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PAUKARLEHTI KEVÄT 2010
Piäkirjotus
Keväinen tervehdys Paukarlahtelaisille
Millainen kylä meillä on tulevaisuudessa? Millaisessa kylässä sinä haluat asua?
Mitä toivoisit kylältä löytyvän? Tässä vain muutamia kysymyksiä, mihin sinä,
minä ja me voimme yhdessä vaikuttaa.
Leppävirran kuntaan ollaan kokoamassa maaseutuohjelmaa, jolla maaseutukylien
ääni saadaan kuuluviin kunnan tehdessä tulevaisuuden suunnitelmia ja budjetteja.
Maaseutuohjelma rakentuu kyläkohtaisissa kyläsuunnitelmissa nousseiden asioiden pohjalle.
Tämän vuoksi päivitimme myös Paukarlahden kyläsuunnitelmaa nähdäksemme, onko aiempien vuosien tärkeiksi katsotut asiat muuttuneet. Päivitys ei
lopu tähän, vaan tarkastelemme suunnitelmaa vuosittain. Joten kaikki ajatukset
ovat erittäin tervetulleita.
Se, että asiat ovat paperilla, on hyvä, muttei riittävä taso. Tarvitsemme tekijöitä,
osallistujia, ideoijia.
Se, että saamme kylällemme jotain, tarkoittaa, että joudumme tekemään töitä sen
eteen. Emme tule saamaan mitään ilmaiseksi. Uskon, että mahdollisuudet kylän
palvelujen paranemiseen ja säilymiseen ovat käsi kädessä sen kanssa, miten
paljon meitä kylällämme on. Sen vuoksi tarvitsemme kylällemme uusia asukkaita. Tähänkin tarvitaan paljon yhteistyötä maanomistajien, kunnan ja rakentajien välillä. Toivon, että maanomistajat ilmoittaisivat mahdollisia rakentamiseen
sopivia maa-alueita joko kuntaan tai kyläyhdistykselle, jotta uudet rakentajat
voisivat ne löytää. Tarvitsemme myös kunnalta aktiivisia toimia huutavan tonttipulan hoitamiseksi.
Se, että pysymme kiinnostavana asuinalueena on sitä, että me nautimme olostamme
täällä, voimme toteuttaa itseämme, löydämme täältä ne asiat, mitä asuinpaikaltamme
haluamme. Tämän vuoksi toivon, että tulet mukaan tekemään kylästämme juuri
sellaisen.
Tule mukaan osallistumaan ja tutustumaan muihin kyläläisiin.
www.paukarlahti.fi
						

terveisin Juri

POSTI KULKEE
Lähin asiamiesposti ja Itellan postilaatikko löytyy Oravikoskelta lähikauppa
Kurresta.
Postin lähettäminen onnistuu kuitenkin
myös ikiomasta postilaatikostasi.
Toimi siis näin: Pyydä postista itsellesi
ilmainen posti-heijastin (tavallinenkin
heijastin on onnistunut ajamaan samaa
virkaa).Laita postilaatikkoosi kirjeet
tai kortit, jotka haluat lähettää, postimerkillä varustettuna. Laita heijastin
näkyville esim. laatikon reunan ja kannen väliin. Tästä merkistä postinjakaja

tietää ottaa lähtevän postin laatikosta ja
hän toimittaa sen eteenpäin.
Onko kodistasi yli 5km lähikauppa
Kurren asiamiespostiin? Voit soittaa
postin asiakaspalveluun ja Kurreen
saapuneet pakettisi ym. toimitetaan
veloituksetta kotiisi jo seuraavana
päivänä, kunhan soitat ennen klo 14.
Lisäksi jos olet yli 75-vuotias tai liikkumisesi on hankalaa voit saada helpotusta postin jakelussa.
Kysy lisää Itellan asiakaspalvelusta
0200-71000
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TEE SUUNNITELMASI NIIN MIELIKUVITUKSELLISIKSI KUIN PYSTYT...
...koska 25 vuoden päästä ihmettelet,
miten keskinkertaisilta ne jälkikäteen näyttävät. Silloin ihmettelet,
mikset tehnyt sata kertaa suurempia
suunnitelmia. -Henry Curtis

