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Vuonislahden
posti on
kulkenut
yhtä jalkaa
emäpitäjän
kanssa

man päällikkö. Vuonislahden asemalta oli
järjestetty myös maalaiskirjeenkantolinja
majalammin taloon. Linja toimi vuodesta
1907 vuoteen 1955.
On tietysti syytä muistaa, että Pielistä
pitkin postia on kuljetettu niin kolille kuin
Lieksaankin jo paljon ennen virallisia postinkuljetusreittejä.. Kesästä 1922 syksyyn
1934 kuljetettiin postia moottoriveneellä
reitillä Vuonislahti - Koli.

Asemasta ja postista
kokoontumispaikka
Lieksa-Pielisjärven historian kirjoista on
luettavissa, että posti on kulkenut niin Vuonislahteen Lieksaankin kautta aikojen lähes
samalla tavalla. Liekö tähtiin kirjoitettu, että
viimeiset toimipisteet suljetaan Lieksan
kaupungin keskustassa ja Vuonislahden
kylällä samana vuonna. Kaupungin keskustasta posti toki toimii asiamiespisteessä
edelleenkin, mutta Vuonislahdessa postin
henkilökohtaiset palvelut ovat päättyneet
lopullisesti.
Toki posti tulee ja kaupan edestä laatikosta
lähteekin, mutta suurin osa perinteisistä post
palveluista on 26 kilometrin päässä. Onko
se uuden postilain mukainen kohtuullinen
etäisyys, sen nykyinen postiliikenteestä
vastaava ministeri on luvannut lähiaikoina
määritellä. Kohtuuttomalta noin pitkä
matka tuntuu ainakin niistä asukkaista ja

vieraista, joilla ei ole päivittäin eikä viikoittain autokyytiä tarjolla.

Hevosella ja höyryllä
- jopa moottoriveneellä
Säännöllinen aikataulun mukainen postinkuljetus Pielisjärvelle alkoi vuonna 1846
kievari- eli hollikyydillä linjalla Joensuu
– Vuonislahti – Lieksa –Nurmes – Juuka
– Joensuu. Kestikievarit toimivat jakelupaikkoina ja niistä toimitettiin myös lähtevä
posti. Aluksi ajettiin vain kerran viikossa
molempiin suuntiin, mutta jo vuosisadan
vaihteessa oli kuusi viikoittaista vuoroa.
Pielisjärvi sai oman postikonttorinsa
syyskuun 5.päivä vuonna 1875. Vuonislahti sai odottaa omaa postitoimistoaan

vuosisadan vaihteeseen saakka. Maaliskuun
alussa v. 1899 kylään perustettiin Joensuun
postikonttorin alainen postipysäkki ja seuraavan vuoden kesäkuussa avattiin jo oma
postiasema. Sen ensimmäisenä hoitajana
toimi kansakoulunopettaja Pekka Kokko.
Ensimmäisinä vuosikymmeninä posti
kulki kaikilla mahdollisilla kulkuvälineillä
maata ja vettä pitkin. Purjehduskaudella
1907 ja 1908 postia kuljetettiin höyrylaivalla myös Vuonislahden kautta. Kun
Karjalan rata Joensuusta Lieksaan avattiin
liikenteelle marraskuussa 1909, siirtyi myös
postinkuljetus kievarilinjoilta rautateille.
Vuonislahden posti kaikkien muiden
lailla siirsi rautatieasemalle. Vuonna 1910
muodostettiin 2. luokan postitoimitus ja
1. luokan statuksen postiasema sai vuonna
1922. Postin hoitajana toimi rautatiease-

