14
Lieksan Teatteri esittää Simo Hämäläisen tekstiin
pohjautuvan näytelmän

Kätkäläinen ja Jättipotti
Ohj. Maria Sarkkinen
Tuottaja: Vuonislahden Taiteilijatalo ry

Vuonis-rantateatteri,

Kestikievari Herranniemi, Vuonislahti
Ensi-ilta su 19.7.
su 19.7.		
ti 21.7. 		
pe 24.7.		
su 26.7.		

klo 14
klo 19
klo 19
klo 19
klo 14 ja 19

Yhteydet ja ryhmämyynti: vuonis@vuonis.net ja 0400 170255
Lippujen ennakkomyynti: Johannan kirjapuoti, Pielisentie 10-12,

Lieksan
Teatteri – monessa mukana
Puh. 0400 916 477

Kesäkauden avajaiset Kukon kainalossa,
VuonisSoikoon
Avoimet Kylät tapahtumapäivä 2015 Vuonislahdessa
Suomessa vietetään tänä vuonna ensimmäisen kerran
valtakunnallista Avoimet Kylät -päivää lauantaina
6.6.2015.
Lähes kaikki maakunnat ovat mukana järjestämässä
tapahtumaa - ja Pohjois-Karjala yhtenä niistä. Päivän
ideana on vahvistaa kylätoiminnan brändiä, esitellä
kyliä ja kylien toimintaa samaan tapaan kuin esimerkiksi popup -ravintolapäivässä tarjotaan kansalaisille
vaihtoehtoinen toimintapäivä.

Avoimet Kylät tapahtumapäivän merkeissä vietämme monimuotoista kesän avajaispäivää myös
Vuonislahden kylän sydämessä.
12 – 15 Taimikirppis ja kesätorin avajaiset Kukon
pihapiirissä
Pelimannimusiikkia, nokipannukahvia ja
lettuja, uunituoreita leivonnaisia, perennoja,
kesäkukkien ja hyötykasvien taimia, käsitöitä
14
Kesänäyttelyn avajaiset Kukossa
15.30
Pelimannimusiikkia Rekiniemen Caravan-alueella
17
Tanssitupa – hilpakkaa tanssinhytkettä
ohjattuna Vuonislahden lavalla
19
Pelimanni-iltamat
Pelimanni- ja sirkushuveja, puffetti ja
lopuksi tanssia Vuonislahden lavalla
Piletti 10 €

Uusi kalastuslaki - mikä muuttuu ja muutakin
Kalastuslaki muuttuu ensivuoden
alusta ja tulee hieman muutoksia
myös aivan tavalliselle kotitarvekalastajalle.
Näkyvin muutos on verkkomäärä, joka on 8 kpl /pyyntikunta .
Yksi verkko on 30 m pitkä, verkon
korkeutta ei ole rajoitettu. Myös
kalan koukkuun ulkoapäin tartuttaminen kielletään, eli meilläpäin
tämä tarkoittaa madepilkinnän
kielto made haralla, syötin avulla
pilkkiminen on sallittua. Laissa on
myös kielletty saaliin myyminen
muilla kuin kaupallisilla kalastajilla.
Tähänkin on sallittu poikkeus sisävesillä, vähäinen kalan myynti on
sallittu suoraan kuluttajille.

Käytä
yhteistyökumppaneittemme
palveluja!

Myös kalojen alamittaan tulee
muutoksia, jotka tarkentuvat
myöhemmin tulevassa asetuksessa.
Nykyinen kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastusmaksu yhdistetään kalastonhoitomaksuksi,
joka on 39 €. Maksun nojalla
saa kalastaa koko maassa yhdellä
vavalla, vieheellä ja yhdellä painovieheellä. Maksu on maksettava
kaikkien 18-64 vuotiaitten, jotka
harrastavat muuta kuin onkimista
ja pilkkimistä tai silakan litkausta.
Muuhun kalastamiseen tarvitaan
paikallinen kalastuslupa. Vuonislahdessa tarvitaan Vuonislahden
kalaveden osakaskunnan lupa
kuten ennenkin.
≈ Renkaat + asennukset
≈ Auton huolto ja korjaus
≈ Tuulilasit + asennus

Tänä vuonna osakaskunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan
karavaanarien järjestämään kalastustapahtumaan. Yritämme myös
olla tukena jos Vuoniskylien koulu
järjestää lapsille onkitapahtumaa.
Osakaskunta on varannut myös
2500€ järvitaimenen istutukseen
Pieliseen. Edellisenä vuona istutettiin Kelvänjärveen kuhan ja
siian poikasia.
Vuonislahden kalastusalueen
hoitokunnan muodostavat:
Jouko Vallius (puheenjohtaja),
Rauno Volotinen (sihteeri), Esko
Saastamoinen (vpj.) sekä jäseninä
Pauli Pitkänen, Matti Ryynänen ja
Erkki Turunen.
≈
≈
≈
≈

Tarvikkeet + työt
Kahvio
Nestekaasut
Kia-merkkihuolto

Timitrantie 1 81720 Lieksa
Puh. 0400 519 044, (013) 523 222, fax (013) 521 990
www.lieksanrengas.fi, septaito@kuljetusvaananen.fi

Tiloja
vuokrattavana
Kokoukset, perhejuhlat,
messut, markkinat
Vuonislahdentie 184
Vuonislahden Seurojen talo
puh. 0400 370551
Vuonislahden Tanssilava
puh. 040 5395792

Aitoa, käsintehtyä
kotiruokaa
noutopöydästä
Arkisin klo 10.30 – 14.00
Pokrontie 5b A1, Lieksa,
puh. 045 8874239.

Tervetuloa!

VUONISLAHDEN
KALAVEDEN
OSAKASKUNTA
Pyydysyksikkömaksujen
kerääjät:
• Seppo Kuivalainen
• Pekka Riikonen		
• Jorma Hyttinen		
• Lauri Turunen		
• Isäntärenki		
• Rauno Volotinen		
• Kauko Reittu		
• PKO Kolin Myymälä
• Jyrki Kaltiainen		
• Lieksan Retkiaitta
• Sportia			

Vuonislahti
Vuonislahti
Läpikäytävä
Kelvänsaari
Vuonisjärvi
Vuonisjärvi
Lapalie
Koli (Sale)
Uimaharju
Lieksa
Lieksa

• Soutu rantautuu
Vuonislahden
hiekkarannalle
ti 28.7. klo 15
ja jatkaa
ke 29.7.
klo 10.30.
• 28.7. klo 19
Herranniemessä
sirkustaiteilija
Karoliina Turkka ja
klo 20
Soutulaulelot
Arto Pippurin
johdolla.
Tervetuloa!