alleen niin harrastus- ja kokoontumismahdollisuuksia kuin toimitiloja
pienyrityksille. Esimerkiksi kioski- tai
kahvilatoiminta tai kauppa olisi mahdollista järjestää tämän toimitilan alla.
Aivan uudenlaista ideaa edusti senioritalon perustaminen kylälle. Talon toiminta-ajatus perustuu sen asukkaiden
keskinäiseen yhteisöllisyyteen ja huolenpitoon. Kylän nuoret unelmoivat
puolestaan omassa nuortenillassaan
citykeskustamaisesta lähiöalueesta,
josta löytyisi kunnollisia asfaltoituja
teitä ja kokoontumistila.
Maaseutumainen ympäristö ja luonnonläheisyys innosti visioimaan matkailukeskusta Paukarlahden ympäristöön.
Matkailukeskus hyödyntäisi alueen
ulkoilumaastoja ja järvireittejä.
Kylällä toivotaan v. 2020 toimivan myös
oma urheiluseura tai joitakin jo olemassa olevista harrastusseuroista. Harrastustoiminnan kehittämisellä kompensoi-

daan kylän palvelujen puutetta muilla
saroilla. Soisalo-opisto ja Seurakunta
toimivat tällä hetkellä kattona aikuisten
ja lasten harrastustoiminnalle ja toiminnan toivotaan jatkuvan (mm. jumpparyhmät, Paukarlahden nuorisoseuran
näytelmäpiiri jne). Kylän tämänhetkinen vahvuus on omista riveistä löytynyt
nuorten naisten joukko, joka on järjestänyt kylälle lasten muskaria, luovan liikunnan kerhoa sekä äiti-lapsitoimintaa
sekä toimintaa myös nuorille.
Tärkeintä on se, että jatkossakin
järjestämisvastuussa olevat itse nauttivat tekemisestään ja aikaansaannoksistaan. Kyläyhdistys toivottaakin tekijöitä mukaan monipuolisen toiminnan
kehittämiseksi.

on auttanut jo monia löytämään uusia
ystäviä. Kerhoon mahtuu mukaan lisää
äitejä ja lapsia, kaikki ovat tervetulleita.
Tänä keväänä mukana on ollut n. 15
äitiä lapsineen. Suurin osa äideistä on
Paukarlahdesta, mutta mukana on myös
äitejä Oravikoskelta, Kotalahdesta ja
kirkonkylältä. On ollut oikein mukavaa
saada sylittely- ja leikkiapua varamummeilta. Varamummeja ja varavaareja
kaivataankin kerhoon lisää! KokoonPaukarlahdessa toimii seurakunnan tumisia on tarkoitus jatkaa myös ensi
perhekerho, mutta äidit kaipasivat lisää syksynä. Kesäksi olemme suunnitelleet
toimintaa, siispä perustimme kotiäi- tapaamisia retkeilyn merkeissä:
tikerhon, joka kokoontuu Pirpalassa n.
kolmen viikon välein, tiistai-aamuisin
klo 9-11. Kerho on perustettu tarpeeseen, joten ohjelma on yhdessä suunniteltu. Pääsääntöisesti kerho on vapaata
oleskelua ja kuulumisten vaihtoa, mutta
mukana on ollut myös tuote-esittelijöitä.
Ovatpa lapset päässeet kokeilemaan
pilttisoseilla maalaamistakin. Kyläyhdistys tarjoaa kahvit, kahvipullan tuovat äidit itse, kukin vuorollaan. Kerhon
tarkoituksena on, että äidit näkevät toisiaan, ja saavat uusien ystävien lisäksi vertaistukea. Lapset saavat leikkiä
keskenään ja tutustua toisiinsa. Kerho

1.6.Hallaparren urheilukentällä jalkapalloillaan
8.6. Pirpalan pihalla “leikkipuistoilemme”
15.6. Paukarlahden uimarannalla
Kaikki klo 9-11 ja omat eväät mukaan.
Kesätapaamisissa on säävaraus, jos
kova sade yllättää,tapaamme Pirpalan
tiloissa. Syksyllä aloitamme elokuussa.
Tarkemmin ilmoittelemme ajasta ja
paikasta www.paukarlahti.fi sivuilla.
Mukavaa kesää kaikille ja tervetuloa
mukaan tapaamisiin!!

Kahden kyläillan satoa eli mitä
kyläläisten unelmien Paukarlahdesta
löytyy v. 2020:
Kevyen liikenteen väylä. Koulun sekä
sen liikuntasalin sijaitessa Oravikoskella, on yhä suurempi tarve saada jalankulun sekä pyöräilyn mahdollistava yhdistävä tekijä kylien välille. Kyse on myös
turvallisuudesta sekä liikuntamahdollisuudesta kyliemme asukkaille. Myös
paljon toivottu, valaistu kuntoilu- ja
hiihtoreitti hyödyntää useampaa kuin
yhtä Pohjois-Leppävirran kylää ja on
ehdottomasti saatava maaseutuohjelmaan ja sitä kautta toteutettavaksi.
Paukarlahden kylältä toivotaan löytyvän myös monitoimitila, joka kerää

