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Vuosikokouksessa päätettiin, että kyläyhdistys ei peri jäseniltään vuosimaksua. 
Jäsenrekisterin luominen ei siis liity jäsenmaksujen perintään. Jäsenrekisterillä 
on lailliset perusteet ja joka helpottaa kyläyhdistyksen toimintaa esimerkiksi 
haettaessa virallisia apurahoja. Tällöin yhdistyksellä on suoraan osoittaa jäsen-
määrä. 
Toivoisimme siis, että kyläyhdistyksen virallisiksi jäseniksi 
ilmoittautuisi mahdollisimman moni uusi kasvo!

Miten ilmoittaudun jäseneksi: 
Mene Paukarlahden kyläyhdistyksen sivuille osoitteeseen www.paukarlahti.�
Sivun alalaidassa on linkki ”yhteydenotto”: täytä kentät ja lisää halutessasi 
kommentit mikäli haluat/et halua jatkossa tiedotteita sähköpostilla tai puheli-
mella kylän tapahtumista ja toiminnasta.

Miten jäsenyys minua velvoittaa: Ei mitenkään. 
Voit halutessasi ilmoittaa eroavasti yhdistyksestä.

Paukarlahden kyläyhdistys ry:n 
jäsenrekisterin päivittäminen!

19.3.2016 Kyläyhdistyksen vuosikokouksessa valittiin uusi 
kyläyhdistyksen hallitus vuodelle 2016:

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sami Harju.

Kyläyhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavat varsinaiset jäsenet: 
Riitta Andersin, Toini Karhunen, Raija Räisänen, Antti-Ville Pekkalin, Nina 
Hyvärinen ja Marja-Liisa Konttinen.

Varajäseniksi hallitukseen valittiin:
Anne Aholainen, Anne Hyvärinen, Kimmo Vähäkoski, Marko Nyyssönen ja 
Satu Jämsén.

Vuosikokouksen jälkeen pidettiin ensimmäinen hallituksen järjestäyty-
miskokous, jossa päätettiin uuden hallituksen toimijoiden valinta 
seuraavasti: 
Varapuheenjohtajaksi Nina Hyvärinen
Sihteeriksi Raija Räisänen
Rahastonhoitajaksi Riitta Andersin

Kyläyhdistyksen hallitus 2016



Paukarlahti on ollut ja on edelleen 
aktiivinen kylätoimija; toki aika on 
muuttunut kuten myös toiminta. 
Aikoinaan joka kylältä löytyi Maamies-
seuraa ym yhdistystä, osa niistä on 
hiipunut, mutta osa säilynyt tänne asti.
Olen itse saanut seurata tämän kylän 
kehitystä –90 luvun alusta, olemalla aina 
jollain tavalla mukana toiminnassa. Tänä 
aikana kylä on muuttunut ja kehittynyt 
paljon. Martat toimivat aikoinaan 
erittäin aktiivisesti järjestäen suuriakin 
tapahtumia, myös kylän Vanhempainyh-
distys toimi erittäin aktiivisesti. 

Nuorisoseura toimii edelleen tehden 
omaa arvokasta työtään. Kylätoimi-
kunta, nykyinen Paukarlahden Kyläyh-
distys on aina valvonut ja pitänyt kylän 
puolia kunnan suuntaan, mutta ajan 
muuttuessa on saanut hoitaakseen 
niitäkin tehtäviä, joita lakanneet 
yhdistykset aikoinaan tekivät.

Kyläyhdistys järjestää toimijoidensa 
kautta harrasteita, hoitaa yhteisiä alueita 
ja edesauttaa kylän kehittymistä. Se, 
miten paljon saamme aikaan riippuu 
toimijoiden määrästä; suurella joukolla 
saamme enemmän aikaan. Tämän 
vuoksi olisi hyvä, jos mahdollisimman 
moni osallistuisi toimintaan. 

Kyläneuvosto
Kylätoiminta eri kylien välillä on muuttu-
nut paljon. Leppävirran kyläneuvoston 
ansiosta entistä, kylien välillä ollutta 
savolaista kateutta on saatu poistettua 
ja yhteydenpitoa ja tiedonkulkua on 
saatu parannettua. 
Koko kyläneuvoston historian ajan 
Paukarlahden kyläyhdistys on ollut siinä 
vahvasti mukana toimimassa. Kyläneuv-
ostoon kuuluu kaikki Leppävirran 19 
kylää. Se kokoontuu tarvittaessa, n. 2-5 
kertaa vuodessa. Kyläneuvosto toimii 
linkkinä keskusteluissa ja tiedonkulussa 
kunnan suuntaan. Samalla saamme 
kylien asioille enemmän painoarvoa kun 
puhumme 19 kylän äänellä kyliä 
koskevissa lausunnoissa. Kyläneuvoston 
kautta saamme myös runsaasti tietoa ja 
ideoita siitä, mitä mahdollisuuksia 
kylällä on toimia oman hyvinvointinsa 
eteen.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia niitä, jotka 
ovat olleet kehittämässä, ideoimassa 
sekä toimimassa yhteisen kylämme 
eteen. Toivottavasti moni meistä pystyy 
antamaan pienen ajan kylälle myös 
tulevaisuudessa. Paukarlahti on hyvä 
paikka asua ja olla.
     
 Juri 

Paukarlahti 
kylätoimijana
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Toukokuussa tulee vuosi 
siitä, kun saimme talon 
nurkat sen verran tiiviiksi, 
että tarkeni asettua taloksi. 
Tätä edelsi muutaman 
kuukauden tonttijahti ja 7 
kuukauden
rakennusurakka.

