
Vuosikokous 2009

Aivan yllättäen, kaksi vuotta sitten, eräs pitkäaikainen haave toteutui. Pääsimme vihdoinkin 
takaisin Savoon. Ensimmäisen kesän etsimme kotia. Ehtoja oli paljon: omakotitalo,laajalla 
tontilla,mutta naapureita olisi hyvä olla. Läheltä tai järkevästi sijoitettuna toivoimme 
löytävämme järven rantaa ja lapsille koulun ja päiväkodin.  Kodin etsintään piti ottaa
reilusti aikaa – ei sitten osteta sitä ensimmäistä, päätimme.
Kuinkas sitten kävikään. Tulimme Paukarlahteen  katsomaan ystäviemme uutta kotia ja 
päätimme samalla käydä taloesittelyssä saman tien varrella. Se oli ensimmäinen talo,
jonka näimme eikä mikään muu enää oikein vertailussa pärjännyt. Ensimmäinen vuosi
paukarlahtelaisena meni hämmästellessä omakotiasumisen ihmeitä ja arjen järjestämisessä.
Ahkerana kuorolaulajana minulla on muodostunut käsitys, että  jokainen on pitkälti itse 
vastuussa siitä, mitä yhteisöltään saa. Tämä tarkoittaa kiinnostumista lähiyhteisöstä ja
osallistumista toimintaan. Niinpä suuntasin kyläyhdistyksen vuosikokoukseen yhdessä 
ystäväni kanssa ja pestauduimme kyläyhdistyksen hallitukseen. 
Kolmen (tuolloin vielä kahden) lapsen äitinä sitä tietysti mietti, mihin päänsä tulee pistettyä. 
Osaavat ja kokeneet kyläaktiivit antoivat uusien jäsentensä seurata rauhassa tapahtumia ja 
osallistua voimiensa mukaan. On ollut mukavaa tutustua ihmisiin ja seurata kylän tapah-
tumia. Kaikkea mielenkiintoista erilaisille ryhmille tapahtuu koko ajan, kuten esimerkiksi 
nuortenillat. Suunnittelen nuoreksi naamioitumista jo pelkästään siellä käytössä olevien 
karaokelaitteiden ansiosta.
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Seurauksena kaikesta tästä, halu jatkaa kyläyhdistyksessä vain voimis-
tui ja jatkoin seuraavaankin hallitukseen. Uusi hallitus jatkaa kyläpääl-
likkömme Juri Jämsénin johdolla. Sihteerinä toimii Hanna Rissanen ja 
taloudenhoitajana Riitta Andersin. Jäseninä itseni lisäksi toimivat 
Raija Räisänen, Paula Korhonen, Nina Hyvärinen, Miia Huttunen,
Iitamari Partio-Holopainen ja Heikki Eronen. 
Hallituksessa mukana olo ei ole osallistumisen kannalta välttämätöntä. 
Hallituksen kokoukset ovat kaikille kyläläisille avoimia tilaisuuksia. 
Tervetuloa siis ideoimaan ja toimimaan! Yksi esimerkki on vanhempain-
jaosto, joka on menneenä keväänä kamppaillut paukarlahtelaisten päivä-
kotiasioiden puolesta. 
Tästä lehdestä voit lukea lisää tulevasta toiminnasta ja kylän tapahtumista. 
Toivottavasti näen Sinut niissä.
Tapaamisiin, toivottaa Anne Aholainen, Paalimäestä

Piäkirjotus



Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 
mukana auttamassa esimerkiksi 
etsinnöissä, onnettomuus – ja 
kriisitilanteissa. Paukarlahden Jousi 
ry on ollut toiminnassa mukana jo 
kauan mutta nyt kartoitetaan, onko 
kyläläisillä halukkuutta osallistua 
toimintaan toisen ”ringin” 
voimalla.Vapepan toiminnasta 
pidetään tiedotustilaisuus ke 27.5 
klo 18.30 Oravikosken Kuntotalolla. 
Mikäli olet kiinnostunut liittymään 
vapaaehtoisten toimintaan niin 
ilmoita siitä Hanna Rissaselle      
hanna.rissanen@environet.fi. Kar-
toitamme kiinnostuksen, jonka 
jälkeen katsomme laajennetaanko 
nykyistä Paukarlahden Jousen rinkiä 
vai perustetaanko tueksi toinen 
vapaaehtoisten rinki Paukarlahteen.   

KIINNOSTAAKO 
VAPAAEHTOINEN 
PELASTUSPALVELU-
TOIMINTA?

