
 
 

Paukarlahden kotisivujen vieraskirjaan on kertynyt 
jo 207 viestiä, tervetuloa lukemaan ja kirjoittelemaan! 

Neljä kyläyhdistyksen tilaamaa noita-akkaa jakoi palmusunnuntaina linnunpönttöjä kylän uusille 
asukkaille. Oman kylän nuorten tekemiä linnunpönttöjä jaettiin tällä kertaa peräti 15 kappaletta! 
Lämpimästi tervetuloa uusille asukkaille vielä kerran! Mikäli noita-akat ovat menneet laskuissa sekaisin 

etkä ole saanut omaa pönttöäsi, ota yhteyttä toimitukseen ☺  

Koululautakunta esittää selvitystensä perusteella uuden koulun rakentamista Paukarlahden, 
Oravikosken ja Kotalahden oppilaille. Tämä olisi tosi hieno asia! Kylämme kasvaessa vauhdilla kylämme 

kokoontumis- ja harrastustilat ovat käyneet auttamattoman pieniksi. Myös iäkkäämmät kyläläiset 
tarvitsisivat tiloja kokoontumiseen päivisin, kasvava nuoriso ja aikuiset iltaisin ja viikonloppuisin. 
Tilanpuutteen takia mm. kansalaisopiston paju- ja tuohityöt pidettiin talvella pakkasen puolelle 

laskeneella nuorisoseuran talolla ja osa kursseista onkin siirretty Oravikoskelle. Toivomme, että 
päättäjillä olisi rohkeutta tehdä päätös uuden koulun rakentamisesta ja että he ottaisivat huomioon 
myös kyläläisten mielipiteet ja tarpeet kouluratkaisua tehdessään. 

Kyläyhdistyksen uusi kokoonpano toivottaa kaikki kyläläiset mukaan toimimaan ja tuomaan uusia 
ideoita kylämme iloksi. Kokoukset ovat avoimia kaikille kyläläisille ja toiminnasta voi poimia ne, joihin 
tuntee kiinnostusta ja johon oma aikataulu antaa myöten. Kyläyhdistyksen kokouksista tullaan 

ilmoittamaan tekstiviesteinä kaikille halukkaille sekä sähköpostilla ja kylämme kotisivuilla vieraskirjassa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarvitsetko työntekijää erilaisiin arkielämän 
tarpeisiin-kotiin tai vapaa-ajan asuntoon? 
 

- kodin viikko- ja kertasiivoukset 
- ruuanlaitto 
- pyykinpesu, silitys, vaatteiden huolto 
- kaupassa käynti 
- pihan hoito 
- huolto-, tarkistus- ja pienimuotoiset 

kunnossapitotyöt 
 

Kotiapunaiset Sillä Siisti T:mi/ Seija Miettinen 
puh. 040- 5746  308 



 Paukarlahdessa mahdollisesti sähköjohdoista alkanut tuli tuhosi korjauskelvottomaksi
kylällemme juuri asettuneen lapsiperheen kodin. Onneksi henkilövahingoilta vältyttiin, mutta lasten
lemmikkimarsu menehtyi palossa sekä paljon tunnearvoltaan tärkeitä tavaroita. Kyläläiset ovat
halunneet auttaa perhettä mm. avustustilin kautta.   Perheellä on toiveena päästä muuttamaan
kylälle mahdollisimman pian takaisin. 

 Nuorisoseuran talon remontti jatkuu mm. jätevesisäiliön kaivamisella maahan, tulovesiputken
kaivamisella kaivoon ja salaojaputken ja viemärin asentamisella kaivantoon. Keittiön remontti jatkuu
kalusteiden valinnalla ja ikkunoiden kunnostus aloitetaan. Keittiön kalusteiden suunnittelussa
tarvitaan apua ja lasimestarista olisi hyötyä. 

 Oravikosken Ruoka Joelin kauppiaat Jouko ja Elina Huusko lopettivat kyläkaupan pitämisen ja uusina
kauppiaina aloittavat Maija Ja Tapio Nissinen. 