Tontin etsintä sai alkunsa 
kesällä 2014. Kriteereinä oli 
että piäsis kävellen kalalle, 
olisi alle puolen tunnin 
körryyttäminen töihin 
Kuopijjoon ja sitä omaa 
tilustakin saisi olla 
reippaanlaisesti. Kaikki 
tämä tuntui yhdistyvän 
Paalimäentien varressa 
olevalla mäntymetsäisellä 
tontilla, ja muutaman 
viikon päästä ensimmäis-
estä vierailusta tontilla 
aloitettiinkin jo pohjatyöt. 
Talvi meni nakutellessa 
hirsien sisuksia asumiskun-
toon. Muuton jälkeen 
selkeni, että Paukarlahdes-
sahan on kaikkea mitä 
tällainen mehtäläispar-
iskunta kolmen koiran 
kanssa voikaan toivoa: 
metsästys- ja koiranulkoilu-
tusmaita silmän kantamat-
tomiin, ranta ja vene-
valkama, kuntosali,
lähikauppa, oma rauha ja 
niitä immeisiäkin. 
Kaikki ihan tässä.  
Töihinkään ei tarvitse yötä 
myöten ajella.

Jo rakennusvaiheessa 
hoksasimme, että Paukar-

lahti on yhteisö, jossa 
elellään hyvässä yhteishen-
gessä toinen toistaan 
avustaen. 
Tämä tunne on pitänyt 
pintansa edelleen ja 
vahvistuu päivä päivältä. 
Täällä Paukarlahdessa 
asuessa huomaa, miten 
paljon yhteisöllisyydellä 
saakaan upeita asioita 
aikaan: hiihtoladut kulkevat 
postilaatikolta maailman 
ääriin, jääkiekkokaukalossa 
on luistelujää koko talven, 
kuntosali on vertaansa 
vailla, metsästysseuran 
ylläpitämä mökki ja 
savusauna ovat priimakun-
nossa, kotiäidit järjestävät 
yhteisiä tapaamisia 
viikottain, hirvinauhat 
tuovat turvaa vitostien 
varteen... 

Tätä listaa voisi varmaan 
jatkaa loputtomiin. 
Toivottavasti tämä perinne 
säilyy tulevaisuudessakin, 
pidetään siitä yhdessä 
kiinni!
Ja kyllähän tänne vielä 
uudisasukkaita mahtuu, 
että passaa tätä meidän 
kylää ihan ääneenkin 
kehuskella! Mikäs meijän 
savolaisten tiällä porukalla 
ollessa, kun ollaan niin 
mahottoman lupsakkoo 
sakkia...

Keväisin terveisin, Enni ja 
Antti-Ville

Mitäs me 
Paukarlahtelaiset!



Taustaa kaavalle!
Leppävirran kunta on vuonna 2014 
hyväksynyt osayleiskaavan (OAS) 
Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti alueelle, 
jonka se esitteli vuonna 2012 kyläyh-
distyksen järjestämässä tilaisuudessa 
Paukarlahden seurojen talolla. Osay-
leiskaavahanke on tullut vireille vuonna 
2005, jolloin se on ollut nähtävissä. 
Vuonna 2007 kunta on tehnyt kyselyn 
kaava-alueen maanomistajille ja vuonna 
2009 kaavahankkeen jatkamisesta on 
tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Kaavoi-
tustyö on lähtenyt käyntiin syyskuussa 
2010 ja OAS on tullut nähtäville huhti-
kuussa vuonna 2011. Kaavaluonnos on 
ollut nähtävillä 4.6.-8.7.2013 ja kaavaeh-
dotus 27.3-30.4.2014. Kunnanvaltuusto 
hyväksyi osayleiskaavan 10.11.2014. 
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdol-
listaa uudisrakentaminen Paukarlahden 
kylälle. Osayleiskaava on nähtävissä 
Leppävirran kunnan internetsivuilla  
www.leppavirta.�/ymparisto-ja-tekniset-
palvelut/maankayttoja-mittauspalvelut/yl
eiskaavojen-liitteet-orpako

Miksi kyläyhditys haluaa olla mukana 
tonttimarkkinoinnissa
”Elävä kylä” vaatii asukkaita – nuoria ja 
vanhoja. Termiä ”elävä kylä” on vaikea 
määritellä. Joku voi kokea, että on mukava 
asua rauhassa – ilman naapureiden tai 
muun kylän melskeen ääniä – mielipide 
asiasta on täysin jokaisen oma –  väärää 
mielipidettä ei ole. Kuitenkin jos kylällä 
halutaan säilyttää pienetkin harraste-, 
liikunta- ja tapahtumamahdollisuudet, on 
kylällä oltava käyttäjiä ja osallistujia. Mikäli 
halutaan parantaa joitain toiminteita 
kuten kuntosalia, ulkoilureittejä ja 
päiväkodin pysyvyyttä – on selvää, että 
muuttoliikettä kylälle päin on tapahdut-
tava. Tämän lisäksi kasvava kylä antaa 
uusien toiminteiden kuten kaupan, baarin 
tai kahvilan perustamiselle paremman 
mahdollisuuden – jos on asiakkaita, on 
kannattavaa yrittää. Se, että kylälle 
saadaan kymmenen uudisasukasta lisää – 
ei luonnollisesti ole automaattista, että 
kylän fasiliteetteja kunnan tai yksityisen 
elinkeinoharjoittajan näkökulmasta heti 
parannetaan huomattavasti. Kuitenkin 
onnistumisen mahdollisuudet tähän ovat 
huomattavasti paremmat jos asukasmäärä 
saadaan kasvuun. Toinen tarina on taas se, 

