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Lieksan eteläpuoliset kylät,
vahvistetaan aluetta yhdessä!
Lieksan eteläpuolisilla kylillä paljon vahvuuksia. Vilkasta matkailualan yrittämistä , vahvoja
eteenpäin katsovia maatilayrityksiä, hyvät liikenneyhteydet ja yhteinen Vuoniskylien koulu.
Nyt olisi todella hyvä hetki lisätä vielä alueen vetovoimaisuutta rakentamalla koko alueelle vesi- ja
viemäriverkosto. Valtion ja kunnanrahoitusta olisi
mahdollista saada em. hankkeeseen jopa 2,5 milj.€.
Toivon, että kaikki tahot alueella ymmärtäisivät
tämän ja olisivat tukemassa hanketta.
Sarkkila – Vuoniskylien Vesiosuuskunnan alueeseen kuuluvat; Sarkkila, Siikasuo, Lapalie, Vuonislahti,
Vuonisjärvi sekä Ala – Kelvä.
Sarkkila – Vuoniskylien Vesiosuuskunta on teettänyt tarvittavat suunnitelmat verkoston rakentamiseksi
ja ryhtyy nyt rajaamaan aluetta, jolle verkosto rakennetaan. Kiinteistökohtainen liittymähinta tarkentuu
samalla.
Jos et vielä ole liittynyt vesiosuuskuntaan, niin nyt
on jo kiire. Verkosto rakennetaan sinne missä kiinnostus on suurinta, ja missä se on kustannustehokasta.
Hankkeen tilanne; Rakennettavia putkilinjoja
tarkastellaan liittyjien mukaan. Minne niitä tullaan
rakentamaan, sen mukaan missä se on kustannustehokasta. Rahoitusta suunnitellaan ja hankkeelle
on luvattu ELY-keskukselta avustusta ja Lieksan
kaupunki on antanut alustavan luottotakauksen
tarvittavalle lainalle rakentamisen aloittamiseen.
Rakentaminen alkaisi ensisyksynä ( syksy 2011 )
Sarkkila- Siikasuo- Lapalie alueelta ja jatkuisi seuraavina vuosina Vuonislahti –Vuonisjärvi- Ala- Kelvä
alueilla.
Maankäyttö- ja liittymissopimuksia tullaan tekemään tulevana kesänä.

Kommentti

Suomea rakennetaan taas johtojen, linjojen ja linjojen varaan.
On sanottu, että rautatieverkosto
saatikka kansakouluverkostot
vastasivat aikoinaan suhteellisesti
nykyistä tietoliikenneverkostoa
merkittävyydessään alueen kehittymisen kannalta. Ollaanko nyt
samalla linjalla, kun rakennetaan
metsät täyteen likavesiverkostoja?
Taannoin verkostojen rakentamisessa tarkoituksena oli alueen
tasapainoinen kehitys, siispä niistä
kiinnostuivat myös paikalliset
ihmiset.
On silmän lumetta, jos näillä
tulevilla kaiken kakan kattavilla
verkoilla olisi samaa merkitystä
alueen kehittymiselle. Ei ainakaan
nyt, kun intohimoisesti ollaan purettu alueellista palveluverkostoa,
vaikeutettu ihmisten liikkumista,
byrokratisoitu rakentamisen lupamenettelyä, rapautettu tiestöä ja
vähennetty mahdollisuuksia saada
omalla asuinpaikalla sosiaali- ja
terveyspalveluita.
On totta, että monissa osissa
maaseutua tarvitaan muutoksia
jätevesien käsittelyyn, saattaa olla
myös totta, että olemassa olevat
ylimitoitetut puhdistamot tarvitsevat kipeästi likavettä toimiakseen.
Saattaa olla myös merkitystä sillä,
että saamme viemäriverkostojen
toteuttamiseen hyvän potin valtionrahaa työllistämään kauppaa ja

