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Vipinää Vuonislahdessa
Syyskuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna
on sen sata syytä saapua Vuonislahteen!

Perjantai
Kirjailija Heikki Turusen 40-vuotistaiteilijajuhlan päätapahtuma Pielisen altaan XVIII
symposium. Asiantuntijoiksi olemme saaneet
kirjallisuuden tutkija Eija Komun, rehtori
Asko Saarelaisen, elokuvaohjaaja Markku
Pölösen, kustannustoimittaja Lari Mäkelän
ja muusikko, kirjailija, maanviljelijä Kari
Komsin alias Simo Rallin Elonkerjuu-yhtyeestä. Näiden alustajien kirvoittamana syntyy
taatusti mielenkiintoisia keskusteluja Heikin
tuotannon synnystä, maaseudusta, raivaajakansasta ja maaseutukuvauksista elokuvissa.
Simo Ralli on lupaillut ottaa kitaran mukaan
ja rallatella. Kun tilaisuuden yhteenvetäjänä on
kirjailija, Heikin pitkäaikainen ystävä, Simo
Hämäläinen, ei muisteluiltakaan varmasti
vältytä. Ja onhan paikalla tietenkin ”kirjailii”
itsekin.

Illalla järjestetään seminaariväelle ja kyläläisille
Seurojentalolla Turus-iltamat, jossa saa ensiiltansa Eija Komun kirjoittama pienoisnäytelmä
Ikuinen polvihousupoika: Tositarua Heikki
Turusen varhaisvaiheesta.

Lauantai
Muikkumarkkinat. Eikä mitkään tavalliset
markkinat! Koko päivän ajan yleisölle on tarjolla
ohjelmaa niin Seurojentalon esiintymislavalla
kuin tanssilavallakin. Kaukolasipartio hurmasi
yleisön jo viime markkinoilla, joten kutsuimme
heidät saman tien uudelleen markkinoille. Ilja ja
Johannes Tepon & muiden partiolaisten musiikkia on nyt saatavana myös heidän ensilevyllään
ja nostetta tuntuu olevan. Vuoroin Kaukolasipartion kanssa esiintyy yhteistyökumppanimme
yrittäjyysluokan bändi AleGe & Girls. Ostosten
teon lomassa musiikki raikaa aina tasatunnein.
Tanssilava edustoineen muuntuu tänä syksynä
tivoliksi ja sirkukseksi. ”Huvilavalla” nähdään
kaksi sirkusesitystä. Ensimmäisessä esiintyvät

Lieksan sirkuskoululaiset ja toisessa Pieni Musiikkisirkus. Lavan edustalle yrittäjyysluokkalaiset ja kyläläiset loihtivat tivolimeininkiä.
On hattaroita ja popcornia, ennustajaeukkoa
ja pallonheittokojua, kasvomaalausta ja ongintaa. Ja tietenkin posetiivimusiikkia.

Sunnuntai
Kaikilla on mahdollisuus nähdä Eija Komun
pienoisnäytelmä Ikuinen polvihousupoika:
Tositarua Heikki Turusen varhaisvaiheesta.
Esityksiä järjestetään kaksi, sillä seurojentalon
sali vetää varsin rajallisesti väkeä. Ennakkokiinnostus on ollut vilkasta, joten varmista
paikkasi varaamalla liput!
Tervetuloa nauttimaan antoisista keskusteluista, ostosten teosta, hulvattomasta
musiikista, akrobatiasta, pelle-esityksistä ja
uudenuutukaisesta näytelmästä.
Anu Penttinen
kyläpiällikkö

SF-Caravan Pielisen-Karjala
koki vilkkaan kesän

Kirjailija Heikki Turusen työstä
ja kotimaakunnastamme
Pohjois-Karjalasta
Kolin vaaralta näkee kauaksi
yli vuosikymmenten, on usein
sanottu. Niistä maisemista saa
samalla mittakaavaa arvioida
Suomen vahvuuksia maailman
muutoksessa. Vaikka Eero Järnefeltin maalauksen ”Syysmaisema
Pielisjärvellä” tummat pilvet on
tulkittu vuoden 1899 helmikuun
manifestin vertauskuvaksi, voihan
niitä ajatella myös tämän päivän
EU:n talouskriisin, alentuvan
kilpailukykymme, vanhentuvan
väestömme ja nuorison syrjäytymisen symboleina.
Miten pilvet väistyvät ja kuvat
kirkastuvat? Katseiden kääntäjäksi
tarvitaan vahvoja ihmisiä, osaajia

