2

Paradoksi
Hedonismin paradoksi on ajatelma, jonka mukaan
nautinto ja onnellisuus ovat ilmiöitä, jotka eivät
noudata mitään tiettyä kaavaa. Nautintoa ei voi
saavuttaa pyrkimällä siihen suoraan. Onnen odotus on onni itse, onnen täyttymys on sen surma.
(viite: Wikipedia)
Kun pääosin aiempi sukupolvi oli perustamassa
Vuonislahden Muikkumarkkinoita, he varmastikin kokivat nautintoa siitä, että nyt ollaan pienellä kylällä rakentamassa jotain uutta, suurta ja
merkittävää. Saattoipa tuohon nautintoon yhtyä
myös tuolloinen virkakoneisto. Oli hyvä, kun
tehdään jotain uutta.
Tuo nautinto on havaittavissa myös pitkään markkinatouhuissa olevien kasvoilta edelleen. Kasvoilta
henkii erityisesti hyvä olo ja nautinto - ollaan
oltu mukana. Monien osalta tuo ”onnen odotus”
on saattanut olla lyhyt, täyttymys on saavutettu
nopeasti. Se on ollut kuitenkin arvokasta ja on
siirrytty odottamaan onnea jostain muusta.
Parasta muikkumarkkinoissa on ollut mielestäni
käydä tapaamassa rakentajajoukkoa, jotka edellisenä päivänä kokoavat markkinapöydät, laittavat
banderollit ja juovat talkookahvit, johon itse usein

olen jo ehtinyt. Toivon, että tuohon joukkoon joskus
pääsisin, vai onko ukkoporukkaan pääsyn odotus
sittenkin sitä parasta.
Metsä on kylämme tapahtumien teemana tänä
vuonna. Kesälehtemme ansiokkaan pääkirjoituksen
otsikossa Paavo Pitkänen näki metsässä hyvinvointia.
Metsäkin koetaan moni-ilmeisenä. Monista metsä on
pelottava, asiat voivat joskus mennä metsään. Kyllä
metsä vastaa kun sinne huudetaan, pitäisi nähdä
metsä puilta – näin myös sanotaan.
Onnen odotus on onni itse, mutta voiko odotuksessa
olla myös pelkoa. Tiedetään, ettei pelko luo nautintoa
taikka sitä onnea. Yhteiskunnassa on tällä hetkellä
pelkotiloja, murros, osaamattomuus ja avuttomuuden
tunne luo niitä. Yhteiskunta, joka on luotu ihmisten
turvaksi, osoittaa tänä päivänä sellaisen isännän ääntä,
saattaa olla ylimielinenkin, joka luo lisää pelkotiloja.
Siinä saattaa olla myös alistamisen piirteitä.

Juhlamarkkinoiden järjestäjien puolesta haluan
kiittää Teitä kaikkia, kylän väkeä, talkoolaisia,
torikauppiaita, ohjelman esittäjiä ja tietysti teitä
markkinavieraat uskollisuudesta Muikkumarkkinoitamme kohtaan!
Reino Kuivalainen

Yhteiset tapahtumat ja kyläyhteisö, kaverit ja tutut
toiminnot osaltaan vähentävät tätä pelon painetta.
Vuonislahden Muikkumarkkinat on yhteistyön tulos,
sen työstäminen ja odotus on antanut tekijöilleen
nautintoa, se on lisännyt turvallisuuden tunnetta
kyläyhteisössä.

Ajankohtaista:

