muihin vauhtia. Hänen positiivinen ja valoisa luonteensa 
teki hallitustustyöstä hauskaa ja hänen suorittava ja suunnitelmallinen työtapansa toi 
hallitustyöskentelyynkin tavoitteellisuutta ja jäntevyyttä. 

Toimintavuonna Pakila-Seuran hallitus kokoontui yhteensä yhdeksän kertaa. 

Vuonna 2017 Pakila-Seura ry:n hallituksessa toimivat Tapio Klemetti pj, Arja Toiviainen, Esko 
Lukkari, Gösta Engman, Matti Enroth, Raimo Rahkonen, Simo Sankari, Tapio Nurminen, Tapio 
Suomi, Urpo Oksanen. Hallituksen varajäseniä olivat Erja Vuorio, Lauri Raita, Mervi Mattila, 
Mikko Värtö, Pirkko Mohell ja Sami Halme. 

Hallitukselle tehtäviä esityksiä valmisteli puheenjohtajan apuna hallituksen työryhmä, johon 
kuuluivat Tapio Klemetti pj, Simo Sankari vpj, Gösta Engman taloudenhoitaja ja Raimo 
Rahkonen siht. 

Hallituksen alaisuudessa toiminta tapahtui toimikunnissa. 
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TOIMIKUNNAT 

Tulevaisuus 

Tulevaisuustoimikunta toteutti keväällä yhdessä viestintätoimikunnan kanssa asukaskyselyn 
koskien alueemme ominaisuuksia, asuinkiinteistöjen korjaus- ja kehitystarpeita sekä 
henkilöauton käyttöä. Kyselyyn oli mahdollista vastata netissä sekä kirjallisesti mm. 
Paloheinän kirjastoon toimitetuilla lomakkeilla. Asukaskyselyyn saatiin noin 850 vastausta. 
Asukaskyselyn mukaan alueellamme pidetään edelleen tärkeänä luonnonläheisyyttä ja 
pientalovaltaisuuden säilyttämistä. Asukaskyselyn tuloksista kerrottiin Oulunkyläinen -
lehdessä ja Hyvän Paimenen kirkolla järjestetyssä aluefoorumissa 21.11. Simo Sankarin 
vetämässä tilaisuudessa käsiteltiin myös aluettamme koskevia ympäristö- ja yleiskaava-
asioita. Osallistujia oli yli 30 ja keskustelu oli vilkasta. 

Edunvalvonta  

Alkuvuonna edunvalvonnassa oli esillä mm. alueemme teiden aurauksessa havaittujen 
puutteiden korjaaminen. Lisäksi Matti Enroth oli tehnyt viisi valtuustoaloitetta koskien 
liikenteen aiheuttaman melun ja pölyn torjuntaa sekä Pakilantien liikennejärjestelyjen 
toteutusta.  Alkuvuonna edunvalvontaa hoiti Matti Enroth. Toukokuussa edunvalvontavastuu 
siirtyi Tapio Klemetille. Syksyllä edunvalvontatoimikunta osallistui yläasteen koulun 
uudisrakennushanketta pohjustaviin kokouksiin. Edunvalvonta pyrkii varmistamaan, että 
tulevissa koulu-, päiväkoti- ja liikuntatilahankkeissa huomioidaan mahdollisimman hyvin 
alueen asukkaiden, koulujen, päiväkotien ja järjestöjen tarpeet ja toiveet.  

Viestintä  

Pakila-Seura viestii toiminnastaan monikanavaisesti. Tärkeimmät viestintäkanavat ovat 
Pakilan kotisivut (www.kaupunginosat.net/pakila) ja yhdistyksen omat Facebook-sivut 
(https://www.facebook.com/pakilaseura).  Pakila-Seuran toimintaan liittyvistä asioista ja 
alueen tapahtumista tiedotetaan säännöllisesti myös kuusi kertaa vuodessa ilmestyvässä 
seuran toimialueella jaettavassa Oulunkyläinen-aluelehdessä.  

Pakila-Seuran viestintää toteuttaa viestintätoimikunta, joka kokoontui kertomusvuonna 
kahdeksan kertaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Erja Vuorio.  Ajankohtaisviestinnästä 
huolehtimisen lisäksi viestintätoimikunta osallistui asukaskyselyn toteutukseen yhdessä 
tulevaisuustoimikunnan kanssa ja toteutti Pakila-Seuraa mainostavan roll-up 
mainosjulisteen. Lisäksi Pakilan 600-vuotisjuhlat työllistivät viestintätoimikunnan jäseniä. 

