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Yleistä: Paakkolan kyläyhdistys toimii aktiivisesti toiminta-alueensa kylän asukkaiden yhteishengen 

ja viihtyvyyden edistämiseksi. Vuosi 2023 on kyläyhdistyksen 39. varsinainen toimintavuosi ja sen 

perustamisesta tulee kuluneeksi 27 vuotta.  Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 

toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalia kulttuuriperintöä ja edistää vakinaisten ja osa-

aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä ja elinoloja. Tarkoituksena on myös kannustaa asukkaita 

yhteistoimintaan sekä tehdä yhteistyötä kunnan ja muiden yhteisöjen kanssa kylän kehittämisessä 

ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. 

 

Yhdistyksen sääntöjen (27.9.2021,3; PRH) mukaisesti  kyläyhdistys edellä kuvatun tarkoituksensa 

toteuttamiseksi  

- 1. osallistuu kehittämistyöhön yhteistyössä kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden, kunnan, 

yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa  

- 2. pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta myönteiseen kehittämistyöhön ja päätöksentekoon 

antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita, anomuksia ja esityksiä  

- 3. järjestää erilaisia tapahtumia, koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia ja talkoita edistäen 

yhteistoimintaa ja osallisuutta  

- 4. voi suunnitella, toimeenpanna ja osallistua paikallisiin ja/tai alueellisiin asukkaiden viihtyvyyttä, 

hyvinvointia sekä peruspalvelujen säilyttämisen ja kehittämisen edellytyksiä edistäviin hankkeisiin. 

 

Tapahtumia ja toimintaa toteutetaan kyläyhdistyksen toimesta ja myös yhteistyössä Tervolan 

kunnan, paikallisten yritysten sekä eri järjestöjen kanssa. Uutta toimintaa pyritään kehittämään ja 

kokeilemaan, jotta kylätalolle saadaan lisää käyttöä toimimaan kyläläisten talona. Toimintavuonna 

aloitetaan yhdistystapaamiset naapurikylien kyläyhdistysten ja muiden Tervolassa toimivien 

yhdistysten kanssa sekä tehdään yhteistoimintaa Kivalo-opiston kanssa.  

 

Yhdistyksen kokoukset: Vuosikokoukset eli kevät- ja syyskokoukset pidetään kyläyhdistyksen sääntöjen 

mukaisesti ja johtokunta kokoontuu laatimansa aikataulun puitteissa 8-10 kertaa vuodessa.  

 

Talous: Toimintaa rahoitetaan myynti- ja palvelutuloilla sekä jäsenmaksuilla. Mahdollisuuksien mukaan 

kyläyhdistys hakee Tervolan kunnan toiminta- ja tapahtuma-avustuksia sekä muita mahdollisia tukia. 

Tervolan kunnan vuosittainen perustuki yhdistyksille on 180€. Kerätään aktiivisesti jäsenmaksuja.  

 

Jäsenasiat: Maksavien jäsenten ja yritysjäsenten määrä on tärkeä yhdistyksen toiminnalle. 

Jäsenhankintaa tehdään ympäri vuoden ja pidetään esillä esim. tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa.  

 

Tapahtumat: Toimintasuunnitelma rakentuu pääosin perinteisiksi tulleista tapahtumista (Paakkolan 

Juhannus, Paakkolan Pilkit, Tervolan Ämpäripääpäivät, Maaseudulta käsin messut, teemalliset ja 

lounastapahtumat), joiden lisäksi otetaan huomioon tarpeen mukaan muita alueen ajankohtaisia 

tapahtumia ja tilaisuuksia. 
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                        Kyläyhdistyksen toimintakalenteriraami   

Tammikuu  Johtokunnan järjestäytymiskokous  

Toimikuntien kokouksia 

Pilkkikokous  

Kylätiedote 1/2023  

Tarinasta teatteriksi- Kivalo-opiston 

harrasteryhmä joka torstai klo 18-19.30 

Keittiöremontti käynnistyy   

Heinäkuu  Tervolan Ämpäripääpäivät  

Hengellisten laulujen ilta yhdessä 

Tervolan srk kanssa (?) 

  

Helmikuu  Keittiöremontti jatkuu.. 

Johtokunnan kokous + pilkkikokous  

Kiertotalous- ruohonjuurella hanketyöpaja  

Tarinasta teatteriksi- Kivalo-opiston 

harrasteryhmä joka torstai klo 18-19.30 

Elokuu Johtokunnan kokous 

Maaseudulta Käsin Messut Louella, 

Maaliskuu  Johtokunnan kokous  + pilkkikokous  

Toimikuntien ja talkooväen kokouksia 

Paakkolan Pilkit la 18.3.2023 

”Kylätalo komea, talo toimiva ” – rento 

avointen ovien päivä yleisölle ja 

kiitoskahvit pilkkitalkoisiin osallistuneille 

Tarinasta teatteriksi- Kivalo-opiston 

harrasteryhmä joka torstai klo 18-19.30 (ei 

viikolla 10) 

Syyskuu  Johtokunnan kokous  

Toimikuntien kokouksia 

Kylätiedote 3/2023 

Lounas-lauantai? 

Tarinasta teatteriksi- Kivalo-opiston 

harrasteryhmä jatkunee 1x vko 

Huhtikuu  Johtokunnan kokous   

Lounaslauantai tms / + yhdistyksen 

kevätkokous 

Tarinasta teatteriksi- Kivalo-opiston 

harrasteryhmä joka torstai klo 18-19.30 

(alkukuu)  

Vapputapahtuma 29.4.2023 

  

Lokakuu  Lounaslauantai ja syyslaulut, karaokeilta 

joku teeemapäivä 

Tarinasta teatteriksi- Kivalo-opiston 

harrasteryhmä jatkunee 1x vko 

Toukokuu  Lounaslauantai    

Kylätalkoita / tienvarsisiivous kulotuksen 

kera, Virkistysniemi kesäkuntoon- talkoot 

Kylätiedote 2/2023 

Marraskuu  Johtokunnan kokous/ Johtokunnan ja 

toimikuntien toiminnan itsearviointi 

Lounaslauantai ja syyskokous 

Tarinasta teatteriksi- Kivalo-opiston 

harrasteryhmä jatkunee 1x vko 

Kylätiedote 4/2023 

Kesäkuu  Johtokunnan kokous  

Toimikuntien kokouksia 

Avoimet Kylät- päivä x.x. / lounas- tms 

tapahtuma  

Talkoita kylätalolla ja Virkistysniemessä  

Paakkolan Juhannus 23.6.2023 

Joulukuu  Itsenäisyyspäivän juhlalounas+ ohjelma  

Kauneimmat Joululaulut - yleisötilaisuus 

yhdessä Tervolan srk kanssa 

 Käsitelty ja hyväksytty 28.11.2022 johtokunnan kokouksessa-> esitys syyskokoukselle 17.12.2022/RRä 


