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PAKILA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

 
Pakila-Seura ry on vuonna 1962 perustettu Länsi- ja Itä-Pakilan, Paloheinän, 
Torpparinmäen ja Tuomarinkylän asukkaiden riippumaton kaupunginosayhdistys. 
Seura on Helsingin kaupunginosat ry:n, Helkan jäsen. 

Pakila-Seura on alueensa asukkaiden riippumaton edunvalvoja ja verkostomainen 
toimija alueen asukkaiden aktivoimisessa ja yhteisöllisyyden lisäämisessä. 

Sääntömääräiset kokoukset 
 
Vuoden aikana kutsuttiin koolle yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokoukset.  
 
Kevätkokous 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.4.2018 Pakin talolla. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Jouko Jauhiainen ja sihteerinä Matti Enroth.  Kokouksessa 
hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle. Pakila-Seuran edustajaksi Helkan ja Suomen 
Kotiseutuliiton vuosikokouksiin valittiin Tapio Klemetti.  
 

Syyskokous  
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.11.2018 Pakin talossa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Jouko Jauhiainen ja sihteerinä Matti Enroth. Hyväksyttiin 
Pakila-Seuralle toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Jäsenmaksun 
suuruudeksi määrättiin 15 euroa.  

Pakila-Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 valittiin Raimo Rahkonen.  

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2019-2021 valittiin Esko Lukkari, Tapio 
Nurminen ja Urpo Oksanen. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuosiksi 2019-
2020 valittiin Erja Vuorio ja vuodeksi 2019 Anni Kettunen. Hallituksen 
varajäseneksi vuosiksi 2019-2021 valittiin Eino Salmi.  

Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja Huhta ja varalle Marita Fagersten. 

Hallitus 

Pakila-Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa.   

Vuonna 2018 Pakila-Seura ry:n hallituksessa toimivat Tapio Klemetti (pj), Matti 
Enroth, Esko Lukkari (varapj.), Tapio Nurminen, Raimo Rahkonen (tal.hoitaja), 
Lauri Raita, Tapio Suomi, Urpo Oksanen,  Peppi Tervo-Hiltula ja Arja Toiviainen 
(8.2.2018 asti).  

Hallituksen varajäseniä olivat Sami Halme, Mervi Mattila, Pirkko Mohell, Aerja 
Vuorio ja Mikko Värtö.  

Hallituksen alaisuudessa toiminta tapahtui toimikunnissa.  

Vuoden 2018 toimijat/vastuuhenkilöt 
 
 Varapuheenjohtaja Esko Lukkari 
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 Sihteeri Matti Enroth 
 Taloudenhoitaja Raimo Rahkonen 
 Pakin talon asiat, Tapio Nurminen 
 Tapahtumat, Peppi Tellervo-Hiltula 
 Edunvalvonta, Tapio Klemetti 
 Tulevaisuus, Tapio Klemetti 
 Viestintä, Erja Vuorio 
 Jäsenrekisteri, Erja Vuorio 

Toimikunnat 
 
Tulevaisuus 
Toimikunta on selvittänyt Tuusulantielle suunnitellun pikaraitiotien linjauksia 
Pakilan kohdalla. Pakilan yläasteen koulussa pidettiin 11.12.2018 pidettiin 
tilaisuus, jossa esiteltiin allianssihankkeen etenemistä ylä- ja ala-asteen koulujen 
sekä päiväkotien Pakila ja Havukka uudishankkeiden suunnittelussa.  

  
Edunvalvonta  
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) sekä kuusi kertaa 
ilmestyvä seuran toiminta-alueella jaettava Oulunkyläläinen -lehti. Seuralla on 
myös omat Instagram-sivut (www.instagram.com/pakilaseura).  

Pakila-Seuran viestintää toteuttaa viestintätoimikunta, joka kokoontui 
kertomusvuonna kuusi kertaa. Ryhmän puheenjohtajana toimi Erja Vuorio.  
Ajankohtaisviestinnästä huolehtimisen lisäksi viestintätoimikunta toteutti vuoden 
2018 aikana Pakin talon uuden esittelyvideon ja hankki talolle tilavuokrauksesta 
kertovan ulkomainoskyltin. Vuoden lopulla hyväksyttiin viestintätoimikunnan 
valmisteleva Pakila-Seuran viestinnän graafinen ohjeistus. Toimikunta hankki 
myös Pakila-Seuran logolla varustettuja turvaliivejä alueen päiväkodeille. 
 

Pakin talo  
Pakin talo -toimikunta vastaa Pakin talon ylläpidosta ja vuokrauksesta. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Tapio Nurminen. Pakin talon naapurissa asuva 
opiskelija Eemil Holma toimii talon isäntänä. 

Pakin taloa markkinoitiin Oulunkyläinen-lehdessä, Pakilan kotisivuilla 
(www.kaupunginosat.net/pakila/pakila-seura-ry/pakin-talo ) ja Pakin talon omilla 
Facebook-sivuilla (https://www.facebook.com/pakintalo ).  

Pakin talon vuokrauksessa on tehty yhteistyö Venuu-juhlatilapalvelun kanssa, 
minkä ansioista Pakin talon vuokratuotot ovat kehittyneet positiivisesti. 