että onko tonteille kysyntää – 
kuitenkin kysyntä saadaan ehkä 
kasvamaan jos on jotain mitä 
myydä. Lisäksi on muistettava, että 
Leppävirran kunnan alueella olevat 
kylät ovat valitettavasti kokoajan 
”kiristyvässä kilpailutilanteessa” 
kehitettävien toimenpiteiden 
suhteen. ”Kilpailussa” on kysymys 
siitä, missä kylässä on eniten 
asukkaita ja kasvua eli toisin 
sanoen, mihin kylään kunnan on 
järkevintä panostaa.
Syy miksi kyläyhdistys haluaa olla 
aktiivisesti mukana tonttimarkki-
noinnissa: halutaan saada uusia 
asukkaita ja näin turvata ja paran-
taa nykyisiä kylän toiminteita 
(harraste-, tapahtuma- ja liikun-
tamahdollisuuksia). Tämän lisäksi kyläyh-
distys haluaa toimia linkkinä kyläläisten ja 
kunnan välillä – välittäen kyläläisten 
ajatukset kunnan suuntaan. Tämä voi 
tarkoittaa sitä, että viesti kyläläisiltä on 
esimerkiksi: kaavoitetuista yksityisten 
tonteista ei myyntiin tule montaa tonttia 
vaan kunnan on ensin tehostettava 
kunnan omistamien tonttien myyntiä.

Päätös tontin myynnistä maanomista-
jalla – ostajat soittaa niin että ärsyttää
Joillekin maanomistajille on voinut tulla 
kyselyjä tontin myymisestä. Vaikka kaava 
on tehty, ei se tarkoita, että maan omistus-
suhde olisi muuttunut mihinkään – maa 
kuuluu maanomistajalle. Kaava on 
julkinen ja maanmittauslaitoksen internet-
sivuilta sekä kansalaisen karttapaikasta 
löytää helposti maanomistajien yhteystie-
dot. Ei siis kannata loukkaantua jos 
soittoja satelee – ystävällinen toteaminen 
soittajalle: ”En myy maitani tai olen 
kiinnostunut myynnistä”. 

Tonttimarkkinointi
Paukarlahden kyläyhdistys on laatinut 
Leppävirran kunnalle alustavan 
tonttimarkkinointitoimintasuunnitelman, 
jonka tarkoitus on tehostaa tonttimarkki-
nointia. Markkinoinnin tehostaminen on 
jaettu suunnitelmassa seuraavasti: 
Tavoitteen asettaminen, kunnan ja 
kyläyhdistyksen roolin ja vastuiden 
määrittäminen sekä sopiminen, kaikkien 
kaavoitettujen tonttien myyntimahdol-
lisuuksien kartoittaminen, kaikkien 
myytävien tonttien ”tilan” kartoittaminen 

ja yksilöllisten tietojen kerääminen, 
kiinteistövälittäjän valinta: hintatason 
selvittäminen, myynnin edistäminen, 
näytöt ja myynti sekä markkinointisuun-
nitelma ml. markkinointibudjetti.

Entäpä jos olen kiinnostunut tontin 
myymisestä?
Kukaan ei velvoita, että tonttisi pitäisi 
myydä kyläyhdistyksen avustamana. Ts. 
voit myydä tonttisi juuri niin kuin haluat. 
Mikäli haluat ilmaista näkyvyyttä ja 
mainontaa – voit ilmoittaa tontin 
myymisen halukkuuden kyläyhdistykselle, 
joka laittaa tässä vaiheessa ilmoituksen 
kylän sivuille ja myöhemmin markkinoi 
tonttiasi muuten. 

Myyntihalukkuuden selvitystyö
Kyläyhdistys lähettää maanomistajille 
lähiaikoina kirjeen, jossa kysytään tontin-
myyntihalukkuutta. Kirjeessä on kerrottu 
miten saa oman tonttinsa myyntiin sekä 
kysymys haluaako tontin yhteismarkki-
nointiin mukaan. Mikäli kiinnostusta 
myyntiin ei ole – voi kirjeen käyttää vaikka 
sytykkeenä. 

Kyläyhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja,
Sami Harju

Paukarlahden tonttimarkkinointi!



Lupauduin kirjoittamaan jostain 
kylämme vanhasta rakennuksesta ja 
koska itse asumme niistä eräässä, eli 
entisellä kaupalla, niin valinta oli 
helppo. Onneksi olen saanut kuulla 
kauppaan liittyviä muistoja, mutta olisi 
kiva kuulla myös esim. kouluun ja 
Nuorisoseurantaloon liittyviä muistoja, 
toivottavasti joku kirjoittaisi niitä ylös 
meidän muiden luettavaksi.
Olen kuullut, että tämän ns. Osulan 
paikalla oli aiemmin punainen, pitkä 
hirsirakennus, Kaisala, jossa toimi 
myös kauppa. Kaisalan osti Kuopion 
osuuskauppa ja rakennutti nykyisen 
kaupparakennuksen samalle paikalle v. 
1951. Talon pohjia oli kaivamassa 
oman kylän nuoria miehiä, mm. 
Heiskasen Hannes, Konttisen Arkki, 
Niilo Nousof ja Kervolan Paavo. Itse 
talon rakensivat helluntaiseurakuntaan 
kuulunut rakennusporukka. 
Kaupassa on myyty kaikkea maan ja 
taivaan väliltä; ruokaa, bensaa, 
lamppuöljyä ja apulantaa, kenkiä, 
maataloustarvikkeita jne.  Kaupalla oli 
maitolaituri, johon tuotiin lähialueelta 
maitotonkat. Kaupalle tultiin joskus 
hevoskyydillä, mutta 
Hyvärilänniemestä ja 
Reinikkalansaaresta asioitiin kaupassa 
myös järven yli soutamalla, sillä 
Hyvärilänniemeen ei ollut aikoinaan 

