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Miksi kylän täytyy
organisoitua?
Ei ole yhdentekevää miten kylän vastuulliset, aatteelliset ja harrastusyhteisöt organisoituvat ja järjestäytyvät. Kylätoiminnan rooli ja
vastuut ovat koko ajan kasvamassa paikallisena edunvalvojana sekä
kylän alueen toimintojen koordinoinnissa ja suunnittelussa.
Nykyisin menestyksellinen toiminta edellyttää rekisteröintiä yhdistysrekisteriin. Vuonislahdessa vastuuta kantaa Vuonislahden kyläseura
ry. Kyläseuran rungon muodostavat kylän toimivat yhteisöt martat,
urheilijat, karavaanarit, Vuonis-osuuskunta, ja työväenyhdistys.
TULILINTUNuoruutemme kronikka
Heikki Turunen
29€ (26€ Taiteilijatalon jäsenille)
Tulilintu on erään taiteilijan kehityskertomus ja tuhkimotarina,
muta Tulilintu on myös paljastava kronikka kokonaisen kansanosan etsikkovuosilta, uusi
näkökulma tuohon liekehtivien
sydänten aikakauteen.

Yritystoiminta edellyttää taas rekisteröitymistä yritykseksi. Vuonislahdessa yksittäiset yritykset ovat toiminimiä, avoimia taikka
kommandiittiyhtiöitä, osakeyhtiöitä taikka osuuskuntia. Kylämatkailun kehystoimija Vuonis on osuuskunta ja kylätoimintakeskus
taas osakeyhtiö. Osuuskunnan perusteina olivat demokraattisuus ja
mahdollisuus kuitenkin yrittämiseen. Kylätoimintakeskus Kukon
rahoitukselliset seikat perustamishetkellä loivat perusteet sen rekisteröimiseksi osakeyhtiöksi.
Järjestöt ovat yleensä jo kirjanpidollisista ja oikeusvaikutuksellisista
syistä rekisteröityneet yhdistyksiksi (ry).
Avainasia kyläyhteisöjen osalta on näiden keskeinen yhteistoiminta
ja omien sääntöjen, yhtiöjärjestysten ja toimintatapojen vahvistaminen
sekä pitkäjänteinen toiminta.
Reino Kuivalainen

Pielisen rantaosayleiskaava
(Lieksan eteläinen osa) nähtävillä!
PAATERI – Eva ja Paavo
Ryynäsen taiteilijakoti
Seppo Simola, Virpi TissariSimola, Sami Repo
29€ (26€ Taiteilijatalon jäsenille)
Paateri on paikka Kolinvaarojen
vastaisella Pielisen rannalla, mutta se on myös tarina.Se on tila,
rakennukset ja taidetta keskellä
suomalaista kansallismaisemaa.
Hetken viivähtävälle se on kertomus kahden ihmisen elämästä,
rakkaudesta ja työstä.
Yhteydet: vuonis@vuonis.net tai
0400 170 255

Lieksan kaupunki on saanut Pielisen rantaosayleiskaavan eteläiseltä
osaltaan luonnosvaiheeseen, ja se on nähtävillä Lieksan teknisessä
palvelukeskuksessa 4.1.-3.2.2010 välisen ajan, jolloin asukkaat,
maanomistajat ja muut joita asia saattaa koskea, voivat esittää siitä
mielipiteensä. Asiakirjat ja kartat löytyvät myös kaupungin nettisivuilta
www.lieksa.fi.
Suunnittelualue käsittää Pielisen itärannan rantavyöhykkeen Lieksan
kaupungin alueella Lieksan kaupungin asemakaava-alueen etelärajasta
Joensuun kaupungin rajaan (Eno).
Suunnittelualueen rantavyöhykkeen leveys on 150–300 m ja siihen
kuuluu lisäksi Pielisen eteläosan itäpuolisiin maarekisterikyliin (Lieksa ja Vuonislahti) kuuluvien saarien rantavyöhykkeet, poikkeuksena
Vuonislahden kylän Kolin kansallispuistoon kuuluvat saaret. Suunnittelualueella rantaviivaa runsaat 110 km.
Suunnittelualueen ulkopuolelle jäävät myös ranta-asemakaavoitetut
alueet sekä suunniteltu ns. Vuonislahden kyläkaava-alue.

Ikävoimaa
IKÄVOIMAA-O4O-Older People for Older People –hankkeen
tavoitteena on löytää ja kehittää uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat ikäihmiselle yksilöllisen elinympäristön, joustavat palvelut ja
aktiivisen yhteisön.
Vuonislahden kylä on ollut aktiivisesti mukana hankkeen toiminnassa.
Kylän haasteet ovat samat kuin harvaanasuttujen alueiden kylissä ympäri Eurooppaa. Myös ratkaisumalleja voidaan löytää muiden maiden
kokeilujen kautta.
Vuonislahdella tehtiin kysely palvelutarpeesta keväällä 2009. Kyselyssä selvisi, että avuntarvetta on, mutta ei tarkemmin, millaista apua
tarvitaan. Syksyllä 2009 päätimme tehdä haastattelun, jotta saisimme
tarkempaa tietoa jatkotoimenpiteiden pohjaksi.
Joulukuussa Amk-opiskelija Tiina-Riitta Nevalainen teki haastattelukierroksen. Paikallistuntemusta haastateltavien löytämiseen toi Maija
Jaatinen. Yhdessä he kävivät haastattelemassa 21 kyläläistä. Tavoitteena oli
n. 30 haastattelua, mutta kahdeksan henkilöä kieltäytyi haastattelusta.
Haastattelun tulokset on koottu yhteen ja niitä ryhdytään analysoimaan
kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on löytää toimivat
ratkaisut tarvittavien palvelujen järjestämiseksi nyt ja tulevaisuudessa.
Muutamia poimintoja tuloksista:
- 76 % haastatelluista kertoi nyt tarvitsevansa apua joissakin asioissa
- eniten avun tarvetta on pihatöissä, kauppa-asioissa, siivouksessa
- auttajina useimmin on omaiset, palveluyrittäjä, tuttava
- 95 % arvioi avuntarpeen kasvavan viiden vuoden kuluessa
- eniten apua tullaan tarvitsemaan siivouksessa, pihatöissä,
asioinneissa, pyykinpesussa
- apua haetaan omaisilta, kotipalvelulta, palveluyrittäjältä
- monelle vastaajalle oli epäselvää, kuka auttaisi
- Haastattelun perusteella vuonislahtelaisten avuntarve
kasvaa 117 % vuodesta 2009 vuoteen 2014
- 57 % haastatelluista auttaa toisia mm. tarjoamalla kyytejä
Riitta Kinnunen

Vuonislahden kyläseuran julkaisusarjaa
N:o 5
SANAT KUIN TUULI
		
17€ (ovh 18€)
Raija-Elina Kauppila (2009)
”Jokaisella on oikeus löytää hyvät sanat, kunnioittavat, iloatuovat, itseä ja toista vahvistavat. Jokaisella
on oikeus löytää toivoa tuovat, lohduttavat sanat,
anteeksi pyytävät, anteeksi antavat. Jokaisella on
oikeus löytää lukkoja avaavat, avartavat, ymmärtävät
sanat, olemassaoloa siunaavat. Jokaisella on oikeus
löytää Sanan sanat, uutta luovat, totuudelliset, Pyhät
ja armahtavat.
N:o 4
KENRAALI TIIJANA			
17€ (ovh 22€)
Heikki Turunen (2009)
Rajakapteeni Olli Tiaisen tarina kirjailijamme Heikki
Turusen näkemänä ja lukunäytelmäksi kirjoitettuna.
Teos on teatteriesitysten 2008-2009 käsikirjoituksen ensimmäinen ja laajempi teksti Suomen sodan syttymisen
vuosipäivältä 21.2 2008 siis 200 vuotta myöhemmin.

MYYTÄVÄNÄ

N:o 3 VUONISLAHDEN KOULUHISTORIAA
13€ (ovh 18€)
Sirpa Sulopuisto (2008)
Vaikuttava historiikki Vuonislahden kunniakkaasta
opinahojosta 120 vuoden taipaleelta aina Kuivalan kuusikosta Kylätoimintakeskus Kukkoon (1888-2008).
”Vuonislahden kylä Pielisen itärannalla luottaa luonnon
ja kulttuurin voimaan. On aina luottanut. Tässä kirjassa
kