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Hieman mennyttä kooten ja piirtäen suuntaviivoja tähän meneillään olevaan 
kyläyhdistyksen toimintavuoteen  

 
Paakkolan kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 17.12.2022 valitsi uuden 
puheenjohtajan, uuden johtokunnan ja hyväksyi johtokunnan valmisteleman 
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023. Johtokunta tammikuussa pidetyssä  
järjestäytymiskokouksessaan nimesi toimikuntien ja tehtäväalueiden vastuu- ja 
toimihenkilöitä sekä suunnitteli kevätkauden toimintaa ja sen organisointia. Näistäpä on 
luettavaa tässä KyläPostissa.  

Puheenjohtaja Kaukon tervehys! 
 
”Tässähän on allekirjoittanu aivan 
uuenlaisen haastheen eessä ko sai näin 
vastuullisen homman hoiettavaksi. 
Vastuuta olen kyllä oppinu ja tottunu 
kantamhan ja yhteistyötä rakentamhan, 
kylläkin ammatti- ja työpainotteisisa 
projekteisa. Mutta mulla on semmonen 
usko ja luottamus, että samat opit on 

käypäsiä tämmösesä kyläyhteisötoiminnassakin. Aikapa 
näyttää, mutta näilä nyt kuitenki mentäs. Niin ja mie 
toivon ja haluan, että mentäs ja kehitettäs Paakkolan 
kyläyhteisöä entistä toimivammaksi ja semmoseksi, että 
meilä kaikilla on mukava touhuilla ja harrastaa yhessä 
kaikenlaista. Uutena meilä on torstai-illat, jollon kylän 
naisen Päivi Kolmosen ohjaamana on rentoa ja ilosta 

yhesä oloa, tulukaapa mukhan.  Kylätaloki on saatu syksyn ja alkutalven aikana entistä 
ehomphaan kunthon. Kylätalole on tehty mittava remontti, joka on valamis 
lopputarkastuksia ja -siivousta myöten näinä päivinä. Keittiösä on uusittu koko kaapisto, 
lattia pinnotettu  sekä seinät ja katto maalattu. Muut sisätilathan rempathin jo 
syyskauela eli uusithiin salin, etheisen ja vessojen laattiat, kaikki seinät ja katot on  
maalattu sekä lisätty sähköistystä. Tulovesiliitäntä ja vesimittari on uusittu  sekä 
asennettu vesijohot pinnale.  
Pohtikaapas nyt remontoiule talole kaikenlaista käyttöä ja tehkää ehotuksia sekä tulkaa 
osallistumhan.”  

           Hyvää kevättalvea ja kevättä, terhveisin Kauko  
    
Uutena kyläyhdistyksen varapuheenjohtajana ja EU-rahoitteisen ”Kylätalo Suvantolan 
perusparannus- hankkeen”(P-P Leader ry ; Lapin ELY-keskus) hankesihteerinä kiitän 
lämpimästi hanketiimiämme eli hankepäällikkönä , hankekoordinaattoria ja 
taloudenhoitajaa sekä ennen kaikkea Teitä 10-11 miehen talkooryhmää  hienosti 
suoritetusta, tosi isosta remonttiurakasta. Mahdoton määrä, reilut 700 talkootuntia on 
teillä tehtynä; omaa aikaanne säästelemättä.  Sujuvaa ja ammattitaitoista tiimi- ja 
yhteistoimintaa tuotoksineen ja uusiutunutta kylätaloa ei voi kuin ihailla ja ylpeästi 
esitellä kävijöille. Kiitos myös keittiötoimikunnan naisille; makoisat keitot, paistokset, 
nisukahvit ja kakut olivat tarpeellista ravintoa ja voimaa työmiehille. Viikolla 10, kun 
talo on loppusilauksia myöten kuvauskelpoinen, kuvaan ja lataan kuvia 
remonttivaiheista ja nykynäkymistä kotisivuillemme/ Rauni. 

Kylän vakinaiset 
asukkaat, vapaa- 
ajan asukkaat ja 

kaikki kylän 
toiminnasta 

kiinnostuneet 
ihmiset 

muodostavat  
yhdessä 

kylätoiminnan ja sen 
yhteishengen. 

Yhteinen  toiminta 
luodaan ja tehdään 

yhdessä. 
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Johtokunta, toimi- ja 
vastuuhenkilöt & tiimit ja 
toimikunnat  

                       
Kyläyhdistyksen toiminnan 
ja  tapahtumien 
toteuttaminen sekä erilaiset 
kylän viihtyvyyttä 
parantavat teot tarvitsevat 
onnistuakseen toimivan 
hallinnon ja 
vastuuhenkilöitä jäsenistön 
yhdistyksen kokouksissa 
päättämää toimintaa 

koordinoimaan. 
 