 Syksyllä on suunnitteilla muskari alle kouluikäisille. Koulun ilmoitustaululla on lomakkeita,
johon voi jättää yhteystiedot mikäli olet kiinnostunut tuomaan lapsesi musisoimaan. Järjestäjänä
Paukarlahden Martat. 

 Valkaman tien päässä oleva ranta on kuluvan talven aikana ruopattu monen kaivinkoneen
voimin. Myös ”keskustan” kylän yhteinen uimaranta tulee saamaan uuden vessan ja laituriremontin. 

 Kiinnostaako näytteleminen? Syksyllä se voi olla mahdollista kansalaisopiston näytelmäpiirin
puitteissa.  

 

Paukarlahden Viitostien vintiöiden tekemät hienot 
piirustukset kaunistavat tämänkertaista 

lehtistämme. 
 

Kiitos lapsille lehden kuvituksesta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lämpimät kiitokset ja ruusut kyläyhdistyksemme pitkäaikaiselle puuhamiehelle 
Ronnin Hannulle sekä Raunille ahkeroinnista kylämme hyväksi ja onnea uusiin 
seikkailuihinne! Älkäähän unohtako Paukarlahtea! 
Pitkälti Hannun ansiota ovat mm. laajakaistan tulo kylälle, kylämme kotisivut ja niiden 
ylläpito sekä eri tapahtumien ideointi ja pitkälti niiden järjestäminenkin. Rauni on toiminut 
lähes kaikissa kylämme yhdistyksissä, jos ei muuten niin tilintarkastajana.  
 
 
Kylämme urheilijasiskokset Carola ja Carita ovat menestyneet erinomaisesti kisoissa. Carita 
seiväshypyssä ja Carola ampumahiihdossa. Onnea ja menestystä tytöille jatkossakin!! 
 
           Onnea myös kylän uusille prinsseille ja prinsessoille ja heidän perheilleen! 
 
 



UKEVÄT/KESÄ 2006 
Tietoja kylän tapahtumista löydät Soisalon Seudusta, kylän ilmoitustauluilta tai Paukarlahden 
kotisivuilta HTwww.paukarlahti.fiTH 

TOUKOKUU  
To 18.5.06 klo 16.30-19.00 uuden tielinjauksen tiedotustilaisuus 
Oravikosken kuntotalolla 

La 20.5.06 klo 10 tienvarsien siivoustalkoot, kokoontuminen koululla. 
Seuraavan viikon ajan koulun jätekatoksesta löytyy huomioliivit, 
keräysohjeet sekä jätesäkit, joihin voi kerätä valitsemansa tienpätkän 
roskat.  

Ti 23.5.06 klo 17.30-19.30 järjestää Oravikosken koulun 
vanhempainyhdistys koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen 
pihatapahtuman. Mukana mm. temppurata, buffetti, poni talutusta.
  

Toukokuun lopulla venepaikkojen vuokraus uimarannalla. Samana päivänä rannan siivous 
ja laiturin lasku  

Nuorisoseuran talon pihan siistimistalkoot 

KESÄKUU  
Juhannuskokko  kylän uimarannalla 

Kylän uimarannalla mato- onkia, joita kylän pienet ja miksei vähän suuremmatkin onkijat 
voivat lainata, kunhan palautetaan ne paikoilleen seuraavien iloksi. Matoja kannattaa tuoda 
mukana, sillä niitä ei juurikaan rannalta löydy  

Rannalla viime kesänä valmistunut beach-volley kenttä on valmiina   

HEINÄKUU 
Lomaillaan, uidaan ja nautitaan kesästä 

ELOKUU  
Laulu/rantakalatapahtuma 

Mahdollisesti syksyllä alkaa kansalaisopiston teatteripiiri, tulevaa käsikirjoitusta on etsitty. 

 
Metsästysseuran maja on valmis 

Metsästysseuran uutta majaa Paalimäen 
Ällänpellossa voi kysyä kylän yhdistykset 
esim. kokoustiloiksi (ei käytössä talvisin) ja 
kylämme asukkaat vuokrata eri tilanteisiin. 
 
