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AJANKOHTAISTA KYLÄPOSTIA JOULUN LÄHESTYESSÄ 

Hyvä lukija, kädessäsi on kuluvan vuoden viimeinen Kyläposti  

Kuluvaan vuoteen on meistä monilla sisältynyt monenlaisia tavanomaiseen elämänkulkuun 
liittyviä asioita kuten läheisen perheenjäsenen, sukulaisen tai ystävän poismeno, uuden 
elämän syntymistä, iloisia perhejuhlia, eläkkeelle jääntiä, sairastumista tai toimintakyvyn 
heikkenemistä, monia muutoksia työssä ja tai muussa elämäntilanteessa. Maailman tilannekin 
sotatilan ja siihen liittyvien seuraamusten  myötä näyttäytyy  edelleen kaoottisena ja 
hallitsemattomana, mikä usein lisää myös pelon kokemusta, vaikka meillä kotimaassa ja 
kotikylillä on turvallista asua ja elää. Uutisointi monien kanavien kautta tuo  kuitenkin päivittäin 
maailman ja maan tapahtumat nopeasti lähelle omaa arkeamme.  

Saatamme kokea surua sodan keskellä kärsivien ihmisten puolesta, joka muistuttaa mieleen 
omia kokemuksia ja muistoja. Kylän väestössäkin on monia, joilla 1940-luvun sotamuistot ja 
silloinen aika palautuvat mieleen ja samaan aikaan luonnollisesti kannamme huolta siitä, mitä 
tilanteesta itselle ja omalle maalle seuraa. Omista tunteista syyllistyminen ei kuitenkaan ole 
tarpeen. Kuormittavassa tilanteessa on hyvä muistuttaa itseään niistä asioista, joihin yhä 
voimme vaikuttaa ja voimavaroista, jotka ovat omassa arjessa. Tärkeitä voimavaroja perheen, 
ystävien ja kavereiden ohella on toisista välittäminen ja huolehtiminen ja myös yhteisöllisyys 
naapureiden ja kyläläisten kesken sekä mukanaolo, itse kunkin omin tavoin ja mahdollisuuksin, 
yhteisessä kyläyhdistystoiminnassa.  

 

Hannun Muistolle  
 
Kyläyhdistyksemme  puheenjohtaja, Hannu Pekka Kaarakka   
(14.01.1954- 10.10.2022) on poissa keskuudestamme. Hän toimi 
kyläyhdistyksen puheenjohtajana viimeiset kolme vuotta ja jo aiemminkin 
1990-luvulla hän oli aktiivisesti kyläyhdistystoiminnassa mukana. Hannu oli 
sielultaan aina paakkolalainen, vaikka oma koti oli vuosikymmenien ajan 
Kemissä. Lapsuuden ja nuoruuden aikainen Kaarakan koti ja pihapiiri oli 
hänelle rakas paikka, josta hän huolehti viime päiviinsä saakka yhdessä 

sisarusten kanssa. Paakkolassa olivat hänen harrastuksensakin eli hirvenmetsästys ja 
moninaiset metsänhoito-, puu- ja konehommat sekä tiivis yhteistoiminta ja kumppanuus 
naapuruston ja pitkäaikaisten ystävien ja kavereiden kanssa.  
 
Hannun siunaus- ja muistotilaisuutta vietimme 19.11. 2022 Tervolan seurakuntakeskuksessa 
läheisten, ystävien, kavereiden ja kylän väen kanssa. Muistelussaan lapsuusajan kaveri ja 
kyläyhdistystoimijakumppani, johtokunnan jäsen Kauko Ylioinas sanoi, että Paakkolan kylän 
ihmiset varmaan muistavat Hannun pitkään suoraselkäisenä, avoimena , rehellisenä ja suoraan 
puhuvana henkilönä, huumorinkin sitä sävyttäessä. Vaikka Hannu ehti olla kyläyhdistyksen 
puheenjohtajana  vain muutaman vuoden, niin hän osoitti sen kuinka hyvä ja rakentava hän 
kyläyhdistyksessä ja sen toiminnassa oli. Hannun jättämänä perintönä on tärkeää edelleen 
jatkaa ja kehittää yhteistä ja hienoa kyläyhdistyksen toimintaa ja sen henkeä. 

 
 
Paakkolan kyläyhdistys ry  ja Kylätalo Suvantola 
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/  
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Joulukuun tapahtumia 

 
➢ 6.12.2022 klo 13.00 Tervetuloa Suomen 105-vuotispäivänä Itsenäisyyspäivän 

juhlalounaalle kylätalolle 
❖ Juhlaväen vastaanotto 
❖ Musiikkia – Pekka Alamaunu  
❖ Juhlalounas: hirvikäristys, pottuvoi, puolukkasurvos, suolakurkkua, mallasleipää ja rieskaa, 

levite, juusto, ruokajuomana vesi ja maito 
❖ Jälkiruokana luumumousse, piparit ja kahvi 
❖ Arvontaa 

(Lounas 10€, lapset 6-12 v 5€, alle 6 vuotiaat maksutta) 

 

➢ la 17.12.2022 klo 13.30 Kyläyhdistyksen syyskokous  
- tämä on virallinen kutsu syyskokoukseen, asialista 

on luettavissasi sivupalkissa oikealla. 
- kokouksen jälkeen  

- jatkuen  klo 15.00 Kauneimmat joululaulut- 
tilaisuutena  Tervolan seurakunnan kanssa  

- Seurakunnan ohjelmaosuus ja yhteislaulua 
- Glögi, joulupuuro, sekahedelmäsoppa ja 

torttukahvit.  
- Arvontaa m 

(Joulupuuro ym 5€, lapset alle 6v maksutta) 

 

KYLÄYHDISTYKSEN 
SYYSKOKOUS 
la 17.12.2022 klo 13.30  
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, 
johtokunnalle ja 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 

 Kivalo-opiston kanssa kylätalolla  alkaa 
 ”Tarinasta teatteriksi”- ryhmä, kurssinumero  1102213. 
Kokoontuminen 12.1.–27.4.2023 (15 kertaa) torstaisin klo 
18.00-19.30, opettajana Päivi Kolmonen. Tutustumme  
hauskassa ja rennossa ilmapiirissä teatteri- ilmaisuun ja 
harjoitellaan sen erilaisia ilmaisukeinoja. Maksuton. Miehet 
ja naiset tervetuloa mukaan, viritellään vanha 
kyläteatteritoiminta uudelleen henkiin! Ilmoittaudu 
sähköpostilla paakkola.kylayhdistys@gmail.com  
tai ”Paakkolan kylä” -whatsapp ryhmässä joulukuun 

aikana. Kiitos😊 

- Lapin ELY- keskukselta ja Tervolan kunnalta on tullut 
lausuntopyyntöjä (9.12. 2022 mennessä) liittyen Kuorinki-
Vinsanmaan ja Vitsakankaan tuulivoimahankkeisiin 
liittyvistä osayleiskaavoista, ympäristövaikutusten 
arvioinneista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmista.  
Tervolan kunta on järjestänyt tiedotustilaisuuden 22.11. ja 
myös maanomistajat ovat saaneet omat lausuntopyynnöt.  
Mikäli ajattelette, että kyläyhdistyksen on tarpeen laatia 
oma lausunto, niin lähettäkää kannanottoja 6.12.  
mennessä: paakkola.kylayhdistys@gmail.com tai tuomalla 
viestisi kylätalon ulko-oven vieressä olevaan  
postilaatikkoon, kiitos. 
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