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Kyläläisten mietteistä Simpauttajan
ilmestymisen aikoihin
”Voihan perkele, että kyläläiset
ossoovat olla katteellisia meijän
Heikin kirjasta”, oli kirjailijan
isä ylpeänä todennut Joensuussa
kirjan ilmestymisen aikoihin 40
vuotta sitten.
Vuonislahdessa kirjan ilmestyminen synnytti monenlaisia
mielipiteitä kyläläisten keskuudessa. Huhu kertoo, että kirjasta
tunnistetut henkilöt suuttuivat ja
pahoittivat mielensä, mutta keitä
ei mainittu, niin hekin suuttuivat.
Ensireaktiot olivat siis melko
voimakkaita. ” Männä nyt tuommosta omasta kotikylästä kirjottammaan ”, oli eräskin kyläläinen
todennut. Taisi tämä ajatus olla
monen muunkin mielessä, kun
oli lukenut kirjan ensimmäisen
kerran. Toinen lukukerta saattoi jo

muuttaa mielipiteitä. Olihan joukossa kyllä myös niitä kyläläisiä,
jotka olivat ylpeitä tunnistettuaan
itsensä kirjan lehdiltä.
Kirjan henkilöitä oli kyläläisten
mielestä helppo tunnistaa mm.
heidän käyttämistään sanonnoista, tavoista, asuinpaikoista
ja jopa hiusten väristä. Joistakin
kirjassa kerrotuista tapahtumista
oli liikkunut kylällä huhuja, mutta
varmoja asioiden todenperäisyydestä ei oltu.
Seura-lehtikin kävi kylällä juttua
tekemässä, ilmeisesti erään kyläläisen pyynnöstä. Jutussa todettiin,
että olisihan tuon kirjan voinut
siistimminkin kirjoittaa. Jutun
ilmestyminen lisäsi ainakin kylällä
lehden hankintaa. Taisi lehden juttu toimia ”mainoskikkana ” kirjan

myynnille, vaikka alkuperäinen
ajatus olikin ollut päinvastainen.
Lehtijutun ansiosta myös moni
kyläläinen hankki kirjan itselleen.
Talven ajaksi riitti puhetta
kirjan ilmestymisestä. Juttua
käytiin pienissä porukoissa, ei
isoissa ryhmissä. Kevään mittaan
puheet sitten hiljenivät ja muuttuivat enimmäkseen positiivisiksi.
”Päästiinpä mekin oikein kirjaan.”
”Olisihan meillä ollut lisäjuttujakin Hessulle kerrottavana.”
Joukossa oli kyllä myös heitä,
jotka olivat pahoittaneet mielensä
ja ”toipuminen” kirjasta vei heiltä
useamman vuoden.

VIETÄ VÄRIKÄSTÄ SYKSYÄ LIEKSASSA
> Historiallinen Rukajärvikeskus Timtran Linnassa
> Ruunaan koskenlaskuretket kumilautalla
> Luontoretket Ruunaan ja Kolin polustoilla
> Hauskat Pikkujoulut
Lieksan ja Kolin matkat ja retket – myy Karelia Expert!

Karelia Expert Matkailupalvelu

Pielisentie 22, Lieksa, puh 0400 311 213, lieksa@visitkarelia.fi

Kaupan Riitan ja Eeron
muisteluksia kirjasi ylös
Leena Kuivalainen

Vuonislahden kylälehti

Toimitus
Vuonislahden kyläseura ry/
Ympäristö Vunas Ay
Raapiontie 22,
81590 Vuonislahti
email: vuonis@vuonis.net
www.vuonislahti.fi
Vastaava toimittaja
Reino Kuivalainen
Valokuvat:
Heikki Turusen perhealbumi
Anu ja Markku Penttinen
Taitto
LiperLaser Oy, Liperi
Paino
Lehtisepät Oy, Pieksämäki
Painos 2 500 kpl

AMMATTIPÄTEVYYS TULEE,
OLETKO VALMIS?

* Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset
* Erilaiset korttikoulutukset
KOULUTUKSIA JA YMPÄRI SUOMEN!
KYSY LISÄÄ:
juha.nevalainen@koulutusrengas.fi
0400 184 893
www.koulutusrengas.fi

Käsintehty,
kiviarinalla paistettu
www.porokylanleipomo.fi

Heikki Turusta onnittelevat
40-taiteilijajuhlavuotena
Karavaanarit:
• Sinikka Virtanen, Helsinki		

• Matti Turpeinen, Helsinki

• Kaj ja Terttu Sjöman, Hämeenlinna

• Martti ja Eija Sahioja, Lehmo		

• Aune ja Kaarlo Primetta, Nurmijärvi

• Seppo ja Paula Kärki, Joensuu

• Merja ja Stig Laaksonen, Kaarina

• Tiina ja Juha Meriläinen, Nurmes

• Eila ja Raimo Hiltunen, Siilinjärvi

• Aulis Nevalainen, Lieksa

• Eeva ja Jorma Rimpiläinen, Kuhmo

• Tapio Myllynen, Pankakoski

• Marjut ja Veikko Nevalainen, Lieksa

• Siiri ja Aimo Honkanen, Lieksa

jos unohdamme
kertoa keskittämisen
eduista konttorissa,
saat 50 € pesämunan
rahastoon.

• Aune ja Paavo Kauppinen, Lehmo

Vuonislahtelaiset:
• Anu ja Markku Penttinen		

• Lounaskahvila Soroppi

• Onni ja Lea Ikonen

• Maija-Liisa Turunen

• Riitta ja Jorma Kaakkunen		

• Kaija ja Tuomo Utriainen

• Riitta ja Eero Turunen 		

• Kivivaaran Eeva

• Maija (Sivonen) ja Pertti Jaatinen

• Riitta Turunen ja Jouko Laine

• Leena ja Jouko Vallius		

• Kestikievari Herranniemi

• Laila ja Markku Tanner

• Leena ja Reino Kuivalainen

		

• Matti Raatikainen ja Hannele, Puntarikoski
• Tuula ja Taisto Pietilä, Tampere, kesä Vuonislahti
• Pirkko ja Raimo Oikarinen, Espoo, kesä Vuonislahti

Kun raha- ja vakuutusasiat keskittää saman katon alle, vuodessa
voi kertyä jopa satojen eurojen edestä OP-bonuksia. Niillä maksetaan
mm. vakuutuksia, palvelumaksuja ja välityspalkkioita.

