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Turvallinen
kylä
Meillä on suuri ja mielenkiintoinen
urakka edessämme. Tehkäämme
Vuonislahdesta niin turvallinen kylä
kuin suinkin on mahdollista. Suurelta
osin me kyläläiset voimme itse vaikuttaa turvallisuuteen omassa ympäristössämme, sillä kylien turvallisuustyö
ei ole pelkästään viranomaistyötä.
Viranomaisyhteistyöhön turvallisuusasioissa kyläseuran hallitus valitsi
kesäkuisessa kokouksessaan Jouko
Valliuksen ja hänelle varamieheksi
Aulis Nevalaisen.
Kylän turvallisuutta pohtiessani
mieleen ovat nousseet vain SUURET
VAARAT. Kauhea myrsky kaataa
puita sähkölinjoille, talojen katoille,
teille. Kärvistellään kynttilän valossa, lämmitetään tulisijoja, laitetaan
ruokaa trangialla tai naapurin hellalla
ja kuumennetaan pesuvettä saunan
kiukaan vesisäiliössä. Samalla odotellaan teiden aukeamista, josko vaikka

kauppaan pääsisi. Kotivara on meidän
huushollissa nykyisellään täysin sen
varassa mitä kaapeissa ja pakasteessa
sattuu olemaan.

takaan tulipalon, sairaskohtauksen
tai kolarin pelot. Kaikki tiedämme,
että viranomaisapu on päivä päivältä
kauempana.

Kyläturvallisuus on kuitenkin paljon
laajempi käsite. Käsitteen alle kuuluu
valtava määrä asioita yksinäisyydestä
suuriin onnettomuuksiin asti.
Perämoottori tekee tenän Pielisellä.
Kenet soitat apuun? Auto luiskahtaa
kinokseen. Kenellä on lähin traktori,
jolla sen voisi hinata ylös? Kaadut
kotona ja nyrjäytät nilkkasi. Hälytät
ambulanssin, mutta kuka tulee tueksi
ammattiapua odotellessa ja antamaan
tarvittavaa ensiapua? Päivät yksin, illat
yksin. Kuka piipahtaisi? Pöheköitynyt
tienpiennar estää näkyvyyden, kun
ajat kotitieltä kylän raitille. Kuka
niittäisi? Ikkunoiden pesu ei enää
onnistu. Mistä siivousapua?
Jo nämä pienemmät asiat arjessa
aiheuttavat turvattomuutta puhumat-

Kyläturvallisuuden parantamiseen
ja turvallisuussuunnitelman tekemiseen löytyy runsain määrin apua
eri järjestöjen nettisivuilta. Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK)
sivuilta saa yksityiskohtaisia ohjeita
niin toiminnan aloittamiseen, suunnitelman toteuttamiseen kuin sen
seurantaakin. Vuonislahdessa Kyläseura lienee luonnollinen organisaatio vastaamaan turvallisuusasioiden
hoidosta.
Ennen tarkemman työn aloittamista
tässä muutama vihje toimenpiteistä,
joita eri kylillä on tehty. On laadittu
kylän oma puhelinluettelo, jossa kerrotaan keneltä löytyy moottorisaha,
vene, moottorikelkka tai vaikkapa

traktori. Kenellä on ensiaputaitoja
ja kenellä intoa ikkunanpesuun.
Tiedotetaan missä on alkusammutuskalustoa ja sen käyttöä osaavaa
väkeä. Mistä löytyy lankapuhelin, jos
mobiiliyhteydet lakkaavat toimimasta
ja viranomaisiin olisi saatava yhteys.
Onko jossain 100-megan nettiyhteys,
jolla pääsee "lääkärin vastaanotolle".
Valitaan niittoporukka huolehtimaan
kylänraitin risteyksistä.
Mutta aloittakaamme alusta. Tutkitaan mikä on tilanne, hankitaan
koulutusta ja tehdään tiivistä yhteistyötä koko kyläjäksen kesken. Eräs
asia voitaisiin aloittaa jo nyt syksyllä.
Miten olisi rupatteluillat Kukossa?
Anu Penttinen
kyläpiällikkö

Uutispuuroa
Kylän vesi- ja viemärityöt
ovat valmiit
Vuonislahden paljon keskustelua
aiheuttaneet vesihuoltotyöt ovat
pieniä viimeistelyjä ja tarkistuksia
vaille valmiit. Näyttääkin siltä,
että systeemi pelaa hyvin, vaikka
tuntuu, että veden raikkaudessa
menetämme jotakin. Saattaahan
olla, että se johtuu uudesta putkituksesta.
Kysymyksiä herättää se, ettei
Vuonisjärvi lähtenytkään hankkeeseen mukaan. Voidaankin
olettaa, että se helpottaa huomattavasti osuuskunnan kustannuspainetta.