Pakin talo  

Pakin talo -toimikunta vastaa Pakin talon ylläpidosta ja vuokrauksesta. Toimikunnan 
puheenjohtajana toimi Tapio Nurminen.  

Pakin talon isäntänä 15 vuotta toiminut Pekka Enroth jätti tehtävänsä Pakila-Seurassa 
31.9.2017.  Enroth on hoitanut itsenäisen tehtävänsä vastuullisesti ja kaikin puolin 
kiitettävästi. Esimerkiksi Pakin talon huomattavasti parantunut taloudellinen tilanne on 
tulosta Enrothin esittämien toimien toteuttamisesta. Nykyään kauppatieteiden maisteri 
Pekka Enroth työskentelee organisaatiokehittäjänä ja käytännemuotoilijana Seymour 
Consulting Oy:ssä. 



 
 

  Sivu 3 
 
 

Pakin talon naapurissa asuva opiskelija Eemil Holma palkattiin uudeksi Pakin talon isännäksi.  

Pakin taloa markkinoitiin Oulunkyläinen-lehdessä, Pakin talon kotisivuilla 
(www.kaupunginosat.net/pakila/pakila-seura-ry/pakin-talo ) ja Pakin talon Facebook-sivuilla 
(https://www.facebook.com/pakintalo ). Pakin talon vuokrausta hoitavan isännän 
puhelinnumero on 050 352 0060. 

Vuoden alussa Pakin talon vuokrauksessa aloitettiin yhteistyö Venuu-juhlatilapalvelun kanssa, 
minkä ansioista Pakin talon vuokratuotot nousivat noin 10.000 euroa vuoden takaisesta ja 
olivat koko toimintavuonna noin 40.000 euroa.  

Pakin talon vuokrasopimus kaupungin kanssa uusittiin. Vuokra säilyi entisellään mutta Pakila-
Seuran vastuut Pakin talon korjaustöistä lisääntyivät. Vuoden aikana Pakin talo toimikunta 
huolehti pienistä Pakin talon kunnostuksista. Vuokralaisten toiveesta Pakin talolle hankittiin 
mm. kaksi korkeaa jääviileäkaappia helpottamaan ruokatarjoilujen järjestämistä. 

Jäsenasiat  

Vuoden 2017 lopussa Pakila-Seuralla oli 152 jäsentä. Jäsenrekisterin ylläpitäjänä toimi Erja 
Vuorio. 

Vuonna 2017 jäsenmaksu oli 15 euroa. 

Talous 

Pakila-Seuran tilikauden voitto oli 6.863,35 euroa (vrt. 1.672,62 euroa v. 2016). Seuran 
kassatilanne säilyi koko vuoden hyvänä. Toimintavuonna Pakila-Seuran taloudenhoitajana 
toimi ensin Gösta Engman ja 11.5.2017 alkaen Raimo Rahkonen ja kirjanpitäjänä Juha 
Puoskari Positive Way -tilitoimistossa. 

Toiminnantarkastaja oli Marja Huhta ja varatoiminnantarkastaja Marita Fagersten. 

 

TAPAHTUMAT 

Lämpöremontti-ilta 

Pakila-Seura järjesti 23.3. yhteistyössä Pakilan Kiinteistönomistajain Yhdistyksen kanssa 
Pakilan yläasteen koulussa yleisölle avoimen lämpöremontti-illan, jossa paneuduttiin 
lämpöpumppuihin perustuviin lämmitysjärjestelmiin. Luennosta vastasi Tom Allen Senera 
Oy. Osallistujia oli noin 35. 

Pakila 600 v. Keskiaikainen tapahtuma 

Pakila täytti 600 vuotta vuonna 2017. Juhlavuotta vietettiin keskiaikaisessa tapahtumassa 
20.5. Pakilan yläasteen koululla. Pakila-Seura osallistui Urpo Oksasen ideoimaan ja monien 
alueemme toimijoiden yhdessä järjestämään tapahtumaan omalla standillä, jossa esiteltiin 
seuran toimintaa. Keskiaikainen tapahtuma kokosi paikalle 2000-3000 iloista juhlijaa. Pakila 
600 vuotta juhlinta jatkui lokakuun 8. päivänä Hyvän Paimenen kirkossa messussa ja illalla 
Hannele Soljander-Halmeen tuottamassa upeassa konsertissa.  

