1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
199

KYLÄYHDISTYKSEN KUULUMISIA
.
Kevään -07 kyläyhdistyksen vuosikokouksessa valittiin selvitystyöryhmä vertaamaan kylämme kannalta asuinkuntana
Kuopiota ja Leppävirtaan. Työryhmä vertaili kuntien järjestämää terveydenhoitoa, kouluja, päivähoitoa ja
!
väestörakennetta,
liikenne-, vesi- ja jäteasioita, kulttuuri- sekä vapaa-ajan palveluja. Kyläkysely lähetettiin
marraskuussa paukarlahtelaisiin koteihin osana selvitystyötä.
Selvitystyöryhmä sai työnsä valmiiksi ja 30.3 pidetyssä vuosikokouksessa esiteltiin työn tulokset ja päätettiin siitä
onko tarvetta viedä asiaa eteenpäin. Selvitystyössä ilmeni, että enemmistö kyläläisistä on tyytyväisiä mm. Leppävirran
kunnan tarjoamiin terveydenhoitoon, päivähoitoon ja kirjastopalveluihin. Kehitettävääkin löytyi, mm. koulun ja
samalla liikunta/kokoontumistilojen häviäminen kylältä kirvoitti eniten mieliä.
Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut muutamia positiivisia käänteitä: koululaisten taksiaikoja on saatu lyhennettyä
toisen taksin myötä ja Leppävirran kunta on kaavoittamassa kylälle uusia tontteja 23 kpl. Kunta ei ole ainakaan
toistaiseksi tiivistänyt yhteistyötään Varkauden kanssa (mm. Paras-hanke), jolloin palvelut siirtyisivät vielä kauemmas
kylältä. Kyläyhdistyksen hallitus ja selvitystyöryhmä esittivätkin vuosikokoukselle, ettei selvitystyötä ole tarvetta
jatkaa toistaiseksi. Esitys hyväksyttiin kokouksessa.

Kunnan edustajille luovutettiin kyläkyselyn tuloksista koottu
tiivistelmä. Kuvassa vas. kunnan edustajina paikalla olleet Katriina
Rajakangas, Ahti Tikanmäki, Lauri Tirkkonen ja kyläyhdistyksemme
pj Juri Jämsén

Kyläyhdistyksen uuden hallituksen kokoonpano
v.2008
puh.johtaja Juri Jämsén puh. 040-546 8346
sihteeri Raija Räisänen puh. 050-490 7424
Heikki Eronen
Nina Hyvärinen
Carita Hassinen
Riitta Andersin
Paula Korhonen
Mia Huttunen
Anne Aholainen
Varajäsenet:
Harri Voutilainen
Janne Martikainen
Markku Kröger
Jukka Laitinen

- NEUVONTAA, OPASTUSTA JA TIETTY, KAHVITARJOILU
Paukarlahden koulukiinteistön entinen halkovarasto kellarissa on
aikojen saatossa muuttunut ”liikuttavan” hyväksi tilaksi,
kylämme kuntosaliksi.
Tilasta löytyy nykyisin ”ukkojen punttien” lisäksi useita yhtä lailla niin
naisille kuin miehillekin sopivia laitteita. Ja uusia laitteita
hankitaan rahavarojen myöten antaessa.
Kuntosali on siis kaikkien vapaasti käytettävissä. Kun hankkii avaimen
hintaan 5€, voi mennä kuntoilemaan silloin kun huvittaa tai aika antaa
myöten; aamuvarhaisesta iltayhdeksään saakka. Jos olet aikuinen ja
käyt salilla enemmän kuin 4 krt/kk, on maksu 10€/kk. Ja näin kertyvät
varat käytetään laitehankintoihin.
Pelkästään naisille varattu vuoro on ke klo 16.00 – 21.00 ja su klo
14.00-16.00.
Kuntosalin yhteyshenkilö on Janne Martikainen,
puh. 040 – 8672 436. Häneltä voi ostaa avaimen ja saa tarvittaessa
lisätietoja.

