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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. 
– Yhdessä eläen. 

 
KUULUMISIA MENNEISTÄ 
 

PAAKKOLAN PERINTEISET KEVÄTLAULUT 
Kylätalo Suvantolassa pidettiin toukokuun 27. päivä kevätlauluilta, johon osallistuikin n. 40 henkeä. Tilaisuus oli 
erittäin onnistunut, kun osallistujat innostuivat laulamaan ja viihtymään yhdessä. Osallistujia oli kylältä, kirkolta 
ja kaukaisimmat Naantalista. Palaute oli myönteistä ja toivottiinkin lisää erilaisia yhteislauluiltoja.  
 

KYLÄTALKOOT 
Paakkolan kylätalkoot pidettiin 10. ja 17. kesäkuuta, jolloin siivottiin roskista ja pajukoista Kylätalo Suvantolan 
piha-alue ja sen tonttiin rajoittuvien teiden varret sekä Jääkärimuistomerkki -niemi että Virkistysniemen alue. 
Siistiä tuli ja töitä pajukoiden raivaamiseksi jatketaan jo syksyllä. Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte talkoisiin. 
Erityiskiitos konemiehelle, joka ajoi pajut talkoohengessä pinoon! 
 

PAAKKOLAN HULAHULA SUOMI -JUHANNUS 
Paakkolan Virkistysniemen juhannusaaton perinteinen rantajuhla toteutettiin hieman 
uudistetussa formaatissa. Tarjolla oli ravintolateltassa juotavien lisäksi muurinpohjalet-
tuja, punaista juustoa (juustokeittoa) ja grillimakkaraa. Osallistujat olivat iloisia ja mie-
lissään tarjonnasta. Juhannusaattoa oli juhlimassa yli 300 henkeä, ja rantatiellä olikin 
paikoin ruuhkaa, kun n. 150 autoa tarvitsi parkkipaikkaa. 
 

Kyläyhdistys ja sen uutterat talkoolaiset ovat saaneet runsaasti kiitosta tapahtuman 
järjestämisestä. Uudistunut Virkistysniemi, teltta, tanssilava ja kokko sekä ohjelmalli-
nen puoli, jossa huomioitiin myös lapset, ovat olleet osallistuneiden vieraiden mieleen.  
 

Yhteiseen maailmanennätystanssin yritykseen osallistui 222 542 suomalaista yhtä aikaa ympäri Suomea ja Eu-
rooppaa! Myös Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Uudessa-Seelannissa sekä Afrikassa osallistuttiin yhteiseen tanssiin. 
Paakkolassa maailmanennätystanssiin osallistui 198 henkeä. Maailmanennätys jäi saavuttamatta, mutta tär-
keintä oli, että juhlimme 100-vuotiasta Suomea yhdessä, ilolla ja näyttävästi. 
 

VIRKISTYSNIEMI UUDISTUI 
Kylän yhteinen ulkoalue Virkistysniemi uudistui alkukesästä. Alueella toteutettiin maanrakennustöitä, joiden 
myötä alueella on oma P-alue uimarannan ja leikkikentän käyttäjille sekä isompi P-alue esimerkiksi matkailijoille. 
Alueen rantaviivasta ja muualtakin on poistettu ns. roskapuut sekä muutoinkin siistitty paikkoja. Alueelle tulee 
vielä pöytäkalusteita, roskiksia, ilmoitustaulu sekä kotaan laskutaso ja tulisijaan isompi tuhkalaatikko. Lisäksi alu-
eella tullaan toteuttamaan viherrakentamista. – Virkistysniemi jokimaisemineen on nyt lähempänä niitä tavoit-
teita, joita alueen kehittämissuunnitelmassa on kirjoitettu. Kyläyhdistys sai Tervolan kunnalta avustusta alueen 
kunnostukseen 2 200,00 euroa.  

 
PAAKKOLA PILOTTIKYLÄNÄ 

 
Paakkola hyväksyttiin Majakka ry:n Yhtä köyttä -kehittämishankkeen yhdeksi pilottikyläksi. 
Päätavoitteena hankkeessa on kehittää kylien ja kyläläisten tarpeista käsin hyvinvointipalveluita. 
Kehittäminen etenee kaksivaiheisesti. Ensiksi (syksy 2017-kevät 2018) kartoitetaan ja suunnitel-

laan palvelutarpeita sekä niiden tuottamismahdollisuuksia. Vaiheessa kaksi (syksy 2018-kevät 2020) siirrytään ns. to-
teuttamisvaiheeseen, jolloin suunnitelmista pyritään tekemään totta. Paakkolaan on muodostettu kehittämishank-
keen tueksi ns. pilottikylän johtoryhmä, johon kuuluvat: Maila Jurva, Maila Pursiainen, Marketta Ollonen, Jorma Peso-
nen ja Janne Okkonen sekä lisäksi kehittämishankkeen toimijoita. Marraskuussa (25.11.2017, klo 12:00) pietään ns. 
yleisötilaisuus kehittämishankkeen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Yleisötilaisuudesta kerrotaan enem-
män syksyllä ilmestyvässä kylätiedotteessa. 



