PAAKKOLAN
KYLÄYHDISTYS RY.

PAAKKOLAN KYLÄTIEDOTE 1/2018

4.1.2018

TERVEHDYS PAAKKOLAAN,
Ja Hyvää Alkanutta Vuotta!
KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2018
Kyläyhdistys, sen toiminta ja erilaiset tapahtumat sekä viihtyvyyttä parantavat teot edellyttävät talkoohenkeä ja
vapaaehtoistoimintaa. Nyt jos koskaan, on tärkeää, että kaikki kyläläiset myös omalta osaltaan tukisivat tätä
toimintaa, esimerkiksi jäsenmaksun muodossa. Jäsenmaksu on vuonna 2018 henkilöä kohden 5,00 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa pankissa oheisella laskulla tai Internetin kautta. Tilinumero on FI47 5463 0850 0162 12.
Ilmoita viestikentässä jäsenmaksua koskevien henkilöiden nimet. HUOM: Tietoteknisistä syistä johtuen, liitteenä
olevassa paperissa on maininta laskusta.
Paakkola on Majakka ry:n Yhtä köyttä -kehittämishankkeen pilottikylä. Paakkolan kehittämispilotin osana toteutettiin Paakkolassa kyläkysely, johon saatiin vastauksia yli neljäkymmentä.
Vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin S-ryhmän lahjakortti, arvoltaan
50,00 euroa, jonka voitti Kalevi Kanto. Kyläkyselyn anti purettiin kyläpäivässä 25.11.2017. Kyläpäivään osallistui väkeä
n. 30 henkeä. Tilaisuudessa oli vieraana kehittämishankkeesta projektikoordinaattori Anne Oikarainen ja Tervolan kunnasta elinkeinokoordinaattori Matti Alatalo.
Kyläpäivän päätteeksi pidettiin kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous, johon osallistui väkeä yli 20 henkeä.
Syyskokouksessa hyväksyttiin vuodelle 2018 toimintasuunnitelma, talousarvio ja kylätalon vaiheistettu saneeraussuunnitelma sekä valittiin yhdistykselle puheenjohtaja että uusia johtokunnan jäseniä ja vara jäseniä. Johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa 2.1.2018 ja kokoonpano on seuraava:
Johtokunta asetti ns. taloustoimikunnan, jonka koVarsinaiset jäsenet
koonpano on seuraava: Tommi Lempiäinen (vasPuheenjohtaja
Janne Okkonen, 040 098 7204
taava), Elsa Nikurautio, Marketta Ollonen, Marjatta
Pilkki ja Messu -vastaava
Kanto ja Toini Heikkilä.
Varapuheenjohtaja
Heikki Pesonen, 040 705 2982
Sihteeri ja rahastonhoitaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Marketta Ollonen, 040 777 8598
Juha Kero, 040 411 9673
Maila Jurva, 050 313 7800
Paavo Heikkilä, 040 587 1564

Varajäsenet
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen, Kylätalo -vastaava
Varajäsen

Jorma Pesonen, 040 164 5506
Elsa Nikurautio, 040 755 3010
Kauko Ylioinas, 050 598 9021
Kalevi Kanto, 040 558 0883
Tuomo Juopperi, 040 555 2571

MUITA MENNEITÄ
Syystunnelmissa -yhteislauluilta pidettiin Kylätalo
Suvantolassa 28.10.2017. Säestäjänä oli Susanna Ylimaunu ja kahvituksesta vastasivat Tommi Lempiäinen,
Marjatta Kanto sekä Marketta Ollonen. Tilaisuuteen
osallistui n. 40 henkeä. Mukana oli uusia kasvoja, erityisesti kirkonkylältä.

