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PAUKARLEHTI KEVÄT 2011
Piäkirjotus
Keväinen tervehdys paukarlahtelaisille
Paukarlahti on yli 600 asukkaan kylä, kesäisin väkimäärä kasvaa mökkiläisten tullessa. Kylän asukasmäärän kasvuprosentti oli 10-15 vuoden aikana
niin voimakasta, että sitä ihmeteltiin tilastollisesti jopa maakuntatasolla,
moni kylä on saanut kokea juuri päinvastaista.
Kylässämme on visioitu tasaisen kasvu jatkuvan uusien perheiden muuttaessa
tänne, mutta miten on käynyt; uusia taloja perheille ei ole noussut siihen malliin,
kuin uskottiin. Miksi näin?
Kylän sijainti Kuopion ja uusien työpaikkojen läheisyydessä ei ole muuttunut,
kylällä on kerhoja sekä vireää toimintaa, harrastusmahdollisuuksia löytyy. Koulu ja päiväkoti ovat asioita, joita ihmiset vertailevat valitessaan asuinpaikkaa.
Kylällämme päiväkoti toimii ja on täynnä lapsia, lisäpaikoille olisi tarvetta.
Moderni koulu löytyy kohtuullisen taksimatkan päästä. On vettä, metsää, rauhaa
ja hyvät kulkuyhteydet.
Jos haluamme uusia asukkaita kylään ja kuntaan, on heille löydyttävä tontteja,
väljiä, laadukkaita maaseututontteja. Niitä meiltä puuttuu! Tilaa kyllä olisi eikä
maastakaan ole pula. Kunnan kaavoitus ja tonttiasiat ovat laahanneet jäljessä
ja yksityisten omistajien tonttiasiat on torpattu tylysti, vaikka kunnan ja kylän
etu olisi, että jokainen tänne haluava löytäisi oman paikkansa. Tässä asiassa
kyläyhdistys toimii aktiivisesti kunnan suuntaan kertoen niistä näkemyksistä,
mitä kylältä on kuultu. Jatkossakin on tärkeää, että mahdolliset ongelmat tulevat
myös yhdistyksen tietoon. Yhdessä voimme vaikuttaa enemmän.
Kylämme tarvitsee jatkossakin toimijoita ja osallistujia. Jos sinusta tuntuu, että
olet kiinnostunut jostain tapahtumasta, kerhosta tai asiasta, jota haluaisit olla
viemässä eteenpäin, kerro se meille ja tule mukaan sitä järjestämään.
Kiitokset kaikille toimintaan osallistuneille ja tervetuloa, jos et ole vielä mukaan
ehtinyt.
Mukavaa kevään jatkoa kaikille.
Kyläpäällikkö Juri					

www.paukarlahti.fi
Riitta Andersin
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Paukarlahti vastaan Talvi 1-0
Pakkasta ulkona yhä ja aina vaan –25 astetta, päivät mahdottoman lyhyitä ja sysipimeitä.  Luonto yrittää vahvasti vihjaista,
että tämä talvi kannattaisi käyttää peiton
alla nukkumiseen. Liikkuminen ulkona
on jäänyt liian vähäiseksi, sillä pakkanen
puree poskipäät ja oikeastaan sitä voisi
olla sisällä lämmittämässä hellaa.

Mutta mitä tapahtuukaan oman kylämme seurantalolla keskiviikkoisin? Päivällä savupiipusta nousee savu ja taloa
siis lämmitetään. Joku aina pyörähtää talolla lisäämässä halkoja uuniin.
Iltapäivällä lämmitystehoja on lisätty sähköisellä sekä kaasulla toimivilla lisälämmittimillä. Seitsemältä piha
Anne Aholainen
on täynnä autoja ja
sisällä n. 40 naista
kuoriutumassa toppavaatteistaan. Näyttämöllä ”meidän Hanna” (Rissanen) laittaa
musiikin
soimaan,
toivottaa kaikki tervetulleiksi ja laittaa aina
yhtä energisesti väen
liikkeelle. Omat, naaHanna ja taustatanssijat, Wilma, Essi ja
Jonna näyttävät
zumban askeleet.

