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Koli Cultura - ympäristövastuullisen
matkailun mallikohde
Koli Cultura on kestävälle arvopohjalle perustuva ja ympäristövastuullisesti toteutettava luontomatkailu- ja kulttuurikeskus,
joka tulee kasvamaan Kolin
kansallispuiston kupeeseen.
Koli Cultura rakennetaan maailman vanhimmalle kalliolle
Kolin kansallispuiston tasoisesti.
Arvokas ympäristö huomioidaan
keskuksen suunnittelussa materiaalivalinnoista maisemasuunnitteluun ja energiaratkaisuihin. Keskuksen sijainti kansallispuiston
kupeessa Purnulammen rannan
laaksossa kunnioittaa arvokasta
luontoa ja kansallismaisemaa.
Valmistuttuaan keskus tarjoaa matkailijoille ja paikallisille
asukkaille laadukkaita palveluita sekä unohtumattomia elämyksiä. Keskuksen ravintoloissa
tarjotaan lähellä tuotetuista ja
puhtaista raaka-aineista valmistettua ruokaa, hyvinvointihoidot
toteutetaan ympäristöystävällisillä menetelmillä ja luonnossa
liikutaan pääosin lihasvoimin.

Kulttuuritarjonta kunnioittaa
karelianistista perinnettä.
Koli Cultura on myös laajan
kumppanuusverkoston kehittämisohjelma, jonka tuloksena
syntyy kestävä luontomatkai-

"

Lieksa ja koko Pielisen
alue on ehkä ainoa seutu,
jota luonnon aarteet ovat
todella suosineet. Herkkä
luonto, Pielinen, suoalueet
ja Ruunaan koskialue
sekä alueen erityisen monipuolinen kulttuuritarjonta
antavat tälle seudulle edun.

"

lumalli käytettäväksi Suomessa
ja maailmalla, kun rakennetaan
matkailupalveluita luonnonsuojelualuiden yhteyteen.
Puhelimeen tavoitettu hankkeen koordinaattori Ari Uusikangas on nöyrän ylpeä hankkeestaan.
Hankkeen lähtökohtana on alusta

asti ollut kunnioittaa Kolin ainutlaatuista ympäristöä. Uusikangas
toivoo, että maakunnassa ymmärrettäisiin matkailun työllistämisvaikutus. Työpaikkoja tarvitaan
kipeästi ja Kolin kehittämisinvestoinnit niitä yhdessä maakunnan
bio-hankkeiden kanssa niitä tuo.
Lieksa ja koko Pielisen alue on
ehkä ainoa seutu, jota luonnon
aarteet ovat todella suosineet.
Herkkä luonto, Pielinen, suoalueet ja Ruunaan koskialue sekä
alueen erityisen monipuolinen
kulttuuritarjonta antavat tälle
seudulle sellaisen edun, jota useilla
alueilla voidaan vain unelmoida,
sanoo Uusikangas.
Samalla hän toteaa, ettei täällä
kuitenkaan toimilla saa vouhkata,
vaan tulee kunnioittaa luontoa, arvostaa omaa kulttuuriympäristöä.
Toimintaan liittyy myös tasokas
rakentaminen, josta Ari Uusikangas sanoo Koli Culturan tulevan
olemaan oivallinen mallikohde.
Reino Kuivalainen

Anu Penttinen ja äänitorvi.

Vuonislahden
Äänitorvi 2016
Vuosi 2016 päätettiin Vuonislahdessa tuulisessa talvisäässä perinteisesti
"Ilotulien" merkeissä. Yhteiseen tapahtumaan uuden vuoden yönä on
liittynyt Vuonislahden Äänitorven julkistaminen.
Vuonislahden kyläseura on valinnut Äänitorvia vuodesta 1997 alkaen.
Äänitorvi (torvet) valittiin nyt 20. kerran ja kaikkiaan 39 henkilöä taikka
yhteisöä on saanut tämän nimityksen.
Äänitorven nimen ja arvon saa esimerkillisestä toiminnasta kylän
hyväksi ja valinnan säännöt ovat seuraavat:
1§
Valinnan suorittaa kyläseuran valitsema henkilö,
erityistapauksissa kyläseuran hallitus.
2§
Äänitorvien vuosittaista määrää ei ole rajoitettu,
torvista pidetään luetteloa.
3§
Valinnan perusteena on kuluneen vuoden
esimerkillinen toiminta kylän äänitorvena.
4§
Valinta tulee olla perusteltu, ja sen merkiksi luovutetaan
valinnantekijän toimesta ja kustannuksella ulkoiset merkit
eli muistoesineet.
5§
Valinta velvoittaa toimimaan edelleen hyvänä kylän
äänitorvena.

Kukon kynttiläpuisto
Lieksan kaupunkikeskusyhdistys kannusti asukkaita luomaan jouluista tunnelmaa ulkovaloilla.
Vuonislahdessa innostuttiin asiaan todenteolla, sillä monen hämmästykseksi kyläraittia valaisi
monikymmeninen kuusijoukko ja Kukon pihaan rakennettu eräänlainen kynttiläpuisto.
Monet kyläläiset myös innostuivat kiinnittämään jouluvalaistukseen huomiota myös omassa
pihapiirissä.

Vuoden 2016 Vuonislahden Äänitorvi on Vuonislahden kyläseura
ry:n puheenjohtaja, filosofian maisteri, opettaja Anu Penttinen.
Vuonislahden kyläseura ry valtuuttamana Äänitorven valitsi vuonna
2016 Maija Jaatinen. Hänen mukaansa Anu Penttinen on tehnyt pitkään työtä kylän hyväksi ideoimalla ja osallistumalla tekemiseen myös
käytännössä. Hän ei ole kuitenkaan uhrautunut kylän hyväksi, vaan on
säilyttänyt omat harrastuksensa ja elämän omien ystäviensä kanssa.
Hän edustaa kyläämme positiivisesti rauhallisella, hymyilevällä olemuksellaan.

