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Aikaisempina vuosina kyläyhdistyksen ja kyläläisten toimesta on pidetty mm. 
aikuisten circuittia, naisten jumppaa ja kahvakuulatreenejä Oravikosken 

liikuntasalissa. Tänä vuonna vetäjiä ei ole. 
Olisitko sinä halukas vetämään liikunta-aktiviteettejä aikuisille? 

Ohjattua salitreeniä, circuittia, kahvakuulatreeniä tai jotain muuta? 
Välineitä ja apuja järjestämiseen saa kyläyhdistykseltä. 

Kyläyhdistys/ Sami 0408291548

Halukkaita liikuntakerhojen 
ohjaajia kaivataan!!
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 � Jääpalloa kaikille –hanke ja lasten liikuntakerhot tulevat oman kuntasi  
 alueelle!

 � Liikuntakerhot on tarkoitettu noin 5-13 –vuotiaille tytöille ja pojille

 � Kerhoissa harrastetaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja

 � Toteutamme osallistujien toiveita kerhojen sisällöissä

 � Kerhot ovat ilmaisia ja soveltuvat kaiken tasoisille liikkujille

Jääpalloa kaikille
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Kehittämisyhdistys Mansikka ry on myöntänyt hankkeelle Leader-rahoitusta. 
Leader-rahoitus on osa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa.

HANKKEESSA MUKANA

MILLOIN OLEMME OMAN KUNTASI ALUEELLA?

TERVETULOA LIIKKUMAAN 

Y H D E S S Ä !

 � Tsekkaa tapahtumakalenteri osoitteesta wp35.net, sekä kuntasi omat  
 tiedotuskanavat!

 � Hankkeen toteuttaa varkautelainen jääpalloseura WP 35

 � Tavoitteenamme on lisätä lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta

 � Mukana toiminnassa kuusi kuntaa: Heinävesi, Joroinen, Leppävirta,    
 Pieksämäki, Rantasalmi ja Varkaus

 � Toimintaamme kuuluvat
 �  Lasten liikuntakerhot säännöllisesti
 � Koko perheen lajikokeilutapahtumat
 � Jääpalloleirit
 � Näytösottelut: WP 35 –juniorit tulevat pelaamaan kuntiin
 � Seurafoorumi-illat kylillä: Keskustelua lasten ja nuorten urheilusta, sekä infoa oman   

seuramme toiminnasta

 � Hankkeen aikataulu
 � Käytännön toiminta liikuntakerhojen tiimoilta alkaa lokakuussa 2016     

ja jatkuu kevääseen 2017
 � Kesällä 2017 muokkaamme toimintaamme saadun palautteen ja havaittujen    

kehityskohteiden mukaan toiselle hankekaudelle
 � Hankkeen jälkimmäinen osa viedään läpi syksyn 2017 ja kevään 2018 välisenä aikana

 � Yhteystiedot ja lisätietoja

Hankekoordinaattori Jokke Jokinen
040 089 2678, wp35bandy@gmail.com

www.wp35.net

Jääpalloa kaikille
MIKÄ ON
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Kehittämisyhdistys Mansikka ry on myöntänyt hankkeelle Leader-rahoitusta. 
Leader-rahoitus on osa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa.



Vaikka on kesäkuinen 
lauantai-aamu ja kello vasta 
yhdeksän, nököttää 14 
innokasta hortoiijaa Paukar-
lahden päiväkodin pikkuisilla 
tuoleilla odottamassa 
ProAgrian ruokapalveluiden 
yritysasiantuntija Marja 
Niskasen luennon alkamista. 
Vilkkaan keskustelun 
siivittämänä kävimme 
teoriassa läpi yleisimpien 
villiyrttien tuntomerkkejä ja 
ominaisuuksia. Tämän jälkeen 
muodostimme parit, kullekin 

parille annettiin ruokaohje ja 
sen mukaisia yrttejä 
lähdimme keräämään Toinin 
pihapiiristä.
Voikukanlehdet, apilat, 
koivulehdet, vesiheinät, 
ketunleivät ym.ym. koreissa 
palasimme takaisin valmis-
tamaan ruokia. Aikamoisen 
menun Marja oli meille 
suunnitellut, mutta 
epäilyistämme huolimatta 
kaikki saatiin tehtyä. Ja sitten 
koitti palkinto uurastuksesta, 
nautimme niin monen 

tähden päivällisen että ei 
sanat riitä!
Kiitos Marjalle opastuksesta, 
kiitos hortoilijoille, päivä oli 
uskomattoman upea. 
”Suolaa, suolaa, enemmän 
suolaa” sanoi fakiiri Kronblom  
ja avasi taikalaatikkonsa – 
avataan mekin luonnon 
taikalaatikko ja käytetään 
vähemmän suolaa. 
www.hortoilu.�
    
Riitta Andersin

Löytöretki 
takapihalle



Juhannuksena tuli kaksi vuotta 
täyteen, kun saimme avaimet käteen 
Paukamäentiellä sijaitsevaan 
taloomme.
Löysimme Paukarlahdesta siistin ja 
hyvä kuntoisen talon,
joka vastasi etsimäämme. Toki 
ajatuksena oli hieman remontoida 
taloa, omannäköisemmäksi.
Kuten niin monet remonttia tehneet, 
huomaavat remontin herkästi paisu-
van. Niin kävi myös meille,eikä tänä 
päivänäkään kaikki ole vielä valmista. 
Meille nimittäin selvisi, ettei maaseu-
dun rauha kuitenkaan lisännyt 
vuorokauteen tunteja.

Kotiutuminen oli erittäin helppoa, sillä 
tunsimme itsemme tervetulleeksi. 
Naapurusto otti meidät lämpimästi 
vastaan ja tarjosi osaamistaan ja 
tietämystään avuksemme. Sama henki 
on edelleen olemassa ja voimme vaan 

todeta, että olimme onnekkaita,kun 
päädyimme Paukarlahteen. Olemme 
myös huomanneet, että kyläyh-
teisöstämme löytyy monen alan 
osaajia. Joidenkin kanssa olemme 
päässeet yhteistyöhön ja kaikki on 
sujunut hyvissä merkeissä.

Kaupunkilaisina olemme kaivanneet 
omaa rauhaa, pihapiiriä ja mahdolli-
suutta pienimuotoiseen viljelyyn ja 
kasvattamiseen. Sehän ei tietenkään 
ole niin helppoa ja vaivatonta, kuin 
äkkiseltään kuvittelisi. Jotain pientä 
olemme kuitenkin saaneet aikaiseksi, 
opeteltavaa riittää vielä vuosiksi...
Mutta kun ensimmäisen kerran söi 
omassa maassa kasvanutta perunaa, 
oli se palkitseva tunne.
On ollut ilo esitellä Paukarlahtea myös 
ystävillemme uimarantoineen ja 
mustikkametsineen. Lähiössä asuvalle 
voi tulla yllätyksenä, että omalta 

taka-pihalta pääsee suoraan metsään 
ja puhtaaseen luontoon. 

Viime äitienpäivänä kävimme isolla 
porukalla nauttimassa annoksen 
kulttuuria nuorisoseurantalolla. 
Paikallisen teatteri ryhmän esitys oli 
hauska ja ammattitaitoinen. Olisi 
hienoa, että kyläläisten aktiivinen 
toimita ja yhdessä tekemisen halu 
jatkossakin jatkuisi myös tuleville 
vuosille. Tästä hyvänä esimerkkinä 
magee grillikota, joka ilmestyi tänä 
kesänä uimarannalle.

Meidän molempien työ on hyvin 
kiireistä ja kuluttavaa, mutta aina kun 
kurvaa autolla kotipihaan niin 
huomaa kuinka kiireetön ja rauhal-
linen paikka Paukarlahti on.

