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Pielisentie 30, 81700 Lieksa puh.(013) 521 003

LIEKSA

Luotettavaa palvelua

120 v.
Suppoja, salvaa ja mikstuuraa,
meidän apteekista saa,
myös uudet tropit me hallitsemme
otamme selvää jos tiedä emme
Pistos jos piinaa, kolotus haittaa,
otapa lääkettä, jo elo maittaa.
Asfalttiruusuun laastarit löytyy
puhdistusaineella basillit pyörtyy.
Luottamus, laatu ja lupsakkuus
on palvelumme salaisuus.
Ajan tasalla aina ollaan,
viimeisin koulutus saatu on pollaan.
Näin on menty jo 120 vuotta,

Vesiviemäriverkoston
rakentaminen
on alkanut Sarkkilasta
Vuoniskylille elokuussa 2012.
Suomen valtionrautatiet täyttävät nyt 150 vuotta.
Tapahtumaa on juhlittu kautta maan. Vuonislahteen
ratayhteys saatiin 25.9.1909 eli aika tarkalleen 112
vuotta sitten. Koko rataosa Nurmekseen saakka valmistui vuoteen 1911. Rautatieyhteyksien syntymisellä Suomeen oli mullistava vaikutus, sillä on sanottu,
että sitä voi vaikutukseltaan verrata internettiin.
Pielisen itäisiin osiin saatu rautatieyhteys loi
mullistavat puitteet alueen kehitykselle, kaupalle ja
vetovoimalle. Tämä näkyy edelleen myös Vuonislahden kylän elämässä erityisesti elinkeinoelämän
moninaisuudessa ja kylärakenteessa. Erityisesti
matkustajajuna yhteys Nurmeksen ja Joensuun
välillä luo toiminnallisen ja myös henkisen väylän
ulkomaailmaan, samalla tavalla kuin liikenneyhteys
Pielisen yli metsien ja Kolin välille.
Tavaraa liikkuu myös runsaasti rautateillä. Muutaman vuoden takainen Enocellin seisokki merkitsi
lähes totaalista tavaraliikenteen loppumista Pielisen
rataosalla. Liikenteen sittemmin käynnistyessä
uudelleen radan läheisyydessä tuntui kuin elämä
taas alkaisi. Rautatie on ekologinen kuljetusmuoto.
Aiemmin oli ekologisuutta ja edullisuutta verrattu
puunkuljetuksen kautta uittoon ja autokuljetuksiin.
Kumma kyllä kallein mutta myös joustavin kuljetusmuoto eli rekkakuljetus on nyt niskanpäällä.

Kuvaa juna – kilpailu
Vuonislahden Taiteilijatalo ry on halunnut julistaa
kuvauskilpailun VR:n juhlavuonna, ja erityisesti
sen takia, että huomattaisiin tämä rautatieyhteyden
merkitys ja sen mahdollisuudet sekä ymmärrettäisiin
sen vaikutukset kylän ja sen historian valossa.
Tässä yhteydessä toiveenamme on saada arkistoihin
ja esille pantavaksi myös mittava kuva-aineisto junasta, junakyydistä ja kuljetuksista sen eri muodoissaan
sekä eri vuoden aikoina.
Kilpailuun osallistuvat kuvat ja tarinat tulee olla
kilpailun järjestäjän käytettävissä ja julkaistavissa
Vuonislahti-lehdessä ja kylää koskevissa mahdollisissa muissa julkaisuissa. Kuvaajan nimi tietenkin
mainiten julkaisussa.

Kilpailussa on kolme sarjaa:
Historiallinen sarja
Tässä yhteydessä toivomme löytyvän kuva-aarteita
ratatöistä, rautatiehenkilöstön toiminnoista, erilaisista kalustoista ja matkustamisesta. Matkailullisesti
kiintoisaa ovat yhteydet Koliin.
Kuvan yhteyteen toivomme saavamme asiaan

liittyvän tarinan kuvaamaan kuvan ottoaikaa taikka
siinä esitettyä toimintaa.
Palkittavat työt valitaan kuvan ja tarinan kokonaisvaikutuksen perusteella.

Ehdit vielä mukaan liittymiin!

Taiteellinen sarja

Olemme paikalla Vuonislahden
Muikkumarkkinoilla 15.9.2012.

Taiteellisen osion kautta toivomme löytävän
moninaisia kuvauksellisia kiinnekohtia toimintaan
radan ja junan matkassa, ympärillä taikka hengessä.
Tämäkin sarja edellyttää tarinaa kuvan ympärille.

www.sarkkilavuoniskylienvesiosuuskunta.
palvelee.fi

Junasarja

Käsintehty,
kiviarinalla paistettu

Junan taikka rautatieajoneuvosarjan avulla saamme
toivoaksemme moninaisen kuvakavalkadin radalla
liikkuvista kulkuneuvoista, niiden eri yksityiskohdista ja toiminnoista.
Yhtenä valintakriteerinä on tunnistettavuus ja
kertomus siitä, missä ja milloin kuva on otettu.
Kuvien tulee sijoittua Joensuu - Vuonislahti - Nurmes rataosalle.

Palkinnot:
Jokaisessa sarjassa palkitaan kolme parasta. Pääpalkinnot ovat viikon loma Vuonislahdessa sijaitsevassa
Taiteilijaresidenssi Hupelissa erikseen sovittavana
aikana ja muut palkinnot ovat VR:n matkustuslahjakortteja.

www.porokylanleipomo.fi

Palkintoraati:
Palkinnoista päättää Vuonislahden Taiteilijatalo
ry, Vuonislahden kyläseura ry ja VR Matkustajaliikenteen valitsemista henkilöistä koostuva kolmejäseninen raati.
Palkintojen julkaiseminen:
Palkinnot julkaistaan Vuonislahden 26. Muikkumarkkinoilla 21.9.2013.
Parhaat kilpailutyöt laitetaan esille myös näyttelynä.
Järjestäjä:
Vuonislahden Taiteilijatalo ry yhteistyössä Vuonislahden kyläseuran ja VR Matkustajaliikenne
toimialan kanssa.

Lieksan Leipomon kahvio-konditoria
Pielisentie 31,
puh. 521 777

Kilpailutöiden luovutus:
Kilpailutyöt tulee toimittaa sähköisesti osoitteella
taiteilijatalo@vuonis.net tai postitse muistitikulla
taikka levykkeellä osoitteeseen Vuonislahden Taiteilijatalo ry Raapiontie 22, 81590 Vuonislahti.
Tässä yhteydessä huomautetaan, että liikuttaessa
rautatien läheisyydessä tulee olla erityisen varovainen,
eikä radalla saa ollenkaan liikkua.

KEIDAS KESKELLÄ KAUPUNKIA
		

• KEITTOLOUNAS klo 11 – 14
Avoinna
ma-pe 6 – 17
			
la
9 – 14

Aamiainen katettuna arkisin klo 6 – 9
Uunikuumat piirakat tarjolla sekä aamiaisella että lounaalla

