
 Hyvää kesää Paakkolan väki!    

 

Laineiden liplatusta,  

valoa auringon, 

nauti hetkestä, 

nythän kesä on. 

 

Ja kohta vietetään yhdessä Paakkolan 

Juhannusta 

 

"Juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas on sininen. Pirtti on jo pesty, 

puhtoinen, pihamaakin laastu on. Koivujen lehvät portailla huiskii, kesän 

juhlasta pihlajat kuiskii. Metsiköstä kielot kannettiin, sinikukat huoneisiin.  

Arkityönsä väki lopettaa, kaikki iltaa jo odottaa. Virkistysniemeen kokot 

kohoaa, kunhan ilta ennättää. Sielläpä silloin laulut ne soivat, suuret, pienet 

kun karkeloivat. Räiskyellen kokot palavi, makkarat ja lättykahvit maistuvi „    

                 

Paakkolan Juhannusta juhlimme yhdessä aattoiltana 

25.6. alkaen klo 18.00 lipunnostolla kylätalolla ja 

jatkaen 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, karaoke- ja yhteislaulua ja 

jalallakin voi lavalla koreasti mennä  

 

 

     
 

 

 

 

 

Paakkolan kyläpäivää eli jo perinteeksi muodostunutta 

Paakkola-päivää  vietämme heinäkuisena lauantaina 17.7. 2021 

 

Aloitamme klo 12.00 lounaalla (lohikeitto/lihakeitto kera leivän, lisukkeiden ja 

juomien. Jälkiruokana on mansikkakakkukahvit. Lounaan hinta 8€.  

Tarkoituksena on yhdessä muistella Paakkolan kylän historiaa ja elämää, 

Paikalle pyritään saamaan paikallishistoriaa tutkinut henkilö kertomaan ja 

tietysti oman kylän väellä on muistoissaan monenmoista tarinaa jaettavaksi. 

 

Samalla voi hankkia, ellei jo ole tai lahjaksi, Ylipaakkolan kyläkirjan- Meän kylä 

kahta puolen jokia tai Auno Kuirin ja Heikki Mikkolan Palveluksia Isänmaalle -

kirjan, jossa lähdeaineistona 200 kenttäpostikirjettä viimeisten sotien ajalta. 
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Paakkolan kyläyhdistys ry  ja Kylätalo Suvantola 
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/  
Paakkolantie 345, 95325 PAAKKOLA  
   

Suosittuja Lounas-Lauantaita tullaan pitkän tauon jälkeen syksystä 

alkaen järjestämään säännöllisesti kuukausittain. Niistä tiedotamme lisää 

myöhemmin  

 

MUUTA AJANKOHTAISTA KERROTTAVAA 

❖ Kyläyhdistyksen kevätkokous pidettiin lauantaina 12.6.2021. Siinä käsiteltiin 

sääntömääräisinä asioina viime vuoden toiminta ja taloudenhoito sekä 

toiminnantarkastuskertomus ja yhdistyksen sääntöjen uudistaminen. 

Johtokunta ja toimihenkilöt ovat taloutta, toimintaa ja hallintoa hyvin hoitaneet. 

Samoin yhteinen talkootoiminta kylätalon ja sen piha-alueen ja Virkistysniemen 

kunnostustyössä sekä eri tapahtumien toteuttamisessa oli aktiivista, reilusti yli 

2000 työtuntina.  

 

❖ Ruohonleikkuuringin on johtokunta perustanut ja ruohoa on jo muutama 

kerta leikattukin ajoleikkkurilla sekä kylätalo Suvantolan pihapiirissä että 

Virkistysniemessä. Rinkiin tarvitaan lisää tekijöitä; tarkoituksena itse kullekin 1 

vuoro kesässä. Tulethan mukaan, ilmoittaudu rinkiin joko Paakkolan kylä- 

whatsappryhmässä tai soittamalla/viestinä Kaarakan Hannulle puh 0400 

893032 tai hannukaarakka@gmail.com 

 

❖ Jäsen- ja tiedotusasiaa 

- Kyläyhdistyksen jäsenmaksusta  (5€/hlö) kerrottiinkin jo  vuoden  

ensimmäisessä kylätiedotteessa tammikuussa. Mikäli huomaat, että Sinulla on 

jäsenmaksu 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 ”KyläPosti” tiedotteena, tapahtumissa ja 

kokouksissa tapahtuva tiedotus ja sitten ne some-kanavat eli netissä 

kyläyhdistyksen kotisivut ja facebook-sivusto sekä Paakkolan kylä -niminen 

WhatsApp- ryhmä. Lisäksi on whatsappryhmät talkooporukalle ja telttaryhmälle. 

Näiden käyttöön tarvitsee olla nettiyhteyksin varustettu ns älykännykkä, 

jollainen varmaan useilla onkin.  

- WhatsApp ryhmässä voi jokainen viestiä ja lukea yhteisiä ja ajankohtaisia 

mielenkiintoisia asioita. Mikäli haluat liittyä mukaan, lähetä liittymispyyntö 

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

 

❖ Tervolan kunnan nuorisovaltuustoon on aika valita uusi edustajisto ajalle 

elokuu 2021. heinäkuu 2023. Nykyiset nuorisovaltuutetut ovat tyytyväisiä 

valintasysteemiin – eli nuoret tulevat eri puolilta kuntaa ja edustavat samalla 

oman kylänsä asioita. Paakkolan kylästä on kuluvalla kaudella Emma Tepsa 

toiminut nuorisovaltuustossa ja häneltä tietysti kysytään halukkuutta 

jatkaa tehtävässään ja ellei hän jatka, etsintäkuulutetaan uutta nuorta 

vaikuttajaa tilalleen. Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen mukaisesti 

kyläyhdistykset  tai -toimikunnat nimeävät alueeltaan yhden valtuutetun, jonka 

jälkeen nuorisovaltuusto valitsee varajäsenet ennakkoilmoittautuneiden listalta 

tai muulla tavoin sopivaksi katsomansa ehdokkaan. Samoin toimitaan, mikäli 

kylät eivät ole määräaikaan mennessä nimenneet ehdokastaan. 

Nuorisovaltuuston asettamisesta vastaa kunnanhallitus. 

 

Näkemisiin ja kuulemisiin kesän tapahtumissa ja talkoissa! 
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