Vuosikertomus
V ja U seura Pakinkylän Visan Toimintakertomus vuodelta 1937.
Seuran toiminta kuluneena vuonna jatkui samaan reippaaseen tahtiin kuin edellisenäkin. Talvella voimisteltiin 3 kertaa viikossa VPK:n talossa. Myös juhlia järjestettiin melko ahkerasti ja yleisökannatus oli juhlissa hyvä. Juhlista kertyvistä
tukiaisista huolimatta ei seuran taloudelliseen asemaan saatu parannusta. Koska harjoitusilloista oli niin suuri vuokra että ne vei miltei kokonaan seuran tulot.
Vuokran suuruus ei silti tyydyttänyt VPK:n herroja vaan he korottivat meille jo
ennestään suurta vuokraa puolella. Heti vuokran ylettyä lopetimme sisäharjoitukset ja otimme yhteyden T.Y:n kanssa. Aikomuksena rakentaa talo yhteisesti
T.Y:n omistamalle tontille. Asia jäi kuitenkin sillä kerralla lepäämään. Kunnes
syksyllä sovimme yhdistyksen kanssa. Että Urheiluseura saa rakentaa voimisteluhuoneen yhdistyksen omistamalle tontille. Lokakuun 15.pv. aloitettiin rakentaminen Pilarien kaivamisella ja puiden kaadolla. Mutta koska illat olivat pimeitä
ei voitu työskennellä kuin pyhäpäivisin. Varojen puute oli myöskin haittana.
Siksi oli koetettava hankkia rakennusaineet mahdollisimman halvalla mistä oli
viivytystä rakennuksen edistymiselle. Joskus oli pientä puutetta rakennustarpeista. Niin hyvällä yhteistyöllä se valmistui hiljalleen. Kun viellä saimme vastaanottaa rakennusrahastoon lahjoituksia niin pääsimme niin pitkälle että tasan
3 kuukautta rakennuksen alkamisesta voimme pitää voimisteluhuoneen tupaan
tuliaiset. Missä sille hyväksyttiin nimeksi Maja.
Urheilukilpailuihin ottivat seuran jäsenet kesän aikana vilkkaasti osaa. Toisten
saavuttaessa kohtalaisia tuloksiakin. Jalkapallo tuli keväällä uutena harrastusmuotona seuran jäsenten keskuuteen. Ja pelattiin sitä muutamia seuraotteluja.
Yleisurheilussa ja hiihdossa suoritettiin myöskin otteluita aluejärjestön seurojen
kesken.
Jäsenkilpailuja järjestettiin kaikissa Kesä ja Talviurheilulajeissa ja oli niihin jäsenten kesken suuri ja tasaväkinen osanotto. Poikien urheilumerkkejä suoritti
loppuun kaikkiaan toistakymmentä poikaa. Urheilukentän suhteen ei viime
vuonnakaan saatu mitään parannusta. Joten osa jäsenkilpailuista oli suoritettava ympäristön kentillä mistä oli paljon haittaa kilpailuihin osaaottaville jäsenille.
Kokouksia oli seuralla 5 kertaa vaihdellen niissä jäsenten osanotto 20:stä 30:een.
Seuran aikuisten jäsenten määrä pysyi samana kuin edellisenäkin vuonna. mutta nuorten jäsenmäärä on hiukan noussut. Luotamme kuitenkin seuran jäsen
määrän nousevan huomattavasti Voimisteluhuoneen valmistuttua.
Vakuudeksi
Erkki Öhman

Selvennyksiä tähän vuosikertomukseen:
- Pakinkylä = Pakila (ruots.Baggböle) kuului Hgin maalaiskuntaan. Liitettiin Helsinkiin 1946.
- Silloinen Pakinkylän VPK:n talo sijaitsi Alkutiellä nykyisen Alkukujan kohdalla.
- T.Y. = Työväen Yhdistys
- T.Y.:n omistama tontti sijaitsi Lepolantiellä noin numeroiden 32-36 kohdalla.
- Erkki Öhman = Pakinkylän Visan sihteerinä vuodet 1936-1938, puheenjohtajana 1939.