TOUKOKUU
☺Nuorten disco pe 29.5.klo 18-21.00 Nuorisoseuran talolla.
KESÄKUU
☺ Ulkojumppa päiväkodilla tiistai-iltaisin (2.6, 9.6 ja 16.6 )klo 18.30-19.30 miehille ja naisille.
 Jumpan vetäjänä Hanna Rissanen. Ei osallistumismaksua!
☺Juhannuskokko kylän keskustan  uimarannalla aattona 19.6.09 klo 20.
☺ Kylän yhteinen beach volley-ilta ti 30.6.09 klo 19-21 keskustan uimarannalla
HEINÄKUU
☺ Beach volley-illat jatkuvat tiistaisin klo 19-21 keskustan uimarannalla koko heinäkuun ajan
☺Beach Volley-tapahtuma la 18.7.09 klo 12-16 keskustan uimarannalla
☺Lomaillaan
ELOKUU
☺ Jalakapallopeijaiset la 18.8.09 klo 15.00 Hallaparren urheilukentällä
☺ Leikkimieliset olympialaiset la 29.8.09 klo13 Hallaparren urheilukentällä.
    Sarjat: naiset, miehet ja lapset. Tervetuloa liikkumaan hyvässä seurassa ja “uusien lajien” parissa!

TAPAHTUMIA KEVÄT-KESÄ 2009

Ensimmäinen tilkkupeitto melkein valmiina. Tilkkuja neulottiin 
syksyn ja kevään aikana yhteensä n. 120.  
Valmiit peitot lähetetään Vaaka ry:n kautta esim Karjalan 
lastenkoteihin. Tervetuloa syksyllä mukaan hyvän asian puolesta.
Terveisin: Pirkko, Liisa, Annikki, Anne, Toini, Riitta, Raija, Satu, 
Anja, Liisi, Merja, Nina

Talven ja kevään aikana ovat paukarlahtelaiset käsityön ystävät 
joukolla kutoneet värikkään tilkkupeiton hyväntekeväisyyteen. 
Tavoitteena on valmistaa ensi syksyn aikana kaksi peittoa lisää ja 
vaikkapa muutama Unicef nukke.

TILKKUPEITTO & NUKKE-PROJEKTI

Tapahtumakalenteri ”elää” ja tarkempia tietoja tapahtumista löydät mm. Soisalon Seudusta, 
kylän ilmoitustauluilta tai Paukarlahden kotisivuilta www.paukarlahti.fi.



Kautta aikojen on kylien raitilta kuulunut mopojen pärinää. Mutta viime vuosina pärinässä on ollut  aivan 
erityinen sointi. Kas kummaa - enää nuoriso ei olekaan pääosassa - vaan entisaikojen 
nuorethan  ne ovat hurjaa nuoruuttaan muistelemassa. Nimittäin PAPPATUNTURIT ovat saaneet monen miehen 
ja miksei naisenkin sydämen valloitettua. Niinpä Paukarlahdessakin näitä komistuksia on pikku hiljaa kertynyt 
aikamoinen joukko. Ja pitäähän ryhmällä yhdis-
tävänä tekijänä olla myös nimi ja niin syntyi Pau-
karlahden Puola - PP. Tämän joukon primusmoot-
torina voitaneen pitää Halosen Jussia, pitkän linjan 
mopoharrastajaa, ajan henkeen kuuluvine rekvisiit-
toineen. Jussin johdolla monena vappuna on nähty 
komea rivistö papiskoita vappuajelulla: Veijo, 
Raimo, Harri x 2, Kari, Janne, Juri ja kaikki muut 
jotka eivät kirjottajan mieleen tai silmään osuneet. 
Kaikki mopoharrastajat (ja kaikenlaiset mopot )ovat 
sydämellisesti tervetulleita tähän ikääntymistä kaikin puolin arvokkaasti suojelevaan joukkoon.

Lasten esityksissä pienempien ryhmä esitti vauhdikkaan 
näytelmän Vaahteramäen Eemeli, jossa tunnetusti 
vilkkaan Eemelin roolissa kuten myös muissakin osissa 
nuoret näyttelijänalkumme saivat toteuttaa luontaista 
energiaansa, ja taidokkaasti sen tekivätkin. 

Isompien ryhmän kappale oli Keisarinnan uudet vaatteet 
- johtuen pääosan esittäjän sukupuolesta. 
Aina niin ajankohtainen aihe tuli jälleen kerran palautettua 
mieliimme ja erittäin viihdyttävästi.

