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Pielisen XV Jäähiihto
27. ja 28.2.2010
Pielisen Jäähiihto järjestetään
viikonloppuna 27.-28.2.2010
Vuonislahden ja Kolin välisellä
Pielisen jäällä, ja nyt se sivakoidaan
jo15. kerran. Latu sijoittuu jäätien
läheisyyteen vanhalle matkailureitille kansallismaisemassa.
Jäähiihto on maksuton retkihiihtotapahtuma, joka ei ole
aikatauluun eikä lähtöpaikkaan
sidottu.
Reitti kulkee Loma-Kolilta
Raapionsaareen ja edelleen Kestikievari Herranniemeen. Herranniemestä matkataan Kelvänsaaren
kautta Ukko Kolin ala-asemalle.
Herranniemestä mielenkiintoisen
reitin muodostaa pistäytyminen
Jauhiaisen järven yli Paateriin (Eva
Ryynäsen taiteilijakoti).
Ukko-Kolin ja Loma-Kolin
osuuden voi halutessaan hiihdellä olevaa Kolin latuverkostoa
pitkin.

Retken voi aloittaa mistä kohteesta hyvänsä, milloin hyvänsä,
mihin suuntaan ja kenen seurassa
hyvänsä.
Hiihdon aikana klo 10-16
latuasemina tarjoiluineen toimivat Paaterin Galleria-kahvila,
Kestikievari Herranniemi, LomaPielinen Kelvänsaaressa, Kolilla
hissin ala-asema ja Ravintola
Loma-Koli.
Latuasemana toimii myös Raapionsaaren kota, jonne voi Kolin
jäätieltä poiketa myös kävellen ja
potkurilla.
Hiihdon jälkeen on mahdollisuus huuhdella hiet pois Herranniemen saunassa.
Pielisen Jäähiihto on erilainen
laturetkitapahtuma
Jääladulla hiihtely ei maksa
mitään, sillä nautinnon tarjoaa
Vuonis kumppaneineen talkootoimin.

Latuasemat ovat eri toimijoiden
vastuulla, josta voi ostaa mm.
juomaa ja pientä välipalaa.
Mahdollisina autopaikkoina
suositellaan Vuonislahden laivalaiturin seutua, Ravintola LomaKolin parkkia taikka Paateria ja
ala-aseman parkkipaikkaa.
Huomioikaa, että jäätielle ei saa
pysäköidä!
Reitin pituuksia
Loma-Koli – Herranniemi 9 km
Herranniemi – Ukko-Kolin alaasema 11 km
Herranniemi – Paateri – Herranniemi 8 km
TERVETULOA!
Vuonis-kylämatkailuverkosto
p. 0400 170 255
www.vuonislahti.fi

PAATERIN ILTAHIIHTO
Paaterin iltahiihto hiihdetään perjantaina 5.3.2010 kello 17.00 alkaen.
Latu, noin 3 kilometriä, on valaistu lyhdyin ja lapsille on oma pulkkamäki. Kahvila on myös
avoinna.
Paaterin Galleria-Kahvila
Pirkko Kärkkäinen tmi
p. 044 3311 411

VUONISLAHTI

Kulttuuriretki Kolin
kansallismaisemiin
Retki yön yli
Retkiohjelma Vuonislahteen ja Kolin kansallismaisemaan
käsittää majoituksen (2hh) Kestikievari Herranniemessä.
Ohjelma alkaa tutustumisella professori, kuvanveistäjä Eva
Ryynäsen taiteilijakotiin Paaterissa. Kyläkävelyllä pistäydytään
myös Vuonislahden taidenäyttelyissä ja tutustutaan rakenteilla
olevaan Taiteilijatalo Hupeliin ja Taiteilijatalo-yhdistyksen.
Ilta päättyy saunomiseen Herranniemen rannalla.