Elintärkeää  kylätoiminnassa 
on se perinteinen, kaikkia 
osallistava kylän vakinaisen 
väen ja vapaa-ajan 
asukkaiden yhteinen 
talkoohenki ja 
vapaaehtoistoiminta. 

 
Yhdistyksen jäsenkunta on 
koko olemassaolon perusta 
ja yhdistyksen jäsenillä on 
ylin päätösvalta yhdistyksen 
varsinaisissa kokouksissa 
 
Sinä kyläyhdistyksen jäsen 
tai uutena jäsenenä mukaan 
tuleva! 
 
Pidäthän jäsenyytesi yllä 
maksamalla vuosittain 5 € 
suuruisen jäsenmaksun.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Puheenjohtaja Kauko Ylioinas, 
puh 050 5989021

Varapuheenjohtaja Rauni Räty, 
puh 040 9659800

Sihteeri Jorma Norman, 
puh 046 9624001

Taloudenhoitaja Toini Heikkilä, 
puh 040 5716121

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

Toini Heikkilä Liisa Matilainen

Jukka Pesonen    Ari Maunu

Riitta Järvinen   JormaNorman

Rauni Räty         Tuula Suorsa

Elsa Nikurautio   Anna-Maija
Tauriainen

Eri vastuutehtävissä:

Kylätalon huoltovastaava, 
Kauko  Ylioinas

Virkistysniemi- vastaavat, 
Liisa Matilainen ja Vesa Hiukka 

Tiedottaja, Rauni Räty    

Avoimet toimikunnat  ja tiimit: 

Keittiötoimikunta

Teltta- ja kalustotoimikunta

Pilkki-, liikunta- ja  harrastustoimikunta

Ruohonleikkuutiimi

Ole hyvä ja maksa jäsenmaksusi 
2023 Paakkolan kyläyhdistys 
ry:n  
  
          UUDELLE TILILLE/ OP 

    FI78 5463 0820 065158 
             31.3. 2023 mennessä  

Maksuseurannassa helpottaisi kovasti, 
kun maksaessasi ilmoitat viestikentässä 
jäsenmaksua koskevien henkilöiden 

nimet!        Kiitos      
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Kuluvan vuoden 2023 toimintaa ja uuden ideointiakin…. 
 
Ensinnäkin perinteistä Paakkolan Pilkit- tapahtumaa ja arpajaisia ei järjestetä tänä keväänä, 
koska kylätalon perusparannus on vaatinut voimavaroja ja mittavaan ennakkolippujen myyntiin 
ja tapahtuman organisointiin ei kerta kaikkiaan nyt riitä käsiä, päitä eikä voimia. Mutta pilkitään 
taas keväällä 2024. Sen sijaan toteutamme ja suunnittelemme muita osallistavia tapahtumia ja 
harrastetoimintoja kevät- ja kesäkaudelle. Ohessa kalenterin alkua, pistä talteen!!! 

 
Toiminta tai 
tapahtuma 

Aika ja paikka  Lisätietoa 

Tarinasta 
teatteriksi- Kivalo-
opiston ryhmä 

Torstaisin klo 18-19.30 
kylätalolla (ei vkolla 10) 

Kuvassa osa ryhmäläisistä 
 

Ohjaajana Päivi Kolmonen 
 
Osallistujia on 12 hlöä nyttemmin.  
Sisältönä on moninaista ilmaisua: 
soittoa, laulua, sketsejä, tarinoita, 
porinoita, pieniä ryhmäjuttuja ja 
aivovoimistelua. Virkistävää!! 

Mukaan mahtuu😊 

 
..ja todennäköisesti jatkuu myös 
ensi lukuvuonna 

Kiertotalous 
ruohonjuurella – 
hankkeen 
työpajailtapäivä 
 
 
 
 
 
 
 

Torstaina 16.3. klo 15-n 18.00 
-Asiaa uudistuneesta jätelaista ja 
jätehuoltomääräyksistä kylillä, 
Jäkälästä,  Satu Keski-Antila 
 
-Peräpohjolan Leader ry:n 
rahoitusmahdollisuudet 
ohjelmakaudella 2023 – 2027, 
Marjut Petäjäjärvi, uusi 
toiminnanjohtaja vieraanamme 
 
-Astetta alemmas! - asiaa 
energiansäästöstä 
kotitalouksissa, Sanna-Mari 
Suopajärvi 
-Ilmastoviisas kylä – työpaja 
(sisältö tarkentuu myöhemmin), 
Sanna-Mari Suopajärvi 
 
Kahvitarjoilu sopivassa kohdin 

iltapäivää! 

