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PAKILA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
 

Pakila-Seura ry:n (perustettu 1962) tarkoituksena on edistää toimialueensa moni-
puolista kehittämistä yhteistyössä asukkaiden, viranomaisten sekä alueen yhteisöjen 
ja yritysten kanssa paikalliset erityispiireet huomioiden. Tavoitteena on lisätä asuin-
ympäristön palveluita, turvallisuutta ja viihtyisyyttä, edistää yhteisöjen ja yritysten 
toimintaedellytyksiä, vaalia yhteisöllisyyttä ja paikallista kulttuuria sekä lisätä alueen 
tunnettuutta.     
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii alueensa etujärjestönä, tekee yhteis-
työtä kunnallishallinnon kanssa, osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja vai-
kuttaa päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja, 
viestii alueen asioista ja järjestää tapahtumia ja asukastilaisuuksia.   
 
Pakila-Seura ry:n toimintaa johtaa hallitus, joka kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. 
Hallitukselle tehtäviä esityksiä valmistelee puheenjohtajan apuna hallituksen työ-
ryhmä. Käytännön toiminta on organisoitu työryhmiin, joita ovat tulevaisuusryhmä, 
edunvalvontaryhmä, tapahtuma- ja kulttuuriryhmä, viestintäryhmä ja Pakin talo  
-ryhmä. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään huhti- ja marraskuussa.   
 
Pakila-Seura ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto 
(Helka) ry:hyn ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. 

 
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 
  

Pakila-Seuran hallitus on tunnistanut vuoden 2019 toiminnan päätavoitteeksi jäsen-
hankinnan ja jäsenten aktivoimisen. Jäsenyyden hyötyjen kehittämistä ja jäse-
nistön sitoutuneisuuden edistämistä pohditaan erikseen järjestettävässä kehittämis-
tilaisuudessa. Keskeisenä pyrkimyksenä on myös aktiivisen toiminnan jatkaminen 
alueen asukkaiden ääneen kuulumisen varmistamiseksi aluetta koskevissa kaava- ja 
rakentamisasioissa (yleiskaava, Pakilanpuisto, Tuusulanväylän bulevardisointi). 
 
Pakila-Seuran hallitus työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi kokouksissaan ja 
niiden välillä. Hallitus jalkautuu jäsenhankintaan yhdistyksen tilaisuuksissa ja niiden 
välillä ja järjestää tutustumisillan uusille jäsenille syksyllä 2019. Hallitus päättää yh-
distyksen kannanotoista viranomaiseille kaava- ja rakentamisasioissa tulevaisuus- ja 
edunvalvontaryhmän esitysten pohjalta. Hallitus nimeää Vuoden Pakilalaisen, jonka 
valinta julkistetaan Pakilan kylätapahtumassa syyskuussa 2019. 
 
Tulevaisuusryhmä vastaa Pakila-Seuran kannanottojen ja lausuntojen valmiste-
lusta viranomaisille. Ryhmä jatkaa ja kehittää aktiivista vuorovaikutusta Helsingin 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Uusi yleiskaava (voimaan 2019) mahdollistaa 
pientalovaltaisten alueiden huomattavan tiivistämisen Helsingissä. Ryhmä välittää 
Pakila-Seuran toimialueen asukkaisen toiveita kaavoittajalle.  

  
Edunvalvontaryhmä huolehtii käytännön yhteydenpidosta kaupungin virastoihin, 
informoi yhdistyksen hallitusta kaupungin suunnitelmista muuttaa palvelutuotantoa 
yhdistyksen toimialueella ja auttaa yhdistyksen hallitusta ryhtymään tarvittaviin toi-
miin alueen asukkaiden edunvalvonnassa erityisesti liittyen Pakilanpuistoon ja Tuu-
sulanväylän bulevardisointiin.  

                         
Tapahtuma- ja kulttuuriryhmällä on keskeinen rooli alueen yhteisöllisyyden ke-
hittämisessä ja alueen tunnettuuden lisäämisessä. Ryhmä työskentelee aktiivisesti 
luodakseen yhteyksiä ja kohtaamisia alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kes-
ken. Ryhmä järjestää itse ja yhdessä alueen muiden yhteisöjen kanssa aluetapahtu-
mia ja info- ja keskustelutilaisuuksia. Vuoden 2019 aikana Pakila-Seura osallistuu 
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järjestäjänä Itä-Pakila-päivään ja Pakilan kylätapahtumaan. Lisäksi Pakila-Seura jär-
jestää Kekri-tapahtuman Pakin talolla lokakuussa.     
 
Viestintäryhmä vastaa Pakila-Seuran ulkoisesta viestinnästä ja koordinoi jäsenvies-
tintää sekä yhdistyksen esitteiden ja muiden julkaisujen painatusta. Viestinnän peri-
aatteina ovat aktiivisuus, avoimuus ja monikanavaisuus. Pakila-Seuran viestintäka-
navia ovat Pakilan kotisivut, Pakila-Seuran Facebook- ja Instagram-sivut ja Oulunky-
läinen-lehti. Vuoden 2019 viestinnässä pyritään pitämään esillä erityisesti jäsenyy-
teen ja sen hyötyihin liittyviä juttuja. Vuoden aikana myös Pakilan kotisivut siirre-
tään uudelle julkaisualustalle.  
 
Pakin talo –ryhmä vastaa Pakin-talon ylläpidosta ja vuokrauksesta. 


