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PAUKARLEHTI KEVÄT 2013
PIÄKIRJOTUS
Keväinen tervehdys paukarlahtelaisille
Talven jälkeen pikkulinnut ovat palaamassa

Tuntuuko sinusta, että itse voisit olla veturina jos-

kylälle pesäpaikkoja etsimään ja sopivasti muut-

sain itsellesi tärkeässä harrastuksessa tai kiinnos-

tolintujen aikaan ovat Paukarlahden”noidatkin”

tuksen kohteessa? Kyläyhdistyksen ei tarvitse olla

olleet liikkeellä ja vieneet kylän uusille talouk-

kaikessa tekemisessä mukana järjestäjänä, vaan voi

sille yhdeksän uutta linnunpönttöä.

olla apuna esim. tiedottamisessa. Erilaiset harrastusryhmät voivat olla hyvinkin epävirallisia, tärkein-

Kevät alkaa taas näyttää mukavia merkkejään;

tä olisi, että ihmiset kohtaisivat heille mieluisten

paukarlahtelaisten talojen ovet alkavat aueta

asioiden parissa. Jos sinulla on kipinää toimintaan,

ja pihoilla alkaa näkyä liikettä. Olen ilokseni

ota rohkeasti ohjat omiin käsiin ja ota tarvittaessa

pannut merkille, miten eri puolilla kylää naa-

meihin yhteyttä. Tänä päivänä ilmoittelu asioista

purien kesken on alettu toimimaan yhdessä;

ja tapahtumista on paljon netin varassa. Isommis-

autettu, talkoiltu ja juhlittukin pienellä tai

ta tapahtumista ilmoitellaan toki ilmoitustauluilla,

suuremmalla porukalla. Tämä, jos mikä hitsaa

mutta seuratkaa kotisivuilla tapahtuvaa ilmoittelua,

ihmisiä yhteen, tehden asuinpaikasta monella

siellä löytyy ajankohtaisin tieto.

tapaa viihtyisämmän. Toki omassa rauhassakin
voi olla ja puuhailla sitä mikä on omaa sydäntä

Toivotetaan muuttolinnut tervetulleiksi ”Paukariin”,

lähellä. Kyläyhdistys on järjestänyt viime vuo-

hyvää kevättä kaikille!

sina taas runsaasti uusia aktiviteetteja meidän iloksemme. Näinhän se vaan on, että jos

kevätterveisin kyläpäällikkö Juri

emme itse järjestäisi kylällä mitään, niin eivät

www.paukarlahti.fi

sitä järjestäisi muutkaan.
Kuva:Satu Jämsén
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Lähiruoka kiinnostaa

Kuva:Satu Jämsén

Paukarlahden keskikylän pelloilla laiduntaa kesäisin lehmiä vasikoineen, usein
sonnikin mukana joukon jatkeena. Leppävirtalaiset Michael ja Katri Strohecker
ovat kasvattaneet Aberdeen Angus rotuista lihakarjaa vuodesta 2001 alkaen ja
osa karjasta laiduntaa kesäisin kylämme
pelloilla. Agnus-karjaa kasvatetaan hyvän
ja laadukkaan pihvilihan takia.
Nyt tätä lihaa on mahdollista ostaa
suoraan kasvattajilta toiveiden mukaan
(esim jauheliha, paisti, file), kasvattaja
tuo lihat suoraan kylälle sovittuun paikkaan, josta lihan tilaajat käyvät ne noutamassa.
Jos sinäkin haluaisit osallistua kimppatilaMichael ja Katri Strohecker
ja pojat Terri ja Nikolas.
Sebastian lienee kipaissut kalalle.