Loppukesän tunnelmissa  
Merja ja Marko

Nykytekniikka antaa mahdollisuuksia 
nopeaan viestien vaihtoon. 
Älypuhelimiin saatava Whatsapp-
pikaviestipalvelu on kätevä keino 
tiedottaa reaaliajassa, mitä milloinkin 
tapahtuu, laittaa kuvia sen kautta jne. 
Whatsappin kautta lähetetyt viestit 
ovat ilmaisia ja Whatsappiin voi 
perustaa ryhmiä. 

Ongelmaksi voi muodostua se, jos 
whatsapp ryhmässä on paljon ihmisiä 
ja ryhmään lähetettävien viestien 

aiheita ei ole mitenkään rajattu; 
viestejä saattaa tulla jo liikaakin.

Voisimme nyt kuitenkin kokeilla yhtä, 
Paukarlahden LUONTOON- ryhmää ja 
katsoa, toimiiko se. Jos ryhmään liittyy, 
eikä se vastaa toiveita voi sieltä 
helposti lähteä pois. 

Eli marja- tai sienimetsään lähtijät, 
kalastus, metsästys, luonnonilmiöt, 
retket laavulle tai kylän koirien 
tapaaminen, jotain, mikä liittyy 
LUONTOON ja siellä liikkumiseen.    

Toivotaan, että ryhmän viestit olisivat 
hyvähenkisiä, ylläpito poistaa 
asiaankuulumattomat murisijat 
langoilta ;)) 

Jos haluat liittyä ryhmään ja sinulla on 
puhelimessa ladattuna Whatsapp, niin 
laita tekstiviestillä puhelinnumerosi ja 
nimesi numeroon 040-577 9664 

Satu

Vitostien helmi - 
Nimensä mukainen

WhatsApp Paukarlahti LUONTO



Paukarlahden kylästä ja sen 
asukkaiden historiasta on olemassa 
monia mukavia tarinoita. Historiaa 
ei ole kuitenkaan vielä tallennettu 
jälkipolville, vaan muistot ovat 
olleet levällään, kyläläisten mielissä 
ja  lipaston laatikoissa. Keväällä 
Paukarlahden Mattilassa pidettiin 
omenapuiden varttamiskurssi. 
Kurssin osanottajien kesken syntyi 
ajatus kyläkirja kokoamisesta. Irma 
Planman sekä sukujuuriltaan 
paukarlahtelainen Timo Konttinen 
alkoivat suunnittelemaan hanketta, 
joka onkin lähtenyt mukavasti 
etenemään. 

Paukarlehden ilmestyessä ensim-
mäinen kokoontuminen jo pidetty 
tiistaina 6.9  Mattilan tuvassa. 

Tuolloin on tarinoinnin lomassa 
annettu tietoa Kotiseutuliitton 
laatimista ohjeista paikallishistoriik-
kien sekä kotiseutu- ja kyläkirjojen 
tekijöille. Kotiseutututkimuksen 
ABCn pääset tutustumaan netissä  
www.kotiseutuliitto.�/abc

Millaista elämä oli ennen vanhaan? 
Mitä muistoja liittyy kouluihin, 
opettajiin, entä mitä muistoja oli 
vanhoista kyläkaupoista ja huoltoa-
semasta, Rekkarista?
Seuraavista koontumisista 
ilmoitetaan kylän nettisivuilla ja 
facebookissa, mutta koska 
varttuneemmalla väellä ei ole 
nettiä, voi tietoa kokoontumisista 
kysellä myös Irmalta.  Paikan päälle 
voi tulla kuuntelemaan, muistele-

maan, tuomaan kylään liittyviä 
lehtileikkeitä, valokuvia ym muis-
toja. 

Tule mukaan kokoamaan historiaa! 
Tässä on mukava tilaisuus myös 
uusille kyläläisille tutustua Paukar-
lahden vanhempaan väestöön ja 
saada tietoa kylästä, johon on itse 
muuttanut asumaan.
Ota rohkeasti yhteyttä Irmaan 
050-324 3290. Tarinoita ja muuta 
aineistoa voi lähettää osoitteeseen 
paukarlahtikirja@outlook.com 

Satu

Paukarlahden 
kyläkirja 



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.
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Retkeilyä Paukarlahdessa!