Onnea
Paavo!
Paavo Konttinen täyttää kesäkuun 27.päivä komeat 80 vuotta.
Kysyimme Paavolta terävän muistin, virkeän mielen ja hyvän kunnon
salaisuutta.
Mitä Paukarlahti on merkinnyt elämässäsi?
- Paukarlahti on merkinnyt minulle kaikkea. Olen syntynyt ja kasvanut
Paukarlahdessa, tehnyt täällä elämäntyöni. Olen kasvanut ns. juurilleni,
sillä Konttisen suku on asunut Paukarlahdessa yli kolmesataa vuotta,
talon harjalla olevassa viirissä on vuosiluku 1705. Olin 11-vuotias, kun
talvisota syttyi ja muistan ajan, kun siirtolaiset asutettiin kylälle. Sodassa
menetin kaksi veljeäni.
Paavo haluaa tallentaa mahdollisimman paljon kylän historiaa
jälkipolville. Tärkeä harrastus alkoi vuonna -93, kun hän osti oman videokameran ja aloitti kuvaus- ja
tallennusurakan, joka jatkuu edelleen. Muista harrastuksista Paavo mainitsee mm. kuorolaulun ja peruskunto pysyy
hyvänä maanviljelystä ”harrastaen ns. Eu-häirikkönä” (Paavon oma vertaus pilke silmäkulmassa).
-”Kaikki harrastukset maksavat, mutta maanviljelys on niistä kallein.” Koko Leppävirran ensimmäisen lumilingon
Paavo hankki vuonna 1959. Lumilinkotyötä hän teki oman maanviljelyn ja karjankasvatuksen ohessa myös muualla
Leppävirralla ja työpäivät venyivät usein pitkiksi. Lypsykarjan pito loppui Konttisen tilalta vuonna –85, jonka jälkeen
pellot ovat kasvaneet viljaa.
Paavo kertoo, miten menneinä vuosina kyläläiset tapasivat toisiaan kaupalla, postissa tai koululla, mielipiteitä
vaihdettiin ja toisiinsa tutustuttiin. Kylä on kasvanut ja kaikki kyläläiset eivät enää tunne toisiaan. Paavoa
vieraantuminen pelottaa. Hänen viesti uusille kyläläisille onkin, ettei naapuriaan pitäisi jatkossakaan vierastaa vaan
rohkeasti tehdä tuttavuutta. Elämänohjeena Paavo kertoo meille nuoremmille, että kaikessa toiminnassa pitää olla oma
tahto. Ikinä ei saa heittäytyä ”längilleen” vaan omatahtoisesti on yritettävä eteenpäin. ”Elämässä pitää olla
suunnitelmallisuutta esim. nuorella toiveammatti, päämäärä, johon kannattaa sisukkaasti pyrkiä.”
Myös tänä talvena on Paavoa saatu kiittää Paukarlahdentien kunnossapidosta kuten jo 49 aikaisempana vuonna.
Paavon kauniita ja hyvin hoidettuja peltoja voi ihailla vaikka matkalla kylän uimarannalle.

Tervetuloa KOKO KYLÄN VÄKI
- sekä KAIKKI entiset paukarlahtelaiset ja Paukarlahden Ystävät Ympäri Maailmaa

HISTORIAPÄIVÄ
PAUKARLAHDEN NS-TALOLLA LA 14.6.2008 ALKAEN KLO 13.00
-

-

Ohjelmassa mm
SUOMEN SODAN MUISTOMERKIN PALJASTUS
kylän Marttatoiminnan loppuessa muistelemme menneitä ja KIITÄMME
MARTTOJA HEIDÄN ARVOKKAASTA TYÖSTÄÄN
kylän historiaa valottaa PAAVO KONTTINEN
musiikkiesityksiä
vapaata seurustelua ja muistelua sekä valokuvia kylän historiasta
Leppävirran Torvisoittokunta musisoi
KAHVITARJOILU

järj. Paukarlahden kyläyhdistys

Legendaarinen
Kuppilaorkesteri Palmu
soittaa 60-luvun
musiikkia

Buffetti
Arpajaiset
…

Liput 10€
(ikäraja 15v)

Tervetuloa
t. kyläyhdistys
Paras asu palkitaan, joten piikkarit esiin ja pulisonkeja kasvattamaan!
KIITOS NUORISOSEURALLE!

PAUKARLAHDEN JOUSI ry

Kiitos kylän nuorisoseuran
näytelmäpiirille mainiosta
näytelmästä Vanhan
hamsterin hotelli!
Toivottavasti myös ensi vuonna
saamme nauttia hyvistä
roolisuorituksistanne!

Viime vuosina Jousen toiminta on keskittynyt
pitkälti metsästysmajan rakentamiseen. Tosin
olemme kyllä harrastaneet metsästystäkin sekä
luonnonsuojeluun liittyvää toimintaa. Myös
pienimuotoinen kilpailu kuuluu seuran perinteisiin.
Seurassa on n. 85 jäsentä. Johtokunnassa on 5
jäsentä+ puh.joht. Lisää paukarlahtelaisia nuoria ja
aktiivisia jäseniä kaivataan.
Metsästysseuran
majaa
PÄÄSIÄISNOITA
EKSYKSISSÄ
Ällänpellossa vuokrataan
mielellään kyläläisille
Liekö pääsiäisnoidan
navigaattori tehnyt tenän
erilaisiin tapahtumiin
majoitukseen
jne. Myös
vai tai
muutenko
on suunnistus
epäonnistunut,
muunlainen vuokraus
on Paukamäentien
mahdollista. varressa kuitenkin kökötti
mutta
Majalla pidetään tulevana
kesänä
talkoita
pihatöidenYksi
ja jos
noita-akka
puuhun
törmänneenä.
savusaunaan liittyvän
puuvajan
rakentamisen
merkeissä.
toinenkin kävi noitaa ihmettelemässä ja
Ensimmäiset talkoot
on 9.5.-08 Lienee
klo 9.00ollut
alkaen.
ihailemassa.
muistissa, että noita
puh.joht.
Seppo
saattaa myös olla
ilkeä ja
näin Hiltunen
se jätettiin omaan
rauhaansa.
Suurkiitos perhe Balkille hauskasta
pääsiäisylläristä

