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Vuokratalon myyntiaikeet
huolestuttavat Vuonislahdessa

- Herra isä kuitennii! Mitä työ uotta männy tekemmään!

ÄÄNITORVI 2011
Kyläseuran valtuutuksella Kaupan Riitta ja Eero eli Riitta ja Eero
Turunen valitsivat vuoden 2011
Äänitorveksi koko ikänsä kylällä
asuneen Kivivaaran Eeva Turusen.
Eeva on nuoresta saakka ollut
mukana kaikissa kylän toiminnoissa ja tehnyt kaikkien yhdis-

tysten hyväksi pyyteetöntä työtä
omia vaivojaan säästämättä. Hän
on koko elämänsä ajan tehnyt
raskasta työtä ja huolehtinut sen
ohessa useista läheisistään. Siitä
huolimatta hän on jaksanut olla
mukana kylän vapaaehtoistyössä
vuosikymmenien ajan. Voidaanpa

sanoa, että muutaman yhdistyksen
varojen hankinta on ollut suurelta
osin Eevan ahkeruuden varassa.
Eeva on myös välittömällä persoonallaan jättänyt iloisen muiston
monelle satunnaiselle kävijälle
Vuonislahdessa.

SF-Caravan Pielisen-Karjala juhlii
30-vuotiasta Rekiniemeä
Vilkas matkailukesä on taas
takanapäin ja uutta odotellaan.
Tässä välillä on nautittu hienosta
ja varsinkin luonnon antimiltaan
antoisasta syksystä. Talvesta ei olla
oikein päästy nauttimaan, koska
vedet ovat sulat, eikä lumi tahdo
maassa pysyä. Mutta talvi tulee
aikanaan, näin se on aina ollut.
Rekiniemessä karavanalueella
vuosi 2011 on ollut kävijöiden
suhteen edellisvuosien tasoa
Karavanmatkailu kaikkiaan on
voinut hyvin erilaisista uhkakuvista huolimatta.
Alueen investoinneissa saunaremontti oli suuri projekti niin työnä
kuin taloudellisesti. Mutta kävijöiltä tulleen palautteen perusteella
remontti on ollut onnistunut.

Puustoa harvennettiin alueella,
että valo pääsee paremmin esiin.
Investoinneissa vedetään nyt
”henkeä” koska niitä on nyt tehty
tässä vuosien kuluessa useita ja
alueella ei ole akuutteja tarpeita
suuremmille investoinneille. Tosin
sähköjärjestelmä vaatinee tulevaisuudessa uusimista ja päätös vesija viemäriverkkoon liittymisestä
on tehty. Turvallisuusasioihin tulee
myös laittaa huomiota.
Huolehdimme jymymenestyksen saaneen Simpauttajateatteriesitysten sekä myös muikkumarkkinoiden liikenteen ohjauksen.
Alueen ylläpidossa ja kehittämisessä talkootyön merkitys on keskeinen. Olemme siinä suhteessa

olleet tyytyväisiä siihen panokseen.
Vuonna 2012 tulee alue olleeksi
Rekiniemessä 30 vuotta. Yhdistys
täytti 35 vuotta marraskuussa.
30 vuoden taivalta Rekiniemessä
tullaan juhlimaan 21.-22.7.2012.
Yhteistyö Vuonislahden kylän
kanssa on toiminut hyvin. Käytännössä tarvitsemme toisiamme
tässä käytännön toimintoja pyöritettäessä. Vuonislahden kylän
toiminnassahan metsä -teema
tulee olemaan näkyvästi monelle
tapaa esillä kuluvana vuonna. Se
huomioidaan myös karavaanareiden toiminnassa.
Hyvää kuluvaa vuotta!
Aulis Nevalainen
puheenjohtaja

Lieksan Vuokratalot Oy: n
taannoinen muistutus Vuonislahden kiinteistönsä myytiaikeista huolestuttaa asukkaita
ja askarruttaa muita kyläläisiä.
Taloyhtiön pyrkimys päästä eroon
syrjäkylillä sijaitsevista asunnoistaan on ollut tiedossa jo vuosia,
mutta asian nostaminen uudelleen
esille aiheuttaa levottomuutta..
Pahimpana uhkakuvana on pelko
asuinkäyttöön rakennetun talon
käyttötarkoituksen muuttamisesta
ja asukkaiden häädöstä.
Vuonislahden vuokratalon
sijaitsee aivan kylän keskustassa
lähellä kauppaa ja toimintakeskus
Kukkoa. Asukkaat ovat tyytyväisiä
kotiensa sijaintiin ja nykykuntoon.
1980 –luvun alkupuolella rakennetut kodit ovat pysyneet verrattain
hyvässä kunnossa eikä asukkaista
ole missään vaiheessa ollut pulaa.
Vuokralaiset ovat vaihtuneet mutta tyhjiksi asunnot eivät silti ole
missään vaiheessa jääneet.
Taloyhtiö pyrkii myymään
Lieksan kylillä vielä olevat vuokra
-asuntonsa kustannussyistä. Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Kuiri
sanoo, että asunnoista saatavat
vuokratulot eivät riitä kattamaan
ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

- On selvää, että vuokrien korottamisen tie on tässäkin tapauksessa loppuun kuljettu, joten
sitä kautta kannattavuus ei parane.
Talot ovat olleet myytävänä jo
pidemmän aikaa mutta ostajia
ei ole ilmaantunut. Me tietysti
toivomme, että kaupat syntyisivät,
Kuiri toteaa.

