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HYVÄÄ SYYSKAUTTA PAAKKOLAN VÄELLE KESÄKUULUMISTEN JA
SYYSSUUNNITELMIEN KERA!
Nyt syysruskan värien aika koittaa,
se suven riemut voittaa.
On syysiltojen tunnelma.
Eipä hätää - kääriydytään kodin lämpimään rauhaan,
sytytetään kynttilät, kaadetaan seuraksi kuumaa juomaa
ja nautitaan hämärästä illasta!

PAAKKOLAN JUHANNUS
Ilo oli kauniina ja lämpöisenä Juhannusaattoiltana 25.6. viettää
yhdessä Paakkolan Juhannus 2021 – tapahtumaa. Väkeä oli illan
mittaan Juhannusta juhlistamassa n 150 henkilöä. Ohjelmana oli
perinteisesti kokkotulet sekä lättykahvi- ja
grillimakkaraherkuttelut ystävien ja tuttujen kanssa poristessa.
ÄMPÄRIPÄÄPÄIVÄT 9-10.7. pidettiin Tervolassa pitkän tauon
jälkeen kaksipäiväisenä tapahtumana. Helteisenä viikonloppuna
oli monenmoista nähtävää ja koettavaa eri kohteissa. Kyläyhdistyksemme munkkikahvio oli
yhtenä toimijana ”Käsityö- ja lähiruokapuistossa” kunnantalon tapahtuma- alueella lauantaina.
Tuoreiden munkkien lisäksi myynnissä oli kahvia, virvokkeita ja karkkeja. Ja kauppa kävi hyvin.
PAAKKOLAPÄIVÄÄ vietimme lauantaina 17.7.2021 kylätalolla. Lippu salkoon ja pöydät koreiksi
pistettiin jo aamutuimaan. Vieraamme, yliopistonlehtori Eemeli Hakoköngäs johdatti väkeä
muistelemaan ja keskustelemaan Paakkolan kylän ja sen asukkaiden elämästä ennen vanhaan
ja nykyään. Paikalla olikin runsaasti väkeä, 70 henkilöä. Lohikeitto ja mansikkakakkukahvit
maittoivat hyvin iloisen seurustelun kyydittämänä.

HENGELLISTEN LAULUJEN ILTA järjestettiin yhdessä
seurakunnan kanssa torstai-iltana 22.7. Uhkaava sadesää säikäytti emännät siirtämään
Virkistysniemeen suunnitellun tilaisuuden kylätalolle – No sitä sadetta ei sitten tullutkaan ja
vastedes pyrimme järjestämään tilaisuuden kauniissa Virkistysniemen maisemissa. Laulamassa
oli reilut parikymmentä henkilöä ja tietenkin kahvisteltiin.
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Juhlimisen ja markkinoiden ohessa häätyy tarttua välillä
raskaampaankin työhön. TELTTAPORUKKA on ahkeroinut
monet kerrat kesän mittaan teltan pystytys- ja
purkuhommissa, samoin RUOHONLEIKKUURINKI ja
VIRKISTYSNIEMITIIMI on pitänyt alueet kunnossa.
PUIDENSAHAUS- JA KLAPITALKOITA pidettiin touko- ja elokuussa.

ja
KEITTIÖTOIMIKUNTA tietenkin on ahkeroinut ruoat ja
leipomukset sekä tarjoilut kaikissa tapahtumissa.

TERVOLAN NUORISOVALTUUSTO
Tervolan kunta lähestyi kyläyhdistystä pyytäen nimeämään kylämme edustajan kunnan
nuorisovaltuustoon seuraavaksi toimikaudelle. Nuorisovaltuutetun tulee olla iältään 13-19 vuotias ja saimmekin Paakkolan edustajaksi Aapo Tepsan. – Toivotamme hänelle intoa ja tarmoa
nuorisovaltuutetun tehtävissä ja kutsumme hänet silloin tällöin johtokunnan kokouksiin.

SYYSKAUDEN TULEVAA TOIMINTAA
11.9. klo 12.00-15.00 LOUNASLAUANTAI kylätalolla.
Ennen ruokailua klo 12-13 hankekoordinaattori Seppo Kähkönen kertoo Kemijoen virkistyskäytön
kehittämishankkeesta ja herättelee kyläläisiä miettimään ja yhdessä keskustelemaan miten
kehittää Kemijoen virkistyskäyttöä ja Virkistysniemeä monikäyttöalueena. Tärkeää on myös
ideoida, mitenkä voidaan edelleen parantaa kylän tunnettavuutta ja vetovoimaa.

Lounastarjoiluna on nauriskeittoa alkuruokana ja jauhelihaperunalaatikko uunijuuresten kera
pääruokana sekä jälkkäriksi marjakiisseliä, unohtamatta pulakahveja. Lounaan hinta on 10€.
Muut syyskauden LOUNASLAUANTAIT ovat kuukauden toisena lauantaina eli 9.10 ja 13.11 ja
jälkimmäisen yhteydessä pidetään yhdistyksen syyskokous. Itsenäisyyspäivän juhlalounas on
6.12. ja joulukuussa on myös Kauneimmat Joululaulut-ilta yhdessä seurakunnan kanssa. Näistä
ilmoittelemme lisää myöhemmin ja syyskokouksesta ilmoitetaan virallisesti Kotikulmiltalehdessä.
MITÄ MUUTA TEHTÄISIIN? Onko sinulla idea tai ajatus siitä, mitä voisimme täällä Paakkolassa
tehdä ja harrastaa? Vireillä on kyläteatterin perustaminen, lauluiltoja, liikuntaa, lukupiiriä ym.
Näistä kerromme lisää yhteisissä tapaamisissa. Entä onko toiveita lähteä teatteriin, elokuviin,
konserttiin, näyttelyyn, ostosmatkalle?… ”Kyläkorvat” eli johtokunta kuuntelee ja ottaa
ilomielin ideoita vastaan!
Hyvää syksyä toivotellen, tapaamisiin ja kuulumisiin!
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