LÄNSI-PUNKAHARJUN KYLÄYHDISTYS RY
KULENNOINEN  LAHDENKYLÄ  LAUKANSAARI 
TUUNAANSAARI  VUOSITIEDOTE 2022
Vuosi on jälleen vierähtänyt koronan kourissa, mutta onneksi nyt näyttää sen
suhteen helpottavan. Venäjän toimet ja arvaamattomuus aiheuttavat
epävarmuutta kyläyhdistyksenkin alueella, sillä onhan raja meitä kovin lähellä.
Matkailu ja yritystoiminta on erityisesti kärsinyt tilanteesta, sillä
venäläismatkailijoiden osuus Punkaharjulla on ollut perinteisesti suurta. Surullisia
uutisia on tullut Retretistä, jonka toiminta keskeytyi yllättäen. Lisäksi
kyläyhdistyksen alueelle on tehty malminetsintävaraus, joka herättää uhkakuvia vesistöjen ja ympäristön
tuhoutumisesta.
Onneksi positiivistakin toimintaa löytyy: Muotikuun Wanha koulu on jälleen avannut kesäksi outlet-myymälän ja
kesäkahvilansa, samoin Cafe Rantakivi, Aseman Taidelaiturilla tapahtuu edelleen, Johanna Oraksella on Usko,
taide ja rakkaus- näyttely Taidekartanossa, Harjunportissa ja Punkaharju Resortissa toiminta jatkuu ja kehittyy.
Hotelli Punkaharju toimii täysillä, Kruunupuisto remontoi allasosastoaan, Lustossa on jälleen koronatauon jälkeen
Metku-päivät ja ravintolassa uusi yrittäjä, Hiekkalahden yrittäjänaiset avasivat Lohikontin, Kulennoisten
pururadan ympäristöön on tulossa frisbeegolfrata, Metsähallitus on jatkanut Karjalankallion kunnostusta
esteettömäksi , Punkaharjun luonnonsuojelualueella oli viime vuonna kävijäennätys ja paljon muuta on menossa.

Toiminta
Kyläyhdistys oli aktiivisesti mukana vastustamassa Kulennoisten alueen malminetsintävarausta yhdessä
ProPuruveden ja alueen matkailutoimijoiden kanssa. Teimme yhteisen valituksen hallinto-oikeuteen näkyvyyden
saamiseksi, vaikka tiesimme, ettei valitusta hyväksytä. Tuunaansaaren skeittirampin kohtaloa on yritetty selvittää
kaupungin viranomaisten kanssa, mutta ainakaan tätä kirjoittaessa ei ole sieltä vielä vastausta saatu. Kissalahden
venerantaa kunnostettiin viime syksynä ja rannan uusi yhteyshenkilö on Juha Rinkinen p. 0500 745 550.
Varpalahden venerantaan on tulossa tänä syksynä kunnostusta ja rannan yhteyshenkilö on edelleen Asta
Laamanen p. 044 582 3550. Venepaikat ky:n jäsenmaksulla: 8 eur/vene tai 16 euron perhemaksu. Vapaita
paikkoja voi tiedustella vastuuhenkilöiltä.
Kyläyhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseniksi kutsuttiin Terho Kaskinen, joka on aktiivisesti ja itseään
säästelemättä toiminut alueen kehittämiseksi ja saanut kyläyhdistyksen mukaan useisiin isoihin hankkeisiin.

Muut asiat
Kyläyhdistyksen hallitus esittää sääntömuutosta yhdistyksen sääntöihin, jotta vuosikokousten aikataulu siirtyisi
virallisestikin keväästä loppukesään. Koronan takia on kokous jo kahtena vuonna pidetty elokuussa ja huomattiin,
että näin myös kesäasukkaat pääsevät osallistumaan kokouksiin. Samalla virallistettaisiin kunniajäsenkäytäntö
myös sääntöihin.

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 . Ja hallitukseen mahtuu uusiakin jäseniä.

Jäsenmaksumme on 8 eur/hlö tai 16 eur/perhe, kannatusjäsenmaksu 50 eur. Jäsenmaksun maksamalla varmistat,
että kylillä tapahtuu jatkossakin!

