pihkainmaen.kylayhdistys@gmail.com
www.pihkainmaki.net
www.facebook.com/pihkainmaki
puh. 044 988 2935

Tervetuloa Pihkainmäkeen!
Mukavaa, että olette muuttaneet kylällemme. Olemme laatineet käyttöönne tämän pienen
tietoiskun tärkeistä yhteystiedoista sekä asioista.

Pihkainmäen kyläyhdistys ry
Toimimme Pihkainmäen, Kalliorannan ja Vakkakuusen alueen kyläyhdistyksenä. Tavoitteenamme
on alueen kehittäminen ja harrastustoiminnan tarjoaminen kyläläisille. Yhdistyksen toiminnasta ja
harrastuksista löydätte lisätietoa kotisivuiltamme sekä ajankohtaiset asiat Facebook-sivuilta.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii v. 2020 Heli Koistinen sekä sihteerinä Tiina Mikkonen. Tavoitat
Helin ja Tiinan parhaiten tekstiviestillä tai sähköpostitse (yhteystiedot yläreunassa). Toivomme
uusien naapureidemme osallistuvan aktiivisesti kyläyhdistyksen toimintaan ja vaikuttamaan
harrastuksiin sekä yhteiseen tekemiseen. Yhdistyksen hallitus valitaan aina alkuvuodesta uudestaan
vuodeksi kerrallaan. Tervetuloa mukaan!

Kyläyhdistyksen aktiviteetit
Pihkainmäen kyläyhdistys järjestää koulun liikuntasalissa liikuntavuoroja lapsille ja aikuisille.
Ryhmät löytyvät kotisivuiltamme. Kyläyhdistyksen jäsenten vuosimaksu tänä vuonna on
yksittäisjäseneltä 10 € tai koko perheeltä 20 €. Liikuntasalivuoroilta peritään erillinen lukukauden
harrastemaksu. Voit käydä tutustumassa kuhunkin harrasteeseen kerran lukukaudessa
veloituksetta. Jäsenmaksulla pyöritetään ns. normaalia yhdistystoimintaa, kuten tapahtumia ja
harrastemaksuilla pyritään kattamaan liikuntasalin vuokrat.
Kaikille kyläläisille avoimia WhatsApp-ryhmiä on mm. liikuntarinki, naisten palloilu, perhekerho sekä
aikuisten ja nuorten sähly. Liikuntaringissä huudellaan esim. lenkkiseuraa, perhekerhossa taas mm.
leikkiseuraa. Sählyryhmässä tiedustellaan aina ennen torstain liikuntasalivuoroa minkä verran
pelaajia on tulossa ja päätetään sen perusteella mitä milloinkin pelataan, sählyä vai jotakin muuta
palloilupeliä. Samaan tapaan toimii naisten palloilu -ryhmä. Mikäli haluat näihin ryhmiin, laittele
puhelinnumerosi meille esim. tekstiviestillä tai sähköpostitse. Otamme mielellämme vastaan ideoita
kaikenlaisesta toiminnasta.

Muut aktiviteetit
Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet Pihkainmäen ympäristössä ovat luonnon läheisiä, kuten 1,8 km:n
mittainen valaistu pururata, jossa on talvisin kaupungin ylläpitämä hiihtolatu. Pururadan lopusta
alkaa merkitty polku Ilveslammelle. Koulun läheisyydessä on jalkapallokenttä sekä luistelukaukalo
(lämmin pukukoppi). Ympäröivät metsät mahdollistavat monipuolisen maastoulkoilun
marjastuksineen sekä sienestyksineen.
Koulun tiloissa järjestetään Kuopion kansalaisopiston kursseja, kuten lapsille musiikki- ja
kuvataidekerhoja, aikuisille liikuntaa ja kädentaitoharrastuksia. Lisätietoja löydätte kansalaisopiston
kotisivuilta kansalaisopisto.kuopio.fi.

Tapahtumat
Kyläyhdistys järjestää vuoden aikana myös muita yksittäisiä tapahtumia, joista aiemmilta vuosilta
esimerkkeinä lasten kesätoimintapäivät, jalkapallokoulut, taimimyyjäiset, pulkkamäkiriehat,
luistelutapahtumat, juoksukoulu, kirpputori, yhteislaulua, historiailta, syyskauden avajaisjuhlat jne.
Joulukuussa olemme seikkailleet ympäri kylää perinteeksi muodostuneen liikkuvan joulukalenterin
luukkuihin tutustuen. Vuosi huipentuu kaikkien kylän toimijoiden järjestämään yhteiseen
lämminhenkiseen joulujuhlaan lyhtykulkueineen.

Koulu ja päiväkoti
Kylän keskuksena voidaan pitää koulua. Alakoulun yhteydessä toimii myös esikoulu ja päiväkoti
Pihkapirtti. Pihkainmäen koulu osallistuu aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin. Palkittiinpa se muutama
vuosi sitten ”Liikkuva koulu” -stipendilläkin. Koulussamme on n. 140 oppilasta. Koulun toimintaa
tukee aktiivinen vanhempainyhdistys.

Tiekunnat
Pihkainmäen kylän alueella toimii kaksi tiekuntaa: Pihkarinteen yksityistie sekä Tulikallion
yksityistie. Molempien tiekuntien tiemaksu perustuu kiinteistön etäisyyteen pääteistä sekä
kiinteistön omistajilla käytössään olevaan ajoneuvomäärään. Ajoneuvojen lukumäärä tulee
ilmoittaa tieisännöitsijälle.
Pihkarinteen tiekunnan tieisännöitsijä: Isännöintipalvelu Taito Oy puh. 050 558 6885,
info@isannointipalvelutaito.fi, toimitsijamies Pekka Boman puh. 0400 322 972
Tulikallion tiekunnan tieisännöitsijä: Jouko Ruotsalainen 0500 634 700,
jouko.ruotsalainen@dnainternet.net.
Koko Pihkainmäen kylän alueella on 30 km/h nopeusrajoitus, jolla pyrimme turvalliseen
liikkumiseen.

Palvelut
Lähiympäristöstä löydätte seuraavia palveluita:
-

Kirjastoauto Aulis pysähtyy Pihkainmäessä useammassa paikassa.
Pysähdyspaikat ja -ajat löytyvät Kuopion kirjaston kotisivuilta kuopio.finna.fi
Pihkainmäki: Kuopion laatuhuolto, autokorjaamo p. 045 633 7592
Pihkainmäki: Pihkasaha, sahatavara ja polttopuut, p. 040 091 0090
Syvänniemi: M-Market Keihäskoski, p. 040 017 9113
(Matkahuollon ja Veikkauksen palvelut, kalastusluvat)
Karttula: S-Market, Jaken Rautakauppa, kirjasto, apteekki, terveyskeskus jne.
Pitkälahti: S-Market, Kodin Terra, Postin pakettiautomaatti, pankkiautomaatti
Julkinen liikenne kulkee Kuopion ja Karttula-Tervo-Vesanto välillä. Aikataulut löytyvät
Matkahuollon sivuilta.

Mikäli sinulla tulee kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme.
Toivomme teidän viihtyvän Pihkainmäessä!
T. Pihkainmäen kyläyhdistys ry