Kyläyleiskaavoitus
Koulutuspäivät Lieksan Vuonislahdessa 6.-7.9.2012
Kylien ja maaseudun kaavoitukseen saadaan 6. - 7.9.2012 koulutusta Lieksan
Vuonislahdessa. Kylä oli kehittämishankkeen yksi piloteista ja ainoa Itä-Suomesta.
Itäsuomalaisia kylätoimijoita, viranomaisia ja muita asiasta kiinnostuneita kutsutaan nyt tutustumaan kyläkaavoitukseen, soveltamaan toimintaa omalle seudulle
ja keskustelemaan moniäänisesti suunnittelusta kyläseutujen parhaaksi.
Koulutus tapahtuu aihekokonaisuuksittain lyhyitten alustusten pohjalta vuorovaikutteisena keskusteluna koulutustiloissa ja eri kohteissa maastossa. Koulutuksen
asiantuntijoina on laaja joukko kyläyleiskaavoituksen piirissä toimivia viranomaisia,
suunnittelijoita ja kyläasiantuntijoita.
Pääkouluttajina ovat oppaan teosta päävastuun kantanut Ympäristöministeriön
yliarkkitehti Anne Jarva (nyk. Hyvinkään kaavoitusjohtaja) ja Maaseutuasumisen
teemaryhmän varapuheenjohtaja, arkkitehti SAFA, dosentti Heikki Kukkonen.
Koulutuksen järjestävät:
Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjetön toteuttama
Laiffia landella -hanke
Maaseutuasumisen teemaryhmä
Maaseutuverkosto ja Suomen kylätoiminta SYTY ry
Vuonislahden kyläseura ry ja Osuuskunta Vuonis
Yhteistyössä: Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan kylät ry,
Lieksan kaupunki ja Liperin kunta
Osallistumismaksut:
10 € / to 6.9.2012, sisältää koulutuksen ja tulokahvin.
10 € /pe 7.9.2012, sisältää koulutuksen ja päätöskahvin.
10 € / retki, sisältää opastetun veneretken Vuonislahden rantamaisemiin
ja Paaterin taiteilijakotiin.
Ilmoittautuminen
Koulutustilaisuuteen voidaan ottaa 40 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osallistumisilmoitukset: vuonis@vuonis.net, p. 0400 170255, tiedustelut Reino
Kuivalainen p. 0400 125152.

Tulossa koulutustoimintaa Kylätoimintakeskukseen
13.10.2012 Hätäensiapukortti
25.10.2012 Työturvallisuuskortti
17.11.2012 Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa
Lähempiä tietoja asiasta:
Juha Nevalainen, 0400 184 893
Suomen Koulutusrengas Oy
juha.nevalainen@koulutusrengas.fi
http://www.koulutusrengas.fi

Tiedän, että sadoittain ihmisiä taas odottaa pääsyä markkinoille. Järjestäjinä olemme pyrkineet
luomaan markkinaohjelman, joka yllä pitää
täyttymyksen odotusta, josta sitten iltapäivällä
päästään jälleen odottamaan onnea siellä kotona.
Suoraan taikka ei, onnen tunteessa kuitenkin.

Pielisen altaan
XVII symposium
Vuonislahdessa 14.9.2012 klo 13.00-16.30
Pielisen altaan symposiumin teema kuten koko Vuonislahden kylän
vuosikin monimuotoisesti metsän siimeksessä. Symposiumissa tullaan
kuulemaan laaja-alaisesti ja eri näkökulmista metsäasiaa.
Vuonislahden metsän vuoteen ovat liimautuneet kylän tämänvuotiset
muutkin kylätapahtumat.
Vuonis Soikoon – kansanmusiikkitapahtuma ja kylän kesänäyttely
Tervatyttö ja Leppälikka ovat liikkuneet metsän hengessä. Ajattoman
Heikki Turusen esikoisromaanin pohjalta Lieksan Teatterin toteuttamat
Simpauttaja-esitykset tapahtuivat osaltaan metsän hengessä.
Symposiumissa metsäteema liittyy oivallisesti alueen keskeiseen metsään
liittyvään elinkeinotoimintaan sekä matkailuun, tapahtumiin ja yleensä
kulttuuritoimintoihin. Se osaltaan jatkaa viime vuoden taideteemaa.
OHJELMA
klo 13.00
Symposiumin avaus ja maakunnan
		ajankohtaiskatsaus
		
Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, Pohjois-Karjalan
		maakuntaliitto
klo 13.30
		

Metsä-Suomi Itä-Suomen ydin
Professori Erkki Sutinen, Itä-Suomen yliopisto

klo 14.00
		
		

Tervatyttö ja Leppälikka 
kannanotto moniulotteiselle luontoyhteydelle
Tekstiilitaiteilija Eeva Kontturi

klo 14.30

Päiväkahvit

klo 15.00
Kestävä metsätalous tuottaa uusiutuvaa energiaa ja
		
rakennusaineita sekä biopohjaisia tuotteita
		
Hankekoordinaattori Timo J. Hokkanen, Pohjois-Karjalan
		ELY-keskus/ RoK-FOR-koordinaatiohanke
klo 15.30
		
		

Tilaisuuden yhteenveto
Metsäasiantuntija Pertti Harinen,
Metsänomistajien liitto Pohjois-Karjala

klo 16.00

Keskustelua

Symposiumin puheenjohtajana toimii kyläpäällikkö Anu Penttinen

