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Poikkeuksellisen talven jälkeen kevät puskee 

Paukarlahdessakin eteenpäin höyryveturin 

lailla. Talvi oli meille omakotiasujille lumen 

kolaamisen suhteen helppo, mutta toi haas-

teita talvilajien harrastamiseen kylällämme. 

Hiihtolatujen teko metsiin ei onnistunut lain-

kaan, vaikka latupohjat syksyllä raivasimme-

kin. Jääkiekkojään teimme kolme kertaa, mut-

ta jään normaalipaksuuteen emme päässeet 

koko talvena. Kylän muita aktiviteetteja on 

saatu pidettyä hienosti yllä ja jopa lisättyä, 

kiitos kaikille, jotka ovat olleet puuhaamassa.

Yritämme kuluvan vuoden aikana saada kehi-

tettyä toimintaa erityisesti eläkeläisille ja 

nuorille, mutta tässä tarvitsemme apua teiltä, 

sekä ideoijina että mahdollisina toimijoina.

Tekemisen kautta saa hyvää mieltä ja oloa, 

mutta asumisviihtyisyyteen vaikuttaa myös 

ympäristö. Tämän vuoksi olemme herätel-

leet ajatuksia pusikoituneiden alueiden siistimisestä 

yhdessä esim. metsänhoitoyhdistyksen kanssa, toivot-

tavasti tästä on iloa niin maanomistajille kuin kaikille 

kyläläisille. Antaisihan se myös ohikulkijoille positiivi-

sen kuvan kylästämme. 

Uskon, että näin toimimalla voisimme tukea alkavaa 

tonttikauppaa nyt kun kaavoitus alkaa vihdoin olla 

valmis. Toivottavasti uudet asukkaat löytävät kyläm-

me, eikä Humalamäkeen esitetty louhinta tulisi sotke-

maan kylän kehittymistä. 

Hyvää pääsiäistä ja kevättä kaikille.

terveisin kyläpäällikkö Juri

www.paukarlahti.fi  
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kuva: Satu Jämsén



”Kyllä minua helpotti, kun se kaava oli 

viimein seinällä”, huokaa Suvi Nenonen, 

Leppävirran kunnan kaavoittaja. Takana 

on jo vuonna 2005 virinnyt Oravikoski-

Paukarlahti-Kotalahti–kaavan suunnit-

telutyö. Edessä on ansaittu hiihtoloma. 

Suvin työ ei ole ollut pelkästään tont-

tirajojen piirtämistä, vaan takana on 

monien, yhtäaikaisten, suunnitelmien 

ja kaavojen yhteen sovittamista ja neu-

votteluja eri tahojen kanssa. Työllä on 

haluttu vastata maaseudun asuttuna 

säilyttämiseen sekä tonttikysyntään, jota 

selkeästi on olemassa Kuopion kyljessä. 

Hankalinta työssä on ollut mitoitus ja 

vuorovaikutus ELYn kanssa. ”Olemme 

olleet uuden asian äärellä kuivamaami-

toitusten ja uuden edullisuusvyöhykeja-

kosysteemin suhteen. Iso kaava, paljon 

tontteja sekä erilaiset tulkinnat ovat 

teettäneet paljon työtä.” toteaa Suvi. 

”On ollut myös tärkeää saada ihmiset 

ymmärtämään, miksi kaavoitusta teh-

dään olemassa olevan infran ympärille 

eikä hajasijoitettuna ympäri metsiä.”

Suururakan tuloksena on 150 uutta kui-

vanmaantonttia sekä 50 uutta rantatont-

tia. Toki vanhoja rakentamattomiakin 

on. ”Kaikki riippuu nyt maanomistajien 

halusta laittaa tontteja markkinoille”, 

Suvi maanittelee.

”Parasta tässä urakassa on ollut posi-

tiivinen ja rakentava kanssakäyminen 

kyläläisten kanssa”. Suvin mukaan kai-

kesta on pystytty sopimaan. 