tietä. Itse Viitostie valmistui 
60-luvulla, mutta senkin jälkeen 
kaupan kohdalla pysähtyi postiauto 
useamman kerran päivässä. Kylän 
posti jaettiin lokerikkoihin ja jossain 
vaiheessa posti muutti omiin tiloihin, 
vaikkakin samaan rakennukseen. 
Kaupalla on ollut koko ajan väkeä ja 
siellä on kyläläiset vaihtaneet 
kuulumisia. Kauppiaina ovat olleet 
Eino Pirskanen, Reino ja Helli 
Kupiainen, Matti ja Saara Nuutinen, 
Pentti Halonen, Puputti sekä 
viimeisenä Juri Jämsén yhdessä äitinsä 
Anitan kanssa.

Taloa remontoitaessa on sahanpurujen 
seasta löytynyt vanhoja lehtiä, 
vaatteita, piilopulloja ja jopa vanha 
repaleinen miesten takki, jonka 
povarissa oli kirje. Tapettien alta on 
paljastunut 70-luvulla muodikkaasti 
kirkkailla väreillä maalatut kirkkaan 
punaiset seinät, kaupan tiloissa väreinä 
olivat kirkkaan keltainen ja vihreä. 
Seinäparruista on voinut lukea 
lyijykynällä kirjoitettuja viestejä, 
laskutoimituksia jne. On mukavaa, että 
talolla on ollut elämää jo ennen meitä.

Satu Jämsen

Pala 
Paukarlahden 
historiaa!



Kylämme kuntosali löytyy päiväkodin alakerrasta. Sinne 
on viimeisen vuoden aikana hankittu mm. pohjekone, 
juoksumatto ja vastus- kuminauhoja. Salia kehitetään 
käyttäjiltä tulleiden aloitteiden mukaan ja uusia ideoita 
otetaan vastaan. 
Muutamia vetotankoja ja isompia käsipainoja on jo 
hankintalistalla. 
Salimaksu on 25e puolelta vuodelta: tammikuun alusta 
kesäkuun loppuun ja heinäkuun alusta joulukuun 
loppuun. Maksu on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisille ja 
suoritetaan salin ilmoitustaululta löytyvälle kyläyh-
distyksen pankkitilille. Kauden lopussa tarkastamme 
maksun suorittaneet ja arvomme jokaiselle kaudelle 
yhden ilmaisen kausimaksun saajan. 

Avaimia salille saa Martikaisen Jannelta (p. 040 8672436 
Pykärintie 67). Avaimen hinta on 10e. Myös laitteiden 
käyttöön voi kysyä opastusta Jannelta.

Talkoita salilla järjestämme tarpeen mukaan, jolloin 
korjaamme ja kunnostamme laitteita ja siivoamme. Mutta 
onneksi käyttäjäkunnassamme on toimeliaita harrastajia, 
jotka siivoavat salia muinakin aikoina. Näin sali pysyy 
siistimpänä kaikille käyttäjille. Myös painojen ja tankojen 
palautus omille paikoilleen helpottaa niiden löytymistä ja 
käyttöä.

Kyläyhdistys

Tervetuloa 
kuntosalille

Vuokrattavana   
kyläyhdistykseltä
juhliin:

Huvilakatos 
(5 x 8 m, ikkunallisilla 
seinillä) 
Vuokra 50 €/vrk tai 100 €/vko 

Iso muurikka/paellapannu 
(halkaisija yli 100cm)
Vuokra 30 €/vrk 

Kahviastiasto (sisältää 50 kahvikuppiparia 
sekä asetit ja lusikat, 50 kuohuviinilasia ja 
kakkulapiot 2 kpl)
Vuokra 30 €/kerta

Termoskannut (2 kpl pumpputermoskannuja 
ja 1 kpl hanallinen termoskannu, 8 litraa)
Vuokra 5€/vrk

Mocca master kahvinkeitin TUPLA 
Vuokra 5€/vrk
Varaukset ja tiedustelut: Kyläyhdistys/Anne 
Hyvärinen 044 5900 288.



GRILLIKOTIEN 
RAKENTAMINEN – 
KYLÄLLE VIRKISTYS- 
JA VAPAA-AJANVIETTO 
TILOJA

Mansikka ry julisti ”luonto 
virkistää” teemahankkeen avus-
tusrahahaun käyntiin viime 
vuoden lopussa. Paukarlahden 
kyläyhdistys päätti hakea avus-
tusrahaa kahteen grillikotaan ja 
myönteinen avustusrahapäätös 
tuli maaliskuun alussa – hankkee-
seen saatiin se summa, mitä 
pyydettiin. Grillikodat on tarkoi-
tus rakentaa keskustan ja Ällän-
pellon uimarannoille. Hakemuk-
sessa grillikotahanke perusteltiin 
seuraavasti:

Keskustan grillikota (n.17m2):
Ensimmäinen kohde sijaitsee 
Paukarlahden kylän keskustan 
uimarannalla. Keskustan uima-
ranta on kaikkien ohikulkijoiden 
ja kyläläisten käytössä ja se 
sijaitsee noin kilometrin päästä 
viitostiestä. Uimarannan yhtey-
dessä on venevalkama ja kyläyh-
distyksen ylläpitämä beach volley 
kenttä. Kylän päiväkoti sijaitsee n. 
1,5 kilometrin päästä uimarann-
alta.
Keskustan uimarannalla pidetään 
kylän yhteisiä tilaisuuksia kuten 
juhannusjuhlia, beach volley 
turnauksia ja -peli-iltoja. Uima-
ranta on kesäisin myös aktiivisesti 
uimareiden ja kalastajien 
käytössä. 
Uusi 17,2 m2 katettu grillikota 
mahdollistaisi uimarannan 
aktiivisen käytön jatkossakin 
kylän yhteisten tapahtumien ja 
liikuntatapahtumien järjestämis-
een. Lisäksi grillikota mahdol-
listaisi retkeilijöiden, vaeltajien, 
uimareiden, kalastajien, veneili-
jöiden, urheilijoiden ja muiden 

ohikulkijoiden tauko- ja virkistys-
mahdollisuuden.  Katettu 
grillikota mahdollistaisi myös 
uimarannan ympärivuotisen 
käytön niin retkeilijöille kuin 
muille käyttäjille.

Ällänpellon grillikota (n.10m2):
Toinen kohde sijaitsee Paukarlah-
den kylän eteläosassa Paalimäen-
tien päässä Ällänpellossa.  Ällän-
pellossa on kylän toinen vene-
valkama ja uimaranta, joka on 
kyläläisten aktiivisessa käytössä. 
Viime vuonna Ällänpeltoon on 
kyläyhdistyksen toimesta raken-
nettu uima- ja venelaituri. Uima-
rannan vieressä on Paukarlahden 
Jousen- metsästysyhdistyksen 
taukomaja.
Kyläyhdistys on pyrkinyt mahdol-
listamaan mm. laiturihankinnalla 
myös Paalimäentien varressa 
oleville asukkaille uinti- ja kalas-
tusmahdollisuudet. Tähän liittyen 
grillikota hankinnalla mahdol-
listettaisiin myös Paalimäentien 
asukkaille mahdollisuus käyttää 
tilaa ympärivuotiseen virkistys- ja 
retkeilykäyttöön.

Grillikotien rakentaminen on 
tarkoitus toteuttaa kesän aikana 
ja rakennustyöt aloitetaan heti 
kelien salliessa. Molemmat 
grillikodat rakennetaan kunnan 
maille, joten kyläyhdistys selvit-
tää tällä hetkelle maankäytöllis-
esti, miten rakennuslupien 
suhteen hanke voidaan 
toteuttaa. Kotien pohjatyöt, 
eristys, valumuotti ja valutyöt 
tehdään talkoovoimin. Grilliko-
tien pystytys ostetaan kodan 

toimittajalta. Grillikodan sisä- ja 
ulkopuolen maalaus sekä ulkopu-
oliset maisemointityöt toteu-
tetaan talkoovoimin. Ulkopu-
olisessa maisemointityössä 
hyödynnetään kierrätys- ja 
luonnonmateriaalia kuten kiviä ja 
kasveja. Kierrätysmateriaalin 
käyttö ja hyödynnettävyys tulee 
tarkastella maisemointityö-
vaiheessa.

Kahden grillikodan rakentaminen 
tulee kustantamaan noin 18 
tuhatta euroa kun lasketaan 
rakennustyön osuus mukaan 
(talkootyö). Mansikka ry:n rahoit-
tama osuus hankkeesta on noin 
75 %. Kyläyhdistyksen rahoittama 
osuus on noin 15 %  ja 
talkootyöllä kustannusosuus 
hankkeesta on noin 10%. 
Talkootyöosuus on laskettu 
hankkeeseen siten, että miestyö-
tunti on 15 €/h ja konetyö on 
40€/h. SIISPÄ KYLÄYHDISTYS 
TOIVOO KYLÄN KAIVINKONEMIE-
HIÄ JA TALKOOVÄKEÄ MUKAAN 
YHTEISEEN URAKKAAN, 
josta on kaikille hyötyä – jos 
talkoisiin osallistuu useampi, ei 
työmäärä henkilöä kohden ole 
suuri. Talkootöistä tiedotetaan 
Paukarlahden kyläyhdistyksen 
nettisivuilla www.paukarlahti.�.

Kyläyhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja,
Sami Harju



TAPAHTUMAKALENTERI 2016 (tarkemmin osoitteessa: www.paukarlahti.fi/tapahtumakalenteri) 
HU

HT
IK

UU
 AIKA vko 16 20.4, 23.4, 24.4, 27.4 ja 28.4 Maanantaisin klo 09.00  

TAPAHTUMA Paukarlehti ilmestyy Jännityskomedia Kuin tuhka tuuleen Perhekerho  

PAIKKA - Nuorisoseurantalo Paukarlahden päiväkoti  

MUUTA - Ks. mainos Myös toukokuussa. Seuraa ilmoituksia.  

TO
UK

O
KU

U AIKA 1.5, 5.5 ja 8.5  Vko 18 14.5 klo 10.00 

TAPAHTUMA Jännityskomedia Kuin tuhka tuuleen Tienvarsien siivoustalkoot Grillikotien pohjatyötalkoot Uimarantojen siivoustalkoot 

PAIKKA Nuorisoseurantalo Viitostien varsi Paukarlahden kohdalla. Keskustan uimaranta 

MUUTA Ks. mainos Aloitus 2.5 klo 18.00 päiväkodilla. Jatkuu 
koko viikon.  

Talkooväelle tarjolla makkarat ja kahvit. 
Pohjan tasaus ja valumuottien tekoa. 

Talkooväelle tarjolla makkarat ja 
kahvit. Venepaikkojen vuokraus. 

