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Kesätapahtumia...
13.-14.6.2009
Vuonis Soikoon

PK:n Kansanmusiikkiyhdistys ry, Vuonislahti
Kansanmusiikkitapahtuma – Puskasoitto
o Tyynelän Taimikirppis la 13.6. klo 12 - 15
Tiensuuntie 85 B
o Pelimanni – iltamat, Vuonislahden lavalla
la 13.6.2009 klo 19-22, liput 8 €.
o Vuonislahden Kesätorin avajaiset ja pelimannien torisoitto su 14.6.2009 klo 11 -13

13.6.-30.8.2009
Vuonislahden kesänäyttely Ateljee
Hännätön kissa

Kylätoimintakeskus Kukko
Kirsikodin taiteilijayhteisö /www.kirsikoti.fi
Näyttelyn aukioloajat 13.6. - 30.8. ti - la 10 - 15,
su 10 - 14, ma suljettu.
Avajaiset 12.6.2009 klo 19.
Kirsikodin rinnakkaisnäyttely järjestetään samaan aikaan
Kestikievari Herranniemen Aittagalleriassa.
Vuonislahden kyläseura ry

14.6.2009
Pysähtymisiä Paaterissa
klo 10.00-12.00,

Lieksan ev.lut.seurakunta / Vuonis-kylämatkailu
Pysähdyttämässä :
o Kaunis ympäristö
o Puheenvuoro: Toimittaja - kirjailija,
terapeutti Salme Blomster
o Musiikki: llkka Eronen, huilu ja Marketta
Harjunen, tuuba
Juonto : Raija-Elina Kauppila
Tiketti 15 € sisältää ohjelman ja tarjoilun galleriakahvilassa tilaisuuden jälkeen (tee/kahvi, piirakka/pulla/leivos)
sekä Paaterin esittelyn.

19.6.2009
Vuonislahden Juhannustanssit
Kaija Lustila yhtyeineen klo 20-02

5.7.2009
Pysähtymisiä Paaterissa
klo 12.00-14.00

Lieksan kristillinen opisto / Vuonis-kylämatkailu
o Puheenvuorot: Sielunhoitoterapeutit
Raija Rantanen ja Raija-Elina Kauppila
o Musiikki: Emma Kuivalainen, laulu
Juonto : Raija-Elina Kauppila. Tilaisuudessa julkistetaan
myös Kauppilan uusi runokirja.
Tiketti 15 € sisältää ohjelman ja tarjoilun galleriakahvilassa tilaisuuden jälkeen (tee/kahvi, piirakka/pulla/leivos)
sekä Paaterin esittelyn.

Pielinen Soi 2009 – kamarimusiikkikonsertit
Taiteilijakoti Paaterin kirkossa

26.6.2009
Barokkimusiikin helmiä

Ensemble U3 (Berliini): Susanne Fröhlich, nokkahuilu,
Sohyun Sung, barokkisello, Petteri Pitko, cembalo

10.7.2009
Duokonsertti

Liisa Makkonen, viulu, Andreas Helling, sello

23.7.2009
Rakastetut -klassikkorunoja
sellon siivin

Susanna Kolehmainen, lausunta, Matti Makkonen,
selloimprovisaatio

2.8.2009
Pysähtymisiä Paaterissa 2.8.09
klo 12.00-14.00,

Lieksan ev.lut.seurakunta / Vuonis-kylämatkailu
o Puheenvuorot: Sirpa ja Sakari Bergman
o Musiikki: llkka Eronen, huilu ja Marketta
Harjunen, tuuba
Juonto: Raija-Elina Kauppila
Tiketti 15 € sisältää ohjelman ja tarjoilun gelleriakahvilassa tilaisuuden jälkeen (tee/kahvi, piirakka/pulla/leivos)
sekä Paaterin esittelyn.

