
Paukarlahden historiaa
Paukarlahti  on Leppävirran pohjoisin  kylä,  Pohjois-Savon seudulle  tyypillisesti 
järven rantaan Paukarlahden ympärille levittäytyneenä 5-tietä matkaavalle ikään 
kuin ikkuna Leppävirtaan. 
Vaikka  Paukarlahti  on  elänyt  pääasiassa  maa-  ja  karjataloudesta   myös 
monenlaista  pienyritystä  on  löytynyt  kylältä  mm.  saha,  neljä  kauppaa, 
tiilitehtaita  sekä  kylämeijeri.  V.  1964  Paukarlahti  valittiin  yhdeksi  Suomen 
kolmesta maisemakylästä. 
Savolaisen  maalaiskylän  kaukaisempaan  historiaan  kuuluu  Suomen  sodan 
aikana   tapahtunut   suomalaisten  ja  venäläisten  välinen  taistelu  v.1808. 
Lähihistoriassa  on  väestömäärä kasvanut  nopeasti  ja  kyläläisten  toimineet 
aktiivisesti kylän kehittämiseksi.

Kylän varhaiset vaiheet
Paukarlahdessa  on  ollut  asutusta  jo  1500-luvulla. 
Pikitietä  ei  silloin  ollut,  on  luonnollista,  että  ranta-
alueet asutettiin ensin, pellot tehtiin kaskeamalla.
Paukarlahden nimi lienee syntynyt henkilön etunimen 
mukaan.  Se  esiintyy  vanhoissa  asiakirjoissa  myös 
muodossa Paukanlahti. Seudun nimistöön kuuluu myös 
Paukar-  tai  Paukanjoki.  Nimet  viittaavat 
karjalaisperäiseen  muotoon  Paukka,  Paukkari, 
etunimestä  Paavo,  Paavali.  (Leppävirran  historia  I, 
s.110-111)
Kylän vanhempi asutus on jatkunut muutamien sukujen 
varassa  aina  isältä  pojalle  -periaatteella.  1800-1900-
lukujen  vaihteessa  kerrotaan  Paukarlahdessa  asuneen 
peräti  13  eri  tilaa,  joiden omistaja  oli  sukunimeltään 
Konttinen. Myös Hyväristen suku on esiintynyt pitkään 
Paukarlahdessa. 

Alueen  kulttuurihistorialliset  arvot  perustuvat 
muutamiin edustaviin savolaisiin tilakeskuksiin, joiden 
rakennukset  ja tilamiljöö ovat  säilyneet tyydyttävästi. 
Harvinaisiksi kohteiksi voidaan lukea vanha Kievari ja 
kylän hautausmaa muistomerkkeineen. 

1700-luvulla Kustaa III toimesta valmistui vanha 5-tie, 
ratsupolku,  joka yhä kulkee kylän halki. Tämä tielinja 
tunnettiin  sittemmin  ns.  kuninkaantienä  (Leppävirran 
historia I s. 230). Mm. sotaväen kuljetukset tapahtuivat 
näitä  ratsupolkuja  pitkin  aina  silloin  kun  vesiteitä  ei 
voitu käyttää. 



Suomen sota 1808-1809

Aikanaan 
Napoleonin valloitukset  tuntuivat  Paukarlahdella  asti. 
Suomen  sodan  aikana  (1808-1809)  Venäjän  keisarin 
tavoitteena  oli  vallata  koko  Suomi  ja  liittää  se 
Venäjään. Eversti Sandels oli määrätty vastaperustetun 
viidennen  prikaatin  komentajaksi.  Prikaatin  miehistö 
koostui mm. Savon jääkäreistä ja Karjalan rakuunoista.
 Sandelsin  joukot  everstiluutnantti  J.  Z.  Dunckerin 
johdolla tuhosivat Paukarlahden hautausmaan kohdalla 
suuren venäläisen kuormaston,  joka oli  kuljettamassa 

Kuopioon  venäläisille  sotilaille  palkkaa,  vaatteita, 
jauhoja  ym.  Taisteluihin  osallistui  myös 
paukarlahtelaisia  isäntiä  ja  talonpoikia.  Kuormastoon 
kuului noin 200 hevosajoneuvoa ja kuormasto tuhottiin 
täysin.  Sotasaalista  kerrotaan  olleen  niin  paljon,  että 
sarkaa  ja  verkaa  mitattiin  kiireessä  heinänseipäillä. 
Suomalaisten  joukkojen  kerrotaan  myös  upottaneen 
Paukarlahteen kahdeksan tykkiä, jotka tuli kiireessä 
jättää. Sandelsin joukot nostivat ne myöhemmin pois. 
Paukarlahden taistelu mainitaan myös J. L. Runebergin 
Vänrikki Stoolin tarinoissa. 