KE
SÄ

KU
U 

AIKA 3.6 18.6.  24.6 klo 19.00  

TAPAHTUMA Koulujen päättäjäisdisco Grillikotien pohjanvalutalkoot Juhannuskokon poltto  

PAIKKA Tarkentuu myöhemmin. Keskustan uimaranta ja Ällänpelto Keskustan uimaranta  

MUUTA Tiedotetaan lähempänä tarkemmin. Talkooväelle tarjolla makkarat ja kahvit. 
Aikataulu tarkentuu lähempänä. Tiedotetaan lähempänä tarkemmin.  

HE
IN

ÄK
UU

 AIKA 9.7.  Tiistaisin klo 18.00 23.7  

TAPAHTUMA Beach Volley tapahtuma Beach Volleyta Grillikotien maalaus- ja maisemointitalkoot  

PAIKKA Keskustan uimaranta Keskustan uimaranta Keskustan ja Ällänpellon uimaranta  

MUUTA Perheen pienimmille myös ohjelmaa. 
Tiedotetaan lähempänä tarkemmin. Kaikille avoin beach volley peli-ilta. Talkooväelle tarjolla makkarat ja kahvit. 

Aikataulu tarkentuu lähempänä.  
 

EL
O

KU
U 

AIKA 27.8.    

TAPAHTUMA Leikkimieliset olympialaiset    

PAIKKA Paukarlahden urheilukenttä    

MUUTA Tapahtumasta tiedotetaan 
lähempänä.  

Kalenterissa ilmoitetut tapahtumien sisältö ja ajankohdat voivat 
muuttua. Lisäksi kalenteriin voi tulla muitakin tapahtumia. 
Seuraa aktiivisesti kylän internet ja facebook sivuja. Varmista 
siis ennen tilaisuuteen tai tapahtumaan lähtöä sivuilta, ettei 
tapahtumaan ole tullut muutoksia.  SY

YS
KU

U 

AIKA VKO 39  

TAPAHTUMA Paukarlehti ilmestyy  

PAIKKA -  

MUUTA -  
 



Paukarlahden kyläyhdistys toteutti 
kyläsuunnitelman seuraavalla viidelle 
vuodelle. Vuonna 2020 Paukarlahti 
haluaa olla tulevaisuuden kylä, jonka 
menestystarinaa on siivittänyt 
asukasmäärän kasvu. Menestys 
pohjautuu kyläläisten yhteiseen 
työhön viihtyisyyden, siisteyden ja 
turvallisuuden hyväksi.

Kyläsuunnitelma toteutettiin toisen 
kerran Paukarlahdessa. Se on osa 
Leppävirran kunnan toteuttamaa 
maaseutuohjelmatyötä. Jokaisen 
leppävirtalaisen kylän tuottaman 
suunnitelman pohjalta maaseu-
tuohjelmaan nostetaan kärkihank-
keita. Sillä on siis merkitystä, mikä 
nousee kylällä ykköshankkeeksi. 

Kyläsuunnitelma antaa suuntaviivoja 
kylän pitkäjänteiseen kehittämiseen. 
Monet kyläsuunnitelmaan 
päättyneet toimenpiteet tähtäävät 
asukasmäärän kasvattamiseen, joka 
taas on palvelujen saamisen ja 
säilymisen kannalta tärkeää. 

Palvelujen ja elinkeinojen näkökul-
masta tavoitetta lähestyttiin päiväko-
din toiminnan turvaamisen sekä 
tonttimarkkinoinnin myötä. On 
tärkeää tehdä näkyväksi tarjolla 
olevia tontteja. Uutta ajattelua 
edustaisi yritystonttien tai –alueen 
kaavoittaminen lähiseudulle. Etelä-
Kuopion antama potentiaali kannat-
taisi mitata.

Liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan 
näkökulmasta tärkeäksi nousi 
harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan 
virkistäminen. Grillikodat edustavat 
uutta vapaa-ajan viettomahdollisu-
utta.

Ympäristön ja liikenteen osalta 
panostaan kevyen liikenteen väylien 
kehittämiseen, sekä kyläturvallisuu-
teen. Maisema-arvot ovat myös 
tärkeitä. Kioski tai kahvila säilytti 
paikkansa omana kärkihankkeena. 

Elinkeinojen näkökulmasta koettiin 
tärkeäksi kylän yritysten tukeminen 
sekä uusien yritysten saaminen 
alueelle. 

Suunnitelman tekemistä varten 
kyläyhdistys järjesti kaksi iltapäiväti-
laisuutta, joissa kerättiin ajatuksia 
laajasti. Lisäksi Facebook-ryhmässä 
kokeiltiin Ideointikeskusta. Ajatuk-
sista muotoutui uusi kyläsuun-
nitelma, joka löytyy myös Paukarlah-
den nettisivuilta. 