ukseen, ota yhteyttä (Satu 040-577 9664). Muidenkin lähituotteiden ostamiseen poruAikomus on tehdä tilaus n. kahden kuukau- kalla on kiinnostusta, onko itselläsi toiveita
den välein, seuraava tilaus toukokuussa, tai ehdotuksia?
jolloin kesä ja grillikausi ovat alkamassa. Myös jos olet halukas myymään tuotteiLisätietoja voit katsoa netistä http://www. tasi, ota yhteyttä Satuun.
rauhala-angus.fi/fi/elaimet/angus_karja/

Kotiäitien parlametti
kokoontuu
Aloitimme kotiäitien tapaamiset syksyllä mekin viikottain myös kerhojen ulkopuo- sa opettajana ja häneltä saimme idean
2012 Pirpalassa. Toiminnalle oli kysyn- lella. Uudet äidit ja miksipä ei isitkin kutoa erikokoisia sukkia vietäväksi kosotää sillä mukaan tuli toistakymmentä ovat tervetulleita mukaan toimintaan. volaisille.
äitiä lapsineen. Tapaamiset ovat vapaaKuva: Hanna Balk.

Lisätietoja ja kokoontumisajankohdat Kosovo on pieni maa Balkanin sydämessaa Hanna Balkilta 045-1104703/ han- sä, joka kärsii vieläkin Jugoslavian sodan
na.balk@gmail.com tai Milla Poutiaisel- vaikutuksista. Kosovo on ollut itsenäita 050-5568982

nen viisi vuotta, mutta kaikki maat eivät
ole tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä.
Työttömyys on yleistä eikä ihmisten keskiansio ole suomalaisten luokkaa. Fida
International tekee kehitysyhteistyötä

Raitavaate-muotia á la Tilda,Elsa ja Siiri.

Apua Kosovoon

muotoisia; kahvitellaan, jutellaan ja lei- Joka toinen sunnuntaiaamu neulepuikot
kitään yhdessä. Nyt kevätpuolella olem- suihkivat iloisen puheensorinan säesme kokoontuneet toistemme luona ja tämänä päiväkodilla. Neulekerho on
suunnitteilla on retkiä mm. museoon, kokoontunut jo kaksi talvea ja paljon on
leikkipuistoon ja lähimetsään. Lapsia on saatu aikaan, mm. kylän vauvoille piekaikenikäisiä sylivauvoista

neljä-viisi net sukat. Siitä lähtikin idea auttami-

vuotiaisiin saakka. Kerhon myötä äidit seen laajemmaltikin. Balkin Hannan
ovat ystävystyneet keskenään ja tapaam- ystävä Mari Kaatrasalo toimii Kosovos-

Kosovossa kumppaninaan Pristinan pro-

omaan jalkaan sopivat sukat. Sukat läm-

testanttinen seurakunta. Seurakunta on

mittävät varmasti monen lapsen jalkoja

aloittanut työn romaniyhteisön parissa.

ja sydämiä. Kiitos kaikille neulojille!”

Romanit ovat hyljeksitty vähemmistö

Syksyllä Mari tulee uudelleen käymään

maassa. Työttömyys heidän keskuu-

ja tarkoitus on kutoa lisää sukkia, lapa-

dessa on yleisempää kuin valtaväestön

sia, pipoja ja muuta lämmintä. Jos halu-

parissa ja moni heistä elää köyhyydessä.

at osallistua keräykseen, käsitöitä ja

Aloitimme

kutomaan

vauvanvaatteita voi toimittaa neuleker-

sukkia ja kotiäitikerholaiset keräsivät vil-

holaisille. Kerho kokoontuu joka toinen

lapukuja ja äitiyspakkauksen haalareita.

sunnuntai päiväkodilla, tarkemmat päi-

neulekerhossa

Villasukkia saatiin myös lähikyliltä, kun Mari kiittää kaikkia lahjoittajia: “Minulla vät löytyvät kylän kotisivuilta tapahtusana keräyksestä kiiri. Niinpä saimme- oli ilo toimittaa villasukat romaniyhtei- makalenterista.
kin kokoon parin matkalaukullisen ver- sön lapsille. Lauantaisin kylällä järjesran vaatteita Marin mukaan, kun hän tetään lastentapahtumia ja erään tapahtuli käymään tammikuussa Suomessa.