Tässä myös tiedoksesi maksuttomia 
webinaareja seurata netissä 

 
 
 

Kyläyhdistyksen 
kevätkokous 

Lauantaina 29.4. 2023 klo 
12.00 
ja klo 13.00 Vappuista ohjelmaa 
munkki- ja simamyynnin kera ja 
tietysti arvontaa 

Kokouksessa yhdistyksen sääntöjen 
mukaiset kevätkokousasiat,  
 
Kutsu myöhemmin ilmoituksella 
Lounais-Lappi lehden 
järjestöpalstalla. 

Kylätalo Suvantola 
uudessa kuosissaan  
Avoimet Ovet 

yleisölle 

Lauantaina 20.5.2023 klo 
13.00-  
Tutustuminen ja esittelyä 
Ruoka- ja kahvitarjoilu 
Mukavaa ohjelmaa ja arvontaa. 
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      Kevättä kohti mennään hyvää vauhtia ja ulkoilukelit senkun paranee. 
Paakkolassa ja Ylipaakkolassa on hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet 
omatoimiseen liikuntaan. Metsäretkillä niin mieli kuin kroppa kiittää ja 
hiihtäjille on Paakkolassa latuverkosto taas erinomaisessa kunnossa 
hiihdellä ja nautiskella, kiitos sen ylläpitäjälle, Alatalon Paavolle!   
 

Kerro ihmeessä myös oma mahdollinen toiminta- tai tapahtumaideasi! 
Tässä yksi vinkki eli pientä kiinnostusta on ilmassa 
perustaa pöytätenniskerho kylätalolla toimimaan...ja 
mikäli osallistujia ilmaantuu, niin kerho käynnistyy ja 
hankitaan Stiga- pöytä yms. Mutta ennen sitä – jos 
Sinua vähänkään kiinnostaa pöytätennis tai sen 
kokeilu, ilmoita siitä parin viikon kuluessa Paakkolan 
kylän whatsapp- ryhmässä, soittamalla sihteeri 
Jormalle (yhteystieto sivulla 2), sähköpostilla 

paakkola.kylayhdistys@gmail.com tai tuomalla viesti kylätalon ulko-oven vieressä 
olevaan postilaatikkoon.  
 

Kaikkinensa me tietenkin toteutamme olosuhteisiin ja resursseihin 
soveltaen syyskokouksen vahvistamaa toimintasuunnitelmaa 2023 
 
Kyläyhdistyksen toiminnan painopisteenä ovat vuonna 2023 kylän ja kyläyhdistyksen 
toiminnan monipuolistaminen ja yhteistyön virittäminen naapurikylien kanssa. Uutta 
toimintaa pyritään kokeilemaan ja kehittämään, jotta kylätalolle saadaan aktiivista 
käyttöä toimimaan kyläläisten talona. Tarkoituksena on kevään ja ensi syykaudella 
järjestää mm  karaokeiltoja, teemallisia tiedotus- ja koulutustilaisuuksia (esim EA-
koulutus, kodinturva, paloturvallisuus & palo- ja pelastusharjoitukset, sähköinen 
asiointi jne). Lisää ideoita ja aiheita otamme mielihyvin vastaan, kiitos!  
 
Syyskokouksessa tehdyn aloitteen perusteella suunnitellaan Raiskunsuoran alueella, tien 
ja joen välisen maa-alueen maisemointia eli rantapusikkojen raivausta viihtyisyyden 
lisäämiseksi.  Kemijoki Oy:lle on asiassa yhteistyöpyyntö tehty. Vastauksen tultua 
käynnistetään jatkotoimenpiteet. 
 
Kylätaloa ja Virkistysniemeä sekä telttoja, kalustoa ja tarvikkeita vuokrataan entiseen 
malliin kokouksiin, tapahtumiin, erilaisiin juhliin yms. Kyläyhdistyksen kotisivustolla, 
kylätalo Suvantolan sivun vasemmassa palkissa löytyy yhteydenottolomake 
(varauspyyntö) ja vuokraushinnasto. Lomakkeen käyttö on toivottavaa, joskin asiasta voi 
myös soittaa tai lähettää viestiä. Varauksia hoitelee  yhdistyksen vpj, tiedottaja Rauni 
Räty; raunimraty@gmail.com puh 040 9659 800) 
 
Käväse myös kotisivustolla; voit lukea tietoa kyläyhdistyksen, kylätalo Suvantolan 
ja Virkistysniemen tapahtumista. Päivitän sinne myös tämän KyläPostin asiat 
lähipäivinä. https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/ 
 
 

Leppoisaa kevättalvieloa toivotellen, näkemisiin ja kuulemisiin! 

   Johtokunta; psta tiedottaja- Rauni 
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