6.8.2009
Lieritystä ja muita perinnepelejä
– ilta klo 18
Kylätoimintakeskus Kukon pihalla

9.8.2009
Messu Paaterin kirkossa klo 18
18.9.2009
Pielisen altaan XIV symposium
18.9.2009,

Kalasta (asiaa kalasta, kalastuksesta ja kalaruuista),
Vuonislahti

19.9.2009
Vuonislahden 22. Muikkumarkkinat
Vuonislahti
Koko perheen kala-aiheinen markkinatapahtuma

10.7.2009
Vuonislahden lavatanssit

17.7.2009
Vuonislahden lavatanssit
Korsuorkesteri klo 20-02

19.-30.7.2009
Kenraali Tiijana – Olli Tiainen
Suomen sodan sankari

Vuonislahti Herranniemi
Heikki Turusen kirjoittama näytelmä elämästä Suomen
sodan aikaan 200-vuotta sitten. Esitys Lieksan teatteri,
ohjaus Hannu Virolainen ja pää- ja nimiosassa Jari
Virman (FIA).
Tuottaja Vuonislahden Taiteilijatalo ry

29.7.2009
Karelia-soutu Lieksa – Liperi, kirkkovenesoutajat Vuonislahdessa
noin klo 11.30 – 14.00 välisenä aikana.

MULLANTUOKSU ja KUKKALOISTO löytyvät
Tyynelän Taimikirppiksellä. Siellä voi myös nauttia
NUOTIOKAHVIT, ihailla TIPUJA ja KARITSOITA ja kuunnella pelimannien soittoa. Nuotiolla
on myös porisemassa maukasta keittoa ja Vuolasten
miehet paistavat maukkaita muurinpohjalettuja.
Taimikirppis on tuttuun tapaan lauantaina 13.6. klo
12 - 15 Tiensuuntie 85 B.
TANSSILAVAN TUNNELMAAN pääsee lauantaiiltana klo 19 - 22, kun Vuonislahden lavalla vietetään
ohjelmalliset Pelimanni – iltamat, liput 8 €.
TAIDE-ELÄMYKSIÄ ja ennen kaikkia VÄREJÄ
löytyy myös kylän kesänäyttelyistä Kukossa ja Herranniemessä, joissa on esillä Kirsikodin taiteilijoiden
töitä. Näyttely avataan jo perjantaina 12.6. Lauantaina klo 10 - 12 ja 16 -17.30 Kylätoimintakeskus
Kukossa on myös yleisölle avoimet kantelesoittajien
harjoitukset – luvassa siis taide-elämyksiä niin silmille
kun korvillekin.
Vuonislahden KESÄTORIN AVAJAISET ovat
sitten sunnuntaina klo 11 – tietysti sielläkin soi
pelimannimusiikki.
Monille pelimannille kesä alkaa VuonisSoikoon juhlasta, josta sitten suunnataan eri puolelle Suomea
festarikesää viettämään. Tänä kesänä suuri joukko
pohjoiskarjalaisia soittajia matkustaa Kaustiselle
esiintymään ja tämä näkyy myös VuonisSoikoon ohjelmassa: sunnuntaina on totutun päätöskonsertin
sijasta yleisölle avoimet harjoitukset Seurojentalolla
klo 10-13. Harjoituksissa pelimannit soittavat
ohjelmistoa joka on tarkoitus esittää Kaustisen kansanmusiikkifestivaalilla.
Birgit Kettunen

Virikkeitä aloittelijoille, haasteita kokeneemmille
Vuonislahden puolella Pielinen muodostaa suojaisan
Jauhiaisen lahden, jolla aloittelevienkin on helppo ottaa
tuntumaa melontaan joko intiaanikanootilla tai kajakilla. Melontaretken kohteeksi voi ottaa kuvanveistäjä
Eva Ryynäsen ateljeen Paaterin ja nousta välillä maihin
syömään eväitä vaikkapa Koiraniemeen.
Pitemmälle melontaretkelle mielivien kannattaa
suunnata joko Pielisen saarille tai Vuonislahdesta
reilun kymmenen kilometrin päähän Kolin satamaan.
Kolin satamassa palvelee kesäkaudella satamaravintola
Alamaja. Pielinen on Suomen neljänneksi suurin järvi
ja sen suurilla selillä puhaltava tuuli nostattaa nopeasti korkean aallokon. Kokenut meloja ylittää järven
helposti saarien tuntumassa. Ensimmäistä kertaa suurella järvellä melojan kannattaa kysyä mahdollisuutta
opastettuun retkeen.

