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Siiri ja Aimo Honkanen
kertoilevat

Rekiniemi

Halvat kaasut!
Lieksan asema-alueella

Lieksan Leipomon kahvio-konditoria
Pielisentie 31,
puh. 521 777

KEIDAS KESKELLÄ KAUPUNKIA
• KEITTOLOUNAS klo 11 – 14
Avoinna
ma-pe 6 – 17
			
la
9 – 14
Aamiainen katettuna arkisin klo 6 – 9
Uunikuumat piirakat tarjolla sekä aamiaisella että lounaalla
”Meiltä karavaanarialennus”

		

Suomen suurin autoliike.

Siiri ja Aimo Honkanen (SF
6949) ovat liittyneet jäseniksi
1976 ja ovat siitä alkaen olleet
mukana aktiivisesti Rekiniemen
ja karavaanareiden toiminnassa.
He ovat edelleenkin aktiivisesti
toimivia jäseniä Rekiniemessä.
Yhdistys on ollut Lieksan
kaupunkiin yhteydessä tiiviisti
alusta lähtien oman alueen
saamiseksi. Huhuna kuultiin,
että Rekiniemen alue olisi
myynnissä, mutta kun tuli ilmi,
että se on pohjavesialuetta, niin
myyntiaikeet olivat rauenneet.
Kylätoimikunnan puheenjohtaja
Lauri Kuivalainen näki kauemmas ja ajatteli asiaa pitkäjännitteisesti. Kylä hiljenee, tarvitaan
uutta eloa kylälle ja karavaanarit
toisivat sitä.
Alueesta olivat muutkin yhteisöt kiinnostuneita. Kylän
vaikutus on ollut keskeinen
alueen saannissa karavaanareille. Kun alue sitten saatiin, alkoi
sen rakentaminen ja paikkojen
tasoittaminen.
Miettisen Ramilla oli tietty
paikka naisten saunavuoroilla,
jossa hän mielellään puuhasteli.
Paljon hauskoja juttuja palautuu
mieleen niiltä ajoilta.
Ensimmäisenä iltana, kun
mentiin alueelle, niin Vuonislahden pojat harjoitteli siellä
moottoripyörillä. Kun sanottiin,
että tämä on meidän alue, niin
pojat jätti meidät rauhaan. Kerran grillillä sinapit oli puristeltu
lattialle, mutta muuta haittaa
ei ole ollut.
Aloitettiin siis raivaaminen
ja rakentaminen. Keskiyöllä
aloitettiin raivata Jauhiaisen
rantaa, vesakko oli niin sakea,
ettei rantaa näkynyt. Porukkaa
oli, työkoneita saatiin vuokralle,
tasoiteltiin aluetta. Melkoinen
kasa puuta oli saunan luona. Kun
kalastettiin, niin minkit kantoivat
kalan jätteitä puukasan alle.
Sauna tuotiin siirtolavalla, rakennettiin saunan eteinen.
Hukkupuista tehtiin grilli, jossa
olin mestarina. Myöhemmin
tehtiin savustuspöntöt. Tiehomma toteutui, kun tuli pohjoisesta silloinen TVL:n insinööri
matkailuautolla, ja hän sanoi,
”minäpä kerron teille uutisen”,
tehdään vartioitu ylikäytävä
sekä tie Rekiniemeen, joka myös
päällystettiin.
Alueella ei ollut kunnollista
juomavettä, mutta sitten tuli
Vuonislahden kylälle vesiosuuskunta, ja siitä lähtien on ollut
erittäin hyvä vesi, jota olen
mainostanut kävijöille Suomen
parhaana vetenä. Monet ovat
ottaneet sitä mukaansakin
lähtiessään matkalla eteenpäin.
Kättely matkailijoita vastaanotettaessa otettiin käyttöön,
josta on saatu paljon myönteistä
palautetta. Kun puuliiteriä tehtiin, Pakarisen Torsti sanoi, että
miten näette tehdä sitä. Sitten
petromaksi vedettiin puuhun
ja liiteri tehtiin valmiiksi yötä
myöten.
Alue oli 80-luvulla erittäin suosittu, vaihtuvuus oli n. 60 vaunua
päivässä ja paikalla oli toistasataa vaunua. Sauna tehtiin -86
ja kokoustila. Talkoohenki oli
korkealla, kun kannettiin majan
hirsiä mäelle.
Niin se oli kuin muurahaiset
työssä, hirsi olalla noustiin jonossa mäkeä ylös.
Monenlaista tapahtumaa ja
tarinaa ja asiaa liittyy näihin 30
vuoteen Rekiniemessä. Mukavaa on ollut nähdä Rekiniemen
kehittyvän ja olla mukana
toiminnassa tai viettää aikaa,
tavata tuttuja vuosien ja vuosikymmenien varrelta, heittää
juttua, kalastella tai olla vaan.

suomen
koulutusrengas
KOULUTUSTA MONIPUOLISESTI
YMPÄRI SUOMEN
* Ajotapakoulutukset
* Ammattipätevyyskoulutukset
* Erilaiset korttikoulutukset
KYSY LISÄÄ! 0400 184 893
juha.nevalainen@koulutusrengas.fi
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Renkaat + asennukset
Auton huolto ja korjaus
Tuulilasit + asennus
Tarvikkeet + työt
Kahvio
Nestekaasut

Timitrantie 1 81720 Lieksa
Puh. 0400 519 044, (013) 523 222
fax (013) 521 990

www.lieksanrengas.fi, septaito@kuljetusvaananen.fi

Ahvenisen Kioski
kesäkahvila 518 tien varrella,
kauniilla paikalla
Ahvenisen sillan kupeessa.
Hyvää kahvia ja
maukkaat kahvileivät –
myös mukaan –
sekä jäätelöä
Avoinna:
toukokuusta – elokuun
loppuun.
Tervetuloa!

