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TERVEHDYS PAAKKOLAAN! 
 

KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2019 
Kyläyhdistys, sen toiminta ja erilaiset tapahtumat sekä viihtyvyyttä parantavat teot edellyttävät talkoohenkeä ja 
vapaaehtoistoimintaa. Nyt jos koskaan, on tärkeää, että kaikki kyläläiset myös omalta osaltaan tukisivat tätä 
toimintaa, esimerkiksi jäsenmaksun muodossa. Jäsenmaksu on vuonna 2019 henkilöä kohden 5,00 euroa. Jä-
senmaksun voi maksaa pankissa oheisella laskulla tai Internetin kautta. Tilinumero on FI47 5463 0850 0162 12. 
Ilmoita viestikentässä jäsenmaksua koskevien henkilöiden nimet.  
 

KYLÄYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA 

Kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2018.  Syyskokouksessa hyväksyttiin vuodelle 2019 
toimintasuunnitelma, talousarvio ja kylätalon saneerauksen jatkosuunnitelma sekä valittiin yhdistykselle puheenjoh-
taja että uusia johtokunnan jäseniä ja vara jäseniä. Johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa 12.1.2019 ja kokoon-
pano on seuraava: 

Johtokunta asetti järjestäytymiskokouk-
sessaan myös ns. taloustoimikunnan, 
jonka kokoonpano on seuraava: Tommi 
Lempiäinen (puheenjohtaja), Elsa Niku-
rautio, Marketta Ollonen, Liisa Matilai-
nen ja Toini Heikkilä. 
 

VIIME VUODELTA 

Kesällä tehtiin remonttia Kylätalo Suvan-

tolaan ja talkoisiin osallistui runsas sekä 

erittäin ahkera joukko talkoolaisia. Kesän 

ja syksyn ahkeroineen talkoolaiset tekivät 

yhteisen retken. Ensiksi pysähdyimme 

Ranuan eläintarhalla ostamaan tuliaisia, 

josta matka jatkui Pudasjärven Livolle ja 

Rovaniemen Auttiin. Retkipäivä oli pitkä 

ja monivivahteinen, mutta kyllä reissu kannatti. Retken jälkeen istahdimme Kylätalolla, söimme maittavan illallisen ja 

rupattelimme mukavia. Kuljettajana meillä oli Riitta Järvinen ja alla Riitan bussi. – Kiitos kuskillemme vielä kerran! 

 

Viime vuonna järjestimme monenmoisia ja sisältöisiä tapah-

tumia. Olimme Maaseudulta käsin -messuilla, Ämpäripää -

tapahtumassa, vietimme Paakkola -päivän, pidimme yhteis-

lauluiltoja, laulettiin Kauneimmat joululaulut ja olihan ta-

lolla myös kirjanjulkaisutilaisuuskin. Muistamme myös kylä-

talon ympäristön raivaustyöt. – Maisema avautui! Talolla pi-

dettiin myös yksityistilaisuuksia edellisvuotta enemmän.  
 

Mieluisaa oli havaita, että kyläyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin tultiin kauempaakin, ja lähes aina tavattiin myös 
uusia osallistujia. Eri tilaisuuksien osallistujamäärät nousevat kerta kerralta. Esimerkiksi Kauneimmat joululaulut -tilai-
suudessa väkeä oli lähes 100 henkeä. Tilaisuudet on koettu mieluisiksi, hyvin toteutetuiksi, tarjoilut maittaviksi ja tun-
nelma viihtyisäksi. – Kyllä järjestetään vastakin, kun mukavaahan tämä yhdessä tekeminen toki on ja antoisaa myös 
järjestäjille. Mennyt vuosi oli edellisiä vilkkaampi. Teimme kyläyhdistyksen toiminnassa yhteensä lähes 7 tuhatta tal-
kootuntia yhteisen hyvän tavoittelemiseksi. Tämän vuoden tunnit taitavat mennä jo liki kymppitonnia, mikäli kaikki 
suunnitelmamme tulevat toteutumaan. 
 

TULEVAA TOIMINTAA 
Kaiken maailman lautapelejä -tapahtuma on Kylätalo Suvantolassa lauantaina 16.2.2018, klo 12:00. – Ota oma lauta-
pelisi mukaan ja pelataan porukalla. Illalla, klo 18:00 on Mistä tunnet sä ystävän -yhteislauluilta, jonka lomassa 
juomme kahvit mukavassa seurassa. – PS. Laulamme karaokea yhteislauluna.   -    TERVETULOA! 
 

Varsinaiset jäsenet 
Puheenjohtaja Janne Okkonen, 040 098 7204 

Varapuheenjohtaja Heikki Pesonen, 040 705 2982  

Sihteeri ja rahastonhoitaja  Marketta Ollonen, 040 777 8598 

Johtokunnan jäsen Maila Jurva, 050 313 7800 

Johtokunnan jäsen Paavo Heikkilä, 040 587 1564 

Johtokunnan jäsen Jorma Pesonen, 040 164 5506 

Varajäsenet 
Johtokunnan varajäsen Elsa Nikurautio, 040 755 3010 

Johtokunnan varajäsen Kauko Ylioinas, 050 598 9021 

Johtokunnan varajäsen Tuomo Juopperi, 040 555 2571 

Johtokunnan varajäsen, Kylätalo -vastaava Olavi Moisio, 045 270 1444 

Johtokunnan varajäsen Pasi Ruonakoski, 0400 814 751 

Johtokunnan ulkopuoliset toimijat 
Keittiö- ja taloustoimikunnan vastaava Tommi Lempiäinen, 041 440 8001 

