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TUUNAANSAARI  VUOSITIEDOTE 2020 

Kyläyhdistyksen vuoden kohokohta oli 20-vuotisjuhlat 14.9.2019 Kulennoisten 

koululla. Juhlat järjestettiin lapset ja kierrätys- teemalla. Lapsille tarjottiin erilaista 

tekemistä: pomppulinna, poniratsastusta, temppurata, zorp-pallo jne. Lisäksi oli 

Kulennoisten koulun oppilaiden esityksiä, kirpputori ja soppatykki, josta maukasta 

keittoa jaettiin juhlaan osallistuneille noin 150 vieraalle. Kiitos vielä kerran kaikille 

osallistuneille sekä kyläyhdistystä eri tavoin muistaneille! 

Hankkeet 

Uutena hankkeena on aloitettu Punkaharjun Vanhan aseman ulkoalueiden kunnostushanke, jolle kyläyhdistys 

haki hankerahoitusta yhdessä Aseman Taidelaiturin väen kanssa. Hanke on kaksiosainen ja ensimmäiseen osaan 

on ELY-keskuksen hankerahoitus jo saatu ja työt myös tehty. Asemalla vierailevat voivat nyt ihailla mm. 

entistettyä lehmuskujaa ja perehtyä aseman historiaan uusista infotauluista. 

Aiemmat hankkeet on saatu lopullisesti valmiiksi. Tuunaansaaressakin on uimarannalla nyt myös laituri ja 

pukukoppi on maalattu. Muistutuksena vielä, että Tuunaansaaressa vain uimaranta on kyläyhdistyksen ja 

asukkaiden kunnostama, veneranta on Savonlinnan kaupungin, joka myös laskuttaa venepaikoista. Muuta kahta 

venerantaa hallinnoi kyläyhdistys, venepaikat ky:n jäsenmaksulla: 8 eur/vene tai 16 euron perhemaksu. Vapaita 

paikkoja voi tiedustella vastuuhenkilöiltä: Kissalahden vastuuhenkilö on Mika Kaskinen p. 044 9770 728 ja 

Varpalahden Asta Laamanen p. 044 582 3550.  

Harjureittiä ovat Latupooli ja kyläyhdistys kunnostaneet valaistujen latujen osalta. Koulun lenkiltä kunnostettiin 

märät osuudet, joihin laitettiin rummut ja levitettiin pehkua ja kuoriketta. Tuunaansaaren valaistua latua 

kunnostettiin Kesämaan aidasta rivitalojen suuntaan.  Kyläyhdistys osuus kunnostuksesta oli vajaat 3000 euroa 

(Topeliuksen polun hankerahoituksen jäännettä). Harjureittiä voi myös tukea maksamalla vapaaehtoisen 

latumaksun 20 euroa Latupoolin tilille FI15 5364 0620 0416 23.   

Muut asiat 

Kyläyhdistys on parhaansa mukaan yrittänyt vaikuttaa alueensa opasteiden ja viittojen ajanmukaistamiseen eri 

kanavien esim. Kyliltä kyilille- hankeen kautta. Toistaiseksi tulokset ovat vähäiset ja vanhentuneita tai kokonaan 

puuttuvia opasteita on alueella edelleen paljon. Kyläyhdistys teki myös yhdessä Punkaharjun pitäjäyhdistyksen ja 

muiden toimijoiden kanssa esityksen uusien linja-autopysäkkien katosten sijoittelusta koululaisliikenteen ja 

matkailijoiden tarpeen pohjalta. Toistaiseksi vain yksi katos on tullut ja esitysten ulkopuoliseen paikkaan. 

Lopuksi 

Tulkaa mukaan kyläyhdistykseen ja käyttäkää yhteisiä uima- ja venerantojamme, Karjalankallion laavua, kulkekaa 

Topeliuksen polulla ja Harjureitillä kesällä ja talvella sekä tutustukaa toimintaamme 

 kotisivuillamme https://www.lansi-punkaharjunkylayhdistys.com/  

 Facebookissa https://www.facebook.com/Länsi-Punkaharjun-kyläyhdistys-ry-1966890110301093/.  

 Voit myös laittaa sähköpostia lansipunkaharju@gmail.com tai suoraan hallituksen jäsenille, yhteystiedot 
löydät kotisivuiltamme. Hallitukseen mahtuu uusiakin jäseniä. 

  
Jäsenmaksumme on 8 eur/hlö tai 16 eur/perhe, sen maksamalla varmistat, että kylillä tapahtuu jatkossakin!  
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