”Kyllä näissä
kelpaa asua”
Vuonislahden vuokratalon
uusin asukas, mm. karavaanarien
puheenjohtajana tutuksi tullut
Aulis Nevalainen vahvistaa
asukkaiden puolesta vuokrien
olevan vahvasti yläkantissa. Sen
sijaan mahdollisista korjauskustannuksista Nevalainen puhuu
varovaiseen sävyyn.
- Minusta nämä ovat verrattain
hyviä ja ikäänsä nähden viihtyisiä
asuntoja. Ei näissä mitään isompia
vikoja ole ilmennyt. Esimerkiksi
kosteissa tiloissa sauna mukaan
lukien ei ole päälle painavaa remontin tarvetta. Niin, että kalliiden korjausten pelossa taloyhtiön
ei näitä myydä tarvitse, Nevalainen
muistuttaa.
Esa Partanen

Kestävän kehityksen
Karelianismia Kolilla
Kestävä kehitys on sanapari,
joka toistuu monissa yhteyksissä ja
entistäkin vahvemmin myös matkailussa. Kestävyydestä puhuvat
paitsi matkalle lähtijät, myös matkailupalveluiden tuottajat. Monet
matkailutoimijat pohtivat, kuinka
tehdä palvelusta tai tuotteesta
entistä ekologisempi ja mihin kohtaan keskittää huomionsa ensiksi.
Ekologisuus ei kuitenkaan yksin
riitä matkan henkistä arvoa määrittämään. Arvopohjainen toiminta
liittyy vihreyden ohella sosiaalisiin
ja kulttuurisiin seikkoihin.
Kolin kansallis- ja luonnonmaisemissa – siis myös Vuonislahdessa
laajan Pielisen altaan vastarannalla
- kulttuuri, historia ja perinteet ovat
läsnä joka hetki. Kolin ja sen lähiseutujen kulttuuri liittyy vahvasti
ihmisen ja luonnon suhteeseen sekä
niihin merkityksiin, joita ihminen
on antanut ja antaa ympäristölleen.
Kulttuuri ei ole vaan perinteissä
ja muistoissa, vaan yhtä hyvin
tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.
Kulttuuritoiminnan kehittäminen
kestävyyden hengessä edellyttää menneisyyden tuntemista ja
kunnioittamista. Mainio osoitus
perinteiden vaalimisesta on Metsähallituksen ylläpitämä kaskenpoltto
Kolin kansallispuiston alueella
tai Heikki Turusen Simpauttajan
paluu alkulähteilleen, Vuonislahden kesäteatteriin viime kesänä.
Tällaiset juurevat kulttuuriteot
kiinnostavat matkaajia.
Kolille vuonna 2015 avattavan
luontomatkailu ja –kulttuurikeskus
Koli Culturan lähtökohtana on
luonnon vaaliminen, kulttuuriperinnön kunnioitus ja ihmisyyden
arvostus. Arvopohjainen kulttuuritoiminta on nimetty kestävän
kehityksen karelianismiksi ja sen
toteutumista edistetään kaikessa
tekemisessä. Mennyt, tämä hetki ja tuleva ovat läsnä. Keskus
rakennetaan aikamme hengessä
hyödyntäen parhaita ekologisia
ratkaisuja ja yhdistäen ne esteettiseen ulkoasuun. Kansallis- ja
kulttuurimaiseman säilyminen on
ensiarvoisen tärkeää. Luontoon
ei tuoda vieraita elementtejä paik-

kaan sopimattomilla istutuksilla
tai materiaalivalinnoilla. Rakentamisen aineksia löytyy metsistä ja
pohjoiskarjalaisilta kivilouhoksilta.
Tulevaisuuteen katsotaan siinä,
että tehdään kestävästi ympäristöä
ja jälkipolvien mahdollisuuksia
pilaamatta.
Matka 2012-messuilla suurelle
yleisölle julkistettava Koli Culturan
3D-animaatio auttaa hahmottamaan entistä paremmin miltä tuleva
keskus näyttää Kolin vaaramaisemissa. Vuonna 2012 aloitetaan
myös Koli Culturan Kumppanuuksien Talon rakentamistyöt Kolin
Purnuniemeen. Korkeatasoista
arkkitehtuuria, designia ja taidetta sekä edistyksellisiä ekologisia
ratkaisuja yhdistävä kokonaisuus
toimii mallina koko keskukselle.
Koli Cultura luo kulttuuria itsessään. Yksi kestävä kulttuuriteko
on Kolille vuonna 2010 pystytetty
Puupuisto, jonne oman puunsa
ovat istuttaneet muiden muassa
presidentti Tarja Halonen ja kansainvälisen ilmastopaneelin johtaja
Rajendra Pachauri. Historiallinen
oli myös se hetki, kun puistoon
pystytettiin kulttuurialan käyttöön
tarkoitettu Poppipuistikko Ilosaarirockia luotsaavan Popmuusikot
ry:n toimesta ja Kolille levittäytyvän
UNESCOn maailmanlaajuisen
suojelualueverkostoon kuuluvan
Pohjois-Karjalan biosfäärialueen
toimesta.
Koli Cultura-hankkeen ympärille
on kerääntynyt aktiivisten ja osaavien paikallisten, maakunnallisten,
kansallisten ja kansainvälisten
toimijoiden joukko. Tämä kertoo
nykykulttuuristamme: arvopohjainen tekeminen on mielestämme
tärkeää ja kannattavaa.
Koli Cultura ei kehitä yhtä pistettä, vaan koko Pielisen altaan
ympäristöä ja Pohjois-Karjalan
maakuntaa. Kumppanuusyhteistyössä Koli Cultura kasvaa kestävän luonto- ja kulttuurimatkailun
malliksi meille suomalaisille ja koko
maailmalle.
Tarja Waltzer, Tiedottaja,
Koli Cultura
www.kolicultura.fi