Tapanaisen Antti, Pietilän Seppo 
ja muut kylän kelkkailijat ovat 
ahkeraan aikaisempina talvina 
ajaneet kylälle latuja. Kiitokset 
heille ja toivottavasti ensi talvena 
lunta tulee ja latu-urakoitsijoiden 
into jatkuu. Kyläyhdistys on 
pyytänyt kunnalta tulevalle 
talvelle 500 € avustusrahaa ja 
kilometrin mittaista luisteluradan 
tekoa ja ylläpitoa. Jännityksellä 
odotellaan, saadaanko tukea 
latureitteihin. 
Pietilän Seppo piirteli kyläyh-
distyksen pyynnöstä latukarttaa 
jo valmiiksi tulevalle talvelle, jotta 
tieto pienestä latuverkosta 

tavoittaa kyläläiset.  Kunhan ladut 
alkavat olla hiihtokunnossa, 
laitellaan kylän sivuille ja 
facebook:n tietoa latureiteistä. 
Ohessa Sepon hahmottelema 
reitti, joka kiertää keskustasta 
Hyvärilänniemen kautta Pykäriin. 
Katkoviivalla hahmoteltu osa 
kulkee jäällä ja vaatii jäät sekä 
lunta jään päälle. Viime talvena 
Antti yhdisti latuverkon 
Paalimäestä päin Sepon latuverk-
koon kiinni. Eikun lumia odottele-
maan ja latu-urien raivaustalkoi-
hin mukaan!
Sami

Hiihtolatujen ajoa talvella!



Kesä onkin Paukarlahden kyläyhdistyksen 
osalta ollut vilkas. Elokuun lopussa 
Mansikka RY:lle tehdyssä grillikotien 
loppuraportissa käy hyvin ilmi, mihin 
yhdistyksen ja ahkerien talkoolaisten aika 
on kesällä mm. mennyt.  Kesän aloitti 
toukokuussa grillikotien pohjatyötalkoot, 
jota seurasi valumuottien ja itse pohja-
valun teko.  Valumuottien purun jälkeen 
grillikodat pystytettiin heinäkuun alussa, 
jonka jälkeen tehtiin kulkurampit molem-
pien kotien sisäänkäynneille. Maalaus- ja 
maisemointitalkoot pidettiin heinäkuun 
lopussa ja nyt kodissa on viihtyisä kenen 
tahansa viettää aikaa. Toivottavasti kodat 
ovat ahkerassa käytössä!

Lisäksi kyläyhdistys järjesti tapahtumia 
kuten rantalentisturnauksen ja leikkimieli-
set olympialaiset, joissa osallistujia on ollut 
niukalti. Olisi mukavaa, jos tapahtumien 
osallistujamäärät olisivat vähän suurempia, 
niin talkoiden kuin muiden tapahtumien 
osalta. Tällöin ei nähty vaiva järjestäjien 
puolesta menisi hukkaan. Voi tietysti olla, 
että tapahtumat eivät kiinnosta, ihmiset 
ovat kiireisiä tai tiedottamisemme ei 
kohtaa kyläläisiä. Uusia ideoita ja kehit-
tämisajatuksia otamme mielellämme 
vastaan, jotta pieni järjestämisvaivamme 
kohtaa mahdollisimman monen kylän 
asukkaan. Ideoita voi suoraan soitella 
minulle tai laittaa vaikka kylän nettisivujen 
palautelomakkeen kautta yhdistykselle 

(www.paukarlahti.�). 

Kunnan suuntaan on pyritty aktiivisesti 
olemaan yhteydessä. Valtatie viiden 
levennyksen yhteydessä kyseltiin kunnan 
suunnasta, josko heidän kauttaan saisi 
ELY:n suuntaan viestiä kevyen liikenteen 
väylän tekemisestä Paukarlahti-Oravikoski 
välille. Rahoituskehys oli tällöin ilmeisesti 
lyöty lukkoon ja suunnitelmiin ei kuulunut 
kevyenliikenteenväylän pidentäminen. 
Onneksi asfaltoinnin hinta tänä vuonna oli 
halvempaa ja näin ollen nykyinen kevyen-
liikenteenväylä sai uuden päällysteen. 
Tosin alikulkureitit jäivät päällystämättä, 
vaikka niistäkin viestiä laitettiin. 