PAAKKOLAN PAAKKOLAN KYLÄTIEDOTE 3/2017 6.7.2017 
KYLÄYHDISTYS RY.   

 
KYLÄTALO -HANKE  
Aikaisemmissa kylätiedotteessa on kerrottu Paakkolan Kylätalo Suvantolan saneeraussuunnitelmista ja siitä, että 
Peräpohjolan Leader ja Lapin ELY-keskus edellyttivät kosteus- ja hometutkimusten toteuttamista talossa. Edelly-
tetyt tutkimukset toteutettiin kevään 2017 aikana Inspecta Oy:n toimesta. Tutkimusten yhteydessä otettiin 10 
kpl erilaisia näytteitä, jotka analysoitiin laboratoriossa. Tutkimustulokset ovat yksiselitteiset ja lohduttomat. Ta-
lossa on laajalti erilaisia ongelmia, joiden vuoksi korjaus- ja saneeraustoimien laajuutta sekä tapaa on syytä poh-
tia että selvittää niitä ennen lopullisia päätöksiä. Tutkimusraportti sisältää vaihtoehtoiset toimenpidesuositukset, 
jotka ovat: 

1. Ulko- ja väliseinien rakenteiden uusiminen. Rakennuksen sisäilmaongelman kuntoon saamiseksi ulko- ja 
väliseinärakenteista tulisi poistaa laho- ja mikrobivaurioituneet rakenteet sekä eristeet riittävältä laajuu-
delta erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Mineraalivillapohjaiset eristeet tulee poistaa ja korvata. 
On huomioitava, että edelliset toimet tulevat aiheutumaan mm. pintarakenteiden ym. purku- ja ennallis-
tamistöitä sekä materiaalikustannuksia. Lisäksi yläpohja, ulkokate sekä sade- ja hulevesien poistot tule-
vat aiheuttamaan kustannuksia. 

2. Rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen. Kohteeseen kohdistuvat korjaustoimet voivat olla laa-
joja ja taloudellisesti merkittävän suuria. Lisäksi kohteeseen on tulossa lähivuosina mahdollisesti myös 
muuta peruskorjaustarvetta. Tässä tapauksessa kohteen purkamisen ja uudelleen rakentamisen kustan-
nuksia sekä korjaustöistä aiheutuvia kustannuksia on aiheellista selvittää ja vertailla.  

3. Ei toimenpiteitä. Tällöin kohteen toiminnan jatkumista tulee uudelleen arvioida ja varautua toiminnan 
siirtämiseen pysyvästi muualle.  

 

Johtokunta on käsitellyt asiaa ja päätynyt siihen, että asian tiimoilta tarvitaan lisäsuunnittelua, selvittämistoi-
menpiteitä sekä eri vaihtoehtojen välistä vertailua. Tavoitteena on, että asian tiimoilta olisivat esitykset kokonai-
suudessaan käsiteltävissä tulevassa yhdistyksen syyskokouksessa. Asian tiimoilta kerrotaan enemmän myös tule-
vissa kylätiedotteissa. 

 
KYLÄYHDISTYKSEN KUULUMISIA 
Kyläyhdistyksen jäsenmäärä on kehittynyt myönteisesti. Yhdistyksen jäsenmaksun on maksanut tälle vuodelle 
noin 200 henkeä. Kasvua edellisvuoteen on yli 100 %. – Johtokunta on saanut teiltä kyläläisiltä rakentavaa pa-
lautetta, mutta myös myönteistä ja kannustavaa viestiä. – Kiitos niistä kaikista! 
 