PS. Muistattehan myös lasten ja nuorten
näytelmäesitykset Hölmöläiset sekä Robin
Hood Paukarlahden Seurantalolla
la 17.5. klo 15 sekä su 18.5 klo 18.00
-vapaa pääsy-

•

27.4.08 klo 12-15 KUNTOSALILLA
AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ , opastusta
laitteisiin ja kahvitarjoilu

Ps. kuuluikohan harhautunut noita-akka samaan
noitadelegaatioon, joka virpoi 11 uutta taloutta
tervetulleiksi kylälle. Uudet kyläläiset saivat
pihapuihinsa kylämme nuorten tekemät

•

Seurantalolla talkoilla pihan siivous ja polttopuut liiteriin. Hiekkaa olisi tarkoitus ajaa enemmän pihaan, jos sitä saisi
kylällä olevista hiekkahaudoista ja saisi muutamia traktoreita töihin. Keittiöremontti jatkuu keittiön kaapistojen
suunnittelulla ja tarjouspyyntöjen kyselemisellä t. NS:n puh.joht Jukka Laitinen.

•

Oravikosken koululla pihatapahtuma, päivämäärä vielä avoin (järj. Oravikosken vanhempainyhdistys)

•

EEMILÄN KOTIMUSEO Humalajoella avoinna 1.5.-30.9.-08, to ja pe klo 10-18, muina aikoina sopimuksen mukaan
Pääsymaksu 2€ (lapset ilmaiseksi)

•
•

Ke 7.5.-08 klo 18.00 Tienvarsien siivoustalkoot, kokoontuminen koululla
Pe 9.5.-08 klo 9.00 alkaa talkoot metsästysseuran majalla (Seppo Hiltunen 040-7046467 )

•

La 17.5.-08 klo 10 keskikylän uimarannan siivous kesäkuntoon ja venepaikkojen
vuokraus. Samalla PERENNOJEN/TAIMIEN VAIHTOA ja jakamista toisille
kyläläisille

NUORTEN JA LASTEN TEATTERI esittää nuorisoseuran talolla näytelmät Robin Hood ja
Hölmöläiset
La 17.5.-08 klo 15.00
Su 18.5.-08 klo 18.00
-vapaa pääsy-

•

La 24.5.08 klo 20.00-01.00 JAMIT 60-LUVUN TYYLIIN. Musiikkia esittää Kuppilaorkesteri Palmu. Paras 60-luvun
asu palkitaan. Buffetti. Arpajaiset. Liput 10€ järj. Kyläyhdistys

•

Pe 30.5.-08 LASTEN DISKO 1.-4.lk klo 18.00-20.00 ja 5.- 9.lk klo 20.00-22.00

•

SUNNUNTAISIN perhepesistä vanhalla urheilukentällä Hallaparressa

•

La 14.6.-08 alk. klo 13.00 HISTORIAPÄIVÄ Paukarlahden NS:n talolla. Suomen Sodan 200-vuotismuistomerkin
paljastaminen. Marttojen muistelot ym Paukarlahden historiaa. Kahvitarjoilu. Torvisoittokunta ym ohjelmaa

•

Pe 20.6 klo 20 Juhannuskokko kylän keskustan uimarannalla.

–vapaa pääsy-

LOMAILLAAN JA KUUNNELLAAN KÄRPÄSTEN PÖRRÄYSTÄ

•
•
•

Elonkorjuujuhlat keskustan uimarannalla
9.8.-08 klo 15.00 Jalakapallo-peijjaiset kylän kentällä (Hallaparressa)
30.8.-08 klo 13.00 Olympialaiset kylän kentällä (Hallaparressa)
Seuraavassa PaukarLehdessä aiheina mm. ”Kylätalkoot ekologisen jalanjälkemme ja bensalaskujen pienentämiseksi”,
ideoita ja juttuja otetaan vastaan . Käykäähän myös kylän kotisivuilla www.paukarlahti.fi , sivuilta löytyy nyt mm.
tapahtumakalenterin, johon kylän yhdistykset voivat lisätä tapahtumiaan reaaliajassa.
LÄMMINTÄ ja todella MUKAVAA kesää kaikille, tasapuolisesti! t. Raija, Riitta ja Satu (040-577 9664)

