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PAAKKOLAN KYLÄTIEDOTE 3/2019
KOKOUSKUTSU

TERVEHDYS PAAKKOLAAN!
KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN
Kyläyhdistyksen johtokunta esittää yhdistyksen jäsenille kutsun, koskien sääntömääräistä syyskokousta.
AIKA:
PAIKKA:
ASIA:

23.11.20149, klo 16:00
Paakkolan Kylätalo Suvantola
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat eli yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2020, valitaan puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle (myös erovuoroiset
voivat tulla valituiksi) vuoden 2020 johtokuntaan.

TERVETULOA KOKOUKSEEN!
Paakkolassa 11.11.2019.

Paakkolan kyläyhdistyksen johtokunta

KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2019
Jäsenmaksu on vuonna 2019 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.

TULEVAA TOIMINTAA
Lounaslauantai 16.11.2019, klo 13-16, Kylätalo Suvantola. Hinnat: Aikuiset 8,00 € /hlö. Lapset (alle 12 v.) 4,00 €.
Lounaslauantai 23.11.2019, klo 13-16, Kylätalo Suvantola. Seuraa mainontaa.
Sääntömääräinen syyskokous, 23.11.2019, klo 16, Kylätalo Suvantola.
Itsenäisyyspäivän päivällisruokailu 6.12.2019, klo 15-18, Kylätalo Suvantola. Seuraa mainontaa.
Paakkolan kauneimmat Joululaulut 14.12.2019, klo 18:00, Kylätalo Suvantola. Seuraa mainontaa.
ON AIKA KIITOSTEN
Kylätalon ns. laajennusosa on remontoitu ja uusi ulkovarasto rakennettu sekä piha-aluetta kohennettu. Kaikesta tekemisestä ja
uutterasta talkootyöskentelyn tuottamasta ilosta kyläämme saamme kiittää kaikkia, eritavoin talkoisiin osallistuneita. Talkootyöstä laaditun kirjanpidon mukaan kuluneen suven ja syksyn aikana osallistui talkoisiin 23 eri henkilöä ja talkootunteja kertyi
yhteensä lähes 1 800 h.
Erityisen kiitoksen edellä mainittujen saavutusten aikaansaamiseksi haluan osoittaa yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja Marketta Olloselle. Marke on sinnikkäästi, päämäärähakuisesti ja isolla sydämellä hoitanut edellytykset kuntoon siten, että talkootyönä on voinut jälkeä syntyä. Kiitos Marke!
Kyläyhdistystoimintaan tulin mukaan vuonna -16. Ensin olin johtokunnan jäsenenä vuoden, kunnes 2017 aloitin puheenjohtajana.
Kohta päättyvä kolmen vuoden rupeama kyläyhdistyksen puheenjohtajana on ollut mielenkiintoinen, antoisa, mutta on se kysynyt voimiakin, toisinaan myös uskoa. Kaiken kaikkiaan näiden neljän vuoden aikana olemme saaneet vietyä kylää sekä kyläyhdistystä kohtalaisesti eteenpäin. Ostettiin kylätalo, remontoitiin se ja nyttemmin pihalla on myös uusi varasto. Virkistysniemi on siistitty ja laitettu paikat kuntoon. Kylätalon piha-aluetta, mutta myös kylänraittia on siivottu ja raivattu. Kylätalon varustetasoa on
parannettu ja yhdistyksen toimintaa kehitetty. Esitän kiitokset paitsi kaikille mukana olleille, mutta nimeltä mainiten Markelle ja
Elsalle sekä erityisesti Tommille! – Olette antaneet paljon itsestänne kyläyhdistykselle. Erityisesti kylätalon ja siellä harjoitettavan
toiminnan kehittämiseen sekä tuleville vuosille ulottuvien toimintaedellytysten luomiseen. Toivottavasti vapaaehtoistyötänne
osataan arvostaa.
Noin vuosi on aikaa siitä, kun oli keskustelua vuoden 2019 johtokunnasta. Olin jo tuolloin halukas luopumaan puheenjohtajuudesta. Suostuin jatkamaan, kun sovittiin, että johtokunnan jäsenien kesken jaetaan vastuita ja osallistetaan laajemmin väkeä tekemiseen. Näin tehtiin - ja hyvä niin.  Nyt on tietoa erilaisista asioista muodostunut useille eri henkilöille sekä taitoa hoitaa niitä
vastaisuudessakin. Ilmoitin yleisesti 31.3.2019 kylätalolla olleessa tilaisuudessa, että tulen luopumaan puheenjohtajuudesta,
etten aktiivisesti tule osallistumaan yhdistyksen toimintaan, johtuen mm. henkilökohtaisista syistä. Puheenjohtajan velvollisuudet
olen hoitanut yhdistyslain velvoitteen mukaisesti. Tapahtuneeseen ei ole liittynyt dramatiikkaa.
Lopuksi. – Kyläyhdistys toimintoineen ei enää ole se sama yhdistys, jonka puheenjohtajana aloitin vuonna -17. Erilaiset vastuut
mm. toimitalon myötä, ovat aikaisempia merkittävämmät. Toivon, että kehitys jatkuu ja vanhat sekä uudet toimijat tulevat onnistumaan pyrkimyksissään. Alkava vuosikymmen tuo mukanaan uudet haasteet. Niiden selättämiseksi kylä ja sen kyläyhdistys tarvitsevat enemmän kuin koskaan yksituumaisuutta, yhdessä tekemistä, erilaisuuden hyväksymistä sekä anteeksiantavaa mieltä. –
Hyvä ja vahva ME HENKI on onnistumisen sekä menestymisen tae.
Toivotan paakkolalaisille hyvää loppuvuotta sekä menestyksekästä ensi vuotta. Kyläyhdistykselle ja sen toimissa ahkeroiville toivon runsaita voimavaroja sekä tarmoa tuleviin haasteisiin!
Ystävällisesti ja kiitollisin mielin, Janne Okkonen