Hetkiä Pielisen luonnossa
– Olav Ivalo
Kylätoimintakeskus Kukon
kevätnäyttely Hetkiä Pielisen
luonnossa avataan 20.2.2010,
jolloin aiempi Kenraali Tiijanan
kuvat siirtyvät toisaalle.
Valokuvanäyttelyn kokoaa pietarilainen Olav Ivalo. Valokuvaaja
Olav Ivalo (oikealta nimeltään
Antti Juntunen) on siis Pietarissa asuva muusikko ja taiteilija.
Hänen suvullaan on kesäpaikka
Pielisen rannalla Vuonislahden
Kummelniemessä, jossa taiteilija
on kuvannut luontoa lapsesta
saakka.
Olav Ivalo pyrkii löytämään
luonnosta yksityiskohtia, joita
ihmiset eivät tavallisesti havainnoi.

Kuvissa mennään äärimmäisiin
yksityiskohtiin, joita suhteutetaan
ympäröivään avaruuteen.
Ivalo kuvaa näyttelyää näin:
”Tämän näyttelyn teokset on
kuvattu kahtena peräkkäisenä
päivänä joulukuussa 2008. Ensimmäisenä päivänä myrskyisä
tuuli nostatti aallot rantakallioille
ja alijäähtynyt vesi säilöi kasvit,
kivet ja sammaleet odottamaan
hellempiä aikoja.
Koko ranta oli eristetty paksulla
läpinäkyvällä kalvolla ympäröivältä myrskyltä. Seuraavana päivänä
tuuli tyyntyi ja järven rannat
jäätyivät jättäen paikoilleen pysähtyneen, kuin lasiin puhalletun

rauhallisen maailman.”
- Kuvissa on pyritty hämärtämään kohteiden mittasuhteet
muun muassa kuvaamalla pienenpieniä taimia Kolin jylhiä
huippuja vasten tai suurentamalla
kohteet jättimäisiin mittoihin yksittäisien lumihiutaleiden avulla,
jatkaa valokuvaaja.
Valokuvanäyttely on avoinna
arkisin Kukon aukioloaikoina
11-14 ja 16-17 taikka sopimuksen
mukaan aina toukokuulle 2010
saakka. Samassa näyttelytilassa
on esillä myös Pielisen järvikulttuuria esittävä Metsähallituksen
näyttely.

Yöpymisen ja aamiaisen jälkeen edessä on vesibussimatka
perinteistä vesireittiä pitkin Kolille. Oma bussi kuljettaa UkkoKolille, ellei joku halua nousta kävellen polkua pitkin. Ukko
Kolilla tehdään opastettu kävely huipuille. Kolilla tutustutaan
myös Luontokeskus Ukkoon.
Matka jatkuu bussilla Suomen Kivikeskukseen, jossa tutustutaan näyttelyyn ja nautitaan lounas. Tästä alkaa sitten myös
kotimatka.
Ajankohta:
Kesto:		
Ryhmän koko:
Hinta alk.
		

kesä 2010
1 yö ja 1 päivä
n. 30 hlöä
alk. 134 €/hlö (sis. majoitus, ruokailut,
vesikuljetukset, opastukset ja esittelyt)

Päiväretki
Retkiohjelma kuvanveistäjä Eva Ryynäsen ja kirjailija Heikki
Turusen maisemiin Vuonislahdessa alkaa tutustumisella professori, kuvanveistäjä Eva Ryynäsen taiteilijakotiin Paaterissa.
Kyläkävelyllä pistäydytään myös Vuonislahden näyttelyissä.
Tutustutaan Vuonislahden kylään, sen näyttelyihin ja kohteisiin
sekä rakenteilla olevaan Taiteilijatalo Hupeliin ja Taiteilijataloyhdistyksen toimintaan.
Ajankohta:
Kesto:		
Ryhmän koko:
Hinta alk.
		
Yhteydenotot:
		

v. 2010
5h
n. 20 hlöä
alk. 25 €/hlö (sis. lounas, kahvitukset,
opastukset ja esittelyt)
0400 170 255, vuonis@vuonis.net
Vuonis-kylämatkailu

