
PAAKKOLAN KYLÄYHDISTYS RY  

 

AJANKOHTAISTA KYLÄPOSTIA 

Tapahtumia marras- ja joulukuussa 

 
- la 13.11.2021 klo 12.00 kyläyhdistyksen syyskokous ja 
kokousväen lounas 

▪ syyskokous alkaa klo 12.00 ja sen jälkeen kokousväelle 
maksuton lounas.  

▪ Arvontaa 
 vasemmalla palstalla voit lukea lisää!  

 

-  ma 6.12. 2021 klo 13.00 ”Paakkolan Linnan juhlat” - 
Itsenäisyyspäivän juhlalounas ja pientä ohjelmaa 

▪ Juhlaväen vastaanotto, musiikkia, pikku puhe 
▪ Juhlalounas: karjalanpaisti, perunat, uunijuurekset, salaatti, leipä 

lisukkeineen; jälkiruokana luumumousse.  
▪ Täytekakkukahvit 
▪ Arvontaa 

Lounaan hinta 10€; yli 80- vuotiaille Paakkolan kylässä asuville 
lounas on maksuton ja heille kuljetus järjestetään tarvittaessa. 
 

- la 11.12.2021 klo 15.00 Kauneimmat joululaulut yhdessä 
Tervolan seurakunnan kanssa.  

▪ Seurakunnan ohjelmaosuus ja yhteislaulua 
▪ Glögi, joulupuuro  ja sekahedelmäsoppa kera kinkkuleivän ja 

päätteeksi torttukahvit.  
▪ Arvontaa 

Hinta 5€.  
 

Uutta toimintaa  
Paakkolan Puuhapirkot on avoin harrastusryhmä, joka on jo pari 

kertaa kokoontunut pöytäliinojen ompeluun ja neuletöihin. Naiset 
kutovat pääasiassa sukkia, toki lapasia, huiveja ja myssyjäkin voidaan 
tehdä. Neuletyöt lahjoitetaan Tervolan seurakunnan diakoniatyöhön ja 
ne tullaan pistämään pukinkonttiin mm lapsiperheille ja vanhuksille. 
Lankoja on saatu seurakunnalta ja itse kullakin on omia  lankaylijäämiä ja 
näin ne saadaan hyvään käyttöön.  Puuhapirkoissa tullaan harrastamaan 
myös ohjattua jouluaskartelua ja makrameetöitä tai mitä vaan porukalla 
ideoidaan.  Tule mukaan, kokoontuminen torstaisin klo 13.00 kylätalolla! 

 

 
 
 
 
 

 

KYLÄYHDISTYKSEN 
SYYSKOKOUS LA 13.11. 
KLO 12.00 JA LOUNAS 
KOKOUKSEN JÄLKEEN 

Asioina sääntöjen 7§n 
mukaiset asiat: 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen 
puheenjohtaja, sihteeri, 2 
pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen 
laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen 
työjärjestys 
5. Vahvistetaan seuraavan 
kalenterivuoden 
toimintasuunnitelma ja 
talousarvio 
6. Päätetään jäsenmaksun 
suuruus 
7. Päätetään maksetaanko 
yhdistyksen toimihenkilöille, 
johtokunnalleja toimikuntien 
jäsenille palkkioita ja mikäli 
maksetaan, päätetään 
niiden suuruudesta 
8. Valitaan johtokunnan 
puheenjohtaja seuraavaksi 
kalenterivuodeksi 
9. Valitaan johtokunnan  
varsinaiset jäsenet ja 
varajäsenet erovuoroisten 
tilalle seuraavaksi kahdeksi 
kalenterivuodeksi 
10. Valitaan yksi 
toiminnantarkastaja ja yksi 
varatoiminnantarkastaja  
seuraavaksi toiminta- ja 
tilikaudeksi 
11. Päätetään kokouskutsujen 
ilmoitustavasta sääntöjen 6§ 
mukaisesti 
12. Käsitellään muut 
kokoukselle esitetyt asiat 
13. Kokouksen päättäminen 

 

 

Kokousväelle 13.11. klo 13.00 

tarjotaan lounas maksutta 

-maittava makkarakeitto, leipä, levite, juusto 
ja ruokajuomat 
-jälkiruokana kahvit ja pannukakkua hillon & 
kermavaahdon kera 

 

 



 

Paakkola on pilottikylänä ”Kiertotalous ruohonjuurella”- hankkeessa 

Paakkolan kylä on mukana  ”Kiertotalous ruohonjuurella” -hankkeessa yhtenä Peräpohjolan 
maaseutualueen pilottikylänä.  Hankkeessa saamme lisää tietämystä ja ymmärrystä kestävästä 
kehityksestä ja kiertotaloudesta. Pilottikylillä järjestetään työpajoja (2 kpl) sekä vähintään yksi 
tietotunti. Hankkeessa on myös muita toimenpiteitä ja tapahtumia, joihin saa vapaasti osallistua. 
Niistä saamme lisätietoa myöhemmin.  Hankkeen toiminta lähtee liikkeelle kylän vakinaisille ja 
loma- asukkaille  suunnatulla alkukartoituskyselyllä, jotta päästään suunnittelemaan työpajoja ja 
muita toimenpiteitä kylän ja kyläläisten odotusten ja  tarpeiden mukaisiksi. Käyttehän siis 
vastaamassa kyselyyn, joka avautuu oheisesta linkistä : https://forms.gle/Hg8F4yTHxDP7zLDJ6 

Hankekoordinaattori Elina Ahola tulee toistamiseen kylätalolle 13.11. syyskokouspäivänä ja hän 
pitää lyhyen infon.  Elinan ajatuksena on avata konkreettisesti  kestävää kehitystä ja 
kiertotaloutta ja keskustella kylän väen kanssa erilaisista tarpeista. Samassa  yhteydessä  itse 
kukin voi vastata kyselyyn paperisena  paikan päällä. 

Lisätietoja antaa kiertotalouskoordinaattori Elina Ahola, 040 752 2236,  
elina.ahola@perapohjola.fi 
 
 

 
PAAKKOLAN PILKIT lauantaina 19.3.2022  - jokohan nyt onnistaa niiden toteutus!! 

 

Paakkolassa on järjestetty pilkkikilpailuja vuodesta 1995 alkaen. Kaksi edelliskevättä tapahtuma 
on ollut tauolla koronaepidemian vuoksi,  joskin keväällä 2020 myytiin pilkkikortteja/arpalippuja.   
 
Perinteiset Paakkolan Pilkit  2022 on suunniteltu toteuttaa tutussa paikassa Kemijoen jäällä 
menneen 25-vuotistaipaleen kunniaksi yksipäiväisenä tapahtumana lauantaina 19.3. 2022.  
Tapahtumasta ja sen toteutuksesta keskustellaan lisää ja päätetään 13.11. syyskokouksessa. 
Tavoitteena on saada pilkkikortteja/arpalippuja myyntiin joulukuun alussa.  
 
 
 

 

 
 

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

https://forms.gle/Hg8F4yTHxDP7zLDJ6
mailto:elina.ahola@perapohjola.fi
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/