Pielinen ja siihen laskevat joet muodostavat kokonaisuuden josta löytyy jokaiselle melojalle jotakin.
Pohjoisessa Pieliseen laskee mm. Valtimojoki ja
Saramojoen reitti. Itäpuolella on Ruunaan kuuluisa
koskialue, vuoden 2009 retkikohde, sekä Lieksanjoki
ja Jongunjoki. Etelässä Pielinen laskee Pielisjoen kautta
Pyhäselkään. Pielisjokea pitkin meloja pääsee Joensuuhun ja edelleen vaikka Suur-Saimaalle asti.

12.7.2009
Messu Paaterin kirkossa klo 18

Markku Leinonen yhtyeineen klo 20-02

PELIMANNEISTA, MULLANTUOKSUSTA, KUKKALOISTOSTA, LAVATANSSEISTA,
TORIELÄMÄSTÄ, TAIDEELÄMYKSISTA,
VÄREISTÄ, NUOTIOKAHVISTA, TIPUISTA
JA KARITSOISTA
Vuonislahdessa kesä alkaa tänäkin vuona kaikista
näistä, kun 13.- 14. kesäkuuta vietetään jo 3. VuonisSoikoon - kansanmusiikkijuhlaa ja PELIMANNIT
eri puolelta Pohjois-Karjalaa ja vähän muualtakin
kokoontuvat taas kerran kylällä iloisen yhteissoiton
merkeissä.

Järvien ja jokien melontamaailma

Arto Martiskainen ja Mika Tarkkosen yhtye klo 20-02

18.7.2009
Vuonislahden lavatanssit

KESÄ ALKAA

Opastusta ja välinevuokrausta

Pieliselle melomaan!
Vuonislahden ja Kolin vesialueet tarjoavat monipuolisia
mahdollisuuksia retkeillä meloen. Voit meloa rannan
tuntumassa tai ylittää koko Pielisen. Vuonislahden ja
Kolin välillä on useita saaria, joihin voit myös rantautua.
Suurin niistä on Kelvänsaari. Kelvänsaarella on edelleen
ympärivuotista asutusta, vuokrattavia kesämökkejä sekä
Tarina-ahon tila, jossa voi tilauksesta järjestää erilaisia tapahtumia. Kolin puolelle tultaessa monet saarista kuuluvat
Kolin kansallispuistoon. Kolin rannan suuntaisesti voi meloa
15 km matkan harjusaarten tuntumassa. Harjusaaret ovat
jääkauden loppupuolella syntynyt harjuselänne. Nyt veden
ympäröimäksi jääneenä se muodostaa kapeita pitkänomaisia
saaria, joista Hiekkasaarilla, Pienellä ja Isolla Korpilla ja
Laitosaaressa on nuotiopaikkoja. Kolilta 15 km pohjoiseen
sijaitsee Hattusaari, joka on suosittu mökkilomakohde.
Alueelle ovat tunnusomaisia pitkät, kapeat niemet,
joista yhtä, Kaiskunniemeä voit ihailla Hattusaaren eteläpuolella.

Vuonislahdessa Kestikievari Herranniemi vuokraa
intiaanikanootteja ja kajakkeja sekä järjestää tilauksesta
opastettuja melontaretkiä. Toisella puolella järveä,
Kolin satamassa merikajakkeja vuokraa satamaravintola Alamaja. Alamajalla vuokrataan myös erilaisia
melontatarvikkeita kuten kuivasäkkejä tavaroiden
pakkaamiseen, käsineitä, rannesuojia, tyhjennyspumppuja ja alueen karttoja. Neuvomme mielellämme reitin
suunnittelussa. Opastettuja retkiä voit kysyä myös
Kolin Alamajalta.
Tiedustelut:
Kestikievari Herranniemi, Puh. 013-542110,
reception@herranniemi.com
www.herranniemi.com
Satamaravintola Kolin Alamaja,
avoinna 12.6.-16.8.2009, Puh. 0205 64 5778,
kesäsesongin ulkopuolella Puh. 013-6887 250,
kolisales@koliactiv.fi
www.koliactiv.fi
Melonnasta Pielisellä: www.melapieliseen.fi

