
 

 

Hyvää kesää Paakkolan väki!  

Kesä saapui, tuomaan myöskin valoa ja aurinkoa tähän poikkeukselliseen 

elämäntilanteeseen koronaepidemian ja pandemian keskellä. Kokoontumisrajoitteita 

väljennetään kesäkuun alussa ja kyläyhdistyskin voi toteuttaa kevätkokouksen ja muita 

tapahtumia. 

TÄSSÄ TÄRKEÄT TAPAHTUMAT JA PÄIVÄMÄÄRÄT KESÄKAUDELLA  

Perjantai 5.6. on Maailman ympäristöpäivä, jolloin klo 11.00 alkaen on 

Kylätalo Suvantolassa kiinnostavaa tietoa ja kuulumisia. ”Lapin Vieraskasvit 

tunnetuksi ja haltuun” -hankkeesta tulee kertomaan Lapin Maa- ja kotitalousnaiset 

ry:n toiminnanjohtaja Paula Aho. Mikäli ympäristön suojelu ja haitalliset 

vieraskasvit esimerkiksi kylällä parissa paikassa kasvava jättiputki ja pientareita 

valtaava lupiini sekä niiden hävittäminen kiinnostavat, tule mukaan! 

https://lappi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/lapin-vieraskasvit-tunnetuksi-ja-

haltuun-hanke-14365 

                           

 

Sunnuntaina  7.6.  klo 14.00  on Paakkolan kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen 

kevätkokous kylätalo Suvantolassa. Tällä tiedotteella kyläyhdistyksen johtokunta  

esittää yhdistyksen jäsenille kokouskutsun saapua kevätkokoukseen, jonka asioina 

ovat  yhdistyksen sääntöjen mukaiset ja ajankohtaiset asiat. Tervetuloa. 

 

Valtakunnallinen Avoimet kylät – tapahtumapäivä lauantaina 13.6. on tänä 

vuonna vallitsevan koronatilanteen vuoksi täysin verkkotapahtuma. 

Tavoitteena  on kannustaa kyliä mukaan päivään ja mahdollisuutena onkin saada 

omalle kylälle valtakunnallista näkyvyyttä. Kyläyhdistyksemme julkaisee 

tapahtumapäivänä ihan uuden videon, jossa esitellään kyläyhdistyksen toimintaa 

ja tämän vuoden tapahtumapäivän teeman mukaisesti kylän ulkoilu- 

harrastuspaikkoja. Tuolloin 13.6. www.avoimetkylat.fi – sivustolla  julkaistaan 

karttapohja, josta pääsee tutkimaan linkkejä kylien somekanaville ja verkkosivustoille. 

Paakkolan video löytyy tuolloin kotisivuiltamme ja kylän facebook-sivuilta ja se on 

linkitettynä valtakunnalliseen tapahtumaan. Nyt on siis kotisohvalla tai missä vaan 

mahdollista kuulla ja katsella miltä Suomen kylissä  näyttää 2020! 

 

Samana lauantaina 13.6. klo 11-16  Kylätalo Suvantolassa Anu Rastas kouluttaa 

Geökätköilyyn kännykän Geocoaching-sovellusta käyttäen. Se on nykyaikaista 

aarteenetsintää, jossa haetaan toisten harrastajien piilottamia geokätköjä gps-laitteen tai 

kartan avulla. Geokätköjä on kaikkialla, Paakkolassakin kolme. Kätköjen etsiminen on 

mukavaa ulkoilua kaikenikäisille ja yhdessä ystävien ja perheen kanssa. 

