
Pähkinärinne‐seura ry, Vantaa        
 
Toimintakertomus 2021 
Seuramme toiminta on noudattanut alueen asukkaiden edunvalvontaa ja toiminut yhteistyössä 
muiden alueen toimijoiden ja Vantaan kaupungin virkamiesten kanssa. 
Olemme tehneet työtä säilyttääksemme nykyiset palsta-alueet, vaikka uhkana on alueen kaavoitus 
pientaloiksi ja palstojen siirto. Olemme myös yhteydessä lähialueiden asukasyhdistyksiin  
 

Hallitus kokoontuu säännöllisesti joka kuukauden 1. tiistai‐ilta, kokouspaikkana on Pähkinärinteen 
koulu tai myöhemmin käytetty Cafe Pähkinä. Kokouksia on ollut 10 kpl. 
 

• Seura keräsi adressiin nimiä Lammaslammen hoitamisen puolesta, luovutus tapahtui 
5.1.2021.  

• Pähkinärinne-Seura on julkaissut 2.2.2021 kannanoton liittyen viljelypalstojen 
tulevaisuuteen.  

• Pähkinärinne-seura ry:n sääntöjen määräämä vuosikokous pidettiin 7.4.2021  

• Koronarajoitusten vuoksi henkilövaaleja oli haastava toteuttaa, vuosikokouksen 
jatkokokous pidettiin syksyllä (17.11.2021)  

• Pähkinärinne-Seura on 5.4.toimittanut lausunnon mielipiteenä Pähkinärinteen 
kaavarunkoon 014900 

• Pähkinärinne-Seura teki aloitteen kaikille puolueille ennen kuntavaaleja 
luontokokonaisuuden puolesta.16.4.2021 (Lounais-Vantaan Helmi)  

• Pähkinärinne-Seura hankki pop-up katoksen tapahtumia varten.      

• Seuran on ottanut uuden logon käyttöön ja teetimme Pähkinärinne-lippalakkeja, jotka ovat 
myynnissä.  

• Viljelypalstalaisten perinteinen sadonkorjuujuhla järjestettiin 18.9.2021 

• Järjestimme syyskuussa 2021 kyselyn Pähkinärinteen lähipalsta-alueen viljelijöille  

• Järjestimme Pähkinärinteen koulun oppilaille valokuvauskilpailun ennen syyslomaa. 

• Vuosikokouksessa päätettiin sääntöjen uusimisesta, joka tarkoitta vuosikokouksen 
muutamista kahdeksi erilliseksi kokoukseksi: kevät- ja syyskokous. 

• Vuosikokous antoi tukensa Lounais-Vantaan Helmi-hankkeelle.   

• Osallistuimme Pähkinärinteen Joulunvalo-tapahtumaan 26.11. 

• Seura oli edustettuna KKP‐koulu keskellä Pähkinärinnettä yhteistyöelimessä. Pandemian 
varjostaman vuoden aikana tapahtumien järjestäminen on peruuntunut tai siirtynyt.    
 

Seuran kotisivut, Facebook-sivut sekä Instagram-sivuja kehitetään edelleen.  
Seura jakoi Pähkinärinteen koulun oppilaille stipendit vanhan tavan mukaan.  
Vuosikokouksen jatkokokouksessa valittiin hallitus 
 
Hallitus 2021 ‐ Marraskuu 2021 (9+1 henkilöä) 
Lea Hoikka, Karri Kalpio, Kaarina Suonperä, Paula Viljakainen, Visa Pekkarinen, Sini Santasalo, 
Tarja Päivärinne, Jarmo Lounassalo, Matti Pirjetä ja Arno de la Chapelle pj  
 
Hallitus alkaen marraskuusta 2021 (9+1 henkilöä) 
Lea Hoikka, Karri Kalpio, Kaarina Suonperä, Joni Kiiski, Visa Pekkarinen, Sini Santasalo, Tarja 
Päivärinne, Jarmo Lounassalo Taina Åkerlund ja Arno de la Chapelle pj 
 
Seuran talous perustuu pitkälti viljelypalstojen vuokraamiseen. Palstoja on vuokralla n 130 
Toiminnantarkastajina olivat Taina Åkerlund ja Anita Kaskisuo  
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