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PAKILA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Pakila-Seura ry (perustettu 1962) on Länsi- ja Itä-Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän alueen kotiseutuyhdistys, jonka tavoitteena on asuinympäristön elinolosuhteiden, turvallisuuden ja viihtyisyyden edistäminen ja alueen palveluiden kehittäminen.
Yhdistyksen toiminnan tavoitteet
Tavoitteidemme toteuttamiseksi








Osallistumme aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrimme vaikuttamaan viranomaisten päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla
lausuntoja mm. kaavoituksen, liikenteen ja palveluiden kehittämiseen liittyen
Vaalimme yhteisöllisyyttä ja paikallista kulttuuria järjestämällä erilaisia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista
Edistämme vuorovaikutusta alueen eri toimijoiden kesken tekemällä yhteistyötä asukkaiden, paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa
kartoittamaan säännöllisin välein alueen asukkaiden mielipiteitä asukaskyselyillä voidaksemme ylläpitää luotettavaa tietokantaa alueen asioiden kehittämiseksi
Lisäämme alueen tunnettuutta ja hyvää mainetta viestimällä aktiivisesti alueen asioista

Toiminnan organisointi
Pakila-Seura ry:n toimintaa johtaa hallitus, joka kokoontuu vuosikellon mukaisesti kuusi kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenten roolit ja vastuut on kirjattu
hallituksen hyväksymään asiakirjaan, jonka ylläpito on puheenjohtajan vastuulla. Uusien hallituksen jäsenten perehdytyksestä vastaa puheenjohtaja.
Seuran käytännön toiminta on organisoitu toimintaryhmiin, joita ovat hallituksen valmisteluryhmä, asuinympäristöryhmä, 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 2020
Pakila-Seuran hallitus on tunnistanut vuoden 2020 toiminnan päätavoitteeksi
yhteistyön kehittämisen alueen muiden toimijoiden kanssa. Monilla alueen yhdistyksillä ja muilla toimijoilla on yhteisenä haasteena aktiivien rekrytointi ja ylipäätään ihmisten mukaan saaminen. Monilla on kuitenkin samansuuntaisia tavoitteita, kaikki haluavat toimia kotialueen hyväksi. Uskomme,
että yhteistyön tiivistäminen ja verkostojen kehittäminen voisi tuottaa synergiaetua kaikille. Yhteistyön mahdollisuuksia ja tapoja pohditaan erikseen järjestettävässä hallituksen kehittämistyöpajassa.
Toisena keskeisenä tavoitteenamme pidämme viime vuosien tapaan aktiivinen
toiminta sen varmistamiseksi, että alueen asukkaiden mielipiteet tulevat
kuulluiksi kaava- ja rakentamisasioissa toimialueellamme (yleiskaava, Pakilanpuiston kouluhanke, Tuusulanväylän bulevardisointi jne.).
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Vuoden 2020 tavoitteena on seuran jäsenmäärän kasvattaminen 20-30 uudella
jäsenellä ja jäsenten aktivoiminen entistä enemmän mukaan seuran toimintaan.
Vuoden 2020 aikana päivitetään yhdistyksen säännöt.
Työnjako toimintakaudella 2020
Pakila-Seuran hallitus työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi kokouksissaan ja niiden välillä. Hallitus päättää yhdistyksen kannanotoista viranomaiseille kaava- ja rakentamisasioissa ja muissa tärkeissä asioissa ao. työryhmien esitysten pohjalta. Hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti sekä seuran
omiin että alueen muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.
Hallituksen valmisteluryhmä toimii puheenjohtajan apuna ja valmistelee
hallitukselle tehtäviä esityksiä asioista, jotka ovat puheenjohtajan vastuulla
sekä ajankohtaisista asioista, jotka eivät kuulu muiden työryhmien tehtäviin.
Hallituksen työryhmä valmistelee esityksen Vuoden pakilalaisen nimeämiseksi
ja huolehtii palkinnon luovuttamisen käytännön järjestelyistä.
Asuinympäristöryhmä seuraa aktiivisesti toimialuettamme koskevaa kaupungin suunnittelua ja informoi hallitusta ajankohtaisista asioista. Ryhmä ylläpitää
ja edelleen kehittää vuorovaikutusta Helsingin kaupunkiympäristön toimialan
kanssa, välittää Pakila-Seuran toimialueen asukkaisen toiveita kaavoittajalle ja
vastaa Pakila-Seuran kannanottojen ja lausuntojen valmistelusta viranomaisille. Vuonna 2020 ryhmä seuraa erityisesti Pakilanpuiston koulutilahanketta ja
raportoi siitä hallitukselle.
Tapahtuma- ja kulttuuriryhmällä on keskeinen rooli alueen yhteisöllisyyden
kehittämisessä ja alueen tunnettuuden lisäämisessä. Ryhmä työskentelee aktiivisesti luodakseen yhteyksiä ja kohtaamisia alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kesken. Ryhmä järjestää itse ja yhdessä alueen muiden yhteisöjen
kanssa aluetapahtumia ja info- ja keskustelutilaisuuksia. Vuoden 2020 aikana
järjestetään seuraavat tapahtumat:
- Itä-Pakila-päivä toukokuussa, Pakila-Seura toisena pääjärjestäjänä
- Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen yhteinen Kylätapahtuma syyskuussa,
Pakila-Seura yhtenä järjestäjänä
- Kekritapahtuma Pakin talolla lokakuussa
- Ajankohtaisaiheinen luento tai alustus seuran syyskokouksen yhteydessä
- Tutustumisilta uusille jäsenille syksyllä
- Joululauluilta yhteistyössä Pakilan Musiikkiopiston kanssa
Viestintäryhmä vastaa Pakila-Seuran ulkoisesta viestinnästä ja koordinoi jäsenviestintää sekä yhdistyksen esitteiden ja muiden julkaisujen painatusta.
Viestinnän periaatteina ovat aktiivisuus, avoimuus ja monikanavaisuus. PakilaSeuran viestintäkanavia ovat Pakilan kotisivut, Pakila-Seuran Facebook- ja Instagram-sivut, Oulunkyläinen-lehti ja Pakila-Oulunkylä-lehti. Vuoden 2020 viestinnässä pyritään pitämään esillä erityisesti eri toimijoiden välisen yhteistyön
kehittämiseen liittyviä teemoja.
Pakin talo –ryhmä vastaa Pakin-talon ylläpidosta ja vuokrauksesta ja pyrkii
kehittämään Pakin talon ulkorakennusten hyötykäyttöä. Ryhmä huolehtii Pakin
talon ja ulkorakennusten kunnossapidosta yhteistyössä kaupungin viranomaisten
kanssa, tilojen markkinoinnista ja tilauskannan seurannasta.

