
KEVÄT 2012PAUKARLEHTI

P
A
U
K
A
R

L
E
H
T
I

PIÄKIRJOTUS

Keväinen tervehdys paukarlahtelaisille

      

Lapintiira. Kuva Kari Jämsén.

Vuosi 2012 on menossa vauhdilla kohti kesää. Vauhtia on ollut myös kyläyhdistyksen toiminnassa, 

siitä suuri kiitos aktiivisille ohjaajille, jotka ovat kerhoja ja harrasteita vetäneet, sekä heille, jotka ovat 

harrastamassa käyneet; ilman teitä toiminta ei olisi niin aktiivista kuin se nyt on. Tulevaisuudessa 

tarvitsemme toimintaa ja etenkin harrastusten vetäjiä juuri omalta kylältä, valmiit kunnan/kaupungin 

järjestämät palvelut tulevat väistämättä vähenemään koko ajan. Palveluiden tarjoaminen haja-

asutusalueille voi jatkossa olla entistä enemmän kiven alla.  

Tämän vuoksi onkin tärkeää, että olemme itse aktiivisia ja haluamme kylänä kasvaa ja kehittyä, se 

on ainut takeemme siitä, että meidät huomioidaan myös tulevaisuudessa. Tulevaisuus onkin antanut 

meille paljon mietittävää esim. kuntauudistuksen myötä. Keväisessä vuosikokouksessa keskustelimme 

siitä, miltä liitokset tuntuisivat Kuopio/Varkaus suunnalla ja viesti oli selkeä; tällä hetkellä olisi hyvä 

jatkaa itsenäisenä kuntana, mutta jos ”pakkoliitos” tulee niin toivottavampi suunta on Kuopio. Uskon 

että Paukarlahdelle on tärkeää tulevaisuudessa se, että emme jää reunakyläksi vaan olemme sopivasti 

keskellä, tämä tarkoittaisi myös sitä että pakon edessä Leppävirtaakin käsiteltäisiin kokonaisena ja 

suunta olisi Kuopio. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että pysymme kuitenkin aina 

paukarlahtelaisina, olipa isäntäkunta mikä tahansa.  

 

Toiminnan järjestäminen vie aina aikaa ja voima, mutta jos saamme jaettua tekemiset 

useammille, tulee se keveämmäksi vetäjille ja toiminta voi monipuolistua. Meillä 

on paljon lapsille ja työssäkäyville suunnattua toimintaa. Haluaisin, että myös 

päivisin kotona olevat aktiivisen työuran päättäneet ihmiset  saataisiin mukaan 

järjestämään itselleen ja muille toimintaa. Meillä tämä voimavara on tällä hetkellä 

vajaakäytöllä, toivottavasti ei kauan. Jos sinusta tuntui juuri siltä, että itse voisit 

alkaa suunnitelemaan jotain yhteistä toimintaa, niin ota rohkesti yhteyttä.   

kevätterveisin kyläpäällikkö Juri   www.paukarlahti.fi



VAPEPA
Leppävirralla toimii vapaaehtoinen 

pelastuspalvelu (Vapepa), jossa paukar-

lahtelaisia on aktiivisesti mukana met-

sästysseura Paukarlahden Jousen kautta. 

Vapepan tehtävänä on tukea viranomai-

sia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä 

vaativissa tehtävissä. Tavallisin tilanne, 

jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, 

on kadonneiden henkilöiden etsintä. 

Tehtävät voivat koskea myös majoitus-

ta, liikenteen ohjausta ja henkisen tuen 

antamista. Esimerkiksi kesällä 2011 

Oravikoskella etsittiin dementoitunutta 

vanhusta usean tunnin ajan ja etsittävä 

löytyi hengissä pitkälti vapaaehtoisten 

avulla. 

Vapepan perustehtävänä on auttaa avun 

tarpeessa olevia ihmisiä. Tavoitteena 

on, että vapaaehtoisten valmius toimia 

viranomaisten apuna on mahdollisim-

man hyvä. Vapepa sovittaa yhteen eri jär-

jestöjen ja organisaatioiden yhteistyötä, 

jotta auttaminen olisi mahdollisimman 

tarkoituksenmukaista. Vapepa seuraa 

myös järjestöjen hälytysvalmiutta, nii-

den antamaa koulutusta ja käytettävissä 

olevaa kalustoa. Kehittyvä valmiustieto-

kanta tehostaa osaltaan toimintaa.  

