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TERVEHDYS PAAKKOLALAINEN!
Kyläyhdistys haluaa tällä tiedotteella jakaa ajankohtaistietoa paakkolalaisille ja samalla kutsua mukaan kaikki
keskustelemaan ja tekemään yhteistuumin myönteisiä tekoja kylän sekä kyläyhteisön hyväksi.
– Me-henki on onnistumisen tae.
KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2017
Kyläyhdistys, sen toiminta ja erilaiset tapahtumat sekä viihtyvyyttä parantavat teot kuten Kylätalo-hankkeen toteuttaminen edellyttävät talkoohenkeä ja vapaaehtoistoimintaa. Nyt jos koskaan, on tärkeää, että kaikki kyläläiset myös omalta osaltaan tukisivat tätä toimintaa, esimerkiksi jäsenmaksun muodossa. Jäsenmaksu on
vuonna 2017 henkilöä kohden 5,00 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa pankissa oheisella laskulla tai Internetin
kautta. Tilinumero on FI47 5463 0850 0162 12. Ilmoita viestikentässä jäsenmaksua koskevien henkilöiden nimet.
PAAKKOLAN PILKIT
Perinteiset pilkit ovat lauantaina 1.4.2017, klo 11:00–14:00. Pilkkikortteja voi ostaa
useista eri paikoista Tervolasta. Kortteja myyvät myös useat eri henkilöt. Pilkkikortin
hinta on 10,00 euroa. Pilkkikortin lunastaneiden kesken arvotaan lahjakortteja:
1. arvo 10.000,00 €, 2. arvo 1.500,00 € ja 3. arvo 750,00 €. Pilkeistä saatava tuotto
käytetään Kylätalo -hankkeen toteuttamiseen.
Talkoolaisia tarvitaan pilkkeihin. Tarjolla on tehtävää ja tekemistä. Talkoolaiset kokoontuvat Paakkolan Kylätalolla, perjantaina 31.3.2017, klo 10:00. Lisätietoja antaa
Pilkkivastaava Pekka Juopperi, puhelin 0400 891 421.
KYLÄTALO -HANKE
Paakkolan kyläyhdistys osti Nuorisoseurantalon huhtikuussa 2016. Kyläyhdistys on suunnitellut talon saneerausta ja sen toteutusta. Kyläyhdistyksen syyskokous hyväksyi Kylätalo-hankkeen, joka toteutetaan vuoden 2017
touko-marraskuun aikana. Paakkolan Kylätalo Suvantola vihittään käyttöön tavoiteaikataulun mukaisesti joulukuussa 2017. Kyläyhdistys hakee rahallista tukea hankkeen toteuttamiseen Peräpohjolan Leaderilta. Haettava
tuki kattanee noin 1/3 osan hankkeen kustannusarviosta. Loput katetaan omarahoituksella ja lainalla.
Uusi Kylätalo Suvantola on erinomainen kokonaisuus esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Talon
kokonaispinta-ala on 237,6 m2. Talossa on varustus 100 hengelle, sisältäen uudet kalusteet ja astiastot, mutta
uusi talo pitää sisällään myös paljon muuta. Tiivistetysti voidaan kertoa, että pohjaratkaisu, sisä- ja ulkopinnat
sekä muodot kokevat täydellisen muutoksen, samoin talotekniikka kokonaisuudessaan.

Kylätalon muuttuu olennaisesti, kun nykyinen laajennusosa puretaan ja korvataan uudella, joka rakennetaan
Kemijoen puoleiseen päähän, jonne tulee mm. pääsisäänkäynti. Myös katto ja ulkoverhous muuttuvat.

Nykyisen, purettavan laajennusosan tietämille tulevat sisäänkäynnit valokuitukaappiin ja keittiöön sekä ikkuna
keittiön aputilaan / leivontatupaan. Paikoitusalue rakennetaan entisen urheilukentän kohdalle, josta mm.
vaihdetaan maa-ainekset. Parkkipaikka mitoitetaan 60 autolle.
Seuraavassa kylätiedotteessa kerromme lisää, monipuolisemmin ja enemmän Kylätalo-hankkeesta ja sen tiimoilta.