KOTIÄITIKERHO

Hanna-Leena Balk
Tea-Milla Lötjönen

YRITTÄJÄHENKISET
SISKO JA MATTI
Muutimme 3 vuotta sitten Paukarlahteen parinkymmenen Pieksämäellä
vietetyn vuoden jälkeen. Sitä ennen
asuimme pääkaupunkiseudulla, mutta
– johtunee siitä, että molemmat olemme
pieneltä paikkakunnalta kotoisin
- emme viihtyneet kaupungin hälinässä.
Pieksämäen seudulla 3 lastamme saivat
käydä koulunsa pienessä kyläkoulussa,
joka sekin valitettavasti lakkautettiin
sen jälkeen, kun nuorimmaisemme oli
jo päättänyt ala-asteen.
Yrittäjyys
on
aina
kuulunut
elämäämme. Meillä on ollut raken-

nusliike, autokorjaamo, kangas- ja
vaatekauppa, kotileipomo, pub-ravintola sekä torimyyntiä. 16 vuotta Matti
on käynyt lvi-töissä Etelä-Suomessa,
näistä viimeiset 6 vuotta oman yrityksen lukuun. Viime syksynä vaivaamaan
alkanut tenniskyynärpää (ammattitauti) on toistaiseksi estänyt urakoinnin.
Edustamme Forever Aloe Vera terveystuotteita; ravinto, ihon ja kehon tuotteet. Aloe verassa on runsaasti ravinteita,
joiden yhteisvaikutus auttaa pysymään
terveenä. Aloe vera auttaa vitamiineja ja
antioksidantteja imeytymään. Pidämme
asian tiimoilta kotiesittelyjä, ja jos kiinnostuksesi heräsi, ota reippaasti yhteyttä.
Kahden hehtaarin tontti, jolle rakensimme on entistä peltoa,joka on ollut
vuosikausia viljelemättä. Kyllästyttyämme katselemaan rikkakasvien
rehotusta, päätimme tehdä asialle jotain.
Avulias ystävämme Savolaisen Ari
kävi kyntämässä ja sittemmin muokkaamassa pellot useaan kertaan, ja näin
saimme pellot taas viljeltävään kuntoon. Viljelemme luonnonmukaisesti
ilman keinolannoitteita. Syksyllä
istutimme omenapuita, erilaisia marjapensaita sekä tyrnintaimia. Lopulle

pellolle on tarkoitus istuttaa mansikkaa
ja taimia on tilattu 10 000 kpl. Jos olet
innokas osallistumaan istutustalkoisiin,
saat palkaksi mansikoita kunhan niiden
sadon aika on. Ilmoitamme talkoista
www.paukarlahti.fi-sivulla. Mansikantaimia on tarkoitus laittaa 30 000.
Toivottavasti nämä maan muokkaukset
saavat aikaan miellyttävämmän maiseman myös ohikulkijoille.
Olemme viihtyneet Paukarlahdessa
oikein hyvin. Olemme saaneet uusia
ystäviä ja löytäneet uuden yhteisen
harrastuksen; olemme toista vuotta
Ns:n näytelmäpiirissä. Käymme myös
Oravikoskella tanssikurssilla
Sisko ja Matti Puromäki, Metsäläntie 14

PAUKARLAHDEN JOUSI RY 50 v

Metsästysseura Paukarlahden Jousi ry
perustettiin 9.5.1960 Kivelänharjulla.
Perustajajäseniä olivat
Toivo Laukkanen			
Arvi Jurvanen
Tauno Hämäläinen			
Eino Vänttinen
Leo Martikainen			
Aarne Kervola
Matti Hyvärinen			

Martti Kervola
Aarne Konttinen			
Veikko Miettinen
Veikko Koponen			
Einari Kuokkanen
Pauli Pelkonen
Erkki Luostarinen			
Johannes Hyvärinen
Olavi Raetpalo puheenjohtaja
Olavi Kumlin sihteeri

Seura toimii edelleen aktiivisesti ja
monipuolisesti. Siitä hyvänä esimerkkinä
on mm. talkoilla rakennettu metsästysmaja sekä tietysti joka vuotiset hirvipeijaiset.
Majaa on mahdollista vuokrata edulliseen
hintaan. Jäseniä seurassa on tällä hetkellä
84, ja uudet jäsenet – myös nuoriso – ovat
erittäin tervetulleita.
Kiitämme maanvuokraajia ja maanomistajia hyvästä yhteistyöstä näiden 50 vuoden aikana. Ilman teitä metsästys ei onnistuisi. Toivomme, että metsästysmahdollisuudet säilyvät ennallaan ja uudetkin
sopimukset otamme mielihyvin vastaan.
On todennäköistä, että tulevana syksynä
hirvipeijaiset jätetään väliin, koska seuran
50-vuotisjuhlien tiimoilta on kovasti
järjestelyjä ja näin ollen niitä voitaneen
”verrata peijaisiin”.
Paukarlahden Jousi ry:n 50-vuotisjuhlat
metsästysseuran majalla Ällänpellossa
24.7.2010 klo 15.00 alkaen.