Laajakaistan
rakentaminen etenee
Kylälle rakennetaan parhaillaan
kuituverkkoa laajakaistayhteyksiä
varten. Se lienee talouksien osalta
varautumista tulevaan, koska niin
monet asiat hoidetaan tulevaisuudessa tietoverkon kautta. Verkko
ei myöskään ole niin häiriöaltis
kuin langaton verkko.
Linjaa rakentaa Pielisen tietoverkko-osuuskunta ja rakentamista ovat tukeneet EU ja Lieksan
kaupunki.

Pielisen autolautta ei ole
liikennöinyt koko kesänä
Monelle ryhmälle ja kesämatkailijoille mieluisa autolauttayhteys
ei ole toiminut koko kesänä.
Harmillista asiassa on se, ettei
asiaan voitu varautua ollenkaan.
Yhteyttä on mainostettu pitkin
talvea ja kesää, jonka johdosta
mm. ryhmämatkoja on myyty
eri yrityksiin Pielisen molemmin
puolin. Asiasta ei ole juurikaan
tiedotettu ja yhteyttä edelleen mainostetaan mm. tienvarsiopasteilla.

Heinäkuussa Joensuussa järjestelyillä Farmari-messuilla oli kylämatkailu myös mukana.

Kätkäläinen

Kylämatkailua yhteistyössä - verkoston voimaa!

Lieksan Teatteri esitti kesällä
Vuonis-rantateatterissa Simo Hämäläisen Kätkäläisen jättipottia.
Sateiset ja kylmät säät haittasivat
esityksiä ja kävijämäärätkin jäivät
arvioitua pienemmiksi.
Kaikkiaan kenraaliharjoituksessa ja kuudessa esityksessä oli
katsojia noin 1100 hlöä. Teatteri
sai jälleen erityisen hyvät arvioinnit laadukkaasta esityksestä, jonka
ohjasi Maria Sarkkinen.

Mainiot kylämatkailupaikat Rovaniemen seuduilta eteläiseen
Degerbyhyn ja Peräseinäjoelta
Vuonislahteen ovat tehneet
markkinointiyhteistyötä vuoden
2015 aikana. Ensimmäinen valtakunnallinen kylämatkailun esite
”Tervetuloa kylään” julkaistiin
viime vuoden Elma-messuille.
– Esitettä on nyt jaettu koko
25 000 kappaleen painos niin
messuilla kuin kylissä ja niiden
matkailukohteissa, kertoo esitteen

Teatteriesitykset
vuonna 2016
Lieksan teatteri on päättänyt,
ettei ensi kesänä ole heidän esityksiään Vuonislahdessa, vaan he
panostavat ensi talveen. Esitys
tullee olemaan musiikkipitoinen
ja sijoittuu Lieksan Brahe-saliin.
Vuoden 2017 esityksestä pyritään
tekemään päätöksiä jo kevättalvella 2016.
Vuonislahden Taiteilijatalo
pyrkii nyt löytämään ensi kesäksi
korvaavia vierailijateatteriesityksiä rantateatteriin.

tuottaneen Entran toimitusjohtaja
Soila Palviainen. – Tavoite on saada matkailijat liikkumaan ympäri
vuoden ja eri puolilla Suomea
näissä kohteissa.
– Kylämatkailu on osa maaseutumatkailua ja myös kulttuurimatkailua – ja nämä kohteet
tarjoavat kaikkina vuodenaikoina
tekemistä ja kokemista, toteaa
valtakunnallista kylämatkailun
kehittämishanketta vetänyt Tiina
Perämäki Lomalaidun ry:stä.

Vuonislahden kyläseura ry
Y 1560043-9
81590 Vuonislahti
vuonis@vuonis.net
http://www.vuonislahti.fi
Puheenjohtaja Anu Penttinen p. 050 3616 356
Sihteeri Maija Jaatinen p. 041 576 3849
Vuonis-kylämatkailuverkosto / Osuuskunta Vuonis
Puheenjohtaja Tapio Nevalainen p. 0400 482 949
vuonis@vuonis.net
SF Caravan Pielisen Karjala REKINIEMI
Puheenjohtaja Aulis Nevalainen
p. 0400 278035

Vaikka hanke on päättynyt, yhteistä markkinointityötä jatketaan.
Vuoden 2016 esite ja sen entistä
parempi hyödyntäminen myös
sähköissä muodossa on nyt työn
alla. Sähköistä uutiskirjettä, jossa
kerrotaan kylien tarjonnasta on
jo myös testattu.
– Seuraavaan esitteeseen voidaan kylien verkostoa laajentaa,
ja useilla messuilla ollaan mukana
tällä teemalla myös ensi vuonna,
suunnittelee Soila Palviainen.

Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Puheenjohtaja Markku Tanner
p. 0400 307 189
Yhteydet p. 0400 170 255
tai taiteilijatalo@vuonis.net
Vuonislahden Martat ry
Puheenjohtaja Leena Vallius
Vuonislahden Urheilijat ry
Puheenjohtaja Kari Saarelainen
Vuonislahden työväenyhdistys ry
Puheenjohtaja Leena Vallius

