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Toimintasuunnitelma 2018
Pakila-Seura ry:n tarkoituksena ”on edistää toimialueensa asukkaiden yhteisiä
sivistyksellisiä, sosiaalisia ja yleisiä taloudellisia pyrkimyksiä sekä valvoa
jäsentensä etuja kaupungin kunnallisasiain hoidossa ja muissakin asuinaluetta
koskevissa kysymyksissä. Yhdistys ei puutu kieli- eikä puoluepolitiikkaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä viranomaisille, järjestää
keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, tarjoaa toimintaa jäseniensä vapaa-ajan
viettoon, edistää erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia, harjoittaa
julkaisutoimintaa, järjestää juhlia, huveja, arpajaisia ja rahankeräyksiä
asianomaisella luvalla.”
Pakila-Seura ry:n toimintaa jatketaan viime vuosina vakiintuneen käytännön
mukaan vuonna 2018. Vuoden aikana kutsutaan koolle yhdistyksen
sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Niiden välillä yhdistyksen toimintaa
johtaa ja siitä vastaa yhdistyksen hallitus.
Hallitukselle tehtäviä esityksiä valmistelee puheenjohtajan apuna hallituksen
työryhmä, jonka puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa koolle.
Hallituksen alaisuudessa toiminta on organisoitu toimikuntiin.
Tulevaisuustoimikunta valmistelee Pakila-Seuran kannanotot ja lausunnot
seuran toimialuetta koskeviin kaavoitushankkeisiin. Aktiivista vuorovaikutusta
Kaupunkiympäristön toimialan kanssa jatketaan ja edelleen kehitetään.
Uusi yleiskaava mahdollistaa pientalovaltaisten alueiden huomattavan
tiivistämisen Helsingissä. Yleiskaavan mukainen asemakaavoitus alkanee vuonna
2018. Tulevaisuustoimikunta välittää Pakila-Seuran toimialueen asukkaiden
toiveita kaavoittajalle. Toiveita kartoitettiin asukaskyselyllä vuonna 2017.
Edunvalvontatoimikunta vastaa yhteydenpidosta kaupungin virastoihin,
informoi seuran hallitusta kaupungin suunnitelmista muuttaa palvelutuotantoa
seuran toimialueella ja auttaa seuran hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimiin
alueen asukkaiden edunvalvonnassa.
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Tapahtumatoimikunta järjestää yhdessä muiden toimikuntien kanssa keskusteluja tiedotustilaisuuksia. Tapahtumatoimikunta koordinoi Pakila-Seuran
osallistumista yhdessä muiden alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa
järjestettäviin tapahtumiin.
Keväällä 2018 järjestetään Itä-Pakila päivä. Syksyllä 2018 osallistutaan
leijonaklubien järjestämään Pakilan kylätapahtumaan ja järjestetään
sadonkorjuuseen liittyvä kekri-juhla Pakin talolla.
Viestintätoimikunta vastaa Pakila-Seuran ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä
monikanavaisesti kotisivuilla, facebookissa, Oulunkyläinen-lehdessä ja
tarvittaessa muissa medioissa. Viestintätoimikunta koordinoi jäsenviestintää ja
seuran esitteiden ja muiden julkaisujen painatusta ja jakelua.
Pakin-talo toimikunta vastaa Pakin-talon ylläpidosta ja vuokrauksesta.
Jäsenasiat. Syksyllä 2018 järjestetään uusien jäsenten ilta.
Taloudenhoitaja. Taloudenhoitaja vastaa seuran kirjanpidon ja maksuliikenteen
hoidon järjestämisestä. Taloudenhoitaja vastaa tilinpäätöksen ja talousarvion
laadinnasta. Taloudenhoitaja tekee hallitukselle esitykset omakatteisen rahaston
varojen sijoittamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla.
Valitaan vuoden 2018 pakilalainen.
Pakila-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (Helka) jäsen. Seura
nimeää vuorollaan edustajansa Helkan hallitukseen.