Paukarlahden elinkeinot
Paukarlahden peltoja  on viljelty  ahkerasti  ja  melkein 
jokaisella  pienimmälläkin  tilalla  on  ollut  lehmä  ja 
muita  kotieläimiä.  Matkat  olivat  pitkiä  maidon 
kuljetukseen  maitse  ja  maito  piti  saada  jalostettua 
voiksi.  Niinpä  kylälle  oli  tarvetta  hevoskiertoiselle 
kylämeijerillekin (v.1906), joka toimi kylällä lähes 10 
vuotta.

Myös  monenlaista  pienyritystä  löytyi  kylällä. 
Nuottaniemessä  toimi  lyhyen  ajan  kaarmisaha, 
kauppoja kylällä oli neljä ja tiilitehtaita oli parhaillaan 
viisi.  Erikoisesti  Konttisten  suku  kunnostautui 
tiilitehtailijoina.

Maininnan  arvoista  on  myös,  että  Leppävirran 
Osuuspankki sai alkunsa Paukarlahden koululla 12pv. 
helmikuuta  1903 pidetyssä  Osuuskassan  perustavassa 
kokouksessa.  Se,  että  Leppävirran  ja  samalla  yksi 
maakunnan  ensimmäisistä  kassoista,  Paukarlahden 
Osuuskassa,  perustettiin  Paukarlahteen,  ei  ole 
yllättävää.  Kylä  sijaitsi  liikenteellisesti  hyvien 
kulkuyhteyksien varrella ja seudulla oli jo vanhastaan 
ollut  valistuksen  ja  kehityksen  eturivissä  kulkeneita 
viljelijöitä.  
Lainoja  myönnettiin  mm.  navetan  tekoon,  hevosen 
ostoon,  siemenen  ostoon,  pellon  raivaukseen,  mökin 
rakentamiseen, halon tekoon.
(Paukarlahden Osuuskassa1903-1945)

kuva: Suomalaisia sotilaita Suomen sodan 1808-09 aikana.
 Vasemmalla jalkaväkeä, taustalla Uudenmaan ja Karjalan 
rakuuna, oikealla esiupseeri, tykkimies, Savon jääkäri ja Savon 
jääkärien upseeri. (Teoksesta: Aarno Karimo, Kumpujen yöstä III.)

kuvat:  t yötä tiilitehtaalla (vas.) ja  Liisa lypsyllä (oik.)

kuva Leppävirran historia I s.232



Sivistys ja oppi

Talot  olivat  aina  1800-luvun  loppupuolelle  enimmäkseen 
savupirttejä,  taloissa  kiersi  koulumestari  opettamassa. 
Maaseudun väestön  herääminen  alkoi  1800-luvun lopulla, 
jolloin  koululaitoksen  ja  tietojenvälityskoneiston  avulla 
alettiin saada sivistysvaikutteita.
Sata vuotta sitten kyläläiset saivat postin kolmesti viikossa, 
jolloin  Pekka  Voutilainen  eli  Posti-Pekka  kuljetti  sen 
hevosella ja polkupyörällä Kurkimäestä.
Ensimmäinen  puhelin  saatiin  kylälle  sata  vuotta  sitten  eli 
v.1905. Radiot tulivat Leppävirralle v1920-luvulla ja sota-
aikana sellainen hankittiin miltei jokaiseen talouteen, myös 
Paukarlahden  koteihin.  Televisio  tuli  kylälle  paljon 
myöhemmin. ( Leppävirta s.540). 