purikylän sekä  kirkonkylän naiset ovat
levittäytyneet seurantalon lattialle näyttämöltä aina keittiöön saakka.
Alkulämmittelyjen jälkeen kaulaliinat
ja villapaidat saavat kyytiä seinustoille
ja ZUMBA alkaa.
Salsaa, rumbaa, itämaista tai afrikkalaista rytmiä, hiki tulee, tunnelma nousee selvästi plussan puolelle. Tunneilla
toistuvat tietyt, tutuiksi tulleet kappaleet, joihin Hanna on suunnitellut liikkeet. Se, että välillä menee kuvioissa
sekaisin, ei haittaa, pääasia on pysyä
liikkeessä ja hyvässä fiiliksessä. Välillä
vesihörppy ja taas mennään.
Ehkä mukavinta on liikunnan ja kunnon kohentumisen lisäksi meidän oman
kylän Seurantalo ja sen ainutlaatuinen
tunnelma. Ulkona paukkuu pakkanen,
sisällä syke, ulkona Villi Pohjola, sisällä
Karibia sekä Afrikka.
Satu Jämsén

Liikkuva ja luova kylä
Viime syksynä kyläyhdistyksessä todettiin, että ihmiset saavat aivan tarpeeksi
matkustaa työn, päiväkotien, koulun
ja kodin välillä. Paukarlahdessa huomattiin olevan rahkeita järjestää omia
”lähipalveluja” vapaa-ajan toiminnan
muodossa.
Kaukalo on ollut aktiivisessa käytössä.
Harva se ilta, jolloin ei olisi mailojen
läiske kuulunut. Puhdistustyöhön osallistuneiden “iloksi” harvassa ovat olleet
ne päivät, jolloin ei olisi lunta satanut.
Tämän on voinut todeta myös Pete, joka
on pitänyt yllä n. 20 km pituista latuverkostoa - kylällä on päässyt todella hyvin
hiihtämään.
Lämpimät sisätilat ovat olleet haaste
numero yksi. Puulla lämmitettävässä
nuorisoseurantalon salissa ovat harjoitelleet teatteriseurue, lasten liikuntaryhmä sekä zumbalaiset. Olemme saaneet
käyttää seurakunnan kanssa yhteisesti
päiväkodin puolikasta.
Alakerrassa on suurempi sali, jossa
laulettiin mm. kauneimmat joululaulut.
”Kanttori” löytyi kylän omista voimista, Paulan ottaessa haltuunsa joululaulut
naapurista löytyneillä sähköuruilla.

Yläkerrasta löytyy toinen tila. Tämä on
mahdollistanut kylän muskarin ja kylän
uutuuden, tanssikerhon, yhtäaikaisen
vetämisen. Muskarissa Hanna B. ja Kati
ovat vuorovedoin laulattaneet ja leikittäneet 3-6 -vuotiaita lapsia. Ella Jämsén
ja Sini Mähönen ovat taas tanssittaneet
6-8 –vuotiaita.
-”Ihan yllättävän hyvin tanssitunnit
ovat menneet. Lapsia on käynyt tunneilla 5-15, ja poikiakin on ollut mukavasti mukana. Parasta on ollut, kun on
nähnyt lasten kehittyvän ja iloitsevan
liikkumisesta”, toteaa Ella ryhmästään.
Lihaskuntoryhmäkin aloitti, mutta sen
keskeytti opettajan sairausloma. Tähän
liittyy haaste numero kaksi. Kylällä on
harrastustoimintaa parhaiten, kun ohjaajia löytyy kylän omista riveistä. Mikäli
siis sinulla on jokin rakas harrastus tai
taito, niin kokeilepa saman tien toiminnan ohjaamista. Kyläyhdistykseltä saa
toimintaan apuja.
Talkootyötä on tehty säännöllisesti.
Tiensiivous ja rannan kunnostus ovat
jokavuotisia iloja. Sen lisäksi, että niissä
saa kokea yhdessä tehdyn työn riemua,
ovat ne tärkeitä toisiin tutustumisen ja

yhdessäolon mahdollisuuksia. Jälkimmäinen on mahdollista myös tapahtumissa, joita kylällä järjestetään. Tapahtumakalenteri on jälleen luettavissa mm.
tässä lehdessä.
Vielä ei tiedä, mitä ensi syksy tuo tullessaan, mutta toivottavasti vain pelkkää hyvää: ihanaa toimintaa pimeneviin
iltoihin ja uusia ihmisiä kylän raitille
kulkemaan.
Anne Aholainen
Anne Aholainen

Liikuntakerholaisia sählyä pelaamassa.
Aapo L, Ella, Wilma, Santeri ja Jere.

