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PAAKKOLAN PILKIT 2022
LAUANTAINA 19.3. KLO 11-14
PILKKIKILPAILUT
-Aikuisten ja nuorten kilpasarjat- suurin kala punnitaan -

TELTTAKAHVILASSA JA
GRILLISSÄ JÄÄLLÄ MYYDÄÄN
❖
❖
❖
❖
❖

Kyläyhdistys tarjoaa lapsille ja nuorille

REKIAJELUA & KEPPIHEVOSRATA

Hyvän Mielen Hevostelijat -Romsin luomutila kanssa

KAHVIA JA TEETÄ
MUNKKEJA
LIMSAA, MEHUA
GRILLIMAKKAROITA
PILKKIKORTTEJA/KYLÄTALOLLA

-

lounasliput telttakahvilasta-

❖ HERNEKEITTOLOUNAS

Kaikille

LIUKULUMIKENKÄESITTELYÄ
JA KOKEILUA
TUOTE-ESITTELYJÄ JA MYYNTIÄ
-Kalastustarvikkeita – Teuvo Keveri,
Tornio
-Terix Ala oy - Risto Virtanen, Tornio
O

kotimaiset luonnontuotteet ja käsityöt,
puukot, kuksat, liha- ja fileeveitset ja
teroittimet.

O

Telkänpönttö 1000-projkti. Jokainen,
joka haluaa osallistua em. projektiin, voi
noutaa veloituksetta telkänpönttöjä ja
jotka sitten vie maastoon!

T A P A H TU M A P A I KKA N A

Kemijoen jääalue Paakkolan kylätalon kohdalla
Paakkolan kylätalo, Paakkolantie 345
95325 Paakkola

Yhdessäoloa ja
mukavaa ulkoilua!
-
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Kevättalvinen tervehdys Paakkolan väelle
HIEMAN MENNYTTÄ KOOTEN JA PIIRTÄEN SUUNTAVIIVOJA TÄHÄN
TOIMINTAVUOTEEN
Kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 13.11.2021 valitsi puheenjohtajan, uuden johtokunnan
ja toimi- ja vastuuhenkilöt sekä hyväksyi johtokunnan valmisteleman toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2022. Johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa 23.1.2022,jossa se mm nimesi
toimikuntien ja tehtäväalueiden vastuu- ja toimihenkilöitä sekä aloitti Paakkolan Pilkit 2022 tapahtuman suunnittelun ja organisoinnin.

Puheenjohtaja Hannu Kaarakka, puh 0400 893 032
Varapuheenjohtaja Heikki Pesonen, puh 040 7052 982
Sihteeri Jorma Norman, puh 046 9624 001
Taloudenhoitaja Toini Heikkilä, puh 040 5716 121

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Toini Heikkilä - Liisa Matilainen
Heikki Pesonen - Ari Maunu
Riitta Järvinen - Jorma Norman
Kauko Ylioinas - Tuomo Juopperi
Pasi Ruonakoski - Anna-Maija Tauriainen

Eri vastuutehtävissä:
Tiedottaja, Rauni Räty
Kylätalon huoltovastaava, Kauko Ylioinas
Virkistysniemi- vastaava, Liisa Matilainen
Keittiötoimikunnan vastaava, Elsa Nikurautio
Pilkki- ja harrastetoimikunnan vastaava, Heikki Pesonen
Telttatoimikunnan vastaava, Hannu Kaarakka
Toiminnantarkastaja Timo Heikkilä/Antti Koivupalo

Toiminta-ajatus

Kylän vakinaiset
asukkaat, vapaaajan asukkaat ja
kaikki kylän
toiminnasta
kiinnostuneet
ihmiset
muodostavat
yhdessä
kylätoiminnan ja
sen yhteishengen.
Yhteinen
toiminta luodaan
ja tehdään
yhdessä.