Lisäksi tonttimarkkinoinnin osalta ollaan 
kuntaan oltu yhteydessä – niin Soisalon 
Seudun lehden kautta kuin suoraan 
elinkeinoasiamieheen. Tarkoitus ei ole 
riitauttaa mitään asiaa kunnan ja kyläyh-
distyksen välillä, mutta tällä hetkellä 
aikajänne tonttimarkkinoinnin suhteen on 
hidasta ja Hiltulanlahden alueelle Kuopi-
oon tuleva asuinalue taitaa syödä ostajat 
sinne. Tästä johtuen pidämme tärkeänä, 
että Paukarlahti ja sen tilanne on tiedossa 
kunnan päättäjillä.  Tonttimarkkinoinnissa 
on kartoitettu halukkaita myyjiä kyläyh-
distyksen toimesta ja saatu muutamia 
yksityisten tontteja myytiin. Tonttimarkki-
noinnin osalta korostan yhä, että maano-
mistajilla ei ole mitään pakkoa myydä 

omille mailleen kaavoitettuja tontteja – 
tontit kuuluvat maanomistajlle, jotka 
päättävät itse mitä maillaan tekee. Uusien 
asukkaiden saamisella pyritään 
turvaamaan nykyiset palvelut kuten 
päiväkoti ja hyvällä tuurilla saadaan uusia 
palveluita kylälle.

Suurimpia kolauksia kunnan kanssa 
tehdyssä yhteistyössä on kunnan määrämä 
grillikotien maa-alueiden maavuokra. 
Grillikodat, joiden rahoitus haettiin 
Mansikka RY:n kautta, tehtiin talkoilla 
työosuus ja kyläyhdistyksen toimesta 
maksettiin n.3000 € jäljelle jäävästä 
rahoitusosuudesta – määräsi kunta 
molemmille maapaikoille 200 € kertakor-
vauksen 20-vuodelta. Summa ei sinänsä 
ole suuri, mutta sotii vapaaehtoistoimintaa 
ja -periaatteita vastaan, kun kyse on 
kuntalaisten yhteisistä tiloista ja viihty-
vyyttä parantavista asioista. Viestiä 
kuntaan asiasta on laitettu ja yhteistyö 
jatkuu hyvissä merkeissä. Toivotaan 
kuitenkin, että jatkossa talkootyöstä ei 
kunnalle tarvitse maksaa, vaan kunta herää 
kyläyhdistyksessä ja kyläläisissä piilevään 
voimavaraan. 

Kuntosalin käytöstä heräsi sosiaalisessa 
mediassa keskustelua. Salihan on aikanaan 
pystytetty kylän muutaman aktiivisen 
kävijän toimesta ja suurin osa silloisista 
laitteista on omissa pajoissa tehtyjä. 

Kyläyhdistys päätti muutama vuosi sitten 
muuttaa salin käytön maksulliseksi, jotta 
salille saataisiin ostettua uusia laitteita 
vähän kerrassaan. Uusimpana hankintana 
on mm. juoksumatto ja uusia käsipainoja. 
Kehitysideoita voi laittaa Jannelle tai 
suoraan kyläyhdistykselle. Salin käyttö on 
kaikille sallittua ja suotavaa. 15.8 pidetyssä 
kokouksessa päätettiin laskea salin 
alaikäraja 15-vuoteen, joka tarkoittaa sitä 
vanhemmilta kausimaksun maksamista. 
Sosiaalisessa mediassa kommentti “kame-
ravalvonta oville” tähtäsi huomioon, jota 
haluttiin kaikilta kyläläisiltä yhteisten 
paikkojen kunnossapidosta ja ilkivallan 
välttämisestä. Pidetään sali siistinä ja 
laitteet ehjänä - käytössä voi laitteet hajota 
ja jos huomaat laitteessa vian tai se hajoaa, 
ilmoita siitä Jannelle. Pääasia, että salilla on 
porukkaa, laitteet ehjänä ja kaikki viihtyy 
siellä. 