ja tunnelman taitajia. Sellainen
rento ja rehevä mielten kokoaja
on juhlavuottaan viettävä kirjailija
Heikki Turunen. Hän on tavallaan
tämän päivän kansallistunnelman, ”Sammon” takoja. Kalevalaan liittyi aikoinaan juttuja
vahvoista tietäjistä, kuten Ontrei
Malisesta, joka pystyi laulamaan
karhulta vaikka hampaat suusta.
Vähän samaa henkeä on ollut
ystävämme Hessun luomissa
hahmoissa, etenkin Simpauttajassa, jonka tervehdys ”hojo, hojo”
luo leikkisää hyväntuulisuutta
vaikeuksienkin keskellä.
On ollut mieluisaa läheltä seurata Vuonislahden kylän ponniste-

luja myös Hupelin pystyttämisessä. Uskon, että tuo myös Hessun
elämäntyötä kantava taiteilijatalo
saa pysyvän merkityksen suomalaisen kulttuurin vahvistamisessa.
Syyskuun 17-19 päivinä on
kolmas Koli Foorumi, jolloin
monet koti- ja ulkomaiset vaikuttajat saavat taas Vuonislahden
vastarannalta tilaisuuden arvioida
kestävän kehityksen näkymiä.
Lähetän Heikki Turuselle ja Taiteilijatalo Hupelille lämpimät terveiset ja menestyksen toivotukset.
Pekka Hallberg
Vuonislahden Taiteilijatalon
neuvottelukunnan puheenjohtaja

Kesä on kääntynyt syksyyn. Kesän hyvät säät näyttävät jatkuvan
edelleen. Matkailullisesti kulunut kesäkausi on ollut suotuisa.
Karavaanarit ovat olleet paljon
liikkeellä, ja toivotaan, että liikettä
riittää vielä pitkälle syksyyn. Asiakaspalaute alueesta on ollut kovin
kiittävää. Karavaanarit ovatkin
viihtyneet Rekiniemessä.
Moni alueella kävijä on tullut
toisen alueella käyneen suosituksen perusteella. Kaikesta
nettimarkkinoinnista huolimatta
ns. puskaradio on edelleen merkittävimpiä markkinointikeinoja
tässä toiminnassa.
Erityisesti ensi kertaa Rekiniemessä käyneiden määrä näyttää
lisääntyvän entisestään, joka lupaa
hyvää. Tulevaisuudessakin kävijöitä pitäisi riittää, koska suurin
osa kävijöistä on luvannut tulla
uudelleen.
Alueen kehittämislinjaukset
ovat osuneet oikeansuuntaisiksi.
Liittyminen CaravanHuiput –
ketjuun toi lisää asiakkaita Rekiniemeen. Kuhmon tien saadessa
päällysteen sen kautta kulkeva
liikenne on kasvanut. Nyt on
korkea aika saada Vuonislahden
tien pintaremontti työn alle. Tie
on liikenteellisesti vaarallisessa
kunnossa.
Tänä vuonna vietetään Heikki

Turusen 40-vuotistaiteilijajuhlavuotta, joka huipentuu Muikkumarkkinatapahtumiin. Runsas
karavaanarijoukko kävi katsomassa Simpauttajan Herraniemen
teatterissa. Katsojia oli eri puolilta
Suomea. Esitys sai ansaitun huomion kehujen muodossa. Olimme
karavaanareina vahvasti mukana
talkoissa ja hoidimme myös
liikenteen ohjauksen esityksissä.
Onnittelut Heikille!
Karavanliitto täyttää ensivuonna 50 vuotta. Vuoden aikana
on paljon juhlatapahtumia.
Karavantoiminnasta valmistuu
historiankirja, johon kirjan kirjoittaja kävi haastattelemassa
myös rekiniemeläisiä.
Alueena Rekiniemen kehittäminen tietenkin jatkuu edelleen.
Ensi vuonna tulee vesi- ja viemärijärjestelmä. Alueen lammikoiden
kunnostaminen olisi vihdoin saatava vireille. Tässä ongelmana ovat
pohjavesilammikot, jotka ovat
syntyneet aiemman soranoton
yhteydessä, eikä viranomaiset
oikein tiedä miten asia voitaisiin
parhain päin hoitaa.
Kiitos alueella kävijöille, olijoille
ja ahkerille puurtajille kuluneesta
kesästä.
Aulis Nevalainen
puheenjohtaja