Itsenäisyyspäivän juhlaruokailu pidettiin kylätalolla
6.12.2017, klo 15:00. Ruokailuun osallistui lapset muJohtokunnan ulkopuoliset toimijat
kaan luettuna n. 125 henkeä. Talo oli viimeistä istuinTalous- ja keittiövastaava
Tommi Lempiäinen, 041 440 8001
paikkaa myöten täynnä. Tarjottavaa riitti kaikille ja olisi
Virkistysniemi -vastaava
Hanna Salminen, 044 289 4797
riittänyt suuremmallekin väelle, mutta noin 20 henkeä jouduttiin käännyttämään ovelta pois, kun tilaa ei heille
enää ollut. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Paakkolan maa- ja kotitalousseuran
kanssa, jotka tukivat tilaisuuden toteutusta myös taloudellisesti. Tilaisuus oli kaikkinensa onnistunut ja yhdistys onkin saanut runsaasti myönteistä palautetta. Osallistujia
oli ympäri Tervolaa, mutta myös Keminmaasta, Kemistä, Torniosta ja kauempaakin.
Paakkolan Kauneimmat Joululaulut laulettiin kylätalolla 9.12.2017, klo 18:00. Yhteislaulujen lisäksi tilaisuudessa nautittiin joulupuuro kera lisukkeiden sekä torttukahvit. Tilaisuudessa kerättiin vapaaehtoinen maksu tarjoiluista sekä myytiin arpoja. Arpajaispalkinnot saatiin lahjoituksina. Tilaisuuden tuotosta kyläyhdistys lahjoitti osan Kirkon ulkomaanavulle kolehtiin laitettavaksi. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Tervolan seurakunnan kanssa. Väkeä tilaisuudessa oli n. 80 henkeä.
Kiitos osallistuneille, koska ilman yleisöä ei olisi ollut niin onnistuneita tilaisuuksia! – Kiitos myös ahkerille talkoolaisille!
Ilman teidän työpanostanne eivät mm. eri tilaisuudet olisi olleet mahdollisia, saati taloudellisesti kannattavia. Kyläyhdistys tarvitsee myös jatkossa talkoohenkeä ja talkoolaisia. Kaikki apu otetaan ilolla ja kiitoksella vastaan. Voit halutessasi
ilmoittautua ns. talkoopankkiin, josta ensisijaisesti tulemme kulloiseenkin tarpeeseen pyytämään ja kyselemään tarvittavat talkoolaiset. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Marketta Ollonen, puh. 040 777 8598.
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TULEVAA TOIMINTAA
Mistä tunnet sä ystävän -yhteislauluilta pidetään Kylätalo Suvantolassa keskiviikkona 14.2.2018, klo 18:30. Yhteislaulun lisäksi on tarjolla pullakahvit ja mukavaa seuraa. – Tervetuloa!
PAAKKOLAN PILKIT 2018
Perinteiset pilkit ovat lauantaina 17.3.2018, klo 11:00–14:00. Pilkkikortit tulevat myyntiin
tammikuussa. Pilkkikortin hinta on 10,00 euroa. Pilkkikortin lunastaneiden kesken arvotaan lahjakortteja: 1. arvo 10.000,00 €, 2. arvo 1.000,00 € ja 3. arvo 500,00 €.
Talkoolaisia tarvitaan pilkkeihin. Tarjolla on tehtävää ja tekemistä. Talkoolaiset kokoontuvat Paakkolan Kylätalo Suvantolaan, perjantaina 16.3.2018, klo 10:00. Lisätietoja antaa
Pilkkivastaava Janne Okkonen, puhelin 0400 8987 204.
LENTOPALLOA PELAAMAAN
Länsikosken Koskentalolla pelataan lentopalloa tiistaisin klo 19:00. Mukaan verryttelyasustus ja sisäpeliin sopivat
kengät, vaikka lenkkarit. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita pelaamaan, niin tytöt kuin naiset, pojat ja miehet!
Etukäteen ei tarvitse ilmoittautua, mutta tarvittaessa saa lisätietoja Sakari Alakärpältä, puhelin 0400 990 671.
KYLÄYHDISTYS VUOKRAA
Kylätalo: Vuokraushinnat ja periaatteet ovat seuraavat: Juhlavuokra, 3 vrk (pe-su), hinta 350,00 €. Päivävuokra, 1
pv (klo 7-22), hinta 150,00 €. Kokousvuokra, 4h (klo 7-22), hinta 50,00 €. Kylätalon vuokrausta hoitaa Tommi Lempiäinen, puhelin 041 440 8001. Tommilta voi tiedustella talon vuokrauksesta, mutta myös tarvittavien järjestelyiden
toteutuksesta.
Irtaimisto: Juhlateltta 5,2 x 12 m = 200,00 €, tuplajuhlateltta 5,2 x 24 m = 400,00 € (vrk/vkl). PopUp-teltta 3x3 m, 50,00
€ (vrk/vkl). Lisäksi kyläyhdistykseltä voi vuokrata myös muuta kalustoa, kuten suurtalouskeittimiä, termareita, kalusteita, astiastoja, makkaragrillejä ja henkilöstöä. Tiedustelut, varaukset ja lisätiedot: Janne Okkonen, 0400 987 204.