Tässäpä ajankohtaisia asioita, joita mieleen 
napsahti sekavassa järjestyksessä. Kaikille 
kyläläisille hyvää syksyn ja tulevan talven 
odotusta! Toivottavasti seuraavassa 
tapahtumassa on suurin joukoin osallistu-
jia, jottei joudu perinteikkäitä tapahtumia 
perumaan.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja,
Sami Harju (040 8291548)

Syksyä kohti vilkkaan kesän jälkeen!

Älläpellon grillikodan pohjavalutalkoot

Keskustan grillikodan katonnosto

Ällänpellon grillikodassa 
ensimmäiset tulet ja grillaajat



Rantalentistä ja 
olympialaiskisailua Paukarlahdessa
Rantalentis 9.7
Kyläyhdistys järjesti rantalentisturnauk-
sen keskustan uimarannalla 9.7. 
Turnausta edeltävänä päivänä 
kunnostettiin talkoovoimin hieman 
rehevöitynyt beach volley kenttä ja sen 
ympäristö. Turnausta varten pystytettiin 
katsomokatos sekä varustettiin vanha 
grillirakennus tuoleilla ulkokatsomoksi 
huonon sään varalta. Uusi grillikotakin 
oli pystytetty edeltävällä viikolla, joten 
sekin saatiin ensimmäistä kertaa 
turnaukseen käyttöön.
Leppävirran Viristä Timo Leikas veti 
lapsille omaa ohjelmaa rannan piha-
alueella, rantalentismittelön tuomaroi 
Juri Jämsen ja kyläyhdistyksen ahkera 
naisväki tarjoili osallistujille pientä 
suolaista ja makeaa grillikodan sisältä. 
Kävijöitä päivän aikana oli 30 – 40 
henkilön välillä, joka järjestäjille oli pieni 
pettymys, koska sääkään ei muuttunut 
päivän aikana sateiseksi 
Turnaukseen osallistui tänä vuonna 
kolme joukkuetta: Mestaruutta 
puolustava ”Team Paukarlahti”, Oraviko-
sken ”Pub Vanha Kaivos” sekä palomie-
histä ja poliisista koottu ”Viralliset” 
-joukkue. Kylän omassa joukkueessa 
pelasivat Sami Harju, Anne Hyvärinen, 

Antti Suihkonen ja Hanna Rissanen. 
Turnauksessa pelattiin ensin jokainen 
joukkue vastakkain ja sen jälkeen 
voittaja joukkueet keskenään. Ottelu-
voiton sai kahdella erävoitolla. Alkusar-
jassa tulos oli seuraava:
- Team Paukarlahti vs. 
Pub Vanha Kaivos (2-0)
- Team Paukarlahti  vs. Viralliset (2-1)
- Viralliset vs. Pub Vanha Kaivos (2-0)
Loppuottelu pelattiin Team Paukarlah-
den ja Virallisten välillä, jonka Viralliset 
veivät erävoitoin 2-0. 

Leikkimieliset olympialaiset 27.8
Perinteiset leikkimieliset olympialaiset 
pidettiin Paukarlahden urheilukentällä 
tuulisessa säässä. Lasten sarjassa oli 9 
osallistujaa, miesten sarjassa 6 osallistu-
jaa ja naisten sarjassa 5 osallistujaa. 
Viralliset kisatuomarit Antti-Ville ja Sami 
olivat tänä vuonna keksineet seuraavat 
lajit:

1. Kottikärrypyramidi
Aloituksessa maassa oli n. 10 kpl eri 
pituisia lankunpätkiä kottikärryn 
vieressä. Kisailijan tuli koota kottikärryn 
päälle pyramidi lankuista pituusjär-
jestyksessä.  Tämän jälkeen kärryjen 

kanssa kierrettiin n. 20 metrin päässä 
oleva keppi. Jokaisen kerran, kun 
pyramidi kaatui, tuli kisailijan pysähtyä 
korjaamaan pyramidi. Lapsilla oli 
pienemmät kottikärryt ja tasapituiset 
laudat. Lajissa mitattiin suoritukseen 
kulunutta aikaa.