Pakila-Seuralla oli edustus 600-vuotisjuhlien järjestelyryhmässä, joka kokoontui useita kertoja 
toimintavuoden aikana.  

.   
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Itä-Pakila päivä 

Itä-Pakila päivän lapsille suunnattu iltatapahtuma järjestettiin 30.5. Etupellon leikkipuistossa. 
Pakila-Seura ja Pakilan nuorisotalo toimivat tapahtuman pääjärjestäjinä. Pakila-Seura teki 
tapahtumasta viranomaisilmoitukset, otti vakuutukset, hoiti arpajaiset ja makkaranmyynnin 
sekä maksoi tilaisuudessa esiintyneen taikurin palkkion. Osallistujia oli 500-600. 

Terveysmetsäkävely 

Pakila-Seura järjesti Suomen luonnon päivänä 26.8. Keskuspuiston Pakilanmetsässä 
Terveysmetsäkävelyn. Kävelyn aikana paneuduttiin siihen, miten metsä vaikuttaa ihmiseen ja 
edistää terveyttä. Kävelyn veti Keskuspuistoryhmän Maija Hakanen. Osallistujia oli noin 20. 

Kylätapahtuma 

Kylätapahtuma järjestettiin 3.9. Pakilan yläasteen koululla. Pakila-Seura osallistui alueemme 
leijonaklubien järjestämään kylätapahtumaan omalla standillä, jossa esiteltiin seuran 
toimintaa ja hankittiin seuralle uusia jäseniä. Kylätapahtuman yhteydessä luovutettiin 
Vuoden pakilalainen huomionosoitus. 

Kekrijuhla 

Pakila-Seura järjesti yhdessä Pakilan Marttojen kanssa sadonkorjuuseen liittyvän Kekrijuhlan 
Pakin talossa 7.10. Tilaisuudessa oli tarjolla vanhanajan ruokia ja siellä musisoivat Pakilan 
pelimannit. Osallistujia oli lähes 150. 

Tanssit 

Pakilan pelimannit, Pakila-Seura ja Pakinkylän VPK järjestivät tanssit neljä kertaa 
toimintavuoden aikana. Tanssit järjestettiin VPK:n talolla. Tanssijoita houkuteltiin 
ilmoituksin, seinäjulisteella, Suomen tanssipalvelimen verkkosivuilla, HS:n menovinkeissä. 
Tanssijoiden lukumäärä on asettunut kolmenkymmenen paikkeille.  

MUUTA 

Pakilan Pelimannit 2017 

Pelimannien esiintymiset lisääntyvät vuosi vuodelta. Keväällä esiintymisiä oli 12 kpl ja 
syksyllä 13 kpl. Joitakin pyyntöjä ei voitu ottaa vastaan. Pakilan Pelimannien asema 
alueellisena toimijana on vakiintunut.   

Alueen palvelukeskuksissa käytiin kymmenen kertaa. VPK:lla tanssittiin neljästi. Muissa 
toiminta-alueen tapahtumissa esiinnyttiin kuusi kertaa. Uutena toiminnan laajennuksena 
ohjelmaan otettiin vierailut päiväkodeissa, joita tehtiin kaksi. Myös uudessa Maunula-talossa 
soitettiin yhdet tanssit.  

Pelimannien vahvuus oli vuoden lopulla yhdeksän henkeä. Harjoituksia pidettiin VPK:lla 34 
kertaa. 
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Vuoden pakilalainen 2017 

Vuoden pakilalaiseksi 2017 valittiin Urpo Oksanen. Luonteva peruste Oksasen valinnalle 
vuoden pakilalaiseksi juuri vuonna 2017 oli hänen johtava roolinsa ja erinomainen 
menestymisensä Pakilan 600-vuotisjuhlien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Urpo Oksanen 
on pitkään ollut näkyvä ja aikaansaapa keskushahmo Pakilan leijonien toiminnassa. Hän on 
myös ollut kaksi vuotta Pakila-Seuran puheenjohtajana. Vuoden pakilalaisen kunniakirja 
luovutettiin Urpo Oksaselle Pakilan kylätapahtumassa 3.9. 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka) 

Pakila-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (Helka) jäsen. Vuonna 2017 Pakila-
Seuran edustajana Helkan hallituksessa toimi Tapio Klemetti. 

 
 Pakilassa 3.4.2018 

 

Pakila-Seura ry:n hallitus 

 