Yhteisen vesihuoltojärjestelmän edut
Yksittäinen kiinteistön omistaja hyötyy monella
tapaa liittyessään tällaiseen yhteiseen järjestelmään.
Huoli veden laadusta, riittävyydestä ja laitteiden
huollosta siirtyy vesiosuuskunnalle.
Vältytään oman kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiselta ja imeytyskentän uusimiselta
10 – 15 vuoden välein. Myös kiinteistön / tontin
arvo nousee.
Yhteisen vesihuollon järjestämisen yhteydessä on
mahdollista saada enemmän maksuaikaa vesihuollon
järjestämiseen, mahdollisesti myös rakentamiseen
saadaan lisä-aikaa.
Asia olisi hoidettava kuntoon pohjavesialueella v.
2008 loppuun mennessä, vesistöjen rannoilla v. 2013
ja muilla alueilla v. 2016 loppuun mennessä.
Yhteisen vesihuollon järjestäminen alueelle, edesauttaa alueen kehittymistä, pitää asukkaat kylillä ja
alueelle on helpompi rakentaa uusia taloja. Lisäksi
ympäristön ja lähivesistöjen tila paranee
Jätevesien käsittely yhdessä asianmukaisessa ja
hyvin valvotussa laitoksessa on varmempaa ja tehokkaampaa kuin pienissä yksiköissä. Myös veden
saanti olisi turvatumpaa, kun veden ottamoita olisi
varalla turvaamassa veden saantia häiriötilanteissa.
Lisää tietoja Sarkkila – Vuoniskylien Vesiosuuskunnan hallituksen jäseniltä:
Pekka Kuivalainen
puh.nro 040 – 561 7131
Leena Vallius		
040 – 539 5792
Veikko Reittu		
040 – 728 1233
Viljo Immonen		
040 – 549 8667
Asko Jaskanen		
040 – 720 3415
Kirjoitti Leena Vallius

urakoitsijoita. Mielellään kaupunkikin laittaa kortensa kekoon, jotta
saataisiin uutta tulolähdettä mm.
käsittelymaksuista.
Kun aikoinaan osuuskuntaluontoisesti rakennettiin puhelinlinjoja,
tiedettiin mitä rakennettiin, tiedettiin miksi rakennettiin ja tiedettiin
kuinka sitä ylläpidetään. Tietävätkö
muoviputkistojen osuuskunnat,
mihin he ja välillisesti osakkaat
sitoutuvat, mitä satojen pumppaamoiden verkkoja huolletaan ja
mitä jäteveden kuskaaminen tulee
osakkaille monopolijärjestelmässä
tulevaisuudessa maksamaan.
Christer Nikander Härkäpäästä
kirjoittaa 4.5.2011 Maaseudun
Tulevaisuudessa seuraavaa:
On ruvettu rakentamaan (jätevesiverkostoa) ilman tarpeeksi liittyjiä.
On laskettu, että tulevina vuosina
tulee lisää osallistujia, ja sitä paitsi
vielä kohonneilla liittymismaksuilla. Nikander jatkaa: Projektit on
toteutettu suurten lainojen turvin.
Nämä on tarkoitus sitten maksaa
pois tulevilla liittymämaksuilla. Voi
kysyä, miksi kiinteistöt, jotka alkujaan päättivät olla osallistumatta,
olisivat halukkaita myöhemmin ja
vielä kohonneilla maksuilla, pohtii
Nikander.
Vuonislahdessa tarvitaan jätevesihuollon järjestämistä ja keskittämistä. Tämä käy maalaisjärjen
lisäksi ilmi myös vesihuollon yleis-

suunnitelmasta. Vuonislahdessa
keskitetty verkosto olisi suunnitelman mukaan poikkeuksellisesti
jopa taloudellisesti perusteltua.
Kylän talouksista arviolta 60% on
nyt keskitetyn talousvesiverkoston
piirissä elikkä kylällä tarvitaan vain
jätevesiverkkoa.
Voidaankin perutellusti kysyä,
miten tiheä asuntokanta, miten olemassa oleva verkosto on huomioitu
rakentamiskustannuksissa, käyttökustannukset taas varmaan tuotetun likaveden suhteessa, vai…?
Onhan tietenkin kunnioitettavaa
jos kyläläisemme osallistuisivat
kannattamattomien kustannuksiin.
Uskon kuitenkin, että vesihuoltohanketta on suunniteltu paitsi
intohimoisesti myös asiantuntevasti ja edellä mainittuja asioita on pohdittu perusteellisesti.
Saattaisi kuitenkin olla niin, että
metsien viemäröintiin olisi olemassa asiakkaille edullisimpiakin
järjestelmiä, josko siellä metsissä
olosuhteita asumiselle nykyisellä
menolla tulevaisuudessa juuri
onkaan. Onhan niin, että nuorille
perheille ensiarvoisia asioita ovat
päivähoito, lähikoulu ja toimeentulo. Tähän viemäriasiaankin voisi
merkittävimmällä kuntarakenteen
muuttajalla siis sivistystoimella olla
varmaan oma reseptinsä.