Runsaslukuiselle yleisölle esitetty aikuisten näytelmä Viisas Neitsyt oli saanut upean vakiokaartimme lisäksi 
uutta verta joukkoonsa, mikä oli oikein piristävää. Liekö valtakunnallisestikin julkisuuteen tulleet tapahtumat 
olleet näytelmän valinnan pohjana, oli miten oli, mutta ihmissuhdesotkujahan on ollut kautta aikojen ja tulee aina 
olemaan, pääasia, että lopputulos on kaikkia tyydyttävä. Hyvillä mielin kaikki tuntuivat rentouttavan teatteri-illan 
jälkeen pois lähtevän.

OLEMME TAAS SAANEET NAUTTIA TEATTERISTA

Monipuolista liikuntaa Paukarlahden urheilukentällä Hallaparressa 
kesä - heinäkuun ajan tiistaisin klo 9.00 ja torstaisin klo 18.30, kesto n. 1h 15min
Kerhomaksu koko kesältä on 20 €
Tulethan mukaan liikkumaan!

Ilmoittautuminen ja yhteystiedot: Leppävirran Viri/Ilpo Koponen 044 0404399
Kylät liikkeelle - liikuntahanke
www.leppavirranviri.sporttisaitti.com

PAPPATUNTURI-PP

Suurkiitos kaikille pitkän talven harjoituksissa ahertaneille näytelmäharrastajille!

LIIKUNTAKERHO LAPSILLE



Kotisiivousta
Siivouspalvelu Sari Pirinen 
raikaskoti.fi 
050-4117969 
kotitalousvähennys 60 %

Lasten muskarin kolmas vuosi saatettiin päätökseen korkea-arvoisissa merkeissä. Saimme 
vieraaksemme kunnanjohtaja Markku Tervahaudan, kirkkoherra Teppo Ritarin ja apteek-
kari Raimo Auvisen. Aiemmin keväällä Leppävirran kunta, seurakunta sekä rotaryklubi 
lahjoittivat muskaritoimintaan neljä rumpua. Nyt tukijat kävivät tutustumassa 
toimintaamme ja antoivat sille tunnustusta. Samalla lapset pääsivät näyttämään taitojaan 
rumpujen kanssa sekä ojentamaan tekemänsä kiitoskortit.
Muskariin on jokaisena toimintakautena osallistunut kymmenkunta innokasta lasta. 
Viikoittain kokoontuvassa muskarissa nautitaan musiikista laulaen, soittaen ja liikkuen. 
Tänä keväänä uutena alkoi vauvamuskari, jolle tuli kysyntää babyboomin 
vallatessa kylämme.
Muskaritoiminnan järjestää kyläyhdistys vetäjänään Miia Huttunen.

pienimpien sarjan ylpeät voittajat

Lasten hiihtokilpailut järjestettiin laskiaistapahtuman 
yhteydessä 22.2. koulun maastossa. Osallistujia on 15 
ja kaikki suoriutuivat lenkistä mallikkaasti. Kisan ja 
vauhdikkaan mäenlaskun jälkeen seurantalolla maistui 
hernekeitto ja mehu.
Lopuksi jaetut palkinnot saivat suut messingille sekä
hiihtäjille että yleisöllekin. 
Parasta dopingia tässä kisassa taisi olla aikuisen tuki niin 
ladulla kuin palkintolavallakin.

Pien´Hiuspuoti
T:mi Suvi Hintikka
044-2077 401
Paalimäentie 24
71460 Paukarlahti

MUSKARIKUULUMISIA

LASTEN HIIHTOKILPAILUT JA LASKIAISRIEHA

Kampaamo-parturin peruspalvelut
Avoinna lähes aina,
sopimuksen mukaan
Soita ja varaa aika,
paikanpäälle tai palveluna kotiisi

*******************************************

*******************************************

Paukarlehden toimituskunta: Anne, Raija, Satu ja Riitta toivottavat kaikille oikein lämmintä ja nautinnollista
kesää ja toivottavat tervetulleiksi kylän tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Yhdessä olemme enemmän!

*******************************************

TIENVARSIEN SIIVOUS 17.5. JA RANTATALKOOT 21.5.
Hoituivat oikein mallikkaasti runsaslukuisen talkooväen ansioista. 
Näin ympäristömme säilyy viihtyisänä. Kiitos kaikille aherruksesta ja ensi vuonna jälleen! 


