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Rekiniemi

Savolainen
viihtyy
karjalaisten
seurassa
Matkustan Kuopiosta Rekiniemeen aina silloin kuin se on ajallisesti mahdollista. Ensi kosketus Rekiniemeen oli myöhäsyksy, noin kahdeksan vuotta sitten.
Läpikäytävän tie teki tepposet, vanhan vaunun akku oli siirtynyt paikaltaan,
pystypannu ei lähtenyt käyntiin. Hämärissä ilman taskulamppua käsikopelolla
akkukenkä palautui paikalleen, valot palasivat ja pannu lähti toimimaan. Syy
Rekiniemen valintaan oli hyvät marjamaat serkkuni Ossi Kosoman suosituksesta.

Tervetuloa
Rekiniemeen!
Olemme tehneet ensimmäisen kerran karavanalueena yhteisen lehden Vuonislahden kylän
kanssa alueestamme, kylän ja lähialueen matkailullisista ja muista tapahtumista ja palveluista
tiedottamiseksi. Sijaitseehan alueemme Rekiniemi
aivan Vuonislahden kylän tuntumassa ja osallistumme kylän tapahtumiin monin eri tavoin. Ihan lähialueella sijaitsee taiteilija
Eeva Ryynäsen ja kirjailija Heikki Turusen työn kunnioittamiseksi noussut Taiteilijatalo, jossa kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijat ja taiteilijat voivat kauniin
luonnon helmassa ja rauhassa tehdä työtään kulttuurin hyväksi.
Rekiniemen alue tulee olleeksi ensi vuonna 2012 kolmekymmentä vuotta
Vuonislahden Rekiniemessä. Alue on vuokrattu Lieksan kaupungilta ja Vuonislahden kylän myötävaikutuksella saaneet tämän alueen hallintaansa.
Kolmenkymmenen vuoden aikana entiseen hiekkamonttuun, ryteikköön Pielisen ja Jauhiaisen väliselle kannakselle rakennettu alue on tiennyt tuhansia
ja tuhansia talkootunteja.
Aluetta on voimakkaasti kehitetty kävijäpalautteen ja voimavarojen mukaan. Esim. grilli, jossa kesäaikana on ruuanlaittomahdollisuus, on uusittu.
Varastorakennus on rakennettu. Uudet kolme suihkua valmistuivat 2009
huoltorakennuksen jatkeeksi. Leiritoimisto laitettiin lämpimäksi.
Viimeisin suuri ponnistus tehtiin vuodenvaihteessa. Saunaremontti, jossa
entisestä jäi vain vanhat hirret. Saunaa ja pukuhuonetta suurennettiin kesäterassille päin ja rakennettiin uusi terassi jatkeeksi. Tämä oli kova ponnistus
niin työnä, joka teetettiin vieraalla ja itse oltiin mukana ”kykyjen” mukaan,
mutta myös taloudellisesti. Saunasta tuli sellainen kun siitä haluttiin, löylyt
ovat olleet makeat ja muutoinkin tilat ovat toimivat.
Investoinneissamme ja kehittämisessä on pidetty tärkeänä näkökohtana sitä
että rauhallisuus alueellamme säilyy. Siitä on saatu myönteistä palautetta
kävijöiltä. Alueellamme on 112 valosähköpaikkaa ja muutamia lämpösähköpaikkoja, huolto- ja muut tarpeelliset tilat.
Kesä 2011 tulee olemaan vilkas Vuonislahdessa. Kirjailija Heikki Turusen
esikoisteos Simpauttaja palaa Vuonislahteen Herranniemen kesäteatteriin
15. – 30.7 2011, 15 näytöstä. Yhdistyksenä järjestämme Simpauttajatreffit
20.-21.7. Tulemme hoitamaan myös liikennejärjestelyt teatteriesitysten aikana.
Viidet lavatanssit Vuonislahden lavalla n. 1 km Rekiniemestä, mahdollistavat kesän aikana tanssihalujen tyydyttämisen. Matkailullisesti Lieksa tarjoaa
mahtavat puitteet. Täältä löytyvät kuuluisat Ruunaan kosket, jossa voi kalastaa, vaeltaa, laskea koskia veneellä ja kumiveneellä. Patvinsuon mahtava
kansallispuisto, Koli monine ulottuvuuksineen, Vuonislahdessa Paateri, Eva
Ryynäsen ateljee, Pielisen museo. Hyvät kalastusmahdollisuudet, mm. alueellamme on yhdistyksen puolesta uistelulupa, sekä veneet käytössä, marjastus-,
sienestysmahdollisuudet, puhdasta luontoa ja luonnonrauhaa. Lieksan ja
Vuonislahden monipuoliset tapahtumat tarjolla. Kävijäthän ne tekevät tästä
toiminnasta sen tärkeimmän.
Tervetuloa KOKEMAAN JA NAUTTIMAAN Rekiniemeen.
Aulis Nevalainen, puheenjohtaja

