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TERVEHDYS PAAKKOLAAN!
Kyläyhdistys haluaa tällä tiedotteella jakaa ajankohtaistietoa paakkolalaisille ja samalla kutsua mukaan kaikki
keskustelemaan ja tekemään yhteistuumin myönteisiä tekoja kylän sekä kyläyhteisön hyväksi.
– Yhdessä eteenpäin.
PAAKKOLA PILOTTIKYLÄNÄ
Paakkola hyväksyttiin Majakka ry:n Yhtä köyttä -kehittämishankkeen yhdeksi pilottikyläksi.
Päätavoitteena hankkeessa on kehittää kylien ja kyläläisten tarpeista käsin hyvinvointipalveluita.
Kehittäminen etenee kaksivaiheisesti. Ensiksi (syksy 2017-kevät 2018) kartoitetaan ja suunnitellaan palvelutarpeita sekä niiden tuottamismahdollisuuksia. Vaiheessa kaksi (syksy 2018-kevät 2020) siirrytään ns. toteuttamisvaiheeseen, jolloin suunnitelmista pyritään tekemään totta
Tämän kehittämishankkeen Paakkolan kehittämispilotin toimesta toteutetaan Paakkolassa kyläkysely. Kysely toteutetaan ”jalkatyönä” eli jokaisessa kylän taloudessa vierailee ”kyselijä”. Kyselyt toteutetaan 16.-29.10.2017 välisenä aikana. Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan kyläläisten odotukset ja tarpeet kylän kehittämisen sekä erilaisten palveluiden näkökulmista. Kyläkyselyn anti analysoidaan ja tulokset esitellään kyläläisille 25.11.2017 olevassa Kyläpäivässä.
Tilaisuuteen saamme myös vieraita kunnasta sekä kehittämishankkeesta. – Toivotamme kaikki kyläläiset tervetulleeksi Kyläpäivään!
Majakka ry. toivottaa kaikki paakkolalaiset Hyvinvointia ja elinvoimaa -verkostopäiville ja messuille 26-27.10. Lapin
AMK:lle Kemiin. Päivien ohjelmassa on runsaasti järjestöasiaa, mahdollisuus tutustua muiden yhdistysten toimintaan
ja saada eväitä oman yhdistyksen toiminnan kehittämiselle.
Majakka ry:n Yhtä köyttä- hanke järjestää ilmaisen linja-autokyydin verkostopäiville molempina päivinä, mikäli kyytiin
ilmoittautuu tarpeeksi osallistujia. Päivien ohjelma on luettavissa netistä: http://jarjestotietopalvelu.fi/images/JTPajankohtaista/HYVEkutsu.pdf Ilmoittautumiset voi tehdä netissä: https://fi.surveymonkey.com/r/HYVE2017
HUOMIO: Voi ilmoittautua tapahtumaan ja yhteiskyytiin myös puhelimitse: Tarja Kinnunen, 050 564 1322.
PS. Mainittakoon, että tapahtumassa on esillä myös Paakkola ja ainakin yksi paakkolalainen.

KUULUMISIA MENNEISTÄ
WALTAKUNNALLISET WETERAANIKONEPÄIVÄT
Kyläläisiä kävi Oulaisissa 8.7.2017 Weteraanikonepäivillä. Retkeläisiä tuli myös kirkolta, joten väkeä oli lähes
täysi auto. Matka tehtiin Riitan bussilla, joten kiitos Riitta Järviselle hyvästä kyydistä. Aurinkoinen lauantai taittui
mukavasti, tutustuen laajaan näyttelyyn, rompetoriin ja nauttien tunnelmasta. Paluumatkalla kävimme paavolalaiselta tilalta ostamassa uusia perunoita ja sipuleita. – Kylläpä linja-autossa olikin tunnelmaa ja ajateltiinpa, että
ensi kesänä menemme uudestaan. – Lähestä sieki. 
KEMIJOEN PARTAALLA -YHTEISLAULUILTA VIRKISTYSNIEMESSÄ
Virkistysniemessä pidettiin heinäkuun 28. päivä yhteislauluilta, johon osallistuikin n. 40 henkeä. Tilaisuus oli erittäin onnistunut, kun osallistujat innostuivat laulamaan Susanna Ylimaunun säestyksellä. Osallistujia oli kylältä,
kirkolta ja hieman kauempaakin. Tommi Lempiäinen ja Marketta Ollonen,
kera muutaman reippaiden kyläläisen, hoitivat kahvitarjoilun posliineista,
olihan tarjolla mm. uunituoreita korvapuusteja suoraan kylätalon uunista.
MAASEUDULTA KÄSIN -MESSUT
Kyläyhdistyskellä oli kahvio-ravintola Louella, kuten jo perinteeksi on muodsotunut. Tuoreiden Elsan munkkien
lisälksi myynnissä oli erilaisia juomia, grillimakkaraa ja uutuutena ruppanoita, kera puolukkasurvoksen ja voisulan. Ja kylläpä kauppa kävi. Munkinmyynnin osalta kerrottakoon, että kaikki meni mitä ehdittiin leipomaan, joten
ennätys tehtiin mm. kappalemäärässä. Ruppanat meni kuin kuumille kiville, joten tästäkin saimme hyvää kokemusta tuleville vuosille. – Ja kuten jo arvata saattaa, oli työvoima todella tarpeeseen. ISO KIITOS JOKAISELLE TALKOOLAISELLE! Ensi vuonna otetaan uusiksi, mutta isommin uudistettuna.