”Maisemanhoitoprojekti on hyvä ja tär-

keä juttu Paukarlahdessa. Elinympäris-

töstä huolehtiminen on kotiseuturak-

kautta parhaimmillaan”, Suvi totea ja 

varoittaa kotiseutusokeudesta, jolloin 

silmät suljetaan rempallaan olevista 

kohteista. 

Suvin mielestä tulevan tonttimarkki-

noinnin kannalta on tärkeää se, miltä 

kylä näyttää valtatietä läpi ajettaessa. 

Mitä kylästä nähdään, kun sukelletaan 

moottoritieltä kylän ensimmäisten pel-

tojen ääreen. Mitä Leppävirralta tulevat 

näkevät, kun hautausmaan kulmalta 

katsovat vesistöille päin. 

”Paukarlahdessa on niin kauniita koh-

teita: järvikylä, saarekkeet pelloilla ja 

vanhat rakennukset. Vitostietä kulkevan 

täytyy nähdä, että tästä paikasta pide-

tään huolta. Siitä syntyy kulttuuri-iden-

titeetti myös muuttajalle.”

Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti- osayleis-

kaavaehdotus on nähtävillä, www.leppa-

virta.fi, huhtikuun loppuun saakka.

Pienten liikuntakerho

Maisema on Paukarlahden vahvuus
Viime joulun alla Paukarlahden kotiäi-

dit järjestivät joulumyyjäiset NS:n talol-

la. Myyjäisten tuotolla ostettiin lapsille 

uusia leluja kerhoihin, mm. keittö tar-

vikkeineen sekä parkkitalo ja pikkuauto-

ja Lapset viihtyvät kerhoissa nyt todella 

hyvin kun on uusia ja mieluisia leluja 

leikittävänä.

Joulumyyjäiset

Kuva: Hanna Balk

Syksyllä Oravikoskella aloitti alle kou-

luikäisten liikuntakerho. Aluksi kokoon-

nuttiin Oravikosken urheilukentällä 

pelaten pihapelejä ja ilmojen viiletessä 

siirryttiin koulun liikuntasaliin. Kerhos-

sa käy 20 innokasta pikku liikkujaa, 

pienimmillä on vanhempi mukana. Liik-

karissa liikutaan ryhmän ehdoilla niin 

että kaikki pääsevät taitojensa mukaan 

osallistumaan. Suosikkileikit ovat hiek-

kamies ja muut hippaleikit.

Kerho kokoontuu maanantaisin Ora-

vikosken koululla klo 17.15 - 18.00 

12.5. asti.

Kuva: Päivi Kauhanen

Mikko ja Heidi seuraavat kun Justus, Aleksi, Annika ja Tilda touhuavat.

Ns:n jäsenmaksu
Paukarlahden nuorisoseuran vuoden 

2014 jäsenmaksun 10 eur/hlö voi mak-

saa seuran tilille 

FI40 5230 0150 080217.



Ette ikinä arvaa, kuka toimii oppaa-

na seikkailussa Aavejärven saarelle? 

Tämän ihmeen näkee, kun saapuu Pau-

karlahden Nuorisoseurantalolle seuraa-

maan lasten näytelmää toukokuun 9. ja 

10. päivänä. 

Paukarlahden ja Oravikosken lapset 

ovat pääosissa lastennäytelmässä Seik-

kailu Aavejärven saarella.  Näytelmän 

on ohjannut Katja Väänänen. Kirjoit-

tamisesta vastaa Katja yhdessä lasten 

kanssa. Kirjoittamistyön on mahdollis-

tanut lasten ja nuorten Sanataidekoulu 

Aapeli, jonka yhteistyökumppani Soisa-

lo-opisto on.

”Tässä esityksessä näkyy lasten oma 

kädenjälki. Tapahtumien kulku, rooli-

hahmot ja jopa osa repliikeistä on lasten 

itsensä luomia”, toteaa Katja Väänänen. 

”Lapset ovat tarttuneet innokkaasti näy-

telmän kirjoittamishaasteeseen ja ahke-

roineet aiheen kimpussa viime syksystä 

asti.”