Anne Aholainen

Yhteinen 
tulevaisuuden kylä 
vuonna 2020

Ohjelma:
9.00 - 9.45 Tavallisimmat villiyrtit ja niiden käyttö

9.45 -11.15 Yrttien keräily luonnossa

11.15 - 11.30 Tauko

11.30 - 14.15 Yrttien käyttö ruuanvalmistuksessa,

käytännön työt

14.15 - 15.00 Tuotteiden arviointi 

Hinta 30 €

Kouluttajana Marja Niskanen
Yritysasiantuntija, ruokapalvelut 

Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä

040-5841350/Riitta tai riande58@gmail.com

KUUSENKERKÄSTÄ MAITOHORSMAAN - 

VILLIYRTTIKURSSI

    
Paukarlahden päiväkodilla 11.6.2016 klo 9 - 15



Vuoden 2016 osalta yhdistyksen toiminnan tarkoitus 
on sama kuin edellisinä vuosina; Kyläyhdistyksen 
perusajatuksena on tuoda kyläläisiä yhteen 
järjestämällä eri tapahtumia ja tilaisuuksia sekä 
kehittää kylää ja sen toimintoja. 
Vuoden 2016 osalta toiminnan painopisteiksi ovat 
esitetty seuraavat asiakokonaisuudet, joiden 
toteuttamisesta päätetään hallituksen kokouksissa 
erikseen:

1. Tiedottaminen
Tiedottamiseen tullaan toimintakaudella panos-
tamaan niin tapahtumien, kyläyhdistyksen toimin-
nan ja Paukarlahden kylän näkyvyyden osalta. 
Tiedottamisen tehostamisen tavoitteita ovat: Kylän 
asukkaiden tiedottaminen kylällä tapahtuvista 
asioista. (tonttimarkkinointi, kyläyhdistyksen 
toiminta jne.), kylän asukkaiden tiedottaminen 
kyläyhdistyksen järjestämistä tapahtumista niin, että 
osallistujia saadaan entistä enemmän, kylän näky-
vyyden parantuminen lähimediassa houkuttelevana 
asuinpaikkana. (osa tonttimarkkinoinnin tiedot-
tamista) sekä kylän toiminnan ja aktiivisuuden 
esilletuominen Leppävirran kunnan suuntaan. 
Tiedottamisen keinoina käytetään sosiaalista 
mediaa, kylän internetsivuja, mainontaa ja Paukarle-
hteä. 

2. Paukarlehti
Paukarlehteä toimitetaan kuten ennenkin. Tavoit-
teena on kasvattaa lehden sisältöä ja jakelua niin, 
että tiedottaminen kasvaa. Lehti ilmestyy kaksi 
kertaa vuodessa ja lehden painatuskustannukset 
yritetään kustantaa mainostuloilla. 

3. Kylän vetävyyden parantaminen
Kylän vetävyyden parantaminen kuuluu osaksi 
tonttimarkkinointisuunnitelmaa. Vuoden 2016 
toimintakauden aikana kylän vetovoimaisuutta 
parantavina toimenpiteinä/selvitystöinä (yhteistyö 
Leppävirran kunnan kanssa) voidaan esittää: 
Päiväkodin säilyminen alueella, harrastemahdollisu-
uksien lisääminen ja kylän näkyvyyden parantu-
minen ulkopaikkakuntalaisille. 

4. Tapahtumien järjestäminen
Kyläyhdistys järjestää vuoden aikana tapahtumia 
kylän asukkaille. Vuoden 2016 päätapahtumina 
ovat: Beach volley turnaus, leikkimieliset olympi-
laiset ja kyläbileet. Pienempiä tapahtumia ovat: 
Laskiaisrieha ja pipolätkäturnaus, itsenäisyyspäivänä 
seppeleen lasku, kauneimmat joululaulut tapah-

tuma, jäänhoitoringin saunailta. Tämän lisäksi 
järjestetään talkootapahtumia vuoden aikana.

5. Tonttimarkkinointi
Kyläyhdistys osallistuu Leppävirran kunnan kanssa 
tonttimarkkinointiin Paukarlahden alueella erillisen 
suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on saada 
kylälle kaavoitettujen tonttien markkinointi aloitet-
tua niin, että kylälle saadaan uusia asukkaita ja sen 
myötä pidettyä kylä ja sen toiminnot elinvoimai-
sena. Tonttimarkkinointiin liittyy mm. maano-
mistajien myyntihalukkuuksien kartoittamista, kylän 
vetovoimaisuuden parantamista ja Paukarlahden 
oman päiväkodin toiminnan turvaamista. Vuoden 
2016 osalta tonttimarkkinoinnin tavoitteena on 
kaikkien myytävien tonttien kartoittaminen. 

6. Rakentaminen
Vuoden 2016 tavoitteena on rakentaa tai tehdä 
tarvittava selvitystyö seuraavista rakentamisprojek-
teista: Grillikodat keskustan ja Ällänpellon uimaran-
noille, jäänhoitotraktorin talli, ilmoitustaulujen 
rakentaminen ja ulkoilureittien/hiihtourien paran-
taminen. 

7. Hankinnat
Hankintoja vuoden 2016 osalta voidaan eritellä 
seuraavasti (vaati hallituksen hyväksynnän kunkin 
hankinnan kohdalla): Ällänpellon laiturin käyntisilta, 
ilmoitustaulut (materiaali), Jäänhoitotraktorin 
etunostolaite tai etukuormaimellinen traktori, 
grillikotien materiaali (kyläyhdistyksen rahoitettava 
osuus hankkeesta) sekä jäänhoitotraktoritallin 
materiaali (kunnan/sponsoreiden avustuksella 
rahoitettava hanke).

Toimintasuunnitelmassa on tälle vuotta monta 
projektia, joiden toteuttaminen vie aikaa ja vaatii 
muiltakin kuin kyläyhdistykseltä osallistumista 
talkootoimintaan. Toiminnan tarkoitus ei ole olla 
”pakko pullaa” – jos toiminta on liian vilkasta, tarkas-
tellaan jonkun toimenpiteen toteuttamista 
seuraavana vuonna. Aktiivinen kylä, jossa on mah-
dollisuuksia harrastaa ja osallistua tapahtumiin 
vauvasta vaariin – käy varmaan kaikille!

Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja,
Sami Harju

Kyläyhdityksen toimintasuunnitelma 2016



                  Soisalo-opisto - iloa ja oppia!