tuman jälkeen jokainen lapsi sai valita

Tiikerirock Paukarlahden lastenteatterissa
Seitsemän tytön joukko on valmistellut lun arkea? – Ei ole, vakuuttavat tytöt. Ohjaaja Katja Väänänen kertoo näyteltalven aikana näytelmän suvaitsevaisuu- – En minä ainakaan oo oikeesti koulus- män istuneen heti ryhmälle. Tiikerirock
desta, kiusaamisesta ja ystävyydestä. sa koko ajan jälkkärissä, toteaa Ronjaa on Katariina Leinon kirjoittama ja tuo
Kuva: Anne Aholainen

esille ajankohtaisia, vaikeitakin, teemoja, kuten rasismin tai tavan ratkaista
nyrkeillä ongelmia.
Katja on tuonut näytelmään mukaan
työpajateatteria. Tämä tarkoittaa yleisön osallistumista näytelmän kulkuun.
TIE eli Theatre in Education on kehitetty briteissä työtavaksi käsitellä hankalia aiheita. – Vaikka yleisö osallistuu
työpajan kautta näytelmään, ei vaadita
mitään osaamista tai ennakkovalmistelua, toteaa Katja.
Paukarlahden lastenteatterissa on syksyn aikana opiskeltu eri näyttelemisen
metodeja ja kevään aikana on valmisteltu näytelmä.

Anna Savolainen ja Dance-ryhmä vauhdissa Näytelmä esitetään Oravikosken koulun
Ohjaajana toimii Soisalo-opiston Katja esittävä Wilma Rissanen. - Arjessa tulee salissa ke 17.4. ja 18.4. klo 18.00.
Väänänen

kyllä näyteltyä koko ajan, toteaa pilke sil-

Näytelmäporukka on saanut mukaan- mäkulmassa toista kiusaajaa Ninniä esitsa Oravikosken koululla harjoittelevan, tävä Melissa Asikainen.

Kyläyhdistyksen hallitus

Dance-ryhmän. Koreografeista vastaa Suurin osa näyttelijöistä on lavalla ensi Juri Jämsén puheenjohtaja
Anna Savolainen Soisalo-opistosta.

kertaa ja jännitys alkaa jo nousta. Tänään

-Siinä on bändi, jossa on Ronja, Tiia ja on ensimmäiset harjoitukset yhdessä tansEmilia. Ja ulkomailta tuleva sisko ja sen sijoiden kanssa. – Ei me oikeen tiedetä,
tiikeri, kertovat tytöt. – Sitten on kaksi mitä meidän pitää tehdä, sanovat tanssijakiusaajaa, Aleksiina ja Ninni.

tytöt. Mutta onneksi Anna tietää ja kehot-

Onko näytelmän kertomus omankin kou- taa tytöt lämmittelyleikkiin.

Varsinaiset jäsenet:
Hanna Rissanen, Nina Hyvärinen, Riitta
Andersin, Sami Harju, Toini Karhunen, Raija
Räisänen, Anne Hyvärinen, Hanna Balk ja
Marja-Liisa Konttinen.
Varajäsenet:
Anne Aholainen, Iitamari Partio-Holopainen
ja Janne Martikainen.

”Soijaa pukkaa”

Treenattu ollaan klo 18.00 – 19.30 Oravikosken koululla.

Syksyllä aloitettu torstai-iltainen hikijumppa on vetänyt

lessa kuntoilemme omatoimisesti.

Oravikosken koululle keskimäärin kymmenkunta liikkujaa

Sami

Tältä keväältä lopetimme 4.4. ja kesän ulkojumppia odotel-

per kerta. Osallistujina on ollut naisia, miehiä ja välillä
lapsetkin on otettu mukaan.

