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Rekiniemi

Rekiniemeen!
SF-Caravan Rekiniemi tulee olleeksi Lieksan Vuonislahden Rekiniemessä 30 vuotta tänä

vuonna.
Vanhaan hiekkamonttuun, Santamäkeen, Vuonislahden kylän vahvalla myötävaikutuksella on
syntynyt tasokas karavanleirintäalue. Alueen rakentaminen metsittyneeseen paikkaan on tiennyt
tuhansia talkootyötunteja. Mutta innokkuutta yhteishenkeä rakentaa aluetta on ollut kiitettävästi, ei
sitä muutoin olisi syntynytkään. Erityisen kiitollisia
olemme niille ”karavanveteraaneille”, jotka ovat
uurastaneet aikoinaan alueen rakentamisessa. On rakennettu, pidetty välillä
juhlia, osallistuttu ahkerasti karavaanareiden toimintaan. Naistoiminta osaltaan on pitänyt huolta suuhunpantavasta, talkoissa ja eri tilaisuuksissa. Siitä
se Rekiniemi henki on syntynyt, jolle on kysyntää edelleen ja vahvasti. Edelleen
työ ja alueen ylläpitäminen on talkoo- ja vapaaehtoistyön varassa. 1980 -luvulla
alue on ollut erityisen suosittu, ja kesällä alue on useasti täynnä kävijöistä.
Kun tulin mukaan 1990 -luvun lopulla, oli yleisesti talkoo- ja tekemisen
meininki hiipunut ja vastuu toiminnasta oli jäänyt yksien harteilla. Hiipumista
toiminnassa tapahtui muutoinkin järjestöelämässä ja yhteiskunnassa. Mutta
nyt eletään parempia aikoja siinä mielessä. Erityisesti vastuuta alueesta kantaa yhdistyksen hallinto, mutta käytännössä vastuu on meillä kaikilla viedä
asioita eteenpäin yhdessä. Yhdessä toimintaa pohtien, suunnitellen, päättäen
ja sitten tehden.

Kehittämistä asiakaspalautteen ja ajan vaatimusten pohjalta
Olemme investoineet alueen kehittämiseen kuunnellen kävijöiltä tullutta
palautetta, olemme yrittäneet vastata nykyajan vaatimuksiin, mutta säilyttää
alueen rauhallinen leirintäaluemainen luonne. Kehittäminen on tapahtunut
yhdistyksen taloudellisten ja henkisten voimavarojen mukaan. Kävijöiltä tullut
palaute on myös tärkeältä osaltaan rohkaissut meitä eteenpäin. Nyt tahtia
voi investoinneissa jo höllentää, mutta tarpeita tietenkin on vielä olemassa.
Ensi vuonna tulee vesi- ja viemärijärjestelmä Vuoniskylien vesisosuuskunnan
toimesta, olemme päättäneet liittyä siihen. Puustoa harvennettiin viime syksynä.
Maansiirtotyötäkin on suunnitelmissa, nostetaan mm. ”Lemmenlaaksoa” ja
toiveena on muutaman lammikon täyttö.
Olemme olleet kiinteässä yhteistyössä Vuonislahden kylän kanssa, kuulumme
kyläseuran hallitukseen. Vuonislahti on vireä kylä, jossa varsinkin kesäaikaan
on tapahtumia moneen lähtöön mm. lavatanssit, Vuonis-teatteri jne. Kylällä
on myös palveluja, ruoka- ja kahvipaikka Soroppi, Kestikievari Herranniemi
A-oikeuksin, nähtävyyksiä Paateri ym. Simpauttaja, kylän kirjailijan Heikki Turusen tuote, pyörii kotimaisemiensa teatterissa kesällä 21.-29.7, 10 näytöksen
verran. Muikkumarkkinat järjestetään 25. kerran syyskuussa. Olemme hoitaneet
em. tilaisuuksien liikenteenohjauksen. Kalavedet ja marja- ja sienimaat ovat
äärellään ja tietysti Kolin kansallismaisema on aivan tuntumassa.
Vietämme 21.7.2012 alueen 30 -vuotis juhlapäivää. Juhlasta ja alueemme
muistakin tapahtumista kerrotaan tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.
Kiitos kaikille Rekiniemen eteen uurastaneille, kävijöille, yhteistyökumppaneille!
Lämpimästi Tervetuloa Rekiniemeen - viihtymään.
Aulis Nevalainen
puheenjohtaja