2. Lankkukävely
Minuutin aikana kisailijan tuli päästä 
kahden 3 tuuman paksuisen n. 3 metriä 
pitkän lankun avulla mahdollisimman 
pitkälle siirtelemällä niitä vuoron perään 
eteenpäin. Kisailijan astuessa muualle 
kuin lankun päälle,  jokaisesta harha-
askeleesta yksi metri miinusta tulok-
seen. Lapsilla oli kaksi lankkua peräk-
käin. Lajissa mitattiin suorituksen 
pituutta.

3. Naulajuoksu
Naulajuoksussa lyötiin kahta naulaa 
pölkkyyn niin, että kerralla sai lyödä 
kahdesti ja tämän jälkeen piti kiertää n. 
30 metrin päässä oleva keppi. Lapset 
löivät yhden naulan pölkkyyn ilman 
juoksua. Lajissa mitattiin suoritukseen 
kulunutta aikaa. 

Neulekerho Puikko-Pirkot on tarkoitettu 
neulomista enemmän tai vähemmän 
harrastaville kyläläisille. Kerhossa voi 
kutoa omia neuleitaan tai osallistua 
johonkin hyväntekeväisyyteen. Vuosien 
varrella olemme tehneet pieniä sukkia 
kylälle syntyville ja Kysin lasten teho-

osaston vauvoille. Muutama lähetys 
lämpimiä neuleita on lähtenyt Kosovon 
lapsille ja vanhainkotiin. 
Kerhomme kokoontuu päiväkodilla joka 
toinen sunnuntai klo 10-12. Tarkemmat 
ajankohdat löydät tapahtumakalenterista.
Tervetuloa mukaan!

Puikko-Pirkot



PAUKARLEHTI
Paukarlahden kyläyhditysksen tiedotuslehti nro 1/2016

Vanhojaen aikojen muisteloa!.

4. Pituusheitto
Pituusheitossa oli kolme suoritetta: 
kahvakuulan heitto, vanteen pyöritys ja 
naulan heitto. Naisilla käytössä oli 6,5 
kg, miehillä 10 kg ja lapsilla 2.5 kg 
kahvakuula. Lapsilla vanteen sijasta oli 
rumpuputken pätkä. Miesten hurjin 
heitto Sepolla kantoi liki 30 metriä. 

5. Tarkkuuspallo
Tarkkuuspalloa heitettiin jalkapallo-
maalin ylärimassa roikkuvaan metal-
lisankoon tietyn matkan päästä. 
Osumalla heittämällä sankoon (pelkkä 
hipaisu riitti) sai yhden pisteen ja 

potkaisemalla kolme pistettä. Naisten 
menestys tarkkuuspallossa oli selkeä. 
Beda ja Tarja saivat kaksi pistettä, kun 
moni kisailija jäi ilman pisteitä. 

Pisteet laskettiin sijoituksen mukaan. 
Sarjansa paras sai lajista aina osallistu-
jamäärän mukaisen pisteluvun, 
seuraava yhden vähemmän jne. (esim.  
Kottikärrykisan voittaja miehissä 9 
pistettä). Tarkkuuspallosta sai jokainen 
tuloksensa mukaisen pisteluvun. 

Lasten sarjan voittajaksi kruunattiin 
kylälle juuri muuttanut Neea 

Mehtonen, miesten sarjan voittajaksi 
uusi kyläläinen Petri Korkalainen sekä 
naisten sarjassa Kuopiosta Neean ja 
Petrin matkassa ollut Tarja Koskela. 
Onnittelut olympiavoittajille!

