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KYLÄYHDISTYS RY. KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN  
 

TERVEHDYS PAAKKOLALAINEN! 
 

Kyläyhdistys haluaa tällä tiedotteella jakaa ajankohtaistietoa paakkolalaisille ja samalla kutsua mukaan kaikki 

keskustelemaan ja tekemään yhteistuumin myönteisiä tekoja kylän sekä kyläyhteisön hyväksi. 

– Yhdessä tehden. 
 

PAAKKOLAN PILKIT 
Perinteiset pilkit ovat lauantaina 1.4.2017, klo 11:00–14:00. Vielä ehdit ostaa pilkkikor-
tin tai useammankin useista eri paikoista Tervolassa. 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 saa-

tava tuotto käytetään Kylätalo -hankkeen toteuttamiseen. 
 

Talkoolaisia tarvitaan pilkkeihin. Tarjolla on tehtävää ja tekemistä. Talkoolaiset kokoon-
tuvat Paakkolan Kylätalolla, perjantaina 31.3.2017, klo 10:00. Lisätietoja antaa Pilkkivas-

taava Pekka Juopperi, puhelin 0400 891 421. 
 

PAAKKOLAN KYLÄPÄIVÄ 22.4.2017 
Paakkolalaiset kutsutaan viettämään yhteistä ja idearikasta kyläpäivää Paakkolan Kylätalo Suvantolaan lauan-

taina 22.4.2017, klo 11 alkaen. Kyläpäivä aloitetaan ruokailulla (tarjolla hernekeittoa ja lettuja), jonka jälkeen 

pohditaan ja ideoidaan yhdessä kylän kehittämistarpeita. 

 

Millaisia palveluita me paakkolalaiset tarvitsemme? Kanssamme ideoimaan saapuvat Kemistä Majakka ry:n 

Yhtä Köyttä -kehittämishankkeen työntekijät. Päätavoitteena hankkeessa on kehittää kylien tarpeista käsin hyvin-

vointipalveluita Meri-Lapin ja Pellon kylillä. Edellytyksenä ovat välimatka kuntakeskuksen palveluihin, kylän oma tarve 

ja motivaatio lähteä kehittämään kylän palveluita sekä fyysinen tila, jossa toimia. Tähän kehittämishankkeeseen vali-

taan kuusi kehittäjä-/pilottikylää, joista yhdeksi on tarjoutunut meidän Paakkola, ainoana Tervolasta. 

 

Edellä kerrotun ideoinnin jälkeen juodaan päiväkahvit kera nisun. Kahvien jälkeen n. klo 14:30 alkaa Paakkolan 
kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksessa käsitellään sääntöjenmääräämät asiat. 
 

Kyläyhdistyksen johtokunta toivottaa kaikki paakkolalaiset sankoinjoukoin kyläpäivään, ideoimaan ja kokoustamaan 

yhdessä – kylämme parhaaksi. – Tervetuloa! 
 

KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2017 
Kyläyhdistys, sen toiminta ja erilaiset tapahtumat sekä viihtyvyyttä parantavat teot kuten Kylätalo-hankkeen to-

teuttaminen edellyttävät talkoohenkeä ja vapaaehtoistoimintaa. Nyt jos koskaan, on tärkeää, että kaikki kylä-
läiset myös omalta osaltaan tukisivat tätä toimintaa, esimerkiksi jäsenmaksun muodossa. Jäsenmaksu on 
vuonna 2017 henkilöä kohden 5,00 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa pankissa tai Internetin kautta. Tilinumero 

on FI47 5463 0850 0162 12. Ilmoita viestikentässä jäsenmaksua koskevien henkilöiden nimet. 

 
KYLÄYHDISTYKSELLE OMA LOGO 
Kyläyhdistyksen johtokunta julistaa avoimen ideointikilpailun avatuksi, jonka tavoitteena on saada kyläyhdistyk-

selle oma logo. Logon ideoinnista ei makseta korvausta tai palkkiota. Johtokunta valitsee voittajan ja päättää palkitse-
misesta/palkinnosta parhaaksi katsomallaan tavalla. Logoideat tulee toimittaa sähköisessä muodossa 31.5.2017 men-
nessä sähköpostiosoitteeseen janne.okkonen(at)lshp.fi.  
 
ETSINTÄKUULUTUS 
Kylätalon kalustus kaipaa päivitystä. Erityisesti keittiön kylmälaitteet on uudistettava, nykyisten 

heikon yleisilmeen ja siisteyden vuoksi. Kyläyhdistys kuuluttaakin, onko varastossasi siistiä, toi-

mintakuntoista ja kylätalolle lahjoitettavaksi sopivaa (pienehköä) jääkaappia? Mikäli on ja haluat 

sen kylätalolle lahjoittaa, otatko yhteyttä Tommi Lempiäiseen, puhelin 041 440 8001 / sähkö-

posti tommi.lempiainen@tervola.fi. 
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KYLÄTALO -HANKE  
Edellisessä kylätiedotteessa kerroimme Paakkolan Kylätalo Suvantolan saneeraussuunnitelmista. Kyläyhdistys 

jätti Peräpohjolan Leaderille kehittämistukihakemuksensa 2.2.2017. Peräpohjolan Leader ja Lapin ELY-keskus 