Itä-Suomen
ensimmäisen
karavaanareiden
oman leirialueen Rekiniemen
perustajat muistelevat
Leena ja Juhani Mainela ovat pitkän
linjan karavaanareita. Mainelat ovat
liittyneet karavanyhdistyksen jäseniksi
vuonna 1975, yhdistys on perustettu v
1976. He ovat perustajajäseniä. Mainelat ovat reissanneet vaunun kanssa
noin 37 vuotta ja n. 260 000 kilometriä
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Keväällä ollaan reissussa 6-8-viikkoa,
kesällä ainakin kahdeksan viikkoa. Nykyisin toisena kulkuvälineenä ja vaunun
veturina on lisäksi retkeilyvaunu, joka
on varusteltu inva-varusteilla.
”Ainoa karavanlippu oli meillä ja
meidän lippu naulattiin Mäntyjärvellä,
perustamassa oli silloin 11 vaunukuntaa. Meitä perustajajäseniä matkailee
enää kaksi, me ja Honkaset” – Leena
ja Juhani kertovat.
”Omaa aluetta etsittiin kovasti. Kysyttiin Ahvenista Enosta, Hämeenjärveä
Jongunjoelta, Koitereen Helmessä
oltiin kolmisen vuotta.” – Juhani jatkaa.
Rekiniemen karavanalue perustettiin
1982.
Juhani muistelee: ”Minä ja Vaakanaisen Antti käytiin ensi kerran alueella.
Sanottiin, että tämmöinen Rekiniemen
paikka on olemassa, jonka jälkeen
paikalla kävi muita yhdistyksen puuhaihmisiä. Vuonislahden kylä oli alusta
lähtien mukana puuhassa aktiivisesti ja
varsinkin, kun neuvottelut kaupungin
kanssa eivät sujuneet.”
”Alueella oli pientä taimikkoa, vanha
soramonttu, hyvinkin autio. Kun sitä
katseltiin niin ajateltiin, että kyllä se
tässä on sille porukalle paikka. Alkutyötä ei ollut niin hirveän paljon, mutta
jouduttiin tekemään muutamilla alueilla maankorotustyötä kaivinkoneella.
Alusta lähtien Miettisen ”Ramin”
ja Siikkosen ”Tapsan” rooli oli suuri
aluetta rakennettaessa. Suurimpia töitä
oli saunan ja grillin siirto Koitereelta.”
”Asuntovaunu oli ensimmäinen
leiritoimisto, sen jälkeen pieni mökki.
Nykyinen on tehty vuosikymmenen
vaihteessa. Sähköt saatiin heti alkuun
rakennuksiin ja asuntovaunuille. Sitten
seurasi WC:n rakentaminen.”
”Alueelle saatiin mahtumaan n. 100
vaunupaikkaa, kun vaunut olivat pieniä,
eikä ollut etutelttoja. Alussa toiminta
oli vilkasta, päivittäin oli 40-50 vaihtoa. Rekiniemi oli Itä-Suomen ainoa
alue, ja omia alueita oli vain 5 koko
Suomessa. Astiantiskauspaikka oli
saunalla, järvestä tuli vesi, sittemmin

rakennettiin kaivo. Kun vesiosuuskunnan vedenottamoa rakennettiin, olin
rakennuttamassa pumppaamoa ja
runkolinjoja.” –Juhani kertoilee.
”Vaunupaikkojen suhteen kovin
paljon ei tehty maansiirtotöitä. ”Karjalan kangas” ja ”Riviera” nostettiin
ylemmäksi kosteuden takia. Matti
Hytönen ja Matti Saarelainen urakoivat
viikonlopun, kun aluetta nostettiin.
Tietysti talkoolaisia oli.”
”Viikonlopulla talkoolaisia oli paljon. Kaikki halusivat kehittää aluetta,
innostus näkyi pitkään. Kemiallinen
puhdistamon on rakennettu 2000
-luvun vaihteessa. Vaunualueelle ei
annettu rakentaa omaa aluetta vaunun
ympärille -loosia, niin se olisi vienyt
muutamien vaunujen tilan.”

Kättely käyttöön…

”Kyläläisiä osallistui myös paljon
talkoisiin aluetta rakennettaessa. Rekiniemen henki on ollut hyvä ja Rekiniemi
on ottanut käyttöön ensimmäisenä
tulevan matkalijan kättelyn. Olin sitä
ottamassa käyttöön kertoon Juhani ja
jatkaa, että myöhemmin siitä on tullut
käytäntö monelle alueella. Alusta lähtien väkeä kokoontui keskellä aluetta
tarinatuokioihin. Avuliaisuus kuuluu
edelleenkin alueen hyviin ominaisuuksiin. Hyvän sanan vieminen alueesta
ja Lieksasta muualla liikuttaessa on
tärkeää. Alkuvuosina tehtiin retkiä eri
puolille Lieksaa, joissa esiteltiin aluetta
ja karavantoimintaa.”
Kylän tapahtumiin karavaanarit ovat
osallistuneet alusta lähtien. Tapahtumien liikennejärjestelyjen hoitaminen
on muodostunut aivan tavaramerkiksi.
Mainelat korostavat, että rautatien
tasoristeyksen suojalaitteiden saanti
on Honkasen Aimon ansiota, jonka rooli
on muutoinkin suuri alueen kehittämisessä. Junan näkyviin tulosta kuluu
8 sekuntia, kun juna on risteyksessä.
Mitä Rekiniemi tänään?
”Järven kannaksella sijaitseva Rekiniemi on rauhallinen luontopaikka,
jossa on kaikki tarvittavat palvelut
taustanaan mahtavan Kolin maisemat.
Turusten kauppa oli maan kuuluisimpia
karvaanaripiireissä, jossa jos jotain
kysyttyä ei ollut sinä päivänä, niin
seuraavana päivänä kyllä oli. Kauppa
oli monella tapaa tärkeä piste kylällä,”
Mainelat hehkuttavat.
Aulis Nevalainen

