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TAPAHTUMIA -04

Koulullemme lisä-/urheilutilaa 
esim. viipalekoulun 
muodossa??

Kauneimmissa Joululauluissa 14.12 
on jokaisen kyläläisen mahdollista 
kirjoittaa nimensä adressiin, jossa 
toivomme kunnalta apua koulumme 
tilanahtauteen

Vieraskirja 
netissä www.paukarlahti.fi. 
Voit kirjoittaa onnitteluja, avata 

keskustelun jostain aiheesta, 
kertoa kuulumisia yms.

t. Kyläyhdistys

 

Kuka olet, mitä harrastat ja millainen on 
unelmiesi päiväkoti?

Olen Jaana Niskanen, 
lastentarhanopettaja, 
uuden yhdistetyn (Touhula-
Pirpala) päiväkotimme  eli 
Viitosvintiöitten johtaja ja 
eskariope. 
Olen työskennellyt 
päivähoidossa vuodesta –
81 sekä Leppävirran haja-
asutusalueilla että 
keskustan päiväkodeissa. 
Nykyisen työni aloitin 
elokuun alussa.

Asun kirkolla lasteni kanssa. Harrastelen paljon 
liikuntaa eri muodoissa, lukemista, ristikoiden tekoa, 
musiikkia. Myös ystävät ovat lähellä sydäntäni.

Pidän kovasti työstäni, lasten kanssa touhuilemisesta. 
On myös mukava olla kehittelemässä Oravikoski-
Paukarlahti alueen päivähoitoasioita kivojen 
vanhempien ja työtovereitten kanssa.
Unelmieni Viitosvintiöitten päiväkoti sijaitsee 
kauniissa, rauhallisessa luonnonympäristössä. Siellä 
on avaraa, valoisaa ja ilmapiiri on lämmin ja avoin.
Tästä on hyvä jatkaa… Mukavien ihmisten kanssa 
yhdessä! 

Kyläsuunnitelma työryhmät

Maankäyttö, rakennus, vesistö ja asutus
Kari Kääriäinen  0400-577180
Jani Viljakainen 040-8430500

Historia
Matti Jurvanen 050-9117354
Paavo Konttinen 050-3271790
Satu Jämsén 040-5779664

Internetsivut
Hannu Ronni 040-7574329

 Rauni Lamberg 040-7574319
Ympäristö 

Seija Kortekallio 050-5585103
Maarit Heiskanen 040-

7708129
Kyläkysely

Raija Räisänen 050-4907424
Raili Heiskanen 040-5423623

Elinkeinot
Markku Kröger 040-7567660
Ari Savolainen 044 5951924
Helena Savolainen 044-

3312812
Irma Planman 050-3243290
 

Palvelut ja vapaa-aika
Nina Hyvärinen 040-5204688
Kirsti Hyvärinen 040-5192305

5-tie 
Antti Raatikainen 040-584811
Jani Kolari 044-5672574

 

Kyläsuunnitelman teko etenee

Kolmen kylän Paukarlahti-Oravikoski-Kotalahti 
kyläsuunnitelmien tekoon on palkattu projektisihteeriksi 
oravikoskelainen Ahti Tikanmäki (puh.0400-957239).

Kylien nykytilanteen kartoittamiseksi on kullekin kylälle 
perustettu työryhmiä kokoamaan tietoa eri alueilta. 
Tervetuloa mukaan ryhmien toimintaan! Kartoitus on 
tarkoitus saada valmiiksi jo tämän vuoden loppuun 
mennessä. 

Kyläläisten mielipiteitä ja ideoita kylämme kehittämiseksi 
kysellään oheisella kyläkyselyllä. Ainutlaatuinen tilaisuus 
vaikuttaa kylän tulevaisuuteen!!

marras-joulukuu 2004

He! Kesä ja kohta syksykin sateineen ovat takanapäin ja on aika suunnata ajatukset kohti 
tulevaa. Tässä Paukarlehtisessä on mm. tietoa kyläsuunnitelman etenemisestä ja 
menovinkkejä loppuvuoden varalle! Hyvää joulun odotusta! T. Satu ja Raija toimituksesta

 

http://www.paukarlahti.fi/


MARRASKUU marraskuu aikaa vastata kyläkyselyihin, viimeinen palautuspäivä 
30.11.-04

 
20.11.-04 klo 10 koululla nuorten kokkikerho (yli 3lk.) aiheena 

karjalainen perinneleivonta (mm. karjalanpiirakat, Hanna-tädin 
kakut) järjestäjinä Martat ja Paukarlahden koulun 
vanhempainyhdistys 

23.11-04 klo 18.30 Oravikosken kuntotalolla kunnan järjestämä kolmen 
kylän (Paukarlahti, Oravikoski, Kotalahti) kyläilta teemana 
Peruspalvelut jalkautuu kylille. Paikalla ovat mm. johtava lääkäri 
Markku Tervahauta, oma lääkäri Mikko Korhonen, hoitaja Ulla 
Pailamo, avopalvelun ohjaaja Leena Kangasmäki, 
perhepalveluohjaaja Paula Tiihonen ja päivähoidon ohjaaja Leena 
Sojakka

26.11.-04 klo 18 Nuorisoseuran talolla nuortenilta yläasteikäisille 
järjestäjinä Leppävirran seurakunta ja Paukarlahden koulun 
vanhempainyhdistys

27.-28.11.-04 Nuorisoseurantalolla ELOKUVAT. Elokuvia lapsille, nuorille 
ja aikuisille. Mukana Kyläyhdistys, Vanhempainyhdistys, 
Leppävirran kunta

JOULUKUU 8.12.-04 klo 18-20 koululla JOULUMYYJÄISET, järjestäjinä koko koulun 
väki, Pirpala ja vanhempainyhdistys

14.12.-04 klo 18.00 koululla Kauneimmat joululaulut

31.12.-04 Uuden vuoden ILOTULITUS Nuorisoseuran talon pihalta, 
vapaaehtoinen osallistumismaksu 2€
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TERVETULOA  
ELOKUVIIN

Ns-talolle 27.-28.11.-04
 

POP CORNIA YM. OSTETTAVANA
Tapahtumasta tarkemmin ilmoitustauluilla ja netissä

 
t. mukana järjestämässä Kyläyhdistys, 

Vanhempainyhdistys, Martat, Nuorisoseura, 
Leppävirran kunta

VANHEMPAINYHDISTYKSEN järjestämät

LASTEN JUMPPA alkoi koululla ma 8.11.04 ja jatkuu viitenä 
maanantaina ennen joulua seuraavasti:

3-4 vuotiaat klo 17.30-18.00
5-6 vuotiaat klo 18.00-18.45
7-8 vuotiaat  klo 18.45-19.30

Jumpat jatkuu ensi keväänä! Vetäjinä ovat Margit ja Sari. 

HEPPAKERHO on alkanut koululla kaikille hevosista kiinnostuneille 6-10 
v. lapsille. (19.11, 3.12, 10.12) Lisätietoja antaa Maarit Heiskanen 
puh.040-770 8129.
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