KYLÄYHDISTYKSEN VASTAUS ALOITTEESEEN, KOSKIEN PIHOJEN AURAUSTA
Kyläyhdistys on saanut aloitteen 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien kyläläisten pihojen talviaurauksesta. Kyläyhdistyksen johtokunta käsitteli aloitteen kokouksessaan 19.12.2017. Päätöksensä tueksi johtokunta selvitti Tervolan
kunnan toteuttaman aurauksen perusteet. Kunnan lukuun (hakemuksesta) toteutetaan auraus siten, että taloon
on esteetön kulku liittymästä (ns. kulkuväylä). Auraukseen ei kuulu piha-alueen muu auraus, eikä portaiden ja
muiden kulkuväylien lumenpoisto. Asukkaalla on myös mahdollisuus hakea aurausavustusta. Tällöin kunta tukee
taloudellisesti aurauskuluissa toteutuman perusteella, maksamalla osan kuluista.
Kyläyhdistyksen johtokunta päätti, ettei se hyväksy aloitetta, koska myös alle 80-vuotiailla tulisi olla yhtäläinen
oikeus kyläyhdistyksen toteuttamaan tai tukemaan auraukseen. Erityisesti aloite hylättiin kuitenkin sillä perusteella, että talkootyöllä kerättäviä rahavaroja ei voida lähteä kohdentamaan yksittäisten kyläläisten elinolojen kohentamiseen tai tukemiseen taikka taloudellisen aseman vahvistamiseen. Yleishyödyllisen toiminnan periaatteen
mukaisesti, yhdistyksen toiminnan ja rahojen käytön tulee kohdistua kaikkia kyläläisiä tukevaan/palvelevaan/hyödyttävään toimintaan taikka kohteeseen, esimerkkinä Virkistysniemi.
TERVOLAN PITÄJÄSEURA PAAKKOLALAISTUI
Tervolan pitäjäseuran syyskokous pidettiin 7.11.2017. Syyskokouksessa mm. valittiin pitäjäseuralle johtokunta
vuodelle 2018. Johtokuntaan tulivat valituiksi seuraavat paakkolalaiset: Paavo Heikkilä, Marketta Ollonen ja Janne
Okkonen (puheenjohtaja). Lisäksi johtokuntaan valittiin kyläyhdistyksen jäsenistöstä Susanna Ylimaunu (Lapinniemi) ja Helena Nikupeteri (Kemi). Pitäjäseuran johtokunta pitää järjestäytymiskokouksensa tammikuun aikana.
Kotiseutumuseolla on tarkoitus toteuttaa kesällä 2018 koulun katon peruskorjaus. Kattoremontin jälkeen ovat
vuorossa koulun ikkunoiden kunnostus ja ulkoverhouksen maalaus. – Muiden rakennuksien osalta tarkastellaan
tilannetta kesän aikana. Myös museon toimintaa ryhdytään suunnittelemaan uusille urille. Pitäjäseura toivoo ja
odottaa hyvää yhteistyötä paakkolalaisten ja Paakkolassa toimivien järjestöjen kanssa.
--Kiitos vuodesta 2017! Kyläyhdistyksen tapahtumiin osallistui menneen toimintavuoden aikana n. 2 000 henkeä.
Tehdään tästä vuodesta edellistä parempi. - Paakkola on meidän kaikkien yhteinen asia.

LASKU
Paakkolan kyläyhdistys ry.
Nelostie 545 A, 95325
Laskun numero

20180104-152

-

Laskun päiväys

04.01.2018
-

Eräpäivä

18.01.2018
Korkoprosentti

8.00 %
Viitenumero

2018 0104 1520
Paakkolan kyläyhdistys ry:n jäsenmaksu vuodelle 2018.
Jäsenmaksun suuruus on 5,00 per henkilö.
Ilmoita maksaessasi viestikentässä maksettavien henkilöiden nimet.
Tuote

KPL

Jäsenmaksu

Netto
Vero
Brutto

Hinta

ALV-kanta

Veroton

ALV

Yhteensä

5,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €

1467069-7
Paakkolan kyläyhdistys ry.
Nelostie 545 A
95325

Yhteensä
Totalt

0400987204
janne.okkonen@lshp.fi
www.paakkolankylä.fi

ALV. rek ei
Paakkola

IBAN
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

FI47 5463 0850 0162 12

Paakkolan kyläyhdistys ry.
Nelostie 545 A
95325

0,00 €

BIC

FI47 5463 0850 0162 12

OKOYFIHH

TILISIIRTO GIRERING

-

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr

2018 0104 1520

Eräpäivä
Förf.dag

18.01.2018

Euro

0,00

PANKKI BANKEN