Kyläyhdistys/ Sami



Paukarlahtelaisille moni urheilulaji on 
tullut tutuksi Leppävirran Virin kerho-
toiminnan myötä. Viime vuosina 
lentopallokerhot ovat toimineet kylillä 
tehden lajia tutuksi. Tänä syksynä 
kokeillaan uutta monilajista sporttiker-
hoa 1-3 luokkalaisille.

Lentopallon pariin ovat tulleet myös 
paukarlahtelaiset Joona ja Viivi 
Antikainen sekä Ella ja Aapo 
Suihkonen.

Lasten kuvaus siitä, miten innostuivat 
lentopallosta, polveilee. Aapo toimi 
kaveriporukan pioneerina ja houkutteli 
perässään Ellan ja Joonan. Pienin Viivi 
seurasi pian perässä. – Ei me edes 
tiedetty, mitä lentopallo on. Kuultiin 
vain, että siellä on kivaa, toteavat 
lapset.

Halu pelata ja viettää aikaa hyvien 
kavereiden kanssa on saanut lapset 
kirkonkylälle kilpajoukkueisiin. Aapo ja 
Joona pelaavat D-pojissa ja Viivi 
aloittelee D-tytöissä. D-tytöt kaipaisi-
vat lisäjoukkoja, mutta turnauksiin 
päästään kyllä pienelläkin porukalla. 

-Turnauksissa on kivaa pelata uusia 
joukkueita vastaan ja olla kavereiden 
kanssa, kertovat lapset. – Sen jälkeen 
pääsee syömään, toteaa Aapo. Lapset 
purskahtavat nauruun. – Kyllähän 
niissä kehittyy, analysoi Viivi naurun 
päätyttyä.

Lentopalloelämän ehdottomia 
kohokohtia ovat jokavuotiset Power 
Cup –tapahtumat ja Leppävirran Virin 
oma kesäleiri. Soinilansalmen Salmi-
talolla kokoontui jälleen heinäkuun 
loppupuolella lentopallojunioreita 
availemaan tulevaa kautta. Ohjaajina 
olivat virkeät C-ikäiset tytöt, jotka 
suunnittelivat ohjelman itsenäisesti. 

Joona, Viivi, Ella ja Aapo ovat olleet 
useana kesänä leirillä. – Siellä 
aloitetaan tulevalle kaudelle valmis-
tautuminen, kertoo Joona. – Pelataan 
ja uidaan, jatkaa Ella. Lapset aloittavat 
muistelemaan leiriä ja sen kohokohtia. 
Pian taas nauru raikaa leiritempauksia 
muistellessa. 

Leppävirran Virin lentopallojaosto on 

vuosien ajan tehnyt matalan 
kynnyksen harrastetoimintaa Leppävir-
ran kylillä. Sporttilentiskerhot ohjaavat 
lapsia ja vanhempia mukavan ja 
edullisen joukkuelajin pariin.

Tulevana vuonna sporttilentis kehittyy 
sporttikerhoksi tuoden mukaan myös 
muita Virin lajeja. Oravikosken koululla 
Sporttikerho on tiistaisin 17:00-18:30. 
E-junnuilla (3-4- luokkalaiset) on 
mahdollisuus aloittaa Oravikoskella 
lentopalloharrastusta tiistai-iltana 
sporttikerhon jälkeen.

Ajankohtaisimman tiedon koko seuran 
toiminnasta löytää Leppävirran Virin 
kotisivuilta. Facebookissa voi liittyä 
lentopallojaoston tykkääjien joukkoon. 
https://leppavirranviri-sporttisaitti-
com.directo.�/lentopallo/.

Anne Aholainen

Lentopallo innostaa 
lähikylillä!

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

 Lapset pelaamassa 
”höntsäpalloa” 
pihamaalla.



 

UUDISRAKENTAMINEN  
REMONTOINTI  

KATTOPINNOITUKSET  

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
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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!

puh. 040 9135 977
info@putkiaku.fi 
www.putkiaku.fi



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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