Kylällä tapahtuu

Rautatieasema ja sen yhteydessä toiminut
posti muodostuivat luonnolliseksi kylän
kohtaamispaikaksi, jonne saattoi poiketa
ainakin postijunan saapumisaikaan ilman
asiaakin. Asemalla tapasi yksi ja toinen varmasti tuttuja ja tuohonkaan aikaan ei kaikkea
kiinnostavaa tietoa painettu paperille.
Sotien jälkeen kylän postitoimisto
henkilöityi vuosikymmeniksi Suojärveltä
Savonrannan ja Lieksan keskustan kautta
Vuonislahteen muuttaneeseen Elsa Kähköseen. Hän joutui ensin ”lukemaan” itsensä
päteväksi postinhoitajaksi, mutta hoitikin
sitten virkaansa tomerasti ja tunnollisesti.
Elsa Kähkönen työskenteli postinhoitajana 38 vuotta. Vuodesta 1991 Vuonislahden
Posti on toiminut asiamiespostina useissa
eri paikoissa. Viimeisin kylän postin paikkana oli Kylätoimintakeskus Kukko.
Esa Partanen

TIETOTEKNIIKKA ON
TULEVAISUUDEN
KANSALAISTAITO
Pohjois-Karjalan Aikuisopisto (AIKO)
on järjestänyt jo usean vuoden ajan atkkoulutusta Lieksan kylillä, jotta mahdollisimman useat kansalaiset saisivat ainakin
perusvalmiudet tietokoneen käyttöön ja
sen myötä pysyisivät mukana yhteiskunnan kehityksessä.
Tulevaisuudessa tietokonetta käytetään
yhä enemmän asioinnissa eri virastojen
sekä pankkien ja yritysten kanssa.
Vuonislahdessa on parhaillaan menossa (syyskuu 2011-huhtikuu 2012)
tietokoneen perustaitoja opettava ja
kertaava koulutus, jossa on mukana 14
opiskelijaa. Koulutus tapahtuu Kukossa
tiistai-iltaisin klo 16-19.30.
Opettajana toimii Aikolta Eine Pakarinen, sekä digikuvauksen ja kuvankäsittelyn osalta Jari Leivo. Koulutuksessa
opitaan Internetin ja sähköpostin käyttöä,
tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa,
esitysgrafiikkaa sekä em. digikuvausta.

KÄDENTAITOJA JA MIELEN VIRKEYTTÄ KÄSITYÖPAJASTA
Seurojentalolla on toiminut v. 1996
alkaen Lieksan kristillisen opiston järjestämänä Käsityöpaja, johon opisto on
palkannut osa-aikaisen ohjaajan.
Paja on avoin kaikille käsitöistä kiinnostuneille. Mukaan mahtuu kerrallaan
noin 10 henkilöä.
Syyskaudella työskennellään lokakuun
alusta joulukuun puoliväliin ja kevät-

kaudella tammikuun alusta toukokuun
puoliväliin. Järjestäjä perii mukana olosta
pientä opintomaksua, johon voi saada
helpotusta tietyillä perusteilla (esim.
työttömyys tai ammatillisen koulutuksen
puuttuminen).
Käsityöpaja on suuntautunut mukana
olijoiden toiveista johtuen kangaspuilla
kutomiseen. Tuloksena on vuosien

varrella syntynyt valtava määrä mattoja,
poppanoita, verhoja, liinoja, huiveja,
shaaleja jne. Mukaan voi lähteä, vaikka ei
olisi koskaan edes koskenut kangaspuihin. Ohjaaja Tarja Lakio ja vertaistukena
senioripajalaiset kyllä tartuttavat kudontakärpäsen kehen tahansa.
Viime syksystä alkaen seurojentalolla
on pidetty myöskin ”ompeluseuroja” eli

Tarja Lakio opastaa tiistai-iltaisin klo 17
alkaen erilaisiin ompelutehtäviin. Voit
ommella vaikkapa vaatteita tai tuunata
vanhasta uutta.
Tutkimusten mukaan käsillä tekeminen virkistää mieltä ja auttaa siirtämään
dementiaa hieman tuonnemmaksi! Jos
kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä Tarjaan
(040-7312254).