ETSINNÄN KOULUTUS JA POLIISIN JOHTAMA TALVIETSINTÄHARJOITUS 3.- 4.2.2017: Paikka: Varejoki, Tervola. Lisätietoja: www.paakkolankylä.fi
ILMOITTAUTUMISET 26.1.2017 mennessä: annikki.pandy@punainenristi.fi
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KYLÄTALON VUOKRAAMINEN
Kylätalon vuokrausta hoitaa Tommi Lempiäinen, puhelin 041 440 8001. Vuokraushinnat ja periaatteet ovat seuraavat: Juhlavuokra, 3 vrk (pe-su), hinta 350,00 €. Päivävuokra, 1 pv (klo 7-22), hinta 130,00 €. Kokousvuokra, 4h
(klo 7-22), hinta 50,00 €. Tommilta voi tiedustella talon vuokrauksesta, mutta myös tarvittavien järjestelyiden toteutuksesta.
VIRKISTYSNIEMI UUDISTUU
Kyläyhdistys toteuttaa ympäristö- ja maisemointirakentamista ranta-alueella (veneenlaskupaikka – uimaranta).
Toimenpiteisiin sisältyvät mm. parkkipaikan rakentaminen, viherrakentamista, kalusteiden uusimista ja lisäämistä sekä tarvittavien ns. lisävarusteiden asentamista. Yleisesti ottaen, koko ranta-alue siistitään ja saatetaan
edustavampaan kuntoon. Tämä kokonaisuus toteutetaan touko-kesäkuun 2017 aikana.
KYLÄYHDISTYKSEN ON INTERNETISSÄ
Paakkolan kyläyhdistyksen kotisivut on avattu Internetissä: www.paakkolankylä.fi. Sivuilta löydät lisätietoa mm. Kylätalo-hankkeesta, kyläyhdistyksestä ja
tulevista tapahtumista. Sivujen kautta voit myös tilata kylätiedotteet sähköpostiisi, ottaa yhteyttä kyläyhdistyksen johtokuntaan, antaen vaikka kehitysideoita.
Kyläyhdistyksen kotisivut kehittyvät edelleen.
Sivuille on tulossa myös muita osioita, joista kerromme tuonnempana, kun ensiksi olemme saaneet Paakkolan Kylätalo Suvantola toteutetuksi. Uusi kylätalo
mahdollistaa nykyiseen tilanteeseen verrattuna jotain ihan muuta.
Paakkolan kyläyhdistyksen löydät myös Facebookista: https://www.facebook.com/paakkola.tervola/. Liity tykkääjien joukkoon, niin saat tuoreimmat
tiedot käyttöösi, koskivatpa ne vaikka tulevaa toimintaa.
KYLÄYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA 2017
Kyläyhdistyksen syyskokous pidetVarsinaiset jäsenet
tiin 27.11.2016 Kylätalolla, jossa va- Puheenjohtaja
littiin uusi johtokunta. Johtokunta
Kylätalo -hankevastaava ja hankkeen
johtoryhmän puheenjohtaja
järjestäytyi 29.12.2016, jonka muVarapuheenjohtaja
kainen työnjako on kerrottu viereiVirkistysniemen huoltovastaava
sessä taulukossa.
Kyläyhdistyksen johtokunta kokoontuu säännöllisesti kuukausikokouksiinsa kylätalolle. Kokousajankohdat on nähtävillä yhdistyksen
nettisivuilta, kohdasta tapahtumat
(katso kunkin kuukauden kohdalta).

Janne Okkonen, 040 098 7204
janne.okkonen@lshp.fi
Hanna Salminen. 044 289 4797
hjsalminen@suomi24.fi

Messuvastaava
Sihteeri ja rahastonhoitaja
Keittiö- ja taloustoimikunnan jäsen
Johtokunnan varsinainen jäsen
Johtokunnan varsinainen jäsen
Johtokunnan varsinainen jäsen

Marketta Ollonen, 040 777 8598
marketta.ollonen@gmail.com
Martti Alaraatikka, 040 089 1381
Maila Jurva, 050 313 7800
Heikki Pesonen, 040 705 2982

Varajäsenet

Johtokunnan kokouksista julkaistaan uutinen, josta käyvät ilmi olennaisimmat asiat kokouksen tekemistä päätöksistä. Uutiset voi lukea
yhdistyksen nettisivujen etusivun
vasemmasta palkista, otsikon Uutisia Paakkolasta -alapuolelta.

Johtokunnan varajäsen
Pilkkivastaava
Johtokunnan varajäsen
Keittiö- ja taloustoimikunnan jäsen
Johtokunnan varajäsen
Kylätalo -hankkeen johtoryhmän jäsen
Johtokunnan varajäsen
Kylätalo -huoltovastaava ja -hankkeen
johtoryhmän jäsen
Johtokunnan varajäsen

OLLAAN KUULOLLA!

Johtokunnan ulkopuolinen toimija
Keittiö- ja taloustoimikunnan vastaava

Seuraava Paakkolan kylätiedote ilmestyy maaliskuussa 2017.

Pekka Juopperi, 040 089 1421
Elsa Nikurautio, 040 755 3010
Paavo Heikkilä, 040 587 1564
Kalevi Kanto, 040 558 0883

Tuomo Juopperi, 040 555 2571
Tommi Lempiäinen, 041 440 8001
tommi.lempiainen@tervola.fi

Kyläterveisin: Paakkolan kyläyhdistys ry.