Kuin tuhka tuuleen
Esitykset: 
Leppävirran Paukarlahden nuorisoseurantalo, 
Paukarlahdentie 117

• Ke 20.4. klo 19
• La 23.4. klo 19
• Su 24.4. klo 14
• Ke 27.4. klo 19
• To 28.4. klo 19
• Su 1.5. klo 14
• To 5.5. klo 14
• Su 8.5. klo 14

Tiedustelut ja varaukset 
puh. 040 965 0677

Esitysoikeudet Suomen 
Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat

Paukarlahden Teatteriryhmä esittää

Jännityskomedia

Liput 15/8 €

Käsikirjoitus Rauli Jokelin & Panu Raipia 
Ohjaus Katja Väänänen



 

UUDISRAKENTAMINEN  
REMONTOINTI  

KATTOPINNOITUKSET  

Saumattomat vesikourut, lumiesteet ja 
tikkaat, ym. kattoturvatuotteet

Asennettuna tai kotiin toimitettuna

WWW.OMARANNI.COM

PYYDÄ TARJOUS! 
050 307 5596, Tommi

Kaikki rakennusalan palvelut omalta paikkakunnalta.  
Myös energiatodistukset ja 
asuntokaupan kuntoarviot.

INSINÖÖRITOIMISTO  

Puh. 040 564 8075, Marjatta
Puh. 040 591 2097, Tiina
marjatta.thuren@pp.inet.fi



Antti-Ville Pekkalin  
Automyyjä 
Puh. 050 407 4421 
antti-ville.pekkalin@laakkonen.fi 

Au totalo Laak konen Oy
Leväsentie 33, 70780 Kuopio
Vaih de 010 309 6000

Tervetuloa
palveltavaksi!



Paukarlahti oli Pohjois-Savossa 
ensimmäisten kylien joukossa 
v.2002, kun kylällemme saatiin omat 
kotisivut. Sivujen puuhamiehenä oli 
tuolloin Ronnin Hannu, joka on 
aktiivisesti niitä ylläpitänyt ja vuosien 
varrella kehittänyt. Hannu toimii 
kirkolta käsin edelleen 
atk-tukenamme.

Vuonna 2012 kotisivut muutettiin 
Wordpress- pohjaan, jotta sivuja olisi 
helppo päivittää mm. tapahtumien 
osalta. Samalla kotisivut saivat uuden 
ulkonäön. Sivuista haluttiin tehdä 
helppokäyttöiset meille päivittäjille ja 
että kyläläisetkin pääsisivät osallistu-
maan sivujen tekoon lähettämällä 
juttuja, ilmoituksia tapahtumista, 
valokuvia ja antamalla palautetta. 
Sivuille on koottu paljon tietoa mm. 
kylän yhdistyksistä, harrastusmahdol-
lisuuksista, palveluista, luonnosta ja 
historiasta. 

Kannattaa käydä tutustumassa!
Tänä vuonna on kyläyhdistyksellä 
tavoitteena uudistaa kotisivuja 
ainakin ulkoasun suhteen. 

Facebook
Paukarlahden kyläyhdistys löytyy 
nykyisin myös Facebookista, kiitos 
Aholaisen Annelle. Jotta pääset 
lukemaan Paukarlahden kuulumisia, 
sinun tulee liittyä Facebookiin ja 
ryhmään Paukarlahti-valtatie viiden 
helmi (ei siis Paukarlahden Kyläyh-
distys, sillä se on vain kyläyhdistyksen 
tiedotuspro�ili). Jos et ole Facebook-
issa, pääset rekisteröitymään siihen 
osoitteessa www.facebook.com.  
Facebookissa tiedottaminen on 
helppoa ja sinne voit itsekin lisätä 
esim. kuvia kylältä, kysellä lenkki-
seuraa, kommentoida toisten 
ryhmäläisten ilmoituksia jne. 

Satu ja Raija

Paukarlahden 
facebook ja  kotisivut 
www.paukarlahti.fi

Pakattuja kuivikkeita on saatavilla myös Agrimarketin, 
K-Maatalouden ja Itämaidon myymälöistä.

Tilaa kuivikkeet verkosta ja Myyntipalvelustamme  

Nyt laadukkaat Vapon  
kuivikkeet uusissa pakkauksissa!

85 l kuiviketurve 
heti käytettäväksi

190 l entistä  
kevyempi kuivikepaali

Ominaisuudet: Ominaisuudet:

• Tilavuus 85 l pakattuna
• Koko 98x50x12 cm,  

paino n. 12 kg/säkki
• Kuormalavalla 42 säkkiä, 

paino n. 500 kg/lava
• Paalin sisältö vähän 

maatunut, vaalea rahkaturve

• Tilavuus 100 l pakattuna,  
190 l löysänä

• Koko 45x25x90 cm,  
paino n. 25 kg/paali 

• Kuormalavalla 24 paalia, 
paino n. 600 kg/lava

• Paalin sisältö vähän 
maatunut, vaalea rahkaturve



Vain yksi
voi olla

tällainen

JOENSUU  |  HELSINKI  |  TAMPERE  |  NURMES
p. 010 230 8400 |  www.punamusta.com

Jotkut nyt vain ovat kehittyneet vähän vahvemmiksi ja varmem-
miksi. Mielestämme on ihan ookoo pullistella, jos on millä pullistella. 
Meidän painotalomme ei kuitenkaan jää peilin eteen ihailemaan 
itseään. Käytämme kaikki vahvuutemme sinun eduksesi.

Painotuotteet Suurkuvatulostus Sähköiset julkaisut
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