Näytelmäkerho toteutettiin tänä vuonna 

iltapäivisin Oravikosken koulun tiloissa. 

Paukarlahden lapsia on kyyditetty vuo-

rotellen vanhempien voimin, kenellä 

työvuorot ovat periksi antaneet.  Van-

hemmat auttavat myös näytelmän esi-

tyskuntoon saattamisesta ja vastaavat 

puffetista ja näytelmäkahveista. 

Parhaillaan auton takapenkillä kihistään 

vaatetuksesta ja rooleista. ”Hyvälle vai-

kuttaa”, toteavat Essi Heiskanen, Wilma 

ja Wenla Rissanen sekä Ella Suihkonen. 

”Kunhan roolit opitaan, niin päästään 

tekemään itse näytelmää”, todetaan 

takapenkiltä kuin ammattilaisten suus-

ta.

Seikkailu Aavejärven saarella –näytelmä 

esitetään Paukarlahden nuorisoseuran-

talolla 9.5. klo 18.00 ja 10.5. klo 16.00. 

Ei pääsymaksua. Ennen ja jälkeen näy-

telmän on avoinna puffetti. 

Aavejärvelllä seikkaillaan toukokuussa

Paukarlahtelaisille on nyt tarjolla henki-

lökohtaista ohjausta kaikenlaiseen kun-

toiluun. Pari vuotta sitten Viklan perhe 

muutti Humalamäkeen ja perheen äiti 

Anni tekee personal trainerin töitä opis-

kelujensa ohessa.

”Asuimme aiemmin Kuopiossa, mut-

ta maalta kotoisin olevina halusimme 

asumaan maalle ja omakotitaloon. Tont-

ti löytyi Humalamäestä, joka oli tuttu 

paikka ratsastusharrastuksen myötä. 

Vielä ei ole ehditty paljon naapureihin ja 

muihin kyläläisiin tutustua, sillä omako-

titalon rakentaminen, opiskelu ja perhe 

ovat vieneet viime vuosina suuren osan 

vapaa-ajasta. Päiväkoti on tullut tutuk-

si, kun perheen kolme lasta ovat siellä 

hoidossa.”

Kylän kuntosalille Anni on jo ehtinyt 

tutustua ja on yllättynyt salin laitteiden 

monipuolisuudesta. 

Annin puoleen voi kääntyä, jos haluaa 

uutta intoa tai monipuolisuutta kuntoi-

luun, pudottaa painoa, kiinteytyä, lisätä 

lihasmassaa tai vaikkapa juosta mara-

tonin. Anni tekee kuntosaliohjelmia ja 

antaa myös ravintoneuvontaa. Henkilö-

kohtaisen ohjauksen tarkoituksena on 

Henkilökohtaista ohjausta kuntoiluun
auttaa tavoitteisiin pääsyä ja tehdä lii-

kunnasta elämäntapa, joka antaa koko-

naisvaltaista hyvää oloa.

Tmi Vikla Training

FAF Personal trainer

puh. 044 7389287

annivikla@gmail.com

Paukarlahden päiväkodin alakerrassa 

sijaitsevalla kuntosalilla käyminen on 

monelle säännöllinen osa arkea. Kunto-

saliharrastus onkin hyvää perustreeniä 

lihaskunnon ylläpitämiseksi. Osa har-

rastaa salilla käyntiä jopa viisi kertaa 

viikossa, osa käy harvemmin, mutta kai-

ken kaikkiaan salia käytetään nykyään 

ahkerasti. 

Kävijöiden määrä on siis kasvussa ja 

siksi kyläyhdistys on päättänyt kehit-

tää laitteistoa. Nyt on jo hankittu uusia 

käsipainoja ja niitä hankitaan lisää. 