Lähtökohtaisesti olen itse

harrasteryhmää vetänyt ja tarvittaessa Rissasen Hanna on
ansiokkaasti minua tuurannut. Mitä ihmettä me sitten siellä puolitoista tuntia tehdään? Ohjelma on yksinkertainen
ja jokainen saa oman kuntonsa ja olonsa mukaan räätälöidä
itselleen sopivan treenin. Ohjausta saa tarvittaessa, mikäli
ei tiedä miten liike tehdään.
Lysti maksaa neljä euroa per kerta. Lasku tulee kauden päätyttyä, niin rahaa ei tarvitse kantaa mukana. Hinta muodostuu lähinnä salivuokrasta ja pienestä kulukorvauksesta.
Jos innostuit asiasta, tule ihmeessä mukaan.

Iltojen ohjelma on jotakuinkin seuraava:
Alkulämmittely ja -verryttely n. 15 min
kevyttä hölkkää, lihasten lämmittelyä ja lyhyet venytykset
Kuntopiiri osuus (circuit) n. 45 – 60 min
yleensä kolme kierrosta eri liikkeitä (n. 20 kpl) välissä tauko
esim. ensimmäinen kierros 1 min/liike, toinen kierros 45 s/liike ja viimeinen 30 s/liike
jokaisella suorittajalla oma liike, pillin vihellyksestä liikkeen vaihto
Liikkeitä vaihdellaan hiukan eri kerroilla, yhteensä liikkeitä n. 40 kpl
Liikkeinä esim: dippi, vatsalihasliike, voimapyörä, kahvakuula maastaveto,
selkäliike jne.
Loppuvenyttely n. 15 – 20 min, ohjattu venyttely eri lihasryhmille

Kokeilu ei maksa mitään.

TAPAHTUMIA KEVÄT-KESÄ 2013
HUHTIKUU
Lasten teatteriesitys Tiikerirock Oravikosken koulun

Venepaikkojen vuokraus ja keskustan uimarannan

liikuntasalissa ke 17.4 klo 18 ja to 18.4 klo 18

siivoustalkoot la 18.5 klo 10 alkaen

Teatteriesitys Peräkylän profeetta nuorisoseurantalolla

KESÄKUU

la 20.4 klo 19 (ensi-ilta), su 21.4 klo 17, ke 24.4 klo 19,

Kesäjumppa kaukalolla torstaisin 6.6, 13.6 ja 20.6 klo

la 27.4 klo 19.00 ja su 28.4 klo 17

18-19 miehille ja naisille. Jumpan vetäjinä Sami Harju ja
Hanna Rissanen. Ei osallistumismaksua!
Juhannuskokko keskustan uimarannalla
aattona 21.6 klo 20
Kylän yhteinen beach volley-ilta 25.6 klo 19-20.30
keskustan uimarannalla

HEINÄKUU
Beach volley-illat jatkuvat torstaisin klo 19-20.30
keskustan uimarannalla koko heinäkuun ajan

TOUKOKUU
Teatteriesitys Peräkylän profeetta nuorisoseurantalolla

Beach Volley-tapahtuma la 13.7 klo 12-16

ke 1.5 klo 17, la 4.5 klo 19 ja su 5.5 klo 17

keskustan uimarannalla

Tienvarsien siivoustalkoot ma 13.5 klo 18,

ELOKUU

kokoontuminen päiväkodilla. Talkooväelle kahvitarjoilu.

Leikkimieliset olympialaiset la 31.8 klo 13 alkaen

Siivous jatkuu koko viikon (vko 20).

Hallaparren urheilukentällä

Huomioliivejä, jätesäkkejä ja hanskoja löytyy luistelukopista.
Paukarlehden toimituskunta toivottaa kaikille oikein lämmintä ja nautinnollista kesää.
Tervetuloa kylän tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Yhdessä olemme enemmän!

