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Lieksan kaupungin julkinen KIMPPAKYYTILIIKENNE
LIEKSA-PAATERI-VUONISLAHTI-LIEKSA
aikataulut ja maksut ajalla 20.7.2015 – 31.7.2015.
Kyytimaksut: 7 €/ hlö/ suunta, meno-paluu –lippu 14 €/hlö
Kimppataksi liikennöi 2 kertaa päivässä.
Arkipäivinä:
1)
LIEKSA – Lamminkylä – Märäjälahti – Paateri - Vuonislahti - LIEKSA
klo 9:30		
klo 10:00 klo 10:15
klo 10:45
2)
LIEKSA - Vuonislahti – Paateri - Märäjälahti - Lamminkylä - LIEKSA
klo 15:30 klo 16:00
klo 16:15
klo 16:45

Kyydillä kylille ja takaisin
Lieksan Yrittäjät polkaisi helmikuun alussa käyntiin VIIKOKSI
DUUNIIN! –hankkeen tarkoituksena työllistää mahdollisimman
moni 17-20 –vuotias lieksalainen
nuori ensi kesänä vähintään viikon
ajaksi.
Hanke etenee hienosti: jokaiselle hakupaperin Kesäpestuulla
täyttäneelle nuorelle pystymme
tarjoamaan kesätyön!
Nämä kesätyöpaikat sijaitsevat
pääosin täällä keskusta-alueen tuntumassa, ja iloksemme, kolmelle
nuorelle tarjottiin kesätyö myös
Vuonislahdesta. Se on hieno juttu.
Ongelmana nyt on, kuinka saada
nuoret Vuonislahteen, kun julkista
linjaliikennettä ei ole?
Tämä olisi varsin perusteltua,
ei yksin nuorten työllisyyskamppanjalla, vaan myös seuraavin
näkökohdin:
Paaterin Eva Ryynäsen syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 100 vuotta. Paaterin kiinnostus
matkailukohteena on varmasti
lisääntyvä tulevana kesänä, ja
toimivat kulkuyhteydet lisäisivät
sitä entisestään.
Julkisen linjataksiliikenteen
myötä Vaskiviikon majoitus- ja
kulkuongelmat helpottuisivat, kun
maatila- ja muu majoittuminen
esim. Vuoniskyliin mahdollistuisi,

ja linjayhteys tarjoaisi myös emäntäkoululle majoittujille julkisen
kulkuyhteyden keskustaan, ja lisäisi myös siellä majoittujien määrää.
Vuonislahden Rekiniemen
asuntovaunualuelaisille, alueen
mökkiläisille, majoittujille, matkailijoille linjayhteys houkuttaisi
helppoudellaan kaupungin keskustaan viipyilemään; shoppailemaan, ruokailemaan, kulttuuriin.
Tutustumaan kiireettä upeaan
ulkomuseoomme.
Ja taas toisinpäin Lieksan Matkailuoppaiden olisi helppo tuoda,
ilman kalliita kyytijärjestelyjä, turisteja ja myös omia paikkakuntalaisia tutustumaan Paaterin jylhiin
maisemiin, Eva Ryynäsen upeisiin
töihin, ja hänestä ja miehestään
kertoviin kiehtoviin tarinoihin.
Positiivisiä johdannaisia julkisen
linjataksin saaminen Vuonislahden suuntaan poikisi varmaan
muitakin.
Näin kirjoitti kaupunginhallitukselle Jatta Kettunen Lieksan
Yrittäjistä helmikuussa 2015.
Yrittäjien esitys sai myönteisiä
päätöksiä ja Lieksan kaupungin
julkinen
KIMPPAKYYTILIIKENNE
(LIEKSA-PAATERI-VUONISLAHTI-LIEKSA) toimii kesällä
20.7.2015 – 31.7.2015.
Museokortti on suomalaisten
museoiden yhteislippu, joka
on voimassa vuoden ajan
ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen.
Museokortti maksaa 54
euroa ja sillä pääsee lähes
200 museokohteeseen eri
puolilla Suomea. Lieksassa
kortilla pääsee Paateriin ja

ja viikonloppuna la 25.7. ja su 26.7. :
1)
LIEKSA – Lamminkylä – Märäjälahti – Paateri - Vuonislahti - LIEKSA
klo 9:30		
klo 10:00 klo 10:15
klo 10:45
2)
LIEKSA - Vuonislahti – Paateri - Märäjälahti - Lamminkylä - LIEKSA
klo 16:00 klo 16:30
klo 16:45
klo 17:15
LÄHTÖ- JA PÄÄTEPYSÄKIT:
Lieksassa: Lieksan Kulttuurikeskus, Pielisentie 9-11, Vuonislahdessa: Kylätoimintakeskus Kukko,
Vuonislahdentie 184.
HUOM! Muistathan varata paikkasi ennakkoon! PAIKKAVARAUKSET tehtävä viimeistään edellisenä
päivänä klo 18 mennessä numeroon +358 40 530 9147 /TAKSI Arto Kortelainen.

HENKILÖJUNALIIKENNE JOENSUU-VUONISLAHTI-LIEKSA-NURMES

aikataulut kesällä 2015
JOENSUU –
Eno - Uimaharju Vuonislahti –
11:47		
12:12
12:23		
12:46		
18:00		
18:25
18:36		
18:59		
Yhteydet Helsingistä (lähtö) klo 7:12 ja 13:12
NURMES Lieksa -		
Vuonislahti 6:40		
7:24		
7:46		
15:40		
16:24		
16:46		
Yhteydet Helsinkiin (saapuminen) klo 13:48 ja 22:48
Hintaesimerkki: Joensuu – Vuonislahti
		
Lieksa – Vuonislahti
Oikeudet muutoksiin pidätetään!
Pielisen Museoon.
Museokortti-museoissa voi poiketa kuinka monta kertaa tahansa
eli samaan kohteeseen pääsee
yhdellä kortilla kerran päivässä,
mutta vaikka joka päivä uudelleen.
Kortti on saatavilla kaikista
järjestelmässä mukana olevista
museoista ja Museot.fi -verkkokaupasta.

Lieksa –		
13:06		
19:19		

Uimaharju 8:08		
17:08		

Eno 8:19
17:19

NURMES
13:53
20:06
JOENSUU
8:45
17:45

6.00 € (säästölippu), 12.20 € (peruslippu)
1.90 € (säästälippu), 3.70 € (peruslippu)

Veistoksia, maalauksia, grafiikkaa

Matti Peltokangas
Tapani Mikkonen
Lieksan kulttuurikeskus
Pielisentie 9−11, p. 04010 44116

Näyttely avoinna 11.6.−21.8. ma−pe klo 11.00−17.00
sekä Vaskiviikon konserttien aikana

Tapani Mikkonen: Koli, akryyli kankaalle, 200x185cm,
2013. Kuva: Rasmus Wilén

kulttuuritoimi

Matti Peltokangas: Kunnioitus äidilleni,
materiaalina marmori ja dioriitti, 2011.
Kuva: Heikki Vesterinen

Vapaa
pääsy

