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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

1. Yleistä 

Paakkilan kannatusyhdistys ry on perustettu syksyllä 2004. Varsinainen toiminta alkoi 

vuoden 2005 alussa. Kulunut vuosi oli siis yhdistyksen yhdestoista varsinainen toi-

mintavuosi. 

Yhdistys keskittyi toimintavuonna Paakkilan puutarhan viljelyyn, puiston hoitami-

seen, jäsenmäärän lisäämiseen ja varainhankintaan eri muodoissa. 

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 80, vähennys 10 jäsentä. Kanna-

tusjäseniä oli 11. Uusia jäseniä 2. 

2. Hallinto 

Yhdistyksen hallitus on ollut seuraava: 

Esko Salmikangas puheenjohtaja 

Vesa Isoaho  varapuheenjohtaja 

Timo Ruuska  sihteeri  

Lea Honkala  jäsen 

Marja Niku  jäsen 

Leena Ruuska jäsen 

Leila Särkipaju  jäsen 

Varajäsenet  Asser Anttila, Helli Tervo ja Taisto Ollila 

Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Timo Ruuska 

Hallitus kokoontui 2 kertaa.  Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.3.2016. 

Toiminnantarkastajana on toiminut Kauno Kiljunen. 

3. Toiminta, varainhankinta ja tiedotus 

Puisto ja rakennukset 

Kuluneena kesänä keskityttiin pääasiassa puiston kunnossapitoon. 

Koululaisten lisäksi yhdistyksellä oli palkattu puutarhuri kesä – elokuussa. 

Yhteistyötä on tehty myös Nuorten työpajan kanssa. 

Nurmikkojen hoidosta vastasi Viherpalvelu Ruuska. 

Puutarhakummitoimintaa on jatkettu. Puutarhakummit huolehtivat nimikkoalueensa 

kunnossapidosta. 

Yhdistys on huolehtinut Haapaveden seurakunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukai-

sesti Paakkilan alueen nurmikoista ja Haapaveden kaupungin kanssa tehdyn sopimuk-

sen mukaisesti Lallunniemen nurmikon leikkauksesta.  

Haapaveden kaupunki myönsi yhdistykselle 1000 €:n toiminta-avustuksen.  

Keski-Pohjanmaa-säätiö lahjoitti yhdistykselle 1 000 € tunnustuksena suoritetusta tal-

kootyöstä. 

Haapaveden kaupunki maksoi Suomenselän Osuuspankin myöntämän 400 €:n sekä 

Haapaveden kaupungin 250 €:n avustuksen koululaisten palkkaukseen kuukauden 

ajaksi. Haapaveden Rotaryklubi avusti koululaisten palkkausta 250 €:lla.  

Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu jäsenkirjeillä, Haapavesi-lehdessä sekä yhdis-

tyksen kotisivulla: www.paakkila.fi. Paakkilasta on ollut juttuja sanomalehdissä.
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Puutarhaviljely 

Kulunut kesä oli viljelyn kannalta kohtuullinen. Alkukesän sade ja kylmyys haittasivat 

jossain määrin viljelyä. Erityisesti perunasato jäi aikaisempaa pienemmäksi. 

Yhdistyksellä oli viljelyksessä yhteensä n. 7,5 aaria. Viljelyksessä oli mm. sipulia, 

valkosipulia, punajuurta, porkkanaa, ja perunaa.  

Tuotteiden markkinointi onnistui hyvin. Tuotteita myytiin suoraan Paakkilassa, pai-

kallisessa S-Marketissa ja keskiviikkoisin torilla. 

Paakkilan tuotteista ja Niittykosken puutarhan lahjoittamista kurkuista valmistettiin 

säilykkeitä. joiden menekki oli hyvä. 

Viljelypalstoja vuokrattiin 17 palstaa. (edellisvuonna 27) 

Kesäkahvila 

Kesäkahvila toimi heinäkuun ajan talkoovoimin.  

Tapahtumia ja eri ryhmien vierailuja: 

Paakkilassa oli kesäajan esillä Marjo Tuovilan ja Markus Tornbergin maalauksia. Toi-

sessa salissa oli Irja Hautalan käsityönäyttely. Suosituimpia tapahtumia olivat Puutar-

hapäivä, Juhannusaaton lipunnosto, Taiteiden yö sekä syysmyyjäiset. 

Tapahtumia: 

22.5. Motoristien kirkkopyhä 

24.5. Haapaveden rotaryklubi talkoissa 

28.5. Puutarhapäivä 

1.6.  Taide- ja käsityönäyttelyn avajaiset, Marjo Tuovila ja Irja Hautala 

16.6. Suvilaulujen ilta 

24.6. Juhannusaaton lipunnosto 

30.6. Keski-Pohjanmaa-säätiön hallituksen kokous 

3.7. Herättäjäjuhlille lähtöseurat 

4.7. Kesäkahvilan avaus 

9.7. Vieraita Ridalasta 

9.7. Kanteletapahtuma 

17.7. Taidenäyttelyn avajaiset, Markus Tornberg 

30.7. Törmälehtojen serkustapaaminen 

9.8. Valion virkeät maitolaiset, elonkorjuukahvit 

23.8. Haapaveden rotaryt talkoissa 

27.8. Herättäjäseurat 

3.9. Syysmyyjäiset 

10.9. Taiteiden yö-tapahtuma 

11.9. Naisten kävelytapahtuma 

10.10. Paakkila talvilepoon 

 

Tapahtumien lisäksi monet yksityiset henkilöt tutustuivat Paakkilaan. Vieraskirjan mukaan Paakki-

lassa vieraili kuluneen kesän aikana n. 1000 henkilöä. 

Paakkila on siis suosittu kesäinen tapaamis- ja tutustumispaikka. 
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4. Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa 480,73 € ylijäämää (v.2015  alijäämä oli 1 411,94 €)  

Tulosta paransi edelliseen vuoteen verrattuna saadut avustukset sekä tarpeettomien 

koneiden myyntitulot. 

Alijäämä on kuitenkin talousarviossa laskettua (335 €) pienempi 

Palkkoja maksettiin yhteensä 8 609,84 €, vuonna 2015  8 915,41 €. 

Investoinnit 

Kuluvana vuonna myytiin tarpeettomina toinen jyrsin sekä oksasilppuri.  

Kiitokset yhteistyöstä 

Paakkilan kannatusyhdistys ry kiittää kaikkia talkoolaisia, jäseniä, kannatusjäseniä ja 

yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä ja toiminnan tukemisesta. 

 