Johtokunta on pitänyt tälle vuodelle jo 9 kokousta. Kokouksissa on käsitelty laajalti erilaisia asioita, kuten Kylä-
talo Suvantolaan tai Virkistysniemeen liittyviä asioita, Yhtä köyttä-kehittämishankkeeseen, talkoisiin tai erilaisia 
tapahtumia koskeneita asioita. On kokouksissa käsitelty myös hankinta-asioita. Kyläyhdistykselle onkin hankittu 
uusi teltta (samanlainen ja kokoinen kuin aikaisempi), jonka hankintaan saimme Tervolan kunnalta avustusta 
3 500,00 euroa. Lisäksi kyläyhdistykselle on hankittu uusi munkkikeitin, käytettyjä keittiökojeita, -laitteita ja -
varusteita sekä hygieniapassikoulutettu 9 henkeä kyläyhdistyksen tarpeisiin.  
 

Kyläyhdistys luovutti taannoin Tasavallan Presidentti Sauli Niinistölle ja Rouva Jenni Haukiolle kirjan; Ylipaakkola 
- Kylä kahen puolen jokia. Samassa yhteydessä presidenttiparille esitettiin kirjallinen kutsu, joka koski uudistetun 
kylätalon vihkimistä käyttöön. Kyläyhdistys sai kesän kynnyksellä presidentin kansliasta virallisen vastauksen, 
jossa ensiksi kiitetään esitetystä kutsusta, mutta myös annetaan mitä kohteliaimmin kieltävä vastaus. – Onneksi 
näin. Olisihan hyvä olla se talo, joka vihkiä käyttöön.  
 

Tulevaa toimintaa: 
- 8.7.2017: Retki Oulaisiin, Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät. Hinta 20,00 € per henki (matka). Paik-

koja on vielä muutama jäljellä. Ilmoittautumiset pe 7.7. mennessä Marketta Olloselle: 040 777 8598. 
Lähtö tapahtuu Kylätalo Suvantolan pihalta aamulla klo 7.00. Paluu on illan aikana. 

- 28.7.2017: Kemijoen partaalla -yhteislauluilta Virkistysniemessä klo 18:00. Huom. säävaraus. 
- 26.-27.8.2017: Maaseudulta käsin -messut. Kyläyhdistyksellä telttaravintola, jossa tarjolla mm. tuoreita 

munkkeja, kuumia grillimakkaroita ja jotain ihan uutta. – Tule ja ylläty iloisesti! 
- 2.9.2017: Paakkolan Venetsialaiset Virkistysniemessä klo 19:00. 
- 9.9.2017: Peräkonttikirppis, Kylätalo Suvantolan piha-alue, klo 12:00-15:00. Myyntipaikka on maksuton. 
- Ennakkotieto syyskokouksesta, joka pidetään lauantaina 25.11.2017, klo 15:00 Kylätalo Suvantolassa. 
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KYLÄYHDISTYKSELTÄ SAA PALVELUA 
Tiesithän, että kyläyhdistykseltä voi tilata erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi pitopalvelun? Kyläyhdistys tuot-
taa mm. pitopalveluita ja palaute onkin ollut eriomaista, eikä kiitoksiltakaan ole onnistuttu välttymään. Palvelun 
laatu ja toteutustapa ovat olleet ensiluokkaisia, tarjoilut maittavat sekä hintataso kohtuullinen. Olethan tilauk-
sinesi liikkeellä ajoissa, koska tilauskirjat täyttyvät jo kovaa vauhtia. Kertyneet tuotot käytetään kyläyhdistyksen 
toiminnan ja hankkeiden tukemiseen sekä toteuttamiseen. – Tilaukset vastaanottaa Tommi Lempiäinen, puhelin 
041 440 8001. 

 
KYLÄYHDISTYKSEN ON INTERNETISSÄ 
Paakkolan kyläyhdistyksen kotisivut ovat Internetissä: www.paakkolankylä.fi. Sivuilta löydät lisätietoa mm. ky-
läyhdistyksestä ja sen tulevista tapahtumista. Sivujen kautta voit myös tilata kylätiedotteet sähköpostiisi, ottaa 
yhteyttä kyläyhdistyksen johtokuntaan, antaen vaikka kehitysideoita. Kyläyhdistyksen kotisivut kehittyvät edel-
leen. 
 

Paakkolan kyläyhdistyksen löydät myös Facebookista: https://www.facebook.com/paakkola.tervola/. Liity tyk-
kääjien joukkoon, niin saat tuoreimmat tiedot käyttöösi, koskivatpa ne vaikka tulevaa toimintaa. 