Toivotamme seuran jäsenet, maanvuokraajat, maanomistajat ja alueella asuvat perheineen tervetulleiksi seuramme
50-vuotisjuhliin.
Puheenjohtaja Seppo Hiltunen

TAPAHTUMIA KEVÄT-KESÄ 2010
TOUKOKUU
☺ Teatteriesitys Rakastettu Johansson nuorisoseurantalolla su 2.5, ke 5.5, la 8.5 ja su 9.5 klo 19.00
☺ Lasten Luova Liikunta- ja Muskariryhmien kevätnäytös ns:n talolla to 6.5. klo 18.00. Äitienpäiväkahvit
☺Tienvarsien siivoustalkoot ma 10.5., kokoontuminen päiväkodilla klo 18.30. Talkooväelle kahvitarjoilu
Siivous jatkuu koko viikon (vko 19). Huomioliivejä, jätesäkkejä ja hanskoja löytyy luistelukopista
☺Venepaikkojen vuokraus ja keskustan uimarannan siivoustalkoot la 22.5. klo 10.00
KESÄKUU
☺ Ulkojumppa päiväkodilla tiistai-iltaisin 1.6, 8.6 ja 15.6 klo 18.30-19.30 miehille ja naisille.
Jumpan vetäjänä Hanna Rissanen. Ei osallistumismaksua!
☺Kotiäitien kerho kokoontuu 1.6 (Hallaparren urheilukenttä), 8.6 (Pirpalan piha)
ja 15.6 (Paukarlahden uimaranta) klo 9.00-11.00
☺Pesäpalloa pelataan sunnuntai-iltaisin klo 18.00 Hallaparren urheilukentällä
☺Juhannuskokko kylän keskustan uimarannalla aattona 25.6. klo 20.00
☺ Kylän yhteinen beach volley-ilta ti 29.6. klo 18.30-21.00 keskustan uimarannalla
HEINÄKUU
☺ Beach volley-illat jatkuvat tiistaisin klo 18.30-21.00 keskustan uimarannalla koko heinäkuun ajan
☺ Pesäpalloa pelataan sunnuntai-iltaisin klo 18.00 Hallaparren urheilukentällä
☺ Beach Volley-tapahtuma la 17.7. klo 12.00-16.00 keskustan uimarannalla
☺ Metsästysseura Paukarlahden Jousi ry:n 50-vuotisjuhlat Ällänpellon metsästysseuran majalla
la 24.7. klo 15.00
ELOKUU
☺ Jalakapallopeijaiset la 14.8. klo 15.00 Hallaparren urheilukentällä
☺ Elonkorjuujuhlat su 15.8.10 klo 12.00 keskustan uimarannalla
☺ Leikkimieliset olympialaiset la 28.8.10 klo 13.00 Hallaparren urheilukentällä

SUUNNITTELE PAUKARLAHDELLE OMA LOGO
Paras ehdotus palkitaan. Lähetä ehdotuksesi kesäkuun loppuun mennessä joko:
sähköisesti osoitteeseen juri.jamsen@paukarlahti.fi tai postitse
Paukarlahden kyläyhdistys
c/o Juri Jämsén
Paukarlahdentie 46
71460 Paukarlahti

JÄSENREKISTERI
Kyläyhdistys päivittää jäsenrekisteriään. Paukarlahden kyläyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki 16 vuotta täyttäneet
vakituisesti tai kesäaikaan kylällämme asuvat henkilöt. Paukarlahti.fi sivuille on tulossa linkki, jonne voit syöttää omat
yhteystietosi. Keräämme jäsentietoja myös kylän yhteisissä tapahtumissa. Jäseneksi liittyminen on vapaaehtoista ja maksutonta eikä se sido mihikään.

TENNISTÄ
Tennisverkko viritetään tänä kesänä Paukarlahden luistelukaukaloon. Ei kun pelaamaan!

KYLÄT LIIKKEELLE-HANKE
Järjestää liikunnallista toimintaa lapsille ja nuorille kesä-heinäkuussa,päivät ja kellonajat tarkentuvat myöhemmin. Seuraa
kotisivuja ja ilmoitustauluja.
Paukarlehden toimituskunta toivottaa kaikille oikein lämmintä ja nautinnollista kesää.
Tervetuloa kylän tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Yhdessä olemme enemmän!