Yrittäjyydessä on virtaa
Olen miettinyt mahdollisuutta
ryhtyä
yrittäjäksi.
Ihailen
ihmisiä, jotka uskaltavat laittaa itsensä likoon ja ryhtyvät
tekemään täysin omaa juttuaan.
Oma haaveeni pysähtyy ajatukseen riskeistä sekä siihen, että
ei ole oikein selkeää ajatusta
omasta yrityksestä.
Päätin selvittää asiaa ja hankkiuduin Sari Asikaisen juttusille. Hän on ollut kolmen vuoden
ajan kotisiivousyrittäjänä Paukarlahdesta käsin. Asiakkaita
riittää pohjoisessa Kuopiosta ja
etelässä Leppävirralta.
Se, mikä hänet sai aikoinaan
päätymään omaan yritykseen,
oli tieto siitä, että ihmisten
kodeissa tehtävä työ on  tulevaisuutta. Asiakkaiden saaminen
tuntui suhteellisen varmalta eikä
liikkeelle lähteminen vaatinut
suuria investointeja.
- “Tärkeää oli oman aviomiehen
kannustus yrittäjyyteen”, toteaa Sari.
Alkuun pääsi yrittäjäkurssilla, jossa
autettiin tekemään yrityssuunnitelma
ja kannattavuuslaskelmat. Tärkeää oli
myös muiden aloittelevien yrittäjien
tapaaminen sekä starttirahan saaminen
kurssin päätyttyä. Ensimmäisen vuoden aikana Sari panosti mainostukseen:
omien kotisivujen ja postilaatikkomai-

Anne Aholainen

olla valmista ajatusta yrityksestä. Moni
kurssilainen oli vasta kartoittamassa
omaa alaansa.
Sarin kuvailemia yrityksen perustamisen
ja yrittäjyyden tuen kursseja järjestää
Elinkeino-, liikenne- ja   ympäristökeskus
(ELY), jonka alta löytyvät vanhat TEkeskuksen yrityspalvelut ja Starttikoulutukset.
Kasvavassa Paukarlahden kylässä
on yrittäjyydelle tilausta. Yksi kylän
kestohaave on ollut oma kauppa,
kioski tai baari. Tätä varten kylän
täytyy kuitenkin vielä kasvaa. Kasvua
täytyy saada koko Pohjois-Leppävirran alueelle. Tällä hetkellä yrityksiä
ei kannata perustaa pelkästään yhden
kylän varaan, vaan verkkoja kannattaa heitellä pidemmällekin Kuopion
ja jopa Varkauden suuntaan.
Oma yritys. Se tuntuu olevan taas
hieman lähempänä.
Anne Aholainen

Sari työn touhussa

nosten lisäksi parasta mainosta on ollut
hyvä ja luotettava työ eli puhtaat kodit.
Hyvä kirjanpitäjä on ollut tärkeä apu
aloittelevalle yrittäjälle.
Siis: hyvä suunnitelma, tarpeen kartoitus ja kannattavuuslaskelma. Entäpä
se, että ei oikein tiedä,   mitä yrittäisi.
Sari lohduttaa, että kurssilla ei tarvitse

Seniorit teatterissa
Kuopion kaupunginteatterin kuva-arkisto

Papin perhe

Joukko Paukarlahden “mummoja” kävi
teatterissa Kuopiossa. Näkemämme
näytelmän nimi oli Papin perhe. Näytelmässä oli yhdistetty vanhaa ja uutta, ja se herätti monenlaisia mietteitä.
Näytelmä kertoo siitä, kuinka ihmisen
halu hallita ja ohjata toisen tekemisiä ja
ajatuksia tuhoaa vähitellen ihmisten
väliset suhteet. Puheen porina kävi
taksissa paluumatkalla siihen malliin,
että reissu kannatti tehdä. Ehkä seuraavalla kerralla on vuorossa jokin kevyempi näytelmä.
Jatkoa seuraa. Olemme Paukarlahden
kyläyhdistyksessä miettineet, mikä olisi
se juttu, millä kylän mummoja ja ukkeja,
ja miksei muitakin pois työelämästä
olevia, päiväsaikaan viihdytettäisiin

