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Hyvää kesää kaikille!
Toukokuun viimeisten päivien lämpö saatteli meidät
kesäkuuhun. Valo ja heleä vihreys ovat läsnä. Monet
alkukesän puuhat ja askareet niin ulkona kuin sisällä
ovat kuumimmillaan. Monissa perheissä koululaisten kesäloma alkaa ja
juhlitaan uusia ylioppilaita tai ammattiinsa valmistuneita nuoria..
Tässä kesäpostissa on tietoa kesäkauden tapahtumista ja muutakin
tärkeää kerrottavaa.

Heti ensi maanantaina 6.6. klo 15-17.30 on Biojäte-iltapäivä
kylätalolla
Perehdymme kiertotalouskoordinaattori Sanna-Mari Suopajärven
opastamana biojätteiden lajittelua koskeviin kysymyksiin ja uusitun jätelain
sisältöön sekä kuntalaisen velvollisuuksiin. Tutustumme erilaisiin tapoihin
valmistaa biojätteestä käyttökelpoista multaa, kuten lämpökompostointiin ja
bokashiin. Bokashi-menetelmässä biojätteet muutetaan mullaksi sisätiloissa
fermentoimalla (hapattamalla) muutamassa viikossa. Bokashi on melko
tuoksuton ja soveltuu myös talouksiin, joissa biojätettä ei tule suuria määriä
tai pihakompostoinnin järjestämiseen ei ole mahdollisuutta (esim.
ikäihmiset). Näiden pohjalta keskustellaan yhteisesti siitä, millaiset ratkaisut
toimisivat kylillä parhaiten.
Tilaisuuden järjestämme yhdessä Peräpohjolan
Leader ry:n Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeen
kanssa, jossa olemme mukana yhtenä alueen
pilottikylänä.
Osallistujille tarjotaan pullakahvit maksutta!

Ja kohta on keskikesän juhla, Juhannus. Se onkin tänä vuonna vanhalla,
alkuperäisellä paikallaan.

Perinteisesti Paakkolan Juhannusta vietämme
mukavasti yhdessä Juhannusaattona 24.6.
Arkityönsä väki lopettaa ja Virkistysniemessä kokot roihuaa,
kunhan ilta ennättää. Lättykahvit, makkarat ja muut herkut
maistuvat.
- klo 18.00 lipunnosto salkoon Kylätalolla
- klo 19.00 juhannuskokko lapsille ja klo 22.00 aikuisille
Virkistysniemessä
- Telttakahvilassa lättykahvit, vaahtokarkkia & mehua ja
grillimakkaraa.

Heinäkuussa järjestetään kirkonkylällä Tervolassa Ämpäripääpäivät
8.-9.7., jossa olemme lauantaina 9.7. yhtenä toimijana munkkikahviomme
kanssa.
Pitkän tauon jälkeen Louella on
elokuussa myös

Maaseudulta Käsinmessutapahtuma 2728.8. ja sinne matkaamme
todennäköisesti
munkkikahviotelttamme
kanssa.
Päätämme asiasta ensin
johtokunnan seuraavassa
kokouksessa.

MUUTA KERROTTAVAA
❖ Kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin vappuaattona
30.4.2022. Siinä käsiteltiin viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
Kokouksen jälkeen ”Vapputorilla” kylätalolla myytiin simaa ja munkkeja ja
nautittiin niitä myös paikan päällä – sekä lauleltiin porukalla keväisiä lauluja.
Laulattajana oli Ylimaunun Susanna ja laulajiakin oli iso joukko. Kivaa oli
❖ Jäsen- ja tiedotusasiaa
- Kyläyhdistyksen jäsenmaksusta
(5€/hlö) kerrottiinkin jo
vuoden
ensimmäisessä kylätiedotteessa tammikuussa. Mikäli huomaat, että Sinulla
on jäsenmaksusi vielä maksamatta, niin voit maksaa sen
- tilille FI47 5463 0850 0162 12 tai kesän tapahtumien yhteydessä, Kiitos!
❖ Oma LOGO – suunnittelukilpailu julistetaan tällä postilla avoimeksi
kaikille ja eri-ikäisille ajalla 1.6. – 20.6.2022
Kyläyhdistyksen johtokunnassa olemme keskustelleet siitä, että oma LOGO
olisi tarpeen olla kylän ja kyläyhdistyksen ”tunnuksena” olemassa ja voidaan
hankkia mm kyläyhdistyksen standaari, viiri ym tuotteita ja käyttää logoa
jatkossa kaikissa kyläyhdistyksen asiakirjoissa ja viestinnässä.
Logoehdotus voi olla käsin tehty piirros tai tehtynä jollakin logosuunnitteluohjelmalla. Logon tulee ilmentää toiminta-alueen (Paakkola,
Ylipaakkola) ns ” henkeä”, ympäristöä, kenties historiaa ja varsinkin tätä
päivää.
Ehdotus logosta tulee osoittaa johtokunnalle ja lähettää se tiedottaja
Rauni Rädylle 20.6. mennessä raunimraty@gmail.com tai kirjeenä
pudottamalla se kylätalon postilaatikkoon, ulko-oven lähellä.
*VOITTAJA JULKISTETAAN JA PALKITAAN JUHANNUSTAPAHTUMASSA*

Näkemisiin ja kuulemisiin!
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