 

Kurssin hinta kahveineen on 25 euroa/ osallistuja, käteismaksu paikan päällä 

(korttimaksu ei käy). Ilmoittaudu mukaan 5.6. mennessä marketta.ollonen@gmail.com. 
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Paakkolan Juhannusta juhlitaan yhdessä aattoiltana 19.6, 

alkaen klo 18.00 lipunnostolla kylätalolla ja jatkuen 

Virkistysniemessä  

▪ klo 18.00 lipunnosto salkoon Kylätalolla 

▪ klo 19.00 juhannuskokko lapsille ja klo 22.00 aikuisille  

▪ lättykahvit, vaahtokarkkien ja  makkaranpaistoa, mukavaa 

yhdessä oloa, musisointia ja yhteislaulua   

 

Paakkolan kyläpäivä ja samassa yhteydessä Lounas-Lauantai  järjestetään 

18.7. 2020 klo 11-n15.  Tästä tulee myöhemmin lisää tietoa niin lehtisenä kuin 

kotisivuille ja facebookiin. Suosittua Lounas-Lauantaita tullaan jatkossa järjestämään 

säännöllisesti kuukausittain 

 

MUUTA AJANKOHTAISTA KERROTTAVAA 

❖ Nopeusrajoituksen asettaminen yhdystielle19575 Ylipaakkola, Tervola. 
Lapin ELY-keskus on hakemukseemme 30.4.2020 tehnyt  tieliikennelain 25 §:n 

1 mom nojalla päätöksen  asettaa yhdystielle 19575 Ylipaakkolan kohdalle 

uuden paikallisen alennetun nopeusrajoituksen. Näin uusi nopeusrajoitus 60 

km tunnissa on Paakkolantiellä välillä K.Yliraatikka – Raiskunaukion eteläpää. 

Tiedote päätöksestä on luettavissa Kylätalon ilmoitustaululla ja merkit 

maastoon tulevat piakkoin. 

 

❖ Kyläyhdistys haki huhtikuussa Tervolan kunnalta, hakukuulutuksen 
mukaisesti, avustusta kylän viihtyisyyttä lisääviin hankkeisiin. 
Kyläyhdistykselle myönnettiin avustusta yhteensä 5880€;  määräraha tullaan 

syyskokouksen hyväksymän  toimintasuunnitelman mukaisesti käyttämään  

mm Suvantolan piha- ja P-alueen kunnostukseen,  talon sokkelin levytykseen, 

ulkoportaikon ja INVA-luiskan rakentamiseen  sekä Virkistysniemessä olevien 

kodan ja lasten leikkikenttävälineiden kunnostamiseen.  Talkoita tullaan kesän 
ja syksyn mittaan järjestämään ja niistä keskustellaan kevätkokouksessakin. 

Monia taitajia ja osaajia tarvitaan      Tulethan mukaan! 
 

JÄSEN- JA TIEDOTUSASIAA 

 
- Kyläyhdistyksen jäsenmaksusta  (5€/hlö) kerrottiin vuoden  ensimmäisessä 

kylätiedotteessa tammikuussa. Mikäli huomaat, että Sinulla on jäsenmaksu 

vielä maksamatta, niin voit maksaa sen tilille  FI47 5463 0850 0162 12   tai 

kesän tapahtumien yhteydessä, Kiitos. 

- Kyläyhdistyksellä on useita tiedotus- ja viestintäkanavia käytössä. On tämä 

n 3 kertaa vuodessa jaettava kylätiedote, tapahtumissa ja kokouksissa 

tapahtuva tiedotus ja sitten ne some-kanavat eli netissä kyläyhdistyksen 

kotisivut ja facebook-sivu sekä Paakkolan kylä -niminen WhatsApp- ryhmä. Sen 

käyttöön tarvitsee olla nettiyhteyksin varustettu ns älykännykkä.  

- WhatsApp ryhmässä voi jokainen viestiä ja lukea yhteisiä ja ajankohtaisia 

mielenkiintoisia asioita. Mikäli haluat liittyä mukaan, lähetä liittymispyyntö 

sihteeri-Marketalle marketta.ollonen@gmail.com; puh 040- 7778 598 tai 

minulle tiedottaja- Raunille, raunimraty@gmail.com puh 040 9659 800. 

 

Näkemisiin ja kuulemisiin 
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