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Vuonislahdesta
on moneksi
Kun sanomme jonkun miehen tai
naisen olevan moneksi, niin silloin
tarkoitamme vähän ehkä kateellisenakin tuoda esille henkilön monipuoliset taidot. Sellaiset taidot, joita
vain harvoin, jos koskaan on kertynyt
yhdelle. Nyt tämä sanonta sopii erinomaisesti Vuonislahden kylälle ja sen
monille taitaville naisille ja miehille.
Vuonislahdella on kylänä maine
tekijänä ja uudistajana. Mistä tämä
johtuu? Vastaus on mielestäni selvä: kulttuurista ja sen merkityksen
ymmärtämisestä. Ensimmäiset löydökset asutuksen ja kulttuurin jäljistä
Vuonislahdessa ovat ainakin 8.000
vuoden takaa. Tuoreempi asutus on
sekin jo vuosisatojen takaa. Kyllä
maailma on näinä vuosina muuttunut.

Eipä tällä taustalla ole ihme, että vuonislahtelaiset (ja me muut) voimme
tänä vuonna viettää korpikirjailija
Heikki Turusen 40-vuotistaiteilijajuhlaa.
Selviytymisen tahto on vuonislahtelaisille merkillepantava ominaisuus.
Kun siihen liittyy halu katsoa tulevaisuuteen ja kysyä myös muilta, ei
ole ihme, että vuonislahtelaisia kokee
olevansa moni muukin kuin vain ns.
peruskyläläinen.
Kylätapahtumissa ja monissa seminaareissa (muistakaapa tulla Pielisen
altaan symposiumiin 20.9.) on aina
paljon meitä, jotka ovat saaneet vuonislahtelaispistoksen. Ja näitä tulijoita
on myös maan rajojen ulkopuolelta.

Suomalainen yhteiskunta ja sitä myötä
erityisesti meidän kaltaisemme alueet
joutuvat pärjäämään omin neuvoin.
Ei ne mainostetut ”isommat hartiat”
kaikkialle ulotu. Nyt jos koskaan tulemme tarvitsemaan vuonislahtelaisuutta: eteenpäin katsomista, uuden
keksimistä, vanhan kehittämistä,
rajojen yli katsomista – kauaksikin,
kulttuurin tärkeyden ymmärtämistä
ja sen mukaan ottamista. Yksin ei
pitkälle rakenna, mutta näillä vuonislahtelaisilla keinolla saadaan muita
mukaan rakentamaan seuraavia vuosia, seuraavia polvia varten.

pidemmäksikin ajaksi.
Ja kun käytte tai olette jo Vuonislahdessa, niin käykääpä myös Lieksassa.
Pirteässä 40-vuotisjuhlaansa viettävässä Kolin ja Pielisen kaupungissa.
Kaupungissa, jota voidaan kutsua
myös Pohjois-Karjalan patsaiden
kaupungiksi. Onhan meillä runsain
määrin arvokkaita veistoksia, pelkästään keskustassa lähemmäs kymmenkunta alkaen kreivi Brahen, Vonkamiehen, Kaupan kaivon jne. patsaista.
Tulkaapa veistoskierrokselle.
Parhainta menestystä Vuonislahden
kylälle ja kyläläisille toivottaen

Tämä lehti kertoo sanoin ja kuvin
miksi Vuonislahdelle kannattaa tulla
ja miksi sinne kannattaa jäädä päivää