Paukarlahden koulu 

Paukarlahden  koulu  on  perustettu  v.1894.  Koulu  toimi 
alkuvuotensa  Elias  Kolarilta  ostetussa  talossa,  joka  sijaitsi 
lähes nykyisen koulun paikalla. 
”Opettaja  Herman  Jurvasen  tullessa  Paukarlahden  kylälle 
opettamaan v. 1899 hän kohtasi karua maata ja villiä kansaa, 
tappelevia ja kiroilevia miehiä. Hyvärilänniemen ja keskikylän 
miehet olivat aina riidoissa keskenänsä, saatikka Kotalahden 
ja  Paukarlahden.”  (  ote  Eero  Kansasen  juhlapuheesta 
Nuorisoseuran  75-vuotis  juhlissa).  Herman  Jurvanen  piti 
tärkeänä hyvien tapojen opettamisen kyläläisille ja tässä työssä 
hän koki Nuorisoseuraliikkeen työtoverikseen.

”Jurvasen kausi” Paukarlahden koulun opettajana kesti  neljä 
vuosikymmentä,  minkä  jälkeen  kyläkoulussamme  ovat 
opettaneet  mm. Kaija Kankkunen, Otto Kervinen jaToivo Sahi.

Vuonna 1907 saatiin uusi koulurakennus, joka sittemmin 1951 laajennettiin nykyiseen kokoonsa. Remontin ajan koulu 
toimi Nuorisoseuran talolla. Varsinaisen koulun tilojen pienuuden vuoksi annettiin muutamana vuonna alakoululaisille 
opetusta Ristolan tuvassa. Vuonna 1935 perustettiin kylän pohjoispäähän Hyvärilänniemen koulu, joka toimi vuoteen 
1966. Hyvärilänniemessä toimivat opettajina mm. Annikki Markkanen ja Martta Jussila.

Nuorisoseura 

Nuorisoseura oli kansakoulun ohella ehkä eniten Paukarlahden 
opilliseen  ja  sivistykselliseen  osaamiseen  1900-luvun 
alkuvuosina vaikuttanut yhdistys, vain kirkonkylään oli ehditty 
perustaa Nuorisoseura aiemmin.
Nuorisoseurantalo  on  siirretty  nykyiselle  paikalleen 
talkoovoimin Kuivastenniemestä v.1913 ja laajennettu nykyiseen 
kokoonsa 1924. Tupailtojen alustuksina ja keskustelujen aiheina 
olivat  mm.  siisteys,  alkoholimyrkyn  sekä  sylkemisen 

kuvassa äitienpäiväjuhla Seurantalolla 

kuvassa paukarlahtelaisia koululaisia vilkkaalla päällä

kuvassa vasemmalla Paukarlahden koulun pitkäaikainen 
opettaja Herman Jurvanen



vaarallisuus,  loiseläimet,  kotieläinten  sairaudet.  Esitelmiä  pidettiin  myös  mm.  sielutieteestä,  tähtitieteestä  sekä 
keittiökasvien viljelystä.  Ohjelmistossa olivat laulua, lausuntaa, puheita ja kokoillan näytelmiä, joiden päätteeksi oli 
tanssia. Vierailuiltamia tehtiin naapuriseuroihin. 

Martat
Martat  aloittivat  toimintansa  kylällä  1923.  Yhdistys 
hajosi  toisen sodan aikana kunnes 1948 se perustettiin 
uudelleen  lähinnä  karjalaisen  siirtoväen  toimesta. 
Marttayhdistyksen  kulta-aikaa  oli  1970-90  lukujen 
taitteet. 
Toiminnan ollessa  vilkkaimmillaan martat  järjestivät 
Hyvärilänniemen  rannassa  Suomi  Soi  –tilaisuuksia, 
joihin saapui jopa 500-600 henkeä. Juhliin kutsuttiin 
yleisöä  kiinnostavia  esiintyjiä,   vierailijoina  mm. 
taiteilija  Veikko  Sinisalo,  Jaakko  Teppo,  Helka 
Hynninen.  Myös  silloinen  maaherra  Risto  Hölttä 
vieraili  juhlissa.  ”Idea  ei  yksin  riitä,  sen 
toteuttamiseksi on tehtävä runsaasti työtä ja annettava 
roima  annos  tunnetta  mausteeksi”,  tuumi  osuvasti 
Maija  Koistinen,  yksi  Paukarlahden  silloisista 
idearikkaista Martoista

Työväenyhdistys 
Työväenyhdistys( perustamisvuosi 1906)  toimi kylällä 
virkeästi  järjestäen  iltamia,  opintopiiritoimintaa, 
urheilutoimintaa.  Työväenliikkeellä  oli  oma  talo  jossa 
oli  mm.  kirjasto.  Työväenyhdistyksen  on  kerrottu 
vaikuttaneen  vahvasti  Paukarlahteen,  mutta  kaikki 
Työväenyhdistyksen  paperit  on  arkistoitu  Helsinkiin 
Työväen sivistysliiton arkistoon. 