 
LINJA-AUTOPYSÄKKIEN KATOKSET POISTETAAN 

Tervolan kunta lähestyi taannoin Paakkolan kyläyhdistystä kirjeellään, koskien linja-autokatosten 
poistamista Paakkolasta, joita on kylässä yhteensä 10 kpl. Kirjeessään kunta perusteli katosten 
poistamista Lapin ELY-keskuksen päätöksellä, viitaten mm. vähentyneeseen käyttötarpeeseen. Ky-

läyhdistys antoi kirjeeseen vastineensa, ilmaisten vastustuksensa katosten poistamiseksi. Lapin ELY-
keskus on ilmoittanut kesäkuussa 2017, että sen urakoitsijan toimesta pysäkkikatokset poistetaan 
lähiaikoina.  

 
MUIDEN TOIMIJOIDEN TIEDOTETTAVIA ASIOITA 

 
VIERASLAJIPÄIVÄ 11.7.2017, KLO 12:00 KYLÄTALO SUVANTOLASSA 
Vieraslajikasvit ovat ihmisen tahattomasti tai tahallisesti luontoon ja ympäristöön levittämiä kasvilajeja. Tavalli-
simpia vieraslajeja ovat mm. lupiini, jättipalsami, ruttojuuri ja jättiputki. Vieraslajipäivässä saadaan tietoa 

- yleisimmistä vieraslajeista, niiden torjunnasta ja ennaltaehkäisystä 
- vieraslajilain pääsisällöstä ja sen merkityksestä 
- sekä vaihdamme kokemuksia kasveista ja niiden torjunnasta 
 

Alustuksen jälkeen siirrymme maastoon tutustumaan vieraslajien torjuntaan käytännössä, talkoiden merkeissä. 
– Onko piha-alueillasi torjuttavia vieraslajeja? – Tartu nyt tuumasta toimeen. Mukaan kannattaa varata maasto-

varustus, kumisaappaat ja käsineet. Kahvitarjoilu, tervetuloa! Tilaisuuden järjestäjä: Lapin Maa- ja 
kotitalousnaiset ry, Vauhtia Etelä- ja Länsi-Lapin vieraslajeille-hanke 
 

KIRJAT KOTHIN ASTI! – KIRJASTON KOTIPALVELU 
Kirjastohenkilökunta tarjoaa apua kirjojen valinnassa ja kuljetuksessa kotiovellesi asti. Käytössäsi on koko kirjaston 

kokoelma! Palvelu on ilmainen ja se on tarkoitettu ikääntyneille, liikuntaesteisille ja muille, joilla ei ole mahdollisuutta 

asioida itse kirjastossa. Asiakkaiksi pääsevät myös palvelutalojen ja vuodeosaston asukkaat sekä sairauslomalla ole-

vat. Laina-ajat ovat joustavat ja ne sovitetaan käyntikertojen mukaan, palvelun asiakkaiden myöhästymismaksuja ei 

peritä. Haluaisitko palvelun asiakkaaksi tai tunnetko henkilön, joka on jäänyt kaipaamaan kirjaston palveluja?  

Ota yhteyttä: hanketyöntekijä Pauliina Bomström / 040 151 9734 tai tervolan.kirjasto@tervola.fi  

 
 
HYVÄÄ KESÄÄ PAAKKOLALAISILLE JA KESÄPAAKKOLALAISILLE! 
Toivottavat: Paakkolan kyläyhdistys ja sen johtokunta 
 

 

http://www.paakkolankylä.fi/
https://www.facebook.com/paakkola.tervola/
mailto:tervolan.kirjasto@tervola.fi
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Kirjat kothin asti! 
Tervolan kirjaston kotipalvelu 

Käytössäsi on koko kirjaston kokoelma: 

• kirjat  
• äänikirjat 
• elokuvat  
• aikakauslehdet  
• musiikki 
• isotekstiset kirjat   
• selkokirjat 
• lautapelit 
• Celia-aineisto 

Kuka voi liittyä asiakkaaksi: 

• ikääntyneet 
• pitkäaikaissairaat 

Kuka voi liittyä asiakkaaksi: 

• ikääntyneet 
• pitkäaikaissairaat 
• liikuntaesteiset 
• sairauslomalla olevat 
• vammaiset 
• palvelutaloissa ja terveyskeskuksen 

vuodeosastolla asuvat 

Haluaisitko kirjaston kotipalvelun asiak-
kaaksi tai tunnetko henkilön joka on jäänyt 
kaipaamaan kirjaston palveluja? 

Ota yhteyttä hanketyöntekijään: 

Pauliina Bomström, 0401519734 

tervolan.kirjasto@tervola.fi  


