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TERVEHDYS PAAKKOLALAINEN!
Kyläyhdistys haluaa tällä tiedotteella jakaa ajankohtaistietoa paakkolalaisille ja samalla aktivoida meidät kaikki
keskustelemaan ja tekemään yhteistuumin myönteisiä tekoja kylän sekä kyläyhteisön hyväksi.
– Nyt tarvitaan kulttuurillisia tekoja.
KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2016
Kyläyhdistys, sen toiminta ja erilaiset tapahtumat sekä viihtyvyyttä parantavat teot edellyttävät talkoohenkeä ja
vapaaehtoistoimintaa. Edelliset eivät kuitenkaan riitä kaikkeen, koska joidenkin asioiden edistämiseen tai toteuttamiseen tarvitaan myös taloudellisia voimavaroja. Siksi onkin tärkeää, että kaikki kyläläiset myös omalta
osaltaan tukisivat tätä toimintaa, esimerkiksi jäsenmaksun muodossa. Jäsenmaksu on vuonna 2016 henkilöä
kohden 5,00 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa pankissa oheisella pankkisiirrolla tai Internetin kautta. Tilinumero
on FI47 5463 0850 0162 12. Ilmoita viestikentässä jäsenmaksua koskevien henkilöiden nimet.
PAAKKOLAN PILKIT
Perinteiset pilkit ovat lauantaina 9.4.2016, klo 11:00–14:00. Pilkeissä on tarjolla pilkinnän lisäksi lämmintä juotavaa, syötävää ja ohjelmaa. Pilkkikortin voit ostaa Tervolassa mm. Tervakuksasta, Osuuspankista, S-kaupoista,
ST1-Mäkipeuralta ja useista muista liikkeistä. Kiinnitä huomiosi keltaisiin vihkosiin kassojen läheisyydessä.
Kortteja myyvät myös useat eri henkilöt. Pilkkikortin hinta on 10,00 euroa. Pilkkikortin lunastaneiden kesken
arvotaan mm. 10.000,00 euron lahjakortti, jolla voi suorittaa ostoksia K-ryhmän liikkeistä, joko kertaostoksena
tai käyttää sitä vähän kerrassaan vähittäisostoksiin. Muut palkinnot ovat katsottavissa uusimmasta Jokipostista
(ilm. 18.2.2016, ilmoitus etusivulla). Pilkeistä saatu tuotto käytetään mm. leikkikentän rakentamiseen sekä kylätalohankkeen aloittamiseen.
Talkoolaisia tarvitaan pilkkeihin. Tarjolla on tehtävää ja tekemistä. Talkoolaiset kokoontuvat Paakkolan nuorisoseuralla, perjantaina 8.4.2016, klo 10:00. Lisätiedot ja yhteydenotot kyläyhdistyksen puheenjohtajaan, Pekka
Juopperi, puhelin 0400 891 421.
VALOKUITUA SAATAVANA - Viimeinen kuulutus?
Vielä on mahdollista hankkia valokuituliittymä. Nyt liittymän hankintahinta määräytyy useiden tekijöiden summasta, joten aikaisemmin ilmoitettu ”pakettihinta” ei ole enää voimassa, johtuen siitä, että Paakkola katsotaan jo ns. rakennetuksi alueeksi. Vuoden 2016 kesällä kuituliittymän saanee vielä kohtuulliseen hintaan,
koska muualla Tervolassa on vielä kuituverkon rakentaminen menossa. Siispä liittymän toteutuskustannukset
ovat vielä jossain määrin kohtuulliset, koska olemassa olevaa rakennusresurssia voidaan hyödyntää Paakkolassakin. Myöhemmin liittymän hankintahinta muodostuu todellisien kustannusten mukaisesti ja perustuu erillistoteutukseen. - Hankitpa liittymän nyt tai huomenna, kyläyhdistys maksaa edelleen tukea 150,00 euroa kultakin
uutta liittymää kohden. Tiedustelut ja yhteydenotot: Tervolan Palveluverkot Oy, myyntikoordinaattori Markku
Mattila, puhelin 040 151 9791. – Toimi nyt.
KYLÄTALO -HANKE
Paakkolan kyläyhdistys on suunnitellut ja keskustellut eri tahojen kanssa jo varsin pitkään omasta Kylätalosta.
Kylätalo voisi parhaimmillaan palvella kyläläisten erilaisia tarpeita, kuten tarjota tilat harrastus- ja virkistystoimintaan sekä toimia erilaisten juhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikkana, mutta myös tarjota puitteet kokoontumisille että toimia erilaisten tapahtumien näyttämönä. – Kyläyhdistys on nyt liikkeellä tosissaan, mutta
tämä ei vielä riitä. Mukaan tarvitaan myös aktiivisia ja innokkaita kyläläisiä, siis meitä kaikkia paakkolalaisia.
Tule kuulolle ja vaikuta kanssamme. Kyläläisten yhteinen ”olohuone” toteutetaan yhdessä. – Tästä seuraavaksi.
PAAKKOLASSA KALEVALAN JA KYLÄLÄISTEN PÄIVÄ 28.2.2016, KLO 12:00 – On aika kulttuurillisten tekojen
Kyläyhdistys kutsuu meidät kaikki Paakkolan nuorisoseuralle kuulemaan ja keskustelemaan mm. Paakkolan pilkeistä, valokuidusta ja sen saatavuudesta (paikala Jarmo Ruohola Tervolan Palveluverkot Oy:sta) ja Kylätalo hankkeesta. Tarjolla on maittavaa hirvenlihakeittoa sekä kahvit kera kahvileivän. – Tervetuloa!