The functions and the purpose of the
Vuonislahti Artist's House Association,
Vuonislahden Taiteilijatalo ry
The most important purpose of the association is to administrate
Hupeli, the Artist’s House in Vuonislahti. The association will run the
residence in the spirit of two local artists, sculptress Eva Ryynänen
and writer Heikki Turunen.
Main ideas and functions of the association:
to collect and maintain archives including material on Eva Ryynänen and Heikki Turunen
to promote research on Eva Ryynänen and Heikki Turunen
to rent residences for artists, writers, and researches
to rent premises for cultural activities
to organize meetings, cultural events, exhibitions and other events
in order to promote the cultural life in North Karelia
Functions accomplished:
Theatre
The producer in the theatre productions:
Olli Tiainen – Suomen sodan sankari (the war hero of Pielinen),
in 2008 and 2009
Nainen tulee maakunnasta – Poetry and prose of Heikki Turunen,
in 2009 and 2010
Research
Co-operation with Eija Komu, literature researcher on Heikki
Turunen’s production
Concerts and exhibitions
Co-operation with “Pielinen soi” series of concerts/Makkonen.
The exhibitons in the village hall in 2008-2010.
Seminars:
Co-operation with the Village Association of Vuonislahti in the
“autumn seminars” in 2006-2010. In 2010 the theme of the seminar
was “West and East meet – are there any differences?”
Awards:
Antti, the award of the local newspaper, Lieksan Lehti, in 2010.

Yksipuolista keskustelua avaten
Reino Kuivalainen

Ohjaajan sana Simpauttajasta 2011
Harjoitukset pyörähtivät käyntiin puolitoista kuukautta sitten. Ja parin harjoituskerran jälkeen jokaiselle oli
sopiva rooli. Työryhmä on innokkaan motivoitunut, ja
itse kirjailijakin on tyytyväinen roolivalintoihin. Eikä
ohjaajallakaan ole pahaa sanottavaa, kun asiat tuntuvat
loksahtelevan paikoilleen.
Projekti käynnistyi vuosi sitten. Kaikki alkoi Heikki
Turusen puhelinsoitosta, ja sen jälkeen kaikki on ollut
yhtä hulabaloota positiivisessa mielessä. Tänä aikana
Vuonislahti on tullut melko tutuksi.
Simpauttaja-romaania lukiessa monet paikat nousevat
konkreettisesti mieleen. Ja pienenä yllätyksenä olen saanut
huomata miten vahva ihailijajoukko Heikki Turusella on.
Vastikään 800 fanin rajapyykki meni rikki Facebookissa.

Ja osalle Vuonislahdesta on tullut ’pyhiinvaelluskohde’.
Ensikesäiseltä esitykseltä odotetaan paljon. Monet
kysyvät, luoko se paineita. Ei tippaakaan. Luotan näyttelijöihin ja työryhmään sataprosenttisesti. Teatterin
tekemisessä on tärkeintä saada aikaan toimiva ja luomiskykyinen työryhmä. Kaikki roolit ovat tarpeellisia, eikä
kukaan ole ylitse muiden. Mitä esitykseen tulee, monet
tulevat löytämään varmasti omat suosikkinsa – oli rooli
iso eli pieni. Ja tietenkin kaikki rakastavat Simpauttajaa,
se on varma. Itse en pysty laittamaan rooleja paremmuusjärjestykseen niin rakkaita ne ovat.
Tässä vaiheessa on vaikea löytää oikeita sanoja. Prosessi
on vielä kesken.

Olemme ideoineet yhdessä, muokanneet murreasua ja
tehneet kevyttä analyysia rooleista sekä näytelmästä. Mikä
on totta, mikä epätotta, ka siinäpä kysymys. Simpauttaja
tulee herättämään suuria tunteita, sen takaan. Se on
romaanille uskollinen eikä petä tv-elokuvan ystäviäkään.
Ketään se ei jätä kylmäksi, ja hersyvää huumoria on
taatusti luvassa.
Ajatuksia herättävää tekstiä, itkua, naurua, rukouksia.
Teatteri on ihmiskunnan peili. Tervetuloa katsomoon!
Hojo Hojo!
Ohjaaja Petteri Wirkkala
Lisäinfoa: www:simpauttaja.net ja
www:vuonislahti.fi