Aamun valjetessa paljastui, että leirialuehan on Pielisen ja Jauhiaisen välissä
kauniilla paikalla Ukko Kolia vastapäätä. Ensimmäisen kerran näin syksytaivaalla muuttomatkalla olevia villihanhia tuhatpäisinä auroina lentämässä kohti
etelää. Kerättiin puolukat, mutta Ossin kanssa innostuimme tarpomaan mahtavia karpalosoita ja olemme saaneet useana vuonna runsaat saaliit ahkeran,
mutta antoisan tarpomisen tuloksena. Tervastulilla keitetyt pannukahvit ja
paistetut makkarat ovat olleet tämän erämaaluonnon kohokohtia, serkkuni
kanssa olemme viihtyneet täällä erinomaisesti.
Myönteinen kokemus Rekiniemestä vuoden kokemuksen jälkeen teki minusta
yhdistyksen jäsenen. Ja sen jälkeen minut on täällä valittu pilkeasioiden (polttopuu) vastaavaksi. Nimikin on annettu ”Pilkekari”. Asuinpaikan etäisyydestä
huolimatta olen mahdollisuuksien mukaan osallistunut yhdistyksen toimintaan
ja olen tehnyt sihteerin tehtäviä muutaman vuoden. Hämeessä syntyneenä,
Savossa kasvaneessa ja kesiä Pohjois-Karjalassa viettäneenä katson kuuluvani
karjalaisten joukkoon. Minut täällä otettu lämpimästi vastaan. Savolaisen koulutuksen saaneena tänne on ollut helppo kotiutua. Tervetuloa Rekiniemeen.
Kari Hirvensalo
sihteeri

Vuonislahden terveiset
Kylään tuli outoja ihmisiä, ne liikkuivat laumoissaan, olivat omissa oloissaan ja nurkissaan. Näin hiukan Simpauttajan tekstiäkin mukaillen saattaisi
ajatella kylällä ihmeteltävän uuden ihmisryhmän tuloa noin 30 vuotta sitten
Vuonislahteen.
Silloiset kylätoimijat näkivät kuitenkin tulevaisuuteen ja yhdessä karavaanareitten kanssa ajoivat kaupungin taholla läpi mahdollisuuden saada
Rekiniemestä, sen vanhasta soramontusta, itselleen leirialueen. Silloin oli
syntynyt aavistus tulevasta ettenkö sanoisi paratiisista.
Karavaanarit näkyvät kylän elämässä, kylällä he ovat asukkaina osana kyläläisiä. Tuo yli kuudentuhannen vuosittaisen yöpymisen leirikunta on uskomaton
voimavara. Toisaalta se asettaa Vuonislahden kylälle myös haasteita, haasteita
palveluiden luomiselle ja toimintaympäristön elinvoimaisuudelle eli juuri sille
osalle kylää, joka on itsessään kovassa ympäristön paineessa. Tämän takia
ei ole samantekevää annammeko kunnallisten palveluiden kaikota, ei ole
samantekevää missä kunnossa tieyhteyksiä pidetään, eikä ole samantekevää
kuinka yhdessä kylämatkailukylää rakennetaan.
Kyliltä odotetaan pitkäjänteisyyttä elinkeino- ja palvelutuotantoon satsaamisessa. Vuonislahdessa rakennetaan pitkäjänteisesti matkailuelinkeinotoimintaa, meillä on siihen kaikki edellytykset olemassa. Me kyläläisinä emme
kuitenkaan mahda mitään lyhytnäköiselle verovaroin toimivalle hallintokoneistolle. Yhteistoiminnan kautta voimme ja jaksamme sietää palveluiden
keskittymistä, rapistuvaa tieverkkoa, menetettävää mahdollisuutta saada
Koli-yhteys ympärivuotiseksi jne. Yhteistoimin me jaksamme toivoa parempaa ja tehdä työtä paremman huomisen eteen sekä ennen kaikkea elää tätä
elämäämme täysillä.
Nyt kun Pielinen on avautumassa ja Koli, jäätien sulaessa, sulkeutumassa
venematkan päähän, toivotan uudistuneelle Rekiniemelle pitkää ja antoisaa
taivalta niin karavaani-perheiden että kylän onneksi.
Reino Kuivalainen
Hanke- ja tiedotusvastaava
Vuonislahden kyläseura ry