Paukarlahden kotisivut täyttävät tänä 

vuonna 10 vuotta. Paukarlahti oli 

ensimmäisten kylien joukossa Pohjois-

Savossa, jossa oli omat kotisivut. Idean 

kotisivuista sai aikoinaan Ronnin Han-

nu, joka on niitä myös aktiivisesti yllä-

pitänyt ja vuosien varrella kehittänyt. 

Kotisivumme ovatkin olleet ahkerassa 

käytössä.  

Vuonna 2002 sivut olivat ensin Leppä-

virran kunnan sivujen alla ja elokuussa 

2003 saimme oman domainin paukar-

lahti.fi. Hannu kertoo alkuajasta seuraa-

vaa:

”Vapaavalintaisia nimiä ei saanut käyt-

tää ennen elokuuta 2003, vaan kotisi-

vun nimi piti olla yrityksen tai yhdistyk-

sen virallinen nimi. Tässä tapauksessa 

nimeksi olisi tullut www.paukarlahden-

kylayhdistys.fi.

Tämän takia osoite oli alussa www.lep-

pavirta.fi/paukarlahti. Leppävirran kun-

nassa oli tuolloin atk-päällikkönä Eeva 

Pirinen, jonka kanssa hoidimme sivus-

ton päivitystä. Systeemi toimi siten, että 

päivitin omalla koneellani uusimman 

materiaalin ja lähetin sen Eevalle sähkö-

postin välityksellä. Päivitys toimi pienel-

la viiveellä, mutta kuitenkin sujuvasti. 

 

Nimien vapauduttua saimme viimeinkin

oman kylämme nimeksi paukar-

lahti.fi ja sivut omalle palvelimelle. 

Tuohon aikaan koodasin sivua Frontpa-

ge Expressillä. Frontpage Express tuli 

Microsoft Office-ohjelman mukana ja 

taisi olla ainoa ilmainen wysiwyg-ohjel-

ma (what you see is what you get), joka 

tosin tuotti välillä ylinmääräista sotkua 

koodiin. Sotkujen korjaamiseen oli van-

ha kunnon Notepad arvossaan. Kotisivu-

jen teko oli muutenkin tuolloin minulla 

yrityksen ja erehdyksen kautta opette-

lua, mutta aina jotain tulosta syntyi”.

Hannun muutettua kirkolle asumaan, 

heräsi kyläyhdistyksessä idea kehittää 

kotisivuja sellaisiksi, joita myös oman 

kylän väen olisi helppo jatkossa 

päivittää mm. tapahtumien osalta. 

Ensimmäinen haaste oli löytää oikean-

lainen pohja, jota olisi helppo muokata. 

Hannu löysi tähän hyvän ratkaisun, Wor-

dpress. Suurin haaste oli kuitenkin päi-

vittäjien olematon kokemus kotisivujen 

teosta ja päivittämisestä. Työ on teki-

jöitänsä talven aikana opettanut sekä 

tietysti Hannulta saadut hyvät neuvot ja 

kärsivällinen opetus. Kotisivujen teko on 

ollut hauskaa puuhaa ja jopa koodipuoli 

on tullut tutuksi.

Uudet kotisivut saadaan käyttöön tämän 

kevään aikana. Sivuista on yritetty muo-

kata helppokäyttöiset, vaikka tietoa 

sivuilta löytyy paljon. Tärkeäksi on koet-

tu, että myös kyläläiset pääsisivät osal-

listumaan sivujen tekoon lähettämällä 

juttuja, ilmoituksia tapahtumista, valo-

kuvia ja antamalla palautetta. 

      Satu ja Raija

 

Paukarlahdesta lähtee ensimmäinen 

henkilöauto mukanaan 2-5 henkilöä 

sovitulle etsintäkeskukselle kahden 

tunnin sisällä hälytyksestä. Paukarlah-

telaiset kokoontuvat Nesteen kylmäase-

malle, josta lähdetään liikkeelle mah-

dollisimman täysillä autoilla. Myös 

suoraan etsintäkeskukselle voi tulla, 

jos se nopeuttaa etsintään lähtöä. Mitä 

enemmän on etsijöitä ja muita vapaa-

ehtoisia, sen paremmat mahdollisuudet 

on onnistua tehtävässä. Vapepa järjes-

tää etsintäkursseja tarvittaessa ja kaikki 

ovat sinne erittäin tervetulleita. Vapaa-

ehtoisia tarvitaan niin etsintään kuin 

myös muonitustehtäviin. 