ovat suorittaneet hakemuksemme ns. etukäteistarkastuksen. Tässä yhteydessä on ilmennyt tarve toteuttaa kiin-

teistössä kosteus- ja hometutkimukset. Tutkimukset kohdistuvat siihen osaan nykyistä taloa, jota ei suunnitel-

mien mukaan purettaisi. Rahoittaja haluaa varmistua, ettei rakenteissa ole mm. homeongelmia, jotka myöhem-

min voisivat estää talon käytön. Pahimmillaan talo voisi myöhemmin päätyä käyttökieltoon. Edellytetyt tutki-

mukset toteutetaan kevään 2017 aikana. Tutkimustulosten valmistuttua, tutkitaan ja käsitellään saneerausasia 

uudelleen, mikäli tälle aihetta ilmenee. Tarvittaessa asia tuodaan johtokunnan toimesta myös kyläyhdistyksen 

yleisenkokouksen käsiteltäväksi. 

 

Jo nyt voidaan todeta, ettei kylätalon saneeraus tule toteutumaan, alkaen alkukesästä 2017. Mitä todennäköi-

semmin kylätalohankekokonaisuus päässee etenemään kohti tavoitettaan aikaisintaan vuoden 2018 puolella. 

 

LINJA-AUTOPYSÄKKIKATOKSET 
Tervolan kunta lähestyi Paakkolan kyläyhdistys ry:ta kirjeellään, koskien linja-autokatosten poista-

mista Paakkolasta, joita on kylässä yhteensä 10 kpl. Kirjeessään kunta perustelee katosten poista-

mista Lapin ELY-keskuksen päätöksellä, viitaten mm. vähentyneeseen käyttötarpeeseen.  

 

Kirjeessään Tervolan kunta mainitsi, että se voi halutessaan ottaa alueen katoksia haltuun ja ylläpitää sekä hoi-

taa niitä Lapin ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. Samalla kunta tiedusteli kyläyhdistyksemme mielipidettä alu-

een linja-autopysäkkikatoksien säilyttämisestä/poistamisesta ja siitä, että olisiko kyläyhdistys valmis huolehti-

maan pysäkkien ylläpidosta? Paakkolan kyläyhdistys ry:n johtokunta on käsitellyt asian 20.3.2017 olleessa ko-

kouksessaan ja päättänyt esittää Tervolan kunnalle seuraavaa: 

• Kaikki Paakkolassa olevat linja-autopysäkkikatokset on säilyttävä ja niiden hoidosta sekä ylläpidosta vas-

tuu kuuluu ensisijaisesti kunnalle. 

• Toissijaisesti katosten sijainnista ja määrästä voidaan tarvekartoituksen jälkeen neuvotella, muttei tässä-

kään tapauksessa hoito- ja ylläpitovastuu voi kuulua kyläyhdistykselle. 

• Mikäli kunta on valmis korvaamaan katosten hoito- ja ylläpitokustannukset kyläyhdistykselle täysimääräi-

sesti, voidaan asiasta neuvotella erikseen. 

 

HYGIENIAPASSI -KOULUTUS 
Elintarviketurvallisuus- ja käsittelyvaatimukset edellyttävät niitä käsitteleviltä henkilöiltä osaa-

mista. Kyläyhdistys järjestää hygieniapassi -koulutuksen toukokuun aikana. Jotta koulutus to-

teutuu, on osallistujia oltava vähintään kuusi kappaletta. Kiinnostuitko? Ilmoittaudu koulutuk-

seen halukkaaksi jo tänään. Ilmoittautumiset Tommi Lempiäiselle, puhelin 041 440 8001 / sähköposti tommi.lem-

piainen@tervola.fi. Hygieniapassi -koulutus maksaa n. 55,00 euroa. Hintaan vaikuttaa mm. osallistuvien henkilöi-

den määrä. Mikäli kouluttaudut ja kiinnität itsesi kyläyhdistyksen talkoolaisreserviin, maksaa kyläyhdistys koulu-

tuksen. Talkoolaisreserviä hyödynnetään erilaisten tilaisuuksien kahvitus- ja ruokailutarjoilujen toteuttamisessa.  

 

KYLÄYHDISTYKSEN ON INTERNETISSÄ 
Paakkolan kyläyhdistyksen kotisivut ovat Internetissä: www.paakkolankylä.fi. Sivuilta löydät lisätietoa mm. Kylä-

talo-hankkeesta, kyläyhdistyksestä ja tulevista tapahtumista. Sivujen kautta voit myös tilata kylätiedotteet säh-

köpostiisi, ottaa yhteyttä kyläyhdistyksen johtokuntaan, antaen vaikka kehitysideoita. Kyläyhdistyksen kotisivut 

kehittyvät edelleen. 
 

Paakkolan kyläyhdistyksen löydät myös Facebookista: https://www.face-

book.com/paakkola.tervola/. Liity tykkääjien joukkoon, niin saat tuoreimmat tiedot 

käyttöösi, koskivatpa ne vaikka tulevaa toimintaa. 

 

HYVÄÄ KEVÄTTALVEA PAAKKOLALAISILLE JA TERVETULOA PILKKEIHIN! 
Toivottavat: Paakkolan kyläyhdistys ja sen johtokunta 


