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PAKILA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 
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. Koronatilanteen siirtämä Kevätkokous voitiin järjestää Pakin talolla 
16.6.2021.  

Kevätkokous 
Koronatilanteen vuosi siirtynyt kevätkokous pidettiin 16.6.2021 klo 18.00 Pakin 
talolla. Kokouksien puheenjohtajana toimi Matti Enroth ja sihteerinä Esko Lukkari 

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Pakila-Seuran edustajaksi Helkan 
toimintaan valittiin Raimo Rahkonen ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksiin 
valittiin Anitta Partanen. 

Syyskokous 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin klo 19.00 21.10.2020 Pakin talossa. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Enroth ja sihteerinä Esko Lukkari. 
Hyväksyttiin Pakila-Seuralle toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. 
Jäsenmaksun suuruudeksi määrättiin 15 euroa ja kahden hengen 
perhejäsenmaksuksi 25 euroa.  

Pakila-Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin Raimo Rahkonen ja hänet 
valittiin myös erovuoroisena hallituksen jäseneksi vuosiksi 2021-2023.  

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Marja Immonen ja Anitta Partanen. 
Hallituksen uusiksi varajäseniksi valittiin vuosiksi 2021-2023 Tapio Suomi ja Ilkka 
Lehmustola. 

Toiminnantarkastajaksi Airi Simsiö ja hänen kieltäydyttyään hänet vaihdettiin Ht-
tarkastaja Antti Väliahoon ja varalle Marita Fagerstedt. 

HALLITUS 

Pakila-Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna koronatilanteen vuoksi 
kahdeksan kertaa.   

Vuonna 2020 Pakila-Seura ry:n hallituksessa toimivat Raimo Rahkonen (pj) 

Erja Vuorio vpj 31.1.20202 asti.  Matti Enroth, Esko Lukkari, Tapio Nurminen, Jari            
Mörö, Lauri Raita(talous),Tapio Suomi ja Marjalla Sidarous, Urpo Oksanen,  

Hallituksen varajäseniä olivat Mervi Mattila, Jukka Tienari, Eino Salmi, Matti 
Savolainen, Anitta Partanen, Elias Kukkola ja Marjo Immonen. 

Hallituksen alaisuudessa toimintaa tapahtui toimikunnissa.  
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Vuoden 2020 toimijat/vastuuhenkilöt 
Puheenjohtaja Raimo Rahkonen 

 Varapuheenjohtaja Jari Mörö 
Hallintotyöryhmä Raimo Rahkonen, Jari Mörö, Esko Lukkari, Urpo Oksanen ja  
Lauri Raita        

 Sihteeri Matti Enroth 
 Taloudenhoitaja Lauri Raita 
 Pakin talon asiat, Tapio Nurminen, Raimo Rahkonen, Esko Lukkari  
                  ja Elias Kukkola, Lauri Raita 
 Tapahtumat ja kulttuuri Urpo Oksanen, Anitta Partanen, Mervi Mattila 
                  Asuinympäristö Matti Enroth, Jukka Tienari ja Anitta Partanen  
                  Viestintä Esko Lukkari, Raimo Rahkonen,Tapio Klemetti.  

Jäsenrekisteri Jari Mörö 
   T 

TOIMIKUNNAT 
 

Tulevaisuus ja edunvalvonta 
 
                  Toimikunnan vetäjänä toimi Matti Enroth. Hän organisoi Pakila-Paloheinä-kaava-                           
asioita pohtineen työryhmän, jonka jäseniä olivat Simo Sankari, Tapio Klemetti, Raimo 
Rahkonen ja Esko Lukkari.  Työryhmän näkemyksiä selostettiin Helsingin Sanomien laajassa 
lehtiartikkelissa sekä Oulunkyläinen lehden palstoilla.  
 
                    
 
  Pakilan ylä- ja ala-asteen tilalle rakennettavien uusien  
                   koulurakennusten hanke eteni ja Pakila-Seura viesti hankkeesta mm. Facebook-
sivuillaan. Samoin seurasimme Itä-Pakilan Metsolan ala-asteen purkamista ja hanketta uuden 
ala-aseteen koulun rakentamishanketta Solakallion alueelle Itä-Pakilaan. 

 
 
Myös Pakilan NMKY:n kanssa liikuntatilojen rakentaminen yhteiskäyttöön NMKY:n 
ja koulujen kanssa ja päiväkoti Pakilan 
toimintojen siirtäminen uusiin tiloihin sekä tarvittavien väestötilojen rakentaminen 
etenivät vuoden aikana. 
 

                   
Pakilan allianssiprojekti on vuosikymmenien tärkein julkinen rakennusprojekti Pakilassa. 
Olemme pyrkineet kannanotoillamme vaikuttamaan projektin eri  

vaiheisiin aina, kun siihen on tarjoutunut tilaisuus. 
 
 

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. Seura on 
julkaissut artikkeleita myös Pakila-Oulunkylä-lehdessä. Seuralla on myös omat 
Instagram-sivut (www.instagram.com/pakilaseura).  

Ryhmän puheenjohtajana toimi Esko Lukkari. 
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Viestintätoimikunta ei kokoontunut vuoden 2020 aikana fyysisesti, mutta 
yhteyksiä hoidettiin puhelimitse.  

 

Tapahtumatoimikunta 

Koronan vuoksi kaikki keskeiset tilaisuutemme, kuten Iä-Pakila päivä, Pakilan 
kylätapahtuma, Kekrijuhla jouduttiin perumanaan. Pakin talon ulkoaitassa 
järjestettiin kuitenkin koronaturvallisesti Lasten jouluseimi yhdessä Pakilan 
seurakunnan ja alueen päiväkotien kanssa,   

Pakin talo  
Pakin talo -toimikunta vastaa Pakin talon ylläpidosta ja vuokrauksesta. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Tapio Nurminen, joka vastasi myös talon 
vuokrausta onnistuneesti, vaikka korona haittasikin vuokrausta ajoittain hyvin 
pahasti. Pakin talon isäntänä toimi Elias Kukkola.  

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 yhteistyötä Venuu- juhlatilapalvelun kanssa, 
minkä ansioista Pakin talon vuokratuotot ovat kehittyneet positiivisesti. 

Pakin talon vuokrasopimus kaupungin kanssa on uusinnassa. Vuokra säilynee 
entisellään, vaikka Pakila-Seuran vastuut Pakin talon korjaustöistä lisääntyivät. 
Kesällä toteutettiin talon pihan kunnostustyöt ja piha sai uusia istutuksia. Strara 
harvensi toimeksiannostamme myös taloa ympäröivää puustoa. 

Pakin talon piha kalusto uudistettiin ja vanhat kalusteet tarjottiin 
noutoperiaatteella halukkaille seuran jäsenille.  

Jäsenasiat  
Vuoden 2020 lopussa Pakila-Seuralla oli 143 jäsentä. Jäsenrekisterin ylläpitäjänä 
toimi Jari Mörö. Vuonna 2021 jäsenmaksu oli 15 euroa ja kahden hengen 
perhejäsenmaksu 25 euroa. 

Talous 
Pakila-Seuran tilikauden tulos oli  - 3587,32 euroa (vrt. – 293,99 euroa v. 2019). 
Seuran kassatilanne säilyi koko vuoden hyvänä. Toimintavuonna Pakila-Seuran 
taloudenhoitajana toimi Lauri Raita ja kirjanpitäjänä Juha Puoskari Positive Way -
tilitoimistossa. 

Toiminnantarkastaja oli Marja Huhta ja varatoiminnantarkastaja Marita Fagersten. 

 

TAPAHTUMAT  

                  Koronan vuoksi yleisötapahtumia ei järjestetty  
 
  
Itä-Pakila päivä   
 

Itä-Pakila-päivää ei koronan vuoksi voitu järjestä. 
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Kylätapahtuma 
 

Kylätapahtumaa Pakilan yläasteen koululla ei koronan vuoksi voitu järjestää. 

Sadonkorjuujuhla (kekri) 
 

Pakila-Seuran yhdessä Pakilan Marttojen kanssa sadonkorjuuseen liittyvän 
kekrijuhla jouduttiin koronan vuoksi perumaan. 

 
Pakilan Pelimannit  

 
Pakila-Seuran yhteistyössä toimivan Pakilan Pelimannien esiintymiset jatkuivat 
toimintavuonna vilkkaina. Pelimannit esiintyivät vuoden aikana 10 kertaa. Alueen 
palvelukeskuksissa, yhteisön tapahtumissa sekä VPK:n tansseissa neljästi. 
VPK:n ja Pakila-Seuran kanssa yhteistoimin järjestetyt tanssit ovat nyt jatkuneet 
viisi vuotta, jona aikana tansseille on muodostunut uskollinen vakioyleisö. Yli 
90:llä yhteystiedolla saavutetaan VPK tanssien ystävät, mutta tiedottamista on 
syytä vielä parantaa. Paikallinen julisteiden jakelu päättyi. Erityisesti oman 
alueemme tapahtumana pyrimme saavuttamaan vielä lisää yleisöä. 
Pelimannien joukkoon liittyi kaksi uutta soittajaa ja vahvuus oli vuoden lopulla 11 
henkeä. Harjoituksia pidettiin VPK:lla 30 kertaa.  
 

Vuoden pakilalainen 2020 ja Vuoden maineteko Pakila-Seuran toimialueella 
 

Vuoden pakilalaiseksi 2020 valittiin Pakilan Musiikkiopiston eläköitynyt rehtori Arja 
Ahlajoki Hän on tehnyt pitkäaikaisen työn Pakilan musiikkiopiston kehittämiseksi. 
Hänet palkittiin ja kukitettiin Hyvän Paimenen kirkossa joulun alla järjestetyn 
musiikkitilaisuuden yhteydessä.  
 
Vuoden maineteko Pakila-Seuran toimialueella huomionosoitus annettiin 
superkokki Henri Alenille. 
 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka)  
 

Pakila-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (Helka) jäsen. 

 

 Pakilassa  22.05.2021 

 

Pakila-Seura ry:n hallitus 

 

  

  