Lisäksi suunnitelmissa tällä hetkellä on 

crosstrainer. Kyläyhdistys ei kuitenkaan 

pysty tekemään hankintoja ilman muu-

alta tulevaa rahoitusta. Näin ollen ale-

taan kuntosalin käytöstä periä jatkossa 

pientä maksua, 25e/puoli vuotta. Maksu 

on henkilökohtainen ja periminen aloite-

taan heinäkuun alusta. Maksulomakkeet 

saa kuntosalilta. Kerätyillä maksuilla 

hankitaan uusia laitteita ja kunnoste-

taan entisiä. Lisätietoja antaa Janne 

Martikainen puh. 040 8672436

REIPASTA KEVÄTTÄ KAIKILLE

Kuntoa salilta!

Anni Vikla



TAPAHTUMIA KEVÄT - KESÄ 2014
HUHTIKUU
Tienvarsien siivoustalkoot ti 22.4. klo 18, kokoontuminen 
päiväkodilla.
Talkooväelle kahvitarjoilu. Siivous jatkuu koko viikon 
(vko 17). Huomioliivejä, jätesäkkejä ja hanskoja löytyy 
luistelukopista 

Teatteriesitys Vaimoke nuorisoseurantalolla 
la 26.4. klo 19 (ensi-ilta) ja su 27.4. klo 14

TOUKOKUU
Teatteriesitys Vaimoke nuorisoseurantalolla to 1.5 klo 14, 
la 3.5 klo 19,su 4.5 klo 14, ke 7.5 klo 19, la 10.5 klo 19 
ja su 11.5 klo 14.

Lasten teatteriesitys Seikkailu Aavejärven saarella 
nuorisoseuran talolla pe 9.5 klo 18 ja la 10.5 klo 16.

Venepaikkojen vuokraus ja keskustan uimarannan 
siivoustalkoot to 29.5 klo 10 alkaen 

KESÄKUU
Kesäjumppa kaukalolla tiistaisin 3.6., 10.6. ja 17.6. 
klo 18 - 19 miehille ja naisille. Jumpan vetäjänä Hanna 
Rissanen ja Janne Martikainen. Ei osallistumismaksua!

Juhannuskokko kylän keskustan uimarannalla 
aattona 20.6. klo 20

Kylän yhteinen beach volley-ilta su 30.6. klo 17 - 19 
keskustan uimarannalla

HEINÄKUU
Beach volley-illat jatkuvat sunnuntaisin klo 17 - 19
keskustan uimarannalla koko heinäkuun ajan

Beach Volley-tapahtuma la 12.7. klo 12 - 16 
keskustan uimarannalla

ELOKUU
Leikkimieliset olympialaiset la 30.8. klo 13 alkaen 
Hallaparren urheilukentällä. Lapsille omat kisat.

Paukarlehden toimituskunta toivottaa kaikille oikein lämmintä ja nautinnollista kesää.
Tervetuloa kylän tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Yhdessä olemme enemmän!

Eläkkellä olevien tapaamiset
Maaliskuun lopulla kyläyhdistys järjesti eläkkeellä oleville 

tapaamisen päiväkodilla kahvien merkeissä. Näitä vapaa-

muotoisia tapaamisia on tarkoitus jatkaa syksyllä. Tapaa-

miskerroilla voisimme vaihtaa kuulumisia kahvin merkeissä, 

askarrella, jumpata, käydä laavulla makkaranpaistossa tai 

vaikkapa teatterissa. Tai mitä ikinä keksimme! Myös kyyditys-

tä järjestetään tarvittaessa. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kyläyhdistyksen hallitus
Juri Jämsén puheenjohtaja

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.

 

Puikkopirkot neuloosissa :)
Tänä vuonna olemme neuloneet pikkuruisia sukkia Kys:n 

vastasyntyneiden teho-osasolle. Sukkia on valmistunut jo 

mukava määrä ja ensimmäiinen erä on viety pikku varpaita 

lämmittämään. Myös lapaset ja myssyt ovat toivottuja. Jos 

auttaminen kiinnostaa, voit tulla Pirpalaan neulomaan, seur. 

kerran 27.4., tai neuloa kotona ja toimittaa Hanna Balkille, 

puh. 045 1104703.
Kuva: Hanna Balk


