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Qtamo-maalarit jo
15 vuotta
maalausreissuja
Q-tamomaalarit on n.10-hengen
ryhmä taiteen tekemiseen hurahtaneita ihmisiä. Alkusysäyksen
ryhmä sai kansalaisopiston maalausryhmässä, missä virisi keskustelu taideleirin pitämisestä kesällä
luonnon helmassa. Ensimmäinen
maalausviikonloppu järjestettiinkin jo samana kesänä viisitoista
vuotta sitten Kitsissä. Alkuvuosina maalausmatkat suuntautuivat
pääasiassa lähiympäristöömme
mm. Kolille, Kelvänsaareen,
Höljäkkään ja Lappiin.
Syödessä nälkä kasvaa sanotaan,
ja niin kävi myös meille. Alettiin
miettiä mahdollisuutta tehdä
maalausreissu ulkomaille. Niinpä
seuraava matka suuntautuikin
Saarenmaalle Viroon. Sen jälkeen
olemme olleet maalaamassa Tankarin majakkasaarella, Ranskan
Provencessa, Kroatiassa ja nyt
viimeksi Italian Carmignanossa
viime lokakuussa.
Aina kaikki ei ole mennyt
suunnitelmien mukaan. Vuonna
2010 olimme Provencessa, kun
tulivuorenpurkaus Islannissa pysäytti Euroopan lentoliikenteen,
ja me jouduimme viettämään
lisäviikko Nizzassa.
Matkamme Italian Carmignanoon Toscanan alueelle viime
lokakuussa jäi varmasti koko porukalle lähtemättömästi mieliimme. Saimme viikon ajan nauttia

auringon lämmöstä, viinistä,
upeista maisemista ja toistemme
innostavasta seurasta. Talo, jossa
asuimme, sijaitsi korkealla rinteellä keskellä viiniviljelmiä, josta
avautuivat upeat maisemat. Aamuaurinko värjäsi koko tienoon
upeaan punaan. Iltaisin auringon
laskettua Firezen valot loistivat
vuorten välistä…
Jo alkuvuosina teimme ryhmälle
oman laulun, jossa lauletaan:
”mikä meitä yhdistää, mikä maalaamaan ajaa”. Tänään siihen
on helppo vastata; meri, vuoret,
tunturit, kukat, eläimet, uudet
maisemat ja kokemukset, kaikki
josta ammennamme voimaa taiteen tekemiseen.
Menneitä reissuja muistellen ja
seuraavaa suunnitellessa tervetuloa näyttelyymme Vuonislahden
kylätoimintakeskus Kukkoon.
Suvi Komsa ja
Heikki Elme

Taiteilija ikuistaa Italian maisemia, kuvat Tuuli Meriläinen.

Kalastus - mitä lupia tarvitsen

Kalasta ja nauti
Suuren suosion viime kesänä
saanut koko perheen tapahtuma palaa jälleen! Rekiniemen
karavaanarit järjestävät yhdessä
Vuonislahden kyläseuran kanssa
puuhaa ja maukkaita makuja kalan
merkeissä koko päiväksi.
Aamutuimaan on ongintakilpailu Salmensiltojen ympäristössä ja
siitä siirrytään karavaanarialueelle
palkintojen jakoon. Rekiniemessä

alkaa klo 11 Wanhan ajan tori.
Samaan aikaan siellä valmistetaan erilaisia kalatuotteita yleisön
maisteltavaksi. Tunnelmaa tuovat
Pielinen Soimusiikkifestivaalin
soittajat ja jos huikoo kannattaa
vatsansa täyttää makoisalla lohikeitolla.
Illalla Lionsit järjestävät Vuonislahden lavalle herkkujensulattelutanssit.

Suomessa on kalastuslakiin perustuva kalastuksenhoitomaksujärjestelmä. Sen seurauksena
kalastajan on yleensä, varsinaisen
kalastusluvan lisäksi, suoritettava
valtion kalastuksenhoitomaksu.
Varsinaisen kalastusluvan lisäksi
18-64 -vuotiaiden on suoritettava
valtion kalastuksenhoitomaksu. Sen sijaan apulaiset, kuten
verkonsoutajat, eivät tarvitse
kalastuslupia, kunhan he eivät
käsittele pyyntivälineitä tai saalista
pyyntitapahtuman yhteydessä.
Kalastuksen hoitomaksun suuruus on vuonna 2015 24 €/vuosi
taikka 7 €/7vrk.
Kalastuslupatarve on siis sidoksissa harjoitettavaan kalastusmuotoon sekä myös kalastajan ikään,
joten lupatarvetta on järkevin
pohtia kalastustapa- ja kalastajakohtaisesti.
Onkiminen ja pilkkiminen ovat
jokamiehenoikeuksia, joiden
harjoittamiseen kalastuslaissa
säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa.
Onkiminen ja pilkkiminen ovat
kiellettyjä lohi- ja siikapitoisten
vesistöjen koski- ja virtapaikoissa ja vesialueilla, joissa kalastus
on kielletty muun säädöksen tai
määräyksen nojalla.
Muuhun kalastukseen, kuten
verkko-, katiska-, nuotta- ja
troolikalastukseen tarvitaan aina,
iästä riippumatta, vesialueen
omistajan lupa. Sama koskee myös
ravustusta.
Yleensä verkko- ja katiskalupia
myyvät osakaskunnat tai niiden

edustajat. Pyydyskohtaisia vesialueen lupia voi ostaa mm. Vuonislahden Kylätoimintakeskus

Kukosta.
Lainaus: Maa- ja metsätalousministeriö