Pakin talon vuokrasopimus kaupungin kanssa on uusittu. Vuokra säilyi entisellään, 
vaikka Pakila-Seuran vastuut Pakin talon korjaustöistä lisääntyivät. Vuoden aikana 
Pakin talon toimikunta huolehti pienistä Pakin talon kunnostuksista. Keittiöön 
hankittiin uusi pesukone. Vuodelle 2019 on suunnitteilla suurempia korjauksia, 
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koko talon puulattiat hiotaan ja pintakäsitellään.    
                           

Jäsenasiat  
 

Vuoden 2018 lopussa Pakila-Seuralla oli 135 jäsentä. Jäsenrekisterin ylläpitäjänä 
toimi Erja Vuorio. Vuonna 2018 jäsenmaksu oli 15 euroa. 
 

Talous 

Pakila-Seuran tilikauden tappio oli 1729,08 euroa (vrt. 6.863,35 euroa v. 2017). 
Seuran kassatilanne säilyi koko vuoden hyvänä. Toimintavuonna Pakila-Seuran 
taloudenhoitajana toimi Raimo Rahkonen ja kirjanpitäjänä Juha Puoskari Positive 
Way -tilitoimistossa. 

Toiminnantarkastaja oli Marja Huhta ja varatoiminnantarkastaja Marita Fagersten. 

Tapahtumat 
 

Turvallisuusilta 
  

Turvallisuusaiheinen ilta pidettiin 7.2.2018 Pakilan yläasteen koululla. Tilaisuus oli 
onnistunut. 

 
Kaukolämpö ja aurinko pientalon energialähteenä 
 
Tilaisuus pidettiin Pakilan koulun yläasteen tiloissa 20.3.2018. Tilaisuus 
järjestettiin yhteistyössä Pakilan kiinteistönomistajain yhdistyksen ja Helen Oy:n 
kanssa.   

  
Musketöörien mönstraus  
 
Tapahtuma pidettiin Pakin talolla 19.5.2018. Ohjelmasta vastasi Helsingin Wanha 
Warusväki. Yhdistys elävöittää toiminnallaan 1700 -luvun historiaa, mikä sopii 
hyvin Pakin talon miljööseen. Musketöörien esitys otettiin hyvin vastaan.  
Tilaisuuden ruokatarjoilusta huolehtivat Martat. 
 
Itä-Pakila päivä   

 
Itä-Pakila-päivän etupäässä lapsiperheille suunnattu iltatapahtuma järjestettiin 
22.5.2018 Etupellon leikkipuistossa. Tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Pakila-
Seura ja Pakilan nuorisotalo. Pakila-Seura huolehti tapahtuman 
viranomaisilmoituksista, otti vakuutukset, hoiti arpajaiset ja makkaranmyynnin 
sekä maksoi tilaisuudessa esiintyneen taikurin palkkion. Osallistujia oli 600-700. 

Kylätapahtuma 
 

Kylätapahtuma järjestettiin 2.9. 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. 
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Sadonkorjuujuhla (kekri) 
 

Pakila-Seura järjesti yhdessä Pakilan Marttojen kanssa sadonkorjuuseen liittyvän 
kekrijuhlan Pakin talossa 7.10. Tilaisuudessa oli tarjolla marttojen patojen 
runsaita antimia, wanhanajan ohjelmaa ja Pakilan pelimannien musisointia. 
Tilaisuus onnistui hyvin, sää suosi tapahtumaa ja väkeä osallistui runsaasti. 

Helsingin kaupungin osallistavan budjetoinnin ideointikokous 
 
 Osallistavaan budjetointiin liittyvä tilaisuus pidettiin Pakin talolla 1.11.2018 

Tilaisuus oli suunnattu Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen toimijoille aiheesta 
”Tehdään alueestamme Stadin paras paikka asua”. Aluehankkeille on luvassa 
merkittävä rahoitus kaupungin budjetista. 
 
Pakilan Pelimannit  
 
Pakila-Seuran suojissa toimivan perinnemusiikkiyhtye Pakilan Pelimannien 
esiintymiset jatkuivat toimintavuonna vilkkaina: keväällä esiintymisiä oli 4 kpl ja 
syksyllä 12 kpl. Kohteina olivat alueen palvelukeskukset, Pakila-Seuran 
tapahtumat, Pakilan seurakunnan tilaisuudet sekä VPK:lla yhteistyössä Pakila-
Seuran ja Pakinkylän VPK:n kanssa järjestettävät tanssit. Yhtye harjoitteli 
toimintavuonna yhteensä 32 kertaa. Pelimannien vahvuus oli vuoden lopulla 9 
henkeä ja toiveena on löytää uusi soittajia.  
 
Vuoden pakilalainen 2018 

 
Vuoden pakilalaiseksi 2018 valittiin Hannele Soljader-Halme, joka on 
monipuolisesti ansioitunut alueen musiikkipohjaisten tapahtumien järjestäjänä. 
Vuoden pakilalaisen kunniakirja luovutettiin kylätapahtumassa 2.9.  
 

Muu toiminta 
 
Toivolan koulun stipendi 

 
Seuramme haluaa ulottaa toimintaansa ja näkyvyyttä mahdollisimman laajalle 
alueellemme, käyttäen verkostomaisia toimintatapoja. Yhteistyö koulujen kanssa 
tukee tätä toimintatapaamme.  Toivolan koulun oppilaalle myönnettiin 100 euron 
suuruinen stipendi. 
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka)  

 
Pakila-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (Helka) jäsen. Vuonna 
2018 Pakila-Seuran edustajana Helkan hallituksessa toimi Tapio Klemetti. 

 Pakilassa 2.4.2019 

 

Pakila-Seura ry:n hallitus  

  

  


