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Leppoisaa syksyä Paakkolan väelle!

Joella liikennettä, Paakkolassa”. Kuva Markus Keskimaunu/ Tervolan Ämpäripäät
facebook-sivustolla

Tämän vuoden ajankulussa on siirrytty vuoden viimeiselle neljännekselle. Kesän
sää olikin moninainen kesäkuun helteestä heinäkuun sateisiin ja elokuun lämmöstä
kauniiseen syyskuun väriloistoon. Kyläyhdistys pystyi koronatilanteesta huolimatta
järjestämään kesäkaudella Paakkolan Juhannus 2020 – tapahtuman, jossa väkä oli
illan mittaan Juhannusta juhlistamassa n 220 henkilöä. Samoin Paakkola-päivää
vietimme 18.7.2020 – mukavan yhdessäolon ja Ylimaunun Susannan säestämien
kesäisten
laulelmien
merkeissä.
Kyytipoikana
oli
lohikeittoa
ja
mansikkakakkukahvit.
”Laiska se töithään luettellee”, on pruukattu sanoa, mutta kerrotaanpa
kuitenkin talkooväen kesätöistä ja tulevista remontti- ja pihatyöistä
Kylätalolle voi nyt astella sisään uusilta portailta ja portaikkoon rakennetaan
piakkoin myös siirrettävä INVA-luiska. Päärakennus on saanut pintaansa uuden
mustan sokkeloinnin ja uusi varastorakennus on maalattu. Virkistysniemessä on
nyt pysyvä sähköistys ja ilmoitustaulu. Alueen aitaus sekä leikkikentän ja
oleskelualueen kalusteet on öljytty ja maalattu. Samoin rönsyävä pensikko on siellä
raivattu ja kaikin puolin alueen ulkoista ilmettä on siistitty. Uimakelit ovat ohitse,
joten laiturikin nostettiin viime viikolla talviteloille.
Syyskaudella kylätalon piha-aluetta kunnostetaan. Alaraatikan Paten firma on ajanut
pihaan täytemaata, joka osin on jo tasoitettu. Piha-alueella uusitaan myös valaistus.
Sisätiloissa tullaan uusimaan kylätalon keittiön alakaappeja, tiskipöydän kansi sekä
parantamaan
poistoilmastointi.
Monia
taitajia
ja
osaajia
tarvitaan
talkoisiin😊Tulethan mukaan, ajankohdista kutsu Paakkolan kylän whatsappryhmässä tai tekstiviestinä !
Oletko kiinnostunut järjestysmieskoulutuksesta?
Johtokunta on keskustellut järjestysmieskoulutuksen toteuttamisesta ja puheenjohtaja
Hannu Kaarakka on keskustellut asiasta AO Lappian koulutuspäällikkö Jani Harjun kanssa.
Koulutus on mahdollista toteuttaa, kunhan saadaan riittävä osallistujamäärä. Tätä
markkinoidaan myös muille Tervolassa toimiville yhdistyksille. Mikäli alustavasti jo
kiinnostuit, pistä viestiä whatsapilla tai soita sihteeri- Marketalle puh 040 777 8598 tai
tiedottaja- Raunille puh 040 9659800.

Tässä syyskauden tapahtumat ja tilaisuudet kylätalo Suvantolassa
Paakkolan
metsästysyhdistys ry.n
järjestämät Hirvipeijaiset
su 27.9.2020 klo 12-15

Lounaslauantai
lokakuussa 10.10.2020
klo 13-15

(Kylätalon tilavaraus)

ja samana päivänä
Paakkolan kyläyhdistys ry
sääntömääräinen
syyskokous 14.11.klo 15.00

Itsenäisyyspäivän
juhlalounas 6.12.2020
klo 13-15

Lounaslauantai
marraskuussa 14.11.
2020
klo 13-15

Kauneimmat
Joululaulut yhdessä
Tervolan srk kanssa
12.12. 2020 klo 16.00

Edellä mainitusti lauantaina 14.11. klo 15.00 on Paakkolan kyläyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous kylätalo Suvantolassa. Tällä tiedotteella kyläyhdistyksen
johtokunta esittää yhdistyksen jäsenille kokouskutsun saapua syyskokoukseen, jonka
asioina ovat yhdistyksen sääntöjen mukaiset ja ajankohtaiset asiat.

1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
2. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
3. Määrätään yhdistyksen toimihenkilöille, johtokunnalle ja toimikuntien jäsenille maksettavien
korvausten yleiset perusteet.
4. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
5. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten varsinaisten ja varajäsenten tilalle
6. Valitaan mahdolliset työryhmät seuraavaa vuotta varten
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi
8. Päätetään kokouskutsujen ilmoitustavasta
Syyskokous on oiva paikka yhdessä ideoida erilaista toimintaa ajatuksella että ”kylätalo
on kaikkien kyläläisten talo”. Tässäpä muutamia ideoita sytykkeeksi, jatketaan kun
tavataan!

Tee se itse sähkötyöt kotona -kurssi
Lukupiiri
Käsityöpiiri
Lauluillat
Yhdessä liikkuminen
Elokuvaillat

Erilaisia tiedotus- ja infotilaisuuksia
esim paloturvallisuus ,
kodinturva/turvakamerat,
sosiaaliturva & sosiaali- ja
terveyspalvelut, sähköinen asiointi

Näkemisiin ja kuulemisiin!
Tämä tiedote ja muutakin postia on mahdollista saada sähköpostiisi.
Ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi Raunille raunimraty@gmail.com

Paakkolan kyläyhdistys ry ja Kylätalo Suvantola
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/
Paakkolantie 345, 95325 PAAKKOLA

