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Taiteilijatalo
Hupeli
Vuonislahden Taiteilijatalo ry:n toiminnan takana on kahden
vuoden suurtuotanto Lieksan Teatterin kanssa. Ohjelmallisesti
Olli Tiainen – Suomen sodan sankari Suomen merkkivuosiin
1808-1809 liittyvä teatteriesitys oli menestys, vaikkei siitä
taloudellisesti muodostunutkaan sellainen.
Yhdistys panostaa tänä vuonna Taiteilijatalo Hupelin rakentaminen.
Rakentamistoiminta on talkoilla ja hyvien yhteistyökumppaneiden
panostusten avulla saunan osalta saatu jo harjannostajaisvaiheeseen.
Päärakennuksen rakentamisen aikataulu on kiinni vielä rahoituspäätöksistä. Yhdistys uskoo kuitenkin, että hanke valmistuu vuoden
loppuun mennessä ja näin taiteellinen ja tutkimustoiminta voi siellä
alkaa vuoden päästä.
Taiteilijatalo-yhdistyksen tuottamana päästänee sitten seuraavana
vuonna 2011 jälleen, edellisistä kokemuksista viisastuneina, teatterin
tekoon. Tavoitteena on nimittäin tuottaa Lieksan Teatterin kanssa
Heikki Turusen Simpauttaja ja joka sitten Heikin romaanin, elokuvan
ja lukuisten ympärimaata esitettyjen teatteriesitysten jälkeen palaa
kotikylälleen.
Simpauttajassa on paljon sanomaan tämän päivänkin ihmisille,
mutta oletettavaa on, ettei se enää aiheuta kylälle kuohuntaa, kuten
romaanin ilmestyttyä.

Vuonislahti on
kauppapaikka!
Kauppiaiden Riitta ja Eero Turusen siirryttyä
ansaitsemilleen eläkkeille Vuonislahden kylä hakee
uutta kauppiasta.
Vuonislahti luo kehittyvänä kylänä edelleen
edellytykset kaupanpitoon. Toiminnan edellytyksiä
luovat erityisesti pysyvän asutuksen ohella runsas
loma-asutus, matkailu, Pielinen sekä Kolin ja Paaterin
läheisyys. Merkittävä toimija kaupan kannalta on
myös SF-Caravan Pielisen Karjala / Rekiniemi, jossa
vuosittainen yöpyjämäärä on noin 6 000 henkilöä.
Nykyisten kauppiaiden sukujuuret ulottuvat kauppiaina aina vuoteen 1924 saakka ja vuodesta 1981
itsenäisinä K-ryhmän kauppiaina toimineet Turuset
ovat luoneet hyvät edellytykset kaupankäyntiin myös
tulevaisuudessa. Lähin kilpaileva kauppa sijaitsee
lähes 30 kilometrin päässä Lieksan keskustassa taikka
järven takana Kolilla, jonne matkaa järven yli on
noin 12 kilometriä.
Valtakunnallisena Vuoden kylänäkin palkittu
Vuonislahti luo osaltaan myös tarvittavia puitteita
kannattavaan liiketoimintaan alueella. Kylä on
mukana mm. valtakunnallisissa kylämatkailu- ja kyläkaavoituksen kehittämishankkeissa, joista pyritään

saamaan edelleen potkua kehittämistoimintoihin.
Kylämatkailun lippulaivana toimii Kestikievari
Herranniemi.
Kylä painottaa matkailutoimintojaan kulttuuri- ja
luontomatkailun suuntaan, joille kuvanveistäjä Eva
Ryynäsen taiteilijakoti Paateri ja Kolin läheisyys sekä
Vuonislahti kirjailija Heikki Turusen kotikylänä luo
erityisiä puitteita. Parhaillaan rakennetaan kylälle
Ryynäsen ja Turusen taiteellisen perinnön vaalimiseksi erityistä taiteilijataloa.
Mikäli tunnet omaavasi riittävää ammattitaitoa
ja halua toimia Vuonislahden kylässä sekä kehittää
alueella kauppatoimintaa osana kyläpalvelutuotantoa
perheyrittäjänä, Vuonislahti nykyisten kauppiaiden
tuella tarjoaa sinulle ja perheellesi hyvän mutta
haasteellisen toimintaympäristön.
Lähempiä tietoja:
Anu Penttinen, kyläpäällikkö p. 050 3616356,
Reino Kuivalainen, hankevastaava
p. 0400 170255.
Kaupan käyntiin liittyvää tietoa voi hakea myös
kylähistoriasta www.vuonislahti.fi /
vilkas kauppapaikka

Kulttuurimatkailu on myös saunakulttuuria.

pielinen soi jälleen…

Paateri Soi – Talvi-illan kauneimmat
suomalaiset sävelet
Pe 26.2.2010 klo 18, Paaterin kirkko
mm. Merikanto, Sibelius
Trio Makkonen
Liput: 15 €
Yhteistyössä:
Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Lisätietoja: www.pielinensoi.fi

Tuula Makkosen muistokonsertti
La 27.2.2010 klo 18, Lieksan kirkko
Makkosen sisarukset
Ohjelma: 10 €
(tuotto hyväntekeväisyyteen)
Yhteistyössä:
Lieksan seurakunta
Lisätietoja: www.pielinensoi.fi

Paateri Soi –konsertteihin varaukset p. 0400 170 255 tai 044 331 1411

Paateri Soi – Talvi-illan kauneimmat
suomalaiset sävelet
Su 28.2.2010 klo 15, Paaterin kirkko
(toinen esitys)
mm. Merikanto, Sibelius
Trio Makkonen
Liput: 15 €
Yhteistyössä:
Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Lisätietoja: www.pielinensoi.fi