Esko Lehto
kaupunginjohtaja

VUONISSOIKOON 2013
Talven hiljaiselo on ohi
Useasti käytetty ilmaisu on tuo ”talven hiljaiselo”. Silloin ei ikään kuin
tapahdu paljoakaan, vaan on aikaa hissutella kotosalla, lämmitellä uunia
ja tehdä puhdetöitä – rauhalliseen tahtiin tietysti.
Ja mitenkä sitten täällä meillä?
Jos vähän kerrataan mennyttä talvea Vuonislahden hiljaisessa maalaiskylässä. Jos pidetään kylän ajanlaskuna, vaikka sitä, että ns. talvikausi
alkaa Muikkumarkkinoiden jälkeen syys-lokakuun vaihteessa.
Laulu- ja soittoryhmä Vuolaset olikin jo aloittanut kokoontumiset
keskiviikko-iltaisin syyskuun puolella, koska kansalaisopiston ryhmät
aloittavat silloin. Vuolasten johdolla laulettiin myös yhdessä kahtena
iltana loka- ja marraskuussa. Marraskuun illan yhteydessä pidettiin myös
pienet joulumyyjäiset sekä arpajaiset. Lokakuun alussa kasattiin sitten
seurojentalolle noin kymmenet kangaspuut ja innokas räpätätien joukko
aloitti suoltaa mattoja, poppanoita , verhoja, huiveja ja liinoja.
Viralliset käsityöpäivät olivat maanantai-keskiviikko, jolloin ohjaaja Tarja
oli paikalla, mutta eihän se kutojille riittänyt – ei alkuunkaan. Ainakin
torstaina oli lähes koko joukko työn touhussa ja innokkaimmat vielä
viikonloppunakin. Ja kävihän osa porukasta viettämässä myös tiistaiiltoja ompeluseurassa samassa paikassa.
Marraskuussa oli Isänpäivän merkeissä erilainen ”juhla”. Isänpäivän
aattona sytytettiin tanssilavan pihalle nuotiotulet ja kokoonnuttiin katsomaan sirkuskoulun esityksiä, laulamaan ja nauttimaan makkaroista ja
pusukahveista.
Seuraavalla viikolla LaiffiaLandelle –hanke järjesti kyläillan, jossa pohdittiin kylän palveluja sekä mm. tietotekniikan kehittämistä kuituverkon
muodossa.
Myös Joulujuhlan ohjelmaharjoitukset alkoivat näinä aikoina. Juhla
järjestettiin perinteisesti seurojentalolla. Vuolaset ja pieni näyttelijäjoukkue
sekä rokkibändi huolehtivat ohjelmasta, iso joukko kyläläisiä puuron ja
kahvin keitosta sekä tarjoilusta. Joulukausi päättyi vuoden viimeisenä
iltana Kukossa vietettyyn Ilotulet –tapahtumaan, Äänitorven julkistamiseen sekä ilotulitukseen.
•••
Uusi vuosi 2013 alkoi yhtä hiljaisesti. Kukossa oli kaksi taidenäyttelyä
putkeen, ”Kirjan uusi elämä” sekä Leena Jukolan ”Lapsia ja maisemia”.
Pielinen soi – kamarimusiikkifestivaalin kaksi konserttia olivat Paaterissa
tammikuun alussa ja sen jälkeen matkustettiin Lauttasaareen kuuntelemaan musiikkia heidän kirkossaan.
Kukossa katseltiin vilmi-illoissa kylällä tehtyjä videotallenteita mm.
Muikkumarkkinoilta aikojen takaa sekä televisioon kylällä tehtyjä ohjelmia,
joissa itse kukin saattoi olla esiintymässä. Vilmi-iltoja oli kolme ja sen
lisäksi Reino Turunen näytti Herranniemessä yhtenä iltana omia töitään.
Pielisen jäähiihto järjestettiin yhtenä päivänä helmikuun lopulla.
•••
Ja taas yhteislaulettiin Vuolasten kanssa kaksi kertaa (helmi- ja huhtikuussa). Kylän eri yhdistykset tietysti myös pitivät kokouksiaan talven aikana,
vaikka ei olisi millään viitsinyt lähteä sieltä uunin kupeelta minnekään.
Onneksi nyt alkaa kesä ja kylässämme alkaa olla vähän enemmän
erilaista toimintaa…!
Muisteli kiireettömästi Maija Jaatinen

Pelimannien soittojuhla VuonisSoikoon aloittaa jälleen
Vuonislahden kesän 8.-9.6.2013.
Viikonloppuna on yleisöllä mahdollisuus nauttia pelimannimusiikista monissa
yhteyksissä. Lauantain taimikirppis Tyynelän torpalla aloittaa soitannan, musiikki soi
iltamassa karavaanialueella ja Vuonislahden lavalla, jossa myös sirkustaiteilija esiintyy.
Sunnuntaina pelimannit avaavat musiikillaan Vuonislahden tämän kesäkauden
kesätorin.
Ohjelma-aikataulu
la 8.6.2013
klo 12.00 - 15.00
			
klo 15.30 - 16.30
			
klo 17.00 – 19.00
klo 19.00		
			
			

Tyynelän Torpan Taimikirppis
(Tiensuuntie 85b)
Musiikin, lettukahvien ja keiton nauttimisen välillä voi ostaa,
vaihtaa taikka myydä taimia.
Puskasoitto Rekiniemessä
(SFC-alue)
Tanssitupa Vuonislahden lavalla
Iltamat lavalla, jossa mukana
myös sirkustaiteilija Karoliina
Turkka

su 9.6.2013
klo 11.00 – 13.00
			

Vuonislahden kesätori
(Avajaiset klo 11.00)

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
044 368 4523 tai 041 491 1442
Pohjois-Karjalan kansanmusiikkiyhdistys ja Vuonislahden kyläseura

Vuonislahden kyläseura ry
Y 1560043-9
81590 Vuonislahti
vuonis@vuonis.net
http://www.vuonislahti.fi
Puheenjohtaja Anu Penttinen p. 050 3616 356
Sihteeri Maija Jaatinen p. 041 576 3849
Vuonis-kylämatkailuverkosto / Osuuskunta Vuonis
Puheenjohtaja Tapio Nevalainen p. 0400 482 949
vuonis@vuonis.net
SF Caravan Pielisen Karjala REKINIEMI
Puheenjohtaja Aulis Nevalainen
p. 0400 278035

Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Puheenjohtaja Markku Tanner
p. 0400 307 189
Yhteydet p. 0400 170 255
tai taiteilijatalo@vuonis.net
Vuonislahden Martat ry
Puheenjohtaja Leena Vallius
Vuonislahden Urheilijat ry
Puheenjohtaja Kari Saarelainen
Vuonislahden työväenyhdistys ry
Puheenjohtaja Leena Vallius