Tänä kesänä tehdään vielä pihatöitä ja 
rakennetaan puuliiteri joten auttavia käsiä 
otetaan mielellään mukaan  
 
pj  Seppo Hiltunen 040-7046467 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikille oikein mukavaa ja lämmintä kesää! t.Raija ja Satu 



 

Suomen Lentopalloliiton beach volley säännöt 2006  
 
 
1. Joukkue koostuu kahdesta pelaajasta, vaihtopelaajia tai valmentajia ei sallita( toki Paukarlahti 
Beachilla sallitaan, kaikki pelaa). 
 
2. Pelipaikka on vapaavalintaisesti Paukarlahti Beach. 
 
3. Pallo voidaan toimittaa verkon yli lyömällä millä tahansa kehonosalla. Jujuttaminen ei ole 
sallittua(aina siellä kyllä jujutetaan), mutta rystyllä "tökkäisy" tai lyöminen on. Pallo voi ylittää verkon 
sormilyönnillä vain, jos pallon lentorata on kohtisuorassa pelaajan hartialinjaan nähden. 
 
4. Palloa on lyötävä, sitä ei saa kopata tai heittää (perheen pienimmille nämäkin sallitaan ja kaikenlainen 
yritys palkitaan). 
 
5. Pelaaja voi mennä vastustajan pelikentälle, jos ei häiritse vastustajaa.  
 
6. Joukkueella on käytössään kolme lyöntiä ja torjuntakosketus lasketaan lyönniksi. Pelaaja saa lyödä 
palloa kahdesti peräkkäin vain torjunnan jälkeen. Sormilyönnin täytyy olla joka tilanteessa ehdottoman 
puhdas(?). Ainoastaan kovassa iskussa sallitaan kevyt pidätyspallo ja vähäinen kaksoiskosketus. Kovaksi 
iskuksi voidaan tulkita ainoastaan sellainen isku jossa pelaaja ei ehdi reagoida iskuun ts. tehdä päätöstä 
millä tekniikalla palloa pelaa. 
 
7. Aloitussyöttö voidaan suorittaa koko takarajan leveydeltä. Pallo saa syötössä osua verkkoon, kunhan 
menee verkon yli toiselle puolelle. Pallon paineen tulee olla 171-221 millibaaria( tämäpä on tarkkaa!?  
☺☺). 
 
8. Jokaisen pelaajan on syötettävä vuorollaan syötönvaihdon tapahduttua. Pelaajalla on syöttäessä 
käytettävissä vain yksi aloitusyritys. 
 
9. Ottelut pelataan kahden voittoerän peleinä 21 pisteeseen asti kahden pisteen erolla ilman pistekattoa. 
Kolmas ja ratkaiseva erä pelataan juoksevin pistein viiteentoista pisteeseen kahden pisteen erolla ilman 
pistekattoa. 
 
Kahdessa ensimmäisessä erässä kenttäpuolia vaihdetaan kymmenen pelatun pisteen jälkeen, 
ratkaisevassa kolmannessa joka viidennen pelatun pisteen jälkeen. 
 
10. Kentän koko on 8x16 metriä. 
 
11. Verkon korkeus on naisilla 224 cm ja miehillä 243 cm. 
 
12. Tauko erien välillä on yksi minuutti. Kenttäpuolien vaihdon aikana joukkueilla ei ole oikeutta 
taukoon, vaan kenttäpuolia on vaihdettava viivyttelemättä. Ottelun jokaisessa erässä joukkueelle 
sallitaan enintään kaksi puolen minuutin aikalisää. 

 

No, Paukarlahti-Beachilla pelityyli ja säännöt ovat kyllä vapaat eli tervetuloa mukaan 

ihan vain huvin vuoksi. Mutta jos joku haluaa tietää tarkemmin oikeista säännöistä ne 

löytyvät osoitteessa HTwww.lentopalloliitto.fiTH 

 

  

 

 

 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