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PAAKKOLAN VENETSIALAISET VIRKISTYSNIEMESSÄ
Paakkolassa vietettiin 2.9. hieman erilaiset venetsialaiset kuin muualla ovat pitäneet. Väkeä kokoontui eri puolilta
kylää grillikodalle. Tarjolla oli grillimakkaraa lisukkeiden kera sekä juomaa kyytipojaksi. Väkeä oli aika mukavasti eli
rapiat 30 henkeä.
PERÄKONTTIKIRPPIS KYLÄTALO SUVANTOLASSA
Kylätalolla oli 9.9.kirpputori -tapahtuma, enempi kokeiluluonteisesti toteutettuna. Paikalla oli toistakymmentä myyjää, osa kauempaakin. Kävijöitä ei ollut ruuhkaksi asti, mutta siinä määrin kuitenkin, että kauppaakin saatiin tehdyksi.
Kirppiksen yhteydessä palveli kylätalon kahvio, tarjoten tuoreita Elsan munkkeja ja Tommin lihapiirakoita, Marjatan
toimiessa ahkerana ”apulaisena” keittiöllä. Ja kyllä Kalevikin joutui tositoimiin, kuten kiinteistövastaavan kuuluukin. 
KYLÄTALON KUNNOSTUS
Enempiä kertaamatta asian aikaisempia vaiheita, kerrotaan, että johtokunta käsitellyt talon saneerausasiaa sekä pitänyt erillisen suunnitteluistunnon asiasta. Johtokunta tulee antamaan esityksensä kyläyhdistyksen syyskokoukselle talon saneeraussuunnitelmaksi. Palataan tähän tulevassa syyskokouksessa.
TERVOLAN NUORISOVALTUUSTO
Tervolan kunta lähestyi kyläyhdistystä, pyytäen, että nimeäisimme kylämme edustajan kunnan nuorisovaltuustoon
toimikaudelle 2017-2019. Nuorisovaltuutetun tulee olla iältään 13-19 -vuotias. Paakkolan edustajana alkaneella kaudella on Emma Tepsa. – Toivotamme Emmalle tarmoa nuorisovaltuutetun tehtäviin.
Nuorisovaltuuston toiminnan tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia
Tervolassa. Toiminta kannustaa ja opastaa nuoria vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Ideoita, ajatuksia, toiveita
nuorisovaltuustolle voit lähettää myös osoitteeseen nuorisovaltuusto@tervola.fi.

MITÄ TEHTÄISIIN?
Onko sinulla idea tai ajatus siitä, mitä mekin voisimme täällä Paakkolassa tehdä? Onko toiveita ja haluja lähteä vaikkapa syysretkelle isommalla porukalla? Teatteriin, elokuviin, konserttiin, näyttelyyn, ostosmatkalle… Kyläkorva kuuntelee: Soita tai tekstaa numeroon 0400 987 204. Lähetä sähköpostia osoitteeseen janne.okkonen@lshp.fi. Kerro internetsivuilla paakkolankylä.fi > Yhteystiedot => kerro lomakkeella: Ota yhteyttä.
TULEVAA TOIMINTAA:
- 28.10.2017, klo 18:00. Syystunnelmissa, yhteislauluilta, Kylätalo Suvantola.
- 25.11.2017, klo 12:00. Kyläpäivä, Kylätalo Suvantola. Aloitus klo 11:00 ruokailulla.
- 25.11.2017, klo 15:00. Kyläyhdistyksen syyskokous ja kakkukahvit, Kylätalo Suvantola.
- 6.12.2017, klo 15:00. Suomi 100 -vuotta, Itsenäisyyspäivän juhlaruokailu ja ”istunto”, Kylätalo Suvantola.
Tarjolla kolmenlajin päivällinen. Ilta jatkuu linnanjuhlilla, joita katsomme isolta näyttöseinältä. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää. Järjestäjinä ovat Paakkolan eri yhdistykset ja järjestöt.
- 9.12.2017, klo 18:00. Paakkolan kauneimmat joululaulut, Kylätalo Suvantola.
KYLÄYHDISTYS ON INTERNETISSÄ
Paakkolan kyläyhdistyksen kotisivut ovat Internetissä:
www.paakkolankylä.fi. Sivuilta löydät lisätietoa mm. kyläyhdistyksestä ja sen tulevista tapahtumista. Sivujen
kautta voit myös tilata kylätiedotteet sähköpostiisi, ottaa
yhteyttä kyläyhdistyksen johtokuntaan, antaen vaikka kehitysideoita. Kyläyhdistyksen kotisivut kehittyvät edelleen.
Paakkolan kyläyhdistyksen löydät myös Facebookista:
https://www.facebook.com/paakkola.tervola/. Liity tykkääjien joukkoon, niin saat tuoreimmat tiedot käyttöösi, koskivatpa ne vaikka tulevaa toimintaa.
HYVÄÄ SYKSYÄ JA ALKAVAA TALVEA KAIKILLE!
Toivottavat: Paakkolan kyläyhdistys ja sen johtokunta