Paukarlahden 
maamiesseura 
Paukarlahden  maamiesseura  (1932) hankki  kylälle 
yhteisiä  koneita   kulloisenkin ajan ja  viljelytarpeiden 
mukaisesti  mm.viljanlajittelijan,  turnipsin  ja 

heinänsiemenen  kylvökoneet,  niittosilppurit. 
Maamiesseura on pitänyt kylällä monenmoista kurssia 
ja  esitelmätilaisuutta,  kutomakurssista  konelypsyn 
opetteluun.
 
Metsästysseura  ja 
kalastuskunnat
Paukarlahden  metsästysseura  Paukarlahden  Jousi 
perustettiin  kylällemme  v.  1960  selventämään 
metsästysoloja,  sillä  kaikki  eivät  omistaneet  omaa 
metsästysmaata  ja  hirvenkaatolupiakin  oli  saatavilla. 
Vuonna  1981  valmistui  seuran  hirviliiteri  ja  1989 
lahjoitti  avarakatseinen  ja  kirjanoppinut  kyläläinen 
Eero  Kansanen  seuralle  Ällänpellon  nykyisen 
metsästysseuran  majan.  Metsästysseura  järjesti  ja 
järjestää edelleen vuosittain hirvipeijaiset. 
Kalastuskunnat  aloittivat  toimintansa  60-luvulla 
tarkoituksenaan  taata  sekä  tilattomille,  että  tilallisille 
mahdollisuus kalastaa.

Sota ja sodan jälkeiset vuosikymmenet 

Sota  verotti  rankasti  Paukarlahtea,  sodassa  menehtyi 
yhteensä  18  paukarlahtelaista.  Itsenäisyyspäivinä 
Paukarlahden  hautausmaan  Sankarihaudalla  lasketaan 
seppele  sodassa  kaatuneiden  miesten  muistoksi  ja 
koulun  seinällä  on  kaatuneittein  nimet  kirjoitettuina 
muistolaattaan. 

Sodan jälkeen kylälle asutettiin 15 evakkoperhettä.
Vähän  myöhemmin,  suurten  ikäluokkien  tullessa 
työikään  oli  Suomessa  työttömyyttä  ja 
Paukarlahdestakin  lähti  lähes  20  nuorta  Kanadaan 
töihin. 

kuvassa:  haudan kaivaminen sodassa kaatuneelle 
ystävälle

kuvassa Paukarlahden metsästysseuralaisia



Maaseudulla  alkoi  jälleenrakennuksen  aika. 
Nykyinen 5-tie  valmistui  1957 ja  –67 se  levitettiin 
nykyiseen  leveyteensä  ja  asfaltoitiin.  1960-  ja  70-
luvuilla  Paukarlahden  Nuorisoseurantalolla  pidettiin 
tansseja, elokuvia ja iltamia. 

Maatalousseurojen keskusliitto valitsi  1964 Paukarlahden 
yhdeksi  Suomen  kolmesta  ”maisemakylästä”. 
Valintakriteerinä oli viljelymaiseman liittyminen kauniisti 
järvimaisemaan. Kansallisen uutiskynnyksen Paukarlahti 
ylitti myös 1960-luvulla kylältä löytyneen ison satelliitin 
kappaleen ansiosta.
 

Kylän uusi kasvu 

Historiaan kuuluu se aika maaseudulla, jolloin jokaisessa 
talossa oli vähintään yksi lehmä, autoja ei juuri liikkunut 
kyläteillä ja maatiloilla elettiin varsin omavaraisesti. 