Virkistysniemi -vastaava Hanna Salminen, 044 289 4797 

Alamaunun Pekka esiintyi Auttin NS:lla paikallisten  
pelimannien kanssa ja kylläpä peli kulki komiasti.  

tel:0505989021
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Laittakaa jo nyt mieleen lauantai 3.8.2019. Paakkolasta lähtee n. 50 hengen porukka kesäteatteriin Ouluun.  – Tästä 

lisätietoa aikanaan, mutta kerrotaan jo nyt, niin ei tule lähtö yllätyksenä. Kerro ajankohta myös kaverillesi.  
 

PAAKKOLAN TALVI 2019 
Paakkolan Talvi-tapahtuma on uusi tuttavuus ja peräti kaksipäiväinen koko-
naisuus.  Paakkolassa on järjestetty lähes taukoamatta pilkkikilpailut, al-
kaen vuodesta 1995. Ja pilkitään tänäkin vuonna, lauantaina 23.3.2019, klo 
11:00–14:00. – Kaiken ei tarvitse olla kuten ennen.  
 

Pilkkikilpailuun osallistuvien henkilöiden määrä on ollut jo useamman vuo-
den laskusuunnassa. Vaikka viime vuoden pilkit olivatkin taloudellisesti erit-
täin onnistuneet, päätimme, että kokonaisuuden tulee uudistua, unohta-
matta pilkkejä.  
 

Paakkolan Talvi-tapahtuman varsinainen tapahtumapäivä on sunnun-
taina 24.3.2019, klo 11:00 – 15:00. Kylätalon lähialueilla, niin jäällä kuin 
maalla, on monenlaista nähtävää, koettavaa ja tehtävää kaikenikäisille sekä 
kokoisille. Jääalueella ovat myös teltat, joista saa esim. kahvia ja munkkia 
tai grillimakkaraa. Kylätalolla on tarjolla lämmintä ruokaa ja muuta suuhun 
laitettavaa, huomioiden myös perheen pienimmät.  
 

Pilkkikortti vaihtoi nimensä. Paakkolan Talvi -arvat ovat tulleet myyntiin ja niitä on saatavissa hyvin varustel-
luista liikkeistä Kemissä, Keminmaassa, Torniossa, Tervolassa ja Rovaniemellä. Arvan hinta on 10,00 euroa. Ar-
van lunastaneiden kesken arvotaan lahjakortteja: 1. arvo 10.000,00 €, 2. arvo 1.000,00 € ja 3. arvo 500,00 €. 
Arvonta suoritetaan sunnuntaina, n. klo 14:30. Arpa oikeuttaa osallistumisen myös pilkkikilpailuun eli käy pilkki-
kortista. Huom. Pilkeissä on edelleen omat palkinnot. Arvan voi ostaa myös netistä: www.paakkolankylä.fi 
 

Talkoolaisia tarvitaan: Tarjolla on tehtävää ja tekemistä. Talkoolaiset kokoontuvat Paakkolan Kylätalo Suvanto-
laan, perjantaina 22.3.2018, klo 10:00. Lisätietoja antaa Janne Okkonen, puhelin 0400 8987 204. Talkoolaisia 
tarvitaan erilaisiin tehtäviin lauantaina, mutta erityisesti sunnuntaina. Ilmoittaudu talkoolaiseksi edellä mai-
nittuun numeroon.   
 

PAAKKOLA – SUOMEN ÄLYKKÄIN KYLÄ? 

Paakkola hyväksyttiin kisaamaan Suomen älykkäimmän kylän tittelistä. Koko 

maasta kilpailussa on mukana 32 kylää, joista neljä Lapista. Kisassa haetaan 

Suomen älykkäintä kylää. Voittajakylä valitaan asiantuntevan raadin päätök-

sellä vuoden 2019 lopussa. Valinnassa kriteereinä ovat muun muassa palvelu-

jen saatavuuden lisääntyminen ja tason nousu, idearikkaat ratkaisut ja aktiivi-

sesti osallistuvien kyläläisten määrä.  

 

Älykkyys ei ole aivan yksinkertainen, eikä ainakaan pieni termi. Älykkyys tarkoittaa esimerkiksi kykyä oppia uutta ja 
soveltaa oppimaansa ongelmien ratkaisuun. Suomen älykkäimmän kylän määrittämisessä ratkaisevaa on kylän kyky 
lisätä älyään, eli uusia toimivia ratkaisuja, tai parantaa jo olemassa olevia. – Voittaja huomataan ja siitä kuullaan. 

Ideointi ja suunnittelu on jo aloitettu kilpailun voittamiseksi. – Asenne ratkaisee: Tehemä pois! 

 

 
Kiitos ahkerille ja tarmokkaille talkoolaisille sekä kaikille hengessä mukana olleille vuodesta 2018! 
 
Kyläyhdistyksen tapahtumiin osallistui men-
neen toimintavuoden lähes 3 000 henkeä. 
Tästä vuodesta teemme edellistä ehomman. - 
Paakkola on meidän kaikkien yhteinen asia.  