Leppävirralla yhteyshenkilönä on Anja 

Holopainen puh. 050 599 1946 ja Pau-

karlahden Jousessa Jari Heiskanen puh. 

044 590 0594. 

PAUKARLAHDEN KOTISIVUT 10 VUOTTA

Kuva Vavepan arkisto



Viidenkymmenen vuoden kokemuksella 

on helppo kirjoittaa tarinaa omasta itses-

tään ja historiastaan – varsinkin kun nuo 

vuodet kertyy minun ja vaimoni yhteisistä 

ikävuosista. Kyläyhdistyksen pyynnöstä 

kertoilen lyhyesti itsestäni. 

Olen 25-vuotias Rantasalmelta kotoisin 

oleva maalaistalon poika.  ”Ihan perin-

teinen maalaisjuntti keskeltä ei mitään”, 

kuten kaupunkilaiset aina huulet hymys-

sä lausahtavat. 

Kun jalat ylettyivät Valmet 702 traktorin 

polkimille, sain osallistua maatilan kone-

töihin. Aamu– ja iltalypsyt tuli kotipaikan 

navetassa tutuksi ennen armeijaan läh-

töä. Kesäisin tein lisäksi maatalouslo-

mitustöitä Rantasalmen kunnassa, kun 

sain alleni kevytmoottoripyörän ja välillä 

tuli käytyä rakennustyömailla ottamas-

sa oppia siitä, miten päin vasaraa tulee 

kädessä pitää. Töiden ja harrastusten 

välissä kävin Rantasalmen lukiota, josta 

kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 2005.  

Armeijaan lähtiessä minulla oli selvät 

suunnitelmat. Koulupaikka oli Lappeen-

rannassa valmiina, joten olin päättänyt, 

että armeijassa en puolta vuotta pidem-

pään viivy. Suunnitelmat kuitenkin 

muuttuivat täysin. Olin armeijassa koko 

vuoden, jonka jälkeen suoritin opinnot 

maanpuolustuskorkeakoulussa Helsin-

gissä ja Tikkakoskella. Tällä hetkellä 

työskentelen ilmavoimissa Karjalan Len-

nostossa kolmatta vuotta. Sinne hävisivät 

aluksi niin selvät tulevaisuuden suunni-

telmat – ”päivääkään katumatta”. 

Kesällä 2009 tapahtuikin sitten paljon. 

Menin vaimoni Outin kanssa naimisiin, 

valmistuin ja muutimme Kuopion Päi-

värantaan. Tuolloin jo mietteissä pyöri 

oman talon ostaminen – uskallus vain 

puuttui. Tai ehkä kyse oli järjen äänes-

tä takaraivossa.  Etsimme valmista taloa 

Kuopion ympäristöstä löytämättä kuiten-

kaan sopivaa. Aloittuamme katselemaan 

tonttitarjontaa,löysimme viimein meille 

sopivan tontin Paukarlahdesta. Aloitim-

me talon rakentamisen Paalimäkeen 

2009 talvella ja olemme nyt asuneet 

uudessa kodissamme noin puoli vuotta. 

Vielä olisi pientä puurrettavaa etupihan, 

talon maalauksen, terassin ja puuliiterin 

kanssa. Ja jos sitä vielä grillikatoksen 

tekisi töihin liittyvää siirtoa odotellessa.  

Harrastelen kaikkea maan ja taivaan 

väliltä: sählyä, lentopalloa ja lenkkeilyä. 

Joskus on tullut rumpuja soitettua ja 

lumilaudalla mustelmia otettua. Pienlen-

tokoneella tulee ilmassa käytyä muuta-

man kerran vuodessa kaverin opastuksel-

la – rajoitteena mukavalle harrastukselle 

kaikille niin edullinen polttoaine. 

Lopuksi voin todeta, että mukava tul-

la sellaiselle kylälle asumaan, jossa on 

aktiivista toimintaa ja aktiviteetteja. 

Pyrin itse ottamaan osaa toimintaan ja 

mikäli kylältä löytyy innokkuutta miesten 

kuntopiiriin ensi syksynä, ajattelin sel-

laisen polkaista kerran viikossa käyntiin. 

Innokkaat siis mukaan! 

                                     Terveisin  Sami 

PS. Pahoittelut naapureille, joita olen 

aamuisin ja pyhäpäivisin herättänyt moot-

torisahan/ jonkin muun härvelin ääneen.  

PAALIMÄENTIEN UUSI ASUKKI PUIKKO-PIRKOT

Paukarlahdessa on helppo harrastaa. 

Siitä on oiva esimerkki neulekerho, 

joka aloitti viime syksynä toimintansa 

ja on koonnut yhteen neulomisesta 

innostuneita. Idea neulekerhosta 

syntyi kahvipöytäkeskustelussa ja sai 

sitten siivet alleen. Paikka kerhon 

kokoontumiselle löytyi päiväkodin 

keittiöstä ja vieraskirjassa ollut ilmoitus 

tavoitti neulomisesta innostuneet.

Talven aikana Pirkot ovat kokoontuneet 

joka toinen sunnuntai-aamu ja 

päiväkodin keittiön pöydän ääressä on 

syntynyt myssyjä, sukkia, lapasia ja 

kolme isoa tilkkupeittoa, jotka tullaan 

lahjoittamaan hyvän-tekeväisyyteen. Ja 

onpa kylän pienim-millekin asukkaille 

luvassa jotakin Pirkkojen tekemää 

pientä ja lämmintä. Ahkeran neulomisen 

ohessa on vaihdettu neulemalleja, 

juotu pullakahvit ja laitettu maailman 

asioitakin paremmalle tolalle.

Neulekerho jatkaa vielä huhtikuun 

ajan ja syksyllä taas jatketaan. Mukaan 

ovat tervetulleita kaikki neulomiseen 

hurahtaneet.      

      Raija 

Kuva Samin arkisto

Kuva Satu Jämsén



Paukarlehden toimituskunta toivottaa kaikille oikein lämmintä ja nautinnollista kesää.

Tervetuloa kylän tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Yhdessä olemme enemmän!

TAPAHTUMIA KEVÄT-KESÄ 2012

HUHTIKUU
Teatteriesitys Suomen hevonen Nuorisoseurantalolla 
la 21.4 klo 19 (ensi-ilta), su 22.4 klo 14, ke 25.4 klo 19, 
la 28.4 klo 19 ja su 29.4 klo 14

TOUKOKUU
Teatteriesitys Suomen hevonen nuorisoseurantalolla 
ti 1.5 klo 19, la 5.5 klo 19 ja su 6.5 klo 14

Tienvarsien siivoustalkoot, kokoontuminen päiväkodilla 
ma 14.5 klo 18.
Talkooväelle kahvitarjoilu. Siivous jatkuu koko viikon 
(vko 20). 
Huomioliivejä, jätesäkkejä ja hanskoja löytyy luistelukopista 

Venepaikkojen vuokraus ja keskustan uimarannan 
siivoustalkoot to 17.5 klo 10 alkaen 

KESÄKUU
Kyläkirppis, kyläkahvila ja huutokauppa Nuorisoseuran 
talolla la 9.6 klo 10-13.

Kesäjumppa kaukalolla tiistaisin (5.6, 12.6, 19.6) 
klo 19-20 miehille ja naisille. 
Jumpan vetäjinä Sami Harju ja Hanna Rissanen. 
Ei osallistumismaksua!

Juhannuskokko kylän keskustan uimarannalla aattona 
22.6. klo 20

Kylän yhteinen beach volley-ilta ti 26.6 
klo 18.30-20.30 keskustan uimarannalla

HEINÄKUU
Beach volley-illat jatkuvat tiistaisin klo 18.30-20.30 
keskustan uimarannalla koko heinäkuun ajan

Beach Volley-tapahtuma la 14.7 
klo 12-16 keskustan uimarannalla

Lasten jalkapallotapahtuma 21 - 22.7.

ELOKUU
Elonkorjuujuhlat keskustan uimarannalla 

su 19.8 klo 16 alkaen

Leikkimieliset olympialaiset la 25.8 klo 13 alkaen 

Hallaparren urheilukentällä

Kyläyhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa valittiin 

kyläyhdistykselle uusi hallitus. 

Puheenjohtajana jatkaa Juri Jämsén. Muut hallituksen 

jäsenet ovat Nina Hyvärinen, Marja-Liisa Konttinen, Hanna 

Rissanen, Paula Korhonen, Raija Räisänen, Toini Karhunen, 

Sami Harju ja Riitta Andersin. Varajäseninä ovat Janne 

Martikainen, Hanna Balk ja Iitamari Partio-Holopainen. 

KYLÄYHDISTYKSEN  KOKOONPANO

auki 18.6 - 17.8.2012   ma-pe klo 11-18     soettamalla piäsöö sissää muullonnii 

Eemilän kotimuseo   Humalajoki 28, 70870 Hiltulanlahti  puh 044 - 362 2140