Viimeisen  15-20  vuoden  aikana  on  Paukarlahteen 
muuttanut kymmeniä uusia perheitä. Uudet kyläläiset ovat 
aktiivisesti  olleet  mukana  kylän  kehittämisessä  ja 
talkootyöllä onkin saatu paljon aikaiseksi. Lisäksi yhdessä 
tekeminen  luo  nykyaikana  kaivattua 
yhteenkuuluvaisuutta. Kylälle on valmistunut  mm. lasten 
luistelukaukalo, kaksi laavua, koulun alakerran kuntosali, 
grillikatos  ja  jätteidenkeruupiste.  Seurantaloa  on 
kunnostettu  talkoovoimin  ja  jopa  kylän  päivähoitotilat 
ovat  valmistuneet  talkoilla  1996.  Vuoden  -97 
itsenäisyyspäivänä  kyläläiset  jäädyttivät  ja  asettivat  yli 
300 jäälyhtyä valaisemaan 5-tien vartta! Paukarlahtelaiset 
ovat siistineet vuosien ajan 5-tie varret roskista keväisin ja 
syksyisin  ja  hiljattain  tästä  kansalaistoiminnasta  tehtiin 
uutispätkä Saksan televisiolle. 

Paukarlahden  kyläyhdistys  on  toiminut  aktiivisesti 
edistäen  kylällä  erilaisia  palveluja  ja    harrastusten  ja 
vapaa-ajan  toimintoja.  Paukarlahdella  on  panostettu 
sisäiseen tiedottamiseen mm. omat nettisivunsa kylä sai 
silloisen kyläyhdistyksen puheenjohtajan  Hannu Ronnin 
tekeminä  vuonna 2002 ja kylälehteä on jaettu talouksiin 
vuosittain  tiedonkulun  turvaamiseksi.  Ensimmäinen 
kyläkysely  tehtiin  v.1998,  toinen  2005  kylän  ollessa 
mukana kolmen kylän kehittämisprojektissa.

Paukarlahden  koulun  Vanhempainyhdistyksen 
toimi kylällä aktiivisesti mottona yhdessä tekemisen 
riemu  ja  vaikutusmahdollisuus  lasten  asioiden 
hyväksi.  Vanhempainyhdistys  hankki  koululle  mm. 
tietokoneita,  lasten  urheiluvälineitä,  leikki-  ja 
soittovälineitä,  järjesti  pakkasmarkkinat  ja 
laskiaisriehat.  Paukarlahden  koulun 
vanhempainyhdistys  lakkautui  koulutoimen 
siirtyessä Oravikosken koululle v. 2005.

Vesiosuuskunta perustettiin kylälle v.1992 ja siihen 
kuului  v.2004  jo  yli  sata  osakasta. Martat ovat 

saaneet  uusia  jäseniä  ja  ovat  mukana  kylän 
kehittämisessä ja tunnelman luojina eri tilaisuuksissa.
Paukarlahden  Metsästysseura on  rakentanut  uuden 
metsästysseuran  majan  Ällänpeltoon  ja 
nuorisoseuralaiset remontoivat Seurantaloa.
Paukarlahtelaisista  koottu  Dragon-melonta  joukkue 
on  teki  omaa  historiaansa  voittamalla  Kuopion 
Dragon-kilpailut v.2001 ja meloen aina kilpaillessaan 
neljän parhaan joukkoon. 

Paukarlahden koululle kyläläiset ovat kokoontuneet 
vuosien  ajan  mm.  kauneimpien  joululaulujen, 
pääsiäis- ja äitienpäiväjuhlien merkeissä. Koulusta on 
muodostunut  kyläläisille  tärkeä  kokoontumispaikka 
kaupan lopetettua toimintansa v–96 ja Rekkari-baarin 
tuhouduttua  tulipalossa  talvella  v-  98.  Koululle  on 
kokoontunut iltaisin jopa 12 eri harrastuspiiriä sekä 
kylän eri yhdistykset.
Paukarlahden  koululla  oli  koulutoimintaa  aina 
vuoteen  2005  asti,  jolloin  oppilaat  siirrettiin 
Oravikosken  koululle.   Tällä  hetkellä  Paukarlahden 
entinen  koulurakennus  toimii  Viitosvintiöiden 
päiväkotina  sekä  tiloissa  toimii  myös  esikoulu. 
Paukarlahden  lapsimäärä  on  selvässä  kasvussa 
aiheuttaen päiväkodilla jopa ajoittaista  tilanahtautta. 
Myös harrastus- ja kokoontumistiloista on selvä pula 
vireässä kylässä.

Kuva: Paukarlahden koulutoiminta siirrettiin Oravikosken 
koululle syksyllä –05. Entisessä koulurakennuksesa toimii 
Viitosvintiöiden päiväkoti sekä esikoulu
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