ja saataisiin mukaan kylän toimintaan.
Otamme mielihyvin vastaan vinkkejä ja
toiveita.
Leppärengas ry järjestää kerran kuussa
kyläpäivän, ja sinne on tervetullut
kuka vain, jäsen ei tarvitse olla. Päivän
kuluessa lauletaan, askarrellaan tai vain
jutellaan ja ollaan toistemme seurassa.
Kokoonnumme päiväkodilla entisessä
opettajan asunnossa. Kaikki kyläläiset
ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita ihmisiä.
Jokaisen niin henkinen kuin ruumiillinen
hyvinvointi ja viihtyminen on meille tosi
tärkeää.
Omasta puolestani toivotan valoisaa
kevättä kaikille.
Marja-Liisa Konttinen

TAPAHTUMIA KEVÄT- KESÄ 2011
TOUKOKUU
☺ Teatteriesitys Kuin telkkä pöntöstä
     Nuorisoseurantalolla su 1.5. klo 19.00, ke 4.5. klo 19.00, la 7.5. klo 19.00, su 8.5. klo 14.00, la 14.5. klo 19.00
     ja su 15.5. klo 14.00
☺Tienvarsien siivoustalkoot ma 16.5., kokoontuminen päiväkodilla klo 18.30. Talkooväelle kahvitarjoilu.
    Siivous jatkuu koko viikon (vko 20). Huomioliivejä, jätesäkkejä ja hanskoja löytyy luistelukopista.
☺ Kyläkirppis ja kyläkahvila su 29.5. klo 10.00 - 12.00 Nuorisoseurantalolla
KESÄKUU
☺Venepaikkojen vuokraus ja keskustan uimarannan siivoustalkoot la 2.6. klo 10.00 alkaen
☺ Kesäjumppa kaukalolla keskiviikko-iltaisin (8.6., 15.6. ja 22.6.) klo 18.30-19.30 miehille ja naisille.
     Jumpan vetäjänä Hanna Rissanen. Ei osallistumismaksua!
☺Juhannuskokko kylän keskustan uimarannalla aattona 24.6. klo 20.00
☺ Kylän yhteinen beach volley-ilta ke 29.6. klo 18.30-20.30 keskustan uimarannalla
HEINÄKUU
☺ Beach volley-illat jatkuvat keskiviikkoisin klo 18.30-20.30 keskustan uimarannalla koko heinäkuun ajan
☺ Beach Volley-tapahtuma la 16.7. klo 12.00 -16.00 keskustan uimarannalla
☺Lomaillaan
ELOKUU
☺ Jalakapallopeijjaiset la 13.8 .Hallaparren urheilukentällä
☺ Elonkorjuujuhlat (aika ilm. myöhemmin) keskustan uimarannalla
☺ Leikkimieliset olympialaiset la 27.8. klo 13.00 alkaen Hallaparren urheilukentällä
Seuraa tapahtumia kotisivuilta www.paukarlahti.fi, Facebook-ryhmästä Paukarlahti - valtatie viiden helmi,
Soisalon Seudusta sekä ilmoitustauluilta
*****************************************************************************

Kuin telkkä pöntöstä
Paukarlahden nuorisoseuran teatteriryhmä on
valinnut tämän kevään esitykseksi  Matti Wanteen
näytelmän Kuin telkkä pöntöstä.
Näytelmä on kesäinen komedia pienen lomakodin asukkaista ja sen sekalaisesta vierasjoukosta. Lomakoti on kylän sydän, ja se toimii
näyttämönä perhesalaisuuksien paljastuksille, salajuonille sekä orastaville romansseille.  
Näytelmän on ohjannut Jouko Knuutinen. Näytelmäkerho toimii Soisalo-opiston alla harjoitellen talvikauden.
Esitykset ovat toukokuun aikana Nuorisoseurantalolla su 1.5 klo 19, ke 4.5 klo 19, la
7.5 klo 19, su 8.5 klo 14, la 14.5 klo 19 ja su
15.5. klo 14.
Pääsymaksu 12 euroa.

Anne Aholainen

Lyydia ja Unski hoitavat parisuhdettaan

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

