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Talvinen tervehdys!
KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS VALITSI PUHEENJOHTAJAN,
UUDEN JOHTOKUNNAN JA TOIMI- JA VASTUUHENKILÖT SEKÄ PERUSTI KOLME
TOIMIKUNTAA VUODELLE 2021
Syyskokouksessa 12.12.2020 käsiteltiin ja hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä jäsenmaksu vuodelle 2021. Johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa
10.1.2021,jossa se nimesi toimikuntien ja tehtäväalueiden vastuu- ja toimihenkilöitä.

Puheenjohtaja Hannu Kaarakka, puh 0400 893 032
Varapuheenjohtaja Heikki Pesonen, puh 040 7052 982
Sihteeri Jorma Norman, puh 046 9624 001
Taloudenhoitaja Toini Heikkilä, puh 040 5716 121

Muut johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
Kauko Ylioinas

Tuomo Juopperi

Pasi Ruonakoski

Liisa Matilainen

Riitta Järvinen

Anna-Maija Tauriainen
Ari Maunu

Eri vastuutehtävissä:
Tiedottaja, Rauni Räty
Kylätalon huoltovastaava, Kauko Ylioinas
Virkistysniemi- vastaava, Liisa Matilainen

Keittiötoimikunnan vastaava, Elsa Nikurautio
Pilkki-, liikunta- ja harrastetoimikunnan vastaava,
Heikki Pesonen
Telttatoimikunnan vastaava, Hannu Kaarakka

Kylän vakinaiset
asukkaat, vapaa- ajan
asukkaat ja kaikki
muut kylän toiminnasta
kiinnostuneet ihmiset
muodostavat yhdessä
kylätoiminnan ja sen
yhteishengen. He
kaikki kyläyhdistyksen
jäseninä ovat
edesauttamassa
yhteistä toimintaa.
Kyläyhdistyksen
toiminnan ja
tapahtumien
toteuttaminen sekä
erilaiset kylän
viihtyvyyttä parantavat
teot tarvitsevat
onnistuakseen
perinteistä, kaikkia
osallistavaa kyläväen
talkoohenkeä ja
vapaaehtoistoimintaa.

Sinä kyläyhdistyksen jäsen tai uutena jäsenenä mukaan tuleva
Jäsenyytesi pidät yllä maksamalla vuosittain 5 € suuruisen jäsenmaksun.
Jäsenmaksukeruuta toteutetaan helmi-maaliskuulla jalkautettuna
johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden toimesta. Eli joku päivä kylällä
asuvan ovella kolkuttaa tai ovikelloa rimpauttaa maskikasvoinen
kyläyhdistysaktiivi. Hänelle on turvallista ovi avata ja siten voit helposti
jäsenmaksusi maksaa ja vaihtaa muutenkin kuulumisia ja ajatuksia.
Jäsenmaksun voi maksaa myös kylätapahtumissa, joita on vasta kesän
korvalla tai tilille FI47 5463 0850 0162 12. Ole hyvä ja ilmoita maksaessasi
viestikentässä jäsenmaksua koskevien henkilöiden nimet.

Kuluvan vuoden 2021 toimintaa ja uuden ideointia
Koronavirusepidemian vuoksi jouduimme jo viime vuonna supistamaan kyläyhdistyksen
toimintaa. Edelleen tänä talvena koronaepidemian vallitessa joudumme pistämään
tauolle tavanomaisia ja perinteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Lounas-lauantaita emme
voi järjestää nyt helmikuussa eikä todennäköisesti maaliskuussakaan. Toivotaan, että
voidaan ainakin kesällä juhlistaa Paakkolan Juhannusta ja Paakkola-päivää.
Perinteistä Paakkolan Pilkit- tapahtumaa ja arpajaisia ei järjestetä tänä keväänä. Sen
sijaan olosuhteiden salliessa suunnitellaan toteuttaa muita osallistavia tapahtumia ja
harrastetoimintoja myöhemmin keväällä ja kesäkaudella (esimerkiksi liikuntapäivä,
kalastusjuttuja tai ”Paakkolan Olympialaiset”). Ja hiihtäjillehän on kylällä latu taas
kunnossa hiihdellä. Tulevaa toimintaa nimetty toimikunta ja johtokunta suunnittelee ja
kerro ihmeessä myös oma mahdollinen toiminta- tai tapahtumaideasi - Lisää asiasta on
luettavissa seuraavassa KyläPostissa.

Muutoin toteutetaan olosuhteisiin soveltaen syyskokouksen vahvistamaa
toimintasuunnitelmaa 2021
Kyläyhdistyksen toiminnan painopisteenä ovat vuonna 2021 kylän ja kyläyhdistyksen
toiminnan monipuolistaminen. Uutta toimintaa pyritään kokeilemaan ja kehittämään,
jotta kylätalolle saadaan aktiivista käyttöä toimimaan kyläläisten talona. Tarkoituksena
on järjestää vaikkapa karaokeiltoja, teemallisia tiedotus- ja koulutustilaisuuksia (esim
EA-koulutus, kodinturva, paloturvallisuus, palo- ja pelastusharjoitukset, sähköinen
asiointi). Tänä vuonnakin toteutetaan pikku remontteja kylätalolla ja Virkistysniemessä.
Kylätalolla kunnostetaan keittiötä, WC-tiloja ja piha-aluetta. Virkistysniemessä on
ajankohtaista kunnostaa grillikotaa, siistiä ympäristöä ja parantaa viheraluetta.
Kylätaloa ja Virkistysniemeä sekä telttoja, kalustoa ja tarvikkeita vuokrataan kokouksiin,
tapahtumiin, erilaisiin juhliin yms. Kyläyhdistyksen kotisivustolla kylätalo Suvantolan
sivun vasemmassa palkissa löytyy yhteydenottolomake (varauspyyntö) ja
vuokraushinnasto. Lomakkeen käyttö on toivottavaa, joskin asiasta voi myös soittaa tai
lähettää viestiä. Varauksia tänä vuonna hoitaa yhdistyksen tiedottaja Rauni Räty
raunimraty@gmail.com ,puh 040 9659 800)
Ja sangen mukavaa olis saada vastavuoroistakin viestiä. Tapahtuma- tai
toimintaidean, kysymyksen tai minkä tahansa asian tullessa mieleesi, ota ihmeessä
yhteyttä. Kaikki eri kanavat on käytössämme nykyajan malliin eli facebook, whatsapp,
lomake kotisivustolla, viestit ja sähköposti… tai ihan vaan soittamalla kännykällä ja
tavatessa keskustelemalla.
Käväse myös uusitulla kotisivustolla https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/
josta löydät tietoa kyläyhdistyksen, kylätalo Suvantolan ja Virkistysniemen
tapahtumista.
Valkohanki kimmeltää,
oksat peittää kuura, jää.
Hymyyn käy jo päivän suu,
alkoi nyt jo helmikuu?
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