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PAKILA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

 
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 
Kevätkokous pidettiin 16.6.2022 Pakin talolla. Kokouksien puheenjohtajana toimi 
Matti Enroth ja sihteerinä Esko Lukkari.  

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Pakila-Seuran edustajaksi Helkaan valittiin 
Raimo Rahkonen ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Anitta Partanen.  

Syyskokous 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 11.11.klo 2021 Pakin talossa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Jouko Jauhiainen ja sihteerinä Antitta Partanen. 
Hyväksyttiin Pakila-Seuralle toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. 
Jäsenmaksun suuruudeksi määrättiin 15 euroa ja kahden hengen 
perhejäsenmaksuksi 25 euroa.  

Pakila-Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2022 valittiin Raimo Rahkonen ja hänet 
valittiin myös erovuoroisena hallituksen jäseneksi vuosiksi 2021-2023. 
Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Urpo Oksanen, Tapio Nurminen ja Esko 
Lukkari uudelleen kolmeksi vuodeksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Marjo 
Immonen ja Anitta Partanen. Uusiksi varajäseniksi valittiin Raija Nurminen ja 
Henri Janhunen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Antti Väliaho HT. 

Hallitus Pakila-Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.   

Vuonna 2021 Pakila-Seura ry:n hallituksessa toimivat Raimo Rahkonen (pj), Jari 
Mörö (vpj), Anitta Partanen (sihteeri), Lauri Raita (talous), Tapio Nurminen (Pakin 
talon isännöinti), Marjo Immonen, Matti Enroth, Esko Lukkari ja Urpo Oksanen. 

Hallituksen varajäseniä olivat Tapio Suomi, Mervi Mattila, Jukka Tienari, Raija 
Nurminen, Elias Kukkola ja Henri Janhunen. 

Hallituksen alaisuudessa toiminta tapahtui toimikunnissa.  
 

Vuoden 2021 toimijat/vastuuhenkilöt 
 

Puheenjohtaja Raimo Rahkonen 
 Varapuheenjohtaja Jari Mörö 

Sihteeri Anitta Partanen 
 Taloudenhoitaja Lauri Raita 
 Jäsenasiat Jari Mörö   
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 Hallituksen valmisteluryhmä: Raimo Rahkonen, Jari Mörö, Esko Lukkari, Urpo 
Oksanen ja Lauri Raita      

 Asuinympäristöryhmä: Matti Enroth, Jukka Tienari ja Anitta Partanen  
 Pakin talo -ryhmä: Tapio Nurminen, Raimo Rahkonen, Esko Lukkari, Elias 

Kukkola ja Lauri Raita 
 Viestintäryhmä: Esko Lukkari, Raimo Rahkonen ja Tapio Klemetti  
 Tapahtuma- ja kulttuuriryhmä: Urpo Oksanen, Anitta Partanen, Mervi Mattila 
    

Toimintaryhmät 2021 
 
Asuinympäristöryhmä 
Toimintaryhmän vetäjän Matti Enrothin johdolla seura otti useaan otteeseen 
kantaa Helsingin kaupungin Länsi-Pakilan yleiskaavaan ja sen sovellusohjeeseen, 
jonka periaatteita kaupunki vielä muutti 2021 aikana.  
 
Matti Enroth perusti Pakilan Kiinteistönomistajien puheenjohtajan ominaisuudessa 
erityisen kaavoitusryhmän seuraamaan yleiskaavan soveltamista. Pakila-Seuran 
edustajina ryhmässä olivat Tapio Klemetti ja Esko Lukkari ja lisäksi siihen 
osallistui arkkitehti Simo Sankari. Ryhmä kokoontui neljä kertaa loppukesän ja 
syksyn aikana. 
 
Kaavoitusryhmä työsti kaksi kannanottoa yleiskaavan soveltamisesta sekä Pakilan 
Kiinteistönomistajien että Pakila-Seuran nimissä kaupungille. Osin kannanotot 
liittyivät Pro Pakila -nimisen yhteenliittymän käynnistämään Länsi-Pakilan 
kerrostalohankkeiden ja myös Paloheinän Kuusmiehentielle suunniteltujen 
kerrostalojen vastustamiseen. Pakila-Seura antoi tukea Pro Pakilalle some-
viestinnässä ja lehtikirjoituksissa.  
 
Jukka Tienari osallistui yhdessä alueen muiden kaupunginosayhdistysten kanssa 
yleiskaavan soveltamista koskevaan seurantatyöryhmään.  

                 
Viestintäryhmä 
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).  
 
Viestintäryhmän puheenjohtajana toimi Esko Lukkari. Seuran jäsen Erja Vuorio 
avusti someviestinnässä ja julkaisujen laatimisessa seuran sivustoille.  

Viestintä vastasi Oulunkyläinen -lehden Pakila-Seuralle tarjoamien sivujen 
toimittamisesta sekä seuran kotisivun ja Facebook-sivun sisällöstä. 

JSS Oy:n tarjoamalla mallilla tehtiin seuralle uusi yleisesite. Esitettä tullaan 
jakamaan vuoden 2022 yleisötilaisuuksissa. 

Viestintä vastasi myös seuran nimissä Helsingin kaupungille toimitetuista 
yleiskaavan soveltamiseen liittyvistä kommenteista, joita oli kaksi erillistä. 

Viestintäryhmä ei kokoontunut vuoden 2021 aikana fyysisesti, mutta yhteyksiä 
hoidettiin muilla tavoin. 

 
Pakin talo -ryhmä 
Pakin talo -ryhmä vastaa Pakin talon ylläpidosta ja vuokrauksesta. 
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Toimintaryhmän puheenjohtajana toimi Tapio Nurminen. Vuokraustoiminta oli 
vaisua keväällä 2021 ja vahtimestarin ja vuokrausta hoitaneen isännöitsijän 
korvausta alennettiin 1.4. lähtien kahdeksi kuukaudeksi. Loppuvuodesta vuokraus 
piristyi ja kokonaisuudessaan vuokravuodesta tuli vahva. Joulukuussa 
vahtimestarin puolisolle päätettiin maksaa talon siivouksesta ja ylläpidosta 
erillinen kuukausittainen korvaus, joka tulisi voimaan keväällä 2022.  
 
Pakin talon vahtimestarina toimi Elias Kukkola, jonka johdolla talon sisätilojen 
yleisilmettä ja pihamaata kohennettiin toimintavuonna kiitettävästi. Kesällä 2021 
Pakin talon pihaan levitettiin talkoilla multaa ja kohennettiin pihaistutuksia. Töitä 
johti seuran palkkaama kaupungin entinen puutarhuri. Pihatöiden ja istutusten 
onnistumista seurataan kesällä 2022. Pakin talon ympäristöä haitannutta risukkoa 
harvennettiin ja vaarallinen pihapuu kaadettiin. 

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 kehittyivät positiivisesti 
vuoden2021 jälkipuoliskolla.  

Kaupunki ilmoitti syksyllä 2021 panevansa Pakin talon myyntiin. Kaupunki kertoi 
neuvottelevansa ensin myynnistä Pakila-Seuran kanssa, mutta vuoden 2021 
aikana asia ei edennyt sen pidemmälle useista viesteistä huolimatta.  

Tapahtuma- kulttuuriryhmä  
Koronan vuoksi yleisötapahtumia ei voitu järjestää. Keskeiset vuosittaiset 
tilaisuutemme, kuten Itä-Pakila päivä, Pakilan kylätapahtuma, Kekrijuhla 
jouduttiin perumaan.  

Pakin talon jouluseimi, joka toteutettiin yhdessä seurakunnan kanssa, oli Pakin 
talon aitassa auki joulukuussa päiväkorilasten vierailuja varten. 

Urpo Oksanen osallistui Pakila-Seuran edustajana Hattujen sota 1742  
-muistotapahtuman valmisteluun ja informoi seuraa hankkeen edistymisestä.  

Jäsenasiat  Vuoden 2021 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 2021 tulos oli 4 375,42 euroa (vrt. –3 587,32 euroa 

2020. Seuran kassatilanne säilyi koko vuoden hyvänä. Toimintavuonna Pakila-
Seuran taloudenhoitajana toimi Lauri Raita ja kirjanpitäjänä Juha Puoskari Positive 
Way -tilitoimistossa. Toiminnantarkastaja oli tilintarkastaja Antti Väliaho HT.  
 

Pakilan Pelimannit  
 
Pakila-Seuran yhteydessä toimivan Pakilan Pelimannien esiintymisiä rajoitti 
koronapandemia.  
 

Vuoden pakilalainen ja Vuoden maineteko  
 

Vuona 2021 Vuoden pakilalaista ei poikkeuksellisesti koronapandemian vuoksi 
valittu.  
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Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka)  
 

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

 

 Pakilassa 23.5.2022 

 

Pakila-Seura ry:n hallitus 

 

  

  