- olle

Edelleen viime syksynä ja tänä alkuvuonna koronepidemian vuoksi jouduimme pistämään tauolle
tavanomaisia tapahtumia ja tilaisuuksia mm Lounas-lauantait ja suunnitellun Kiertotalous
ruohonjuurella- hankkeen työpajan.
Kyläyhdistyksen kaikkinainen toiminta, tapahtumien toteuttaminen sekä erilaiset kylän ja asukkaiden
viihtyvyyttä parantavat teot tarvitsevat onnistuakseen hyvää talkoohenkeä ja vapaaehtoisvoimia.
Vapaaehtoisia henkilöitä talkootyössä on vuoden mittaan ahkeroinut 35-40 henkilöä ja he ovat
tehneet tuhansia työtunteja:
- kylätalon piha-alueen ja Virkistysniemen ulkoilualueen kunnostustyötä & puuntekoa ja klapitalkoita
- kylätalolla on remonttiporukka muuntanut yhden vessan INVA- WC:ksi ja keittiössä on hyvät, uudet
huuvat ilmastoinnin parantamiseksi.
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Monia tapahtumia kylätalolla on onneksi voitu toteuttaa; muutaman kerran Lounas- lauantait ja
pitopalvelua, Paakkola-päivä, Paakkolan Linnan juhlat ja Kauneimmat Joululaulut- tilaisuus, jossa
yhteydessä lahjoitettiin iso määrä Paakkolan PuuhaPirkot- ryhmän naisten kutomia villasukkia
Tervolan seurakunnan diakoniatyöhön. Telttatoimikunnan ja ”Kylätalon köksät”- tiimityönä on
pistetty pystyyn telttakahvilat Paakkolan Juhannus- tapahtumassa ja Ämpäripääpäivillä Tervolassa.
Telttatoimikunnan 6-8 miestä pystytti ja purki sangen monta kertaa kesäkautena juhlateltat
kalusteineen niin omissa tapahtumiin kuin tilaustyönä yhteisöjen tai yksityisten henkilöiden
tilaisuuksiin.
”Suksi, suksi ei luista mihinkään. Varsinkin, jos ei niitä ole ensinkään” lauloi Popeda jo kauan sitten.
Hiihtämisestä on tullut valtakunnallisestikin nykyään suosittua ja hyvä liikunta- ja ulkoilumuoto se
todella onkin. Se edellyttää tosin, että on latuja ja ne pidetään kunnossa. Paakkolan kylällä on
hiihtoladut timmissä kunnossa hiihtäjien hiihdellä ja nauttia luonnossa, kiitos Alatalon Paavolle!
Viime syksynä aktiiviharrastajaporukka kunnosti hiihtolatuverkoston kanavasillat. Kiitos tiimille!

JÄSENASIAA

Kuten aina alkuvuodesta, on taas aika maksaa jäsenmaksut. Sinä kyläyhdistyksen jäsen tai uutena
jäsenenä mukaan tuleva, pyydän sinua ystävällisesti maksamaan tämän vuoden jäsenmaksun.
Jäsenyytesi pidät yllä maksamalla 5 € suuruisen jäsenmaksun, maksamalla sen pankkitilille tilille
FI47 5463 0850 0162 12 (Tervolan OP) tai voit maksaa sen myös kylätapahtumissa. Ole hyvä ja
ilmoita maksaessasi viestikentässä jäsenmaksua koskevien henkilöiden nimet.
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Kevätkauden aikatauluja
Nyt hetimiten tällä viikolla lauantaina 19.3. klo 11-14 on Paakkolan Pilkit 2022, tervetuloa mukaan
mukavaan tapahtumaan pitkän tauon jälkeen ja talkoovoimiakin tarvitaan.
Paakkolan PuuhaPirkot alkaa tauon jälleen kokoontua torstaisin ja seuraavan kerran to 24.3. klo
13.00 kylätalolla. Makrameesolminnan opettelulla aloitellaan ja keksitään tekemistä ja ideoita
yhdessä lisää.
Huhtikuussa, vappuaattona 30.4. klo 12.00 pidetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
kylätalolla.
Asioina:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille tili- ja vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, kokoukselle ennakkoon esitetyt asiat
8. Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
Samana päivänä ”Kylätalon köksät” järjestää vappumunkki-ja simaherkuttelut kylätalolla klo 1215.00 ja samaan aikaan niitä myös myydään kotipakettiin. Ole hyvä ja tee hyvissä ajoin
ennakkotilaus puhelimitse Nikuraution Elsalle puh 040 7553 010 tai sähköpostilla osoitteeseen
paakkola.kylayhdistys@gmail.com (simaa varten kannattaa olla pullot tai astia mukana).
Yhdessä laulellaan kevätlauluja!
Keskiviikkona 11.5. klo 18.00 on yhdessä Tervolan seurakunnan kanssa ”Yhteisvastuuilta”.
Kahvitellaan!
Kesäkauden suunnitelmista ja toiminnoista kerrotaan lisää seuraavassa KyläPostissa toukokesäkuun vaihteessa
Kyläyhdistyksen toiminnan painopisteenä ovat vuonna 2022 kylän ja kyläyhdistyksen toiminnan
monipuolistaminen. Uutta toimintaa pyritään kokeilemaan ja kehittämään, jotta kylätalolle saadaan
aktiivista käyttöä toimimaan kyläläisten talona, virityksiä on syyskaudelle Kivalo-opiston kanssa.
Niistä sitten lisää, kun on konkreettista kerrottavaa,
Kylätaloa ja Virkistysniemeä sekä telttoja, kalustoa ja tarvikkeita vuokrataan kokouksiin,
tapahtumiin, erilaisiin juhliin yms. Kyläyhdistyksen kotisivustolla kylätalo Suvantolan sivun
vasemmassa palkissa löytyy yhteydenottolomake (varauspyyntö) ja vuokraushinnasto. Lomakkeen
käyttö on toivottavaa, joskin asiasta voi myös soittaa tai lähettää viestiä. (Varauksia hoitaa
yhdistyksen tiedottaja Rauni Räty, raunimraty@gmail.com , puh 040 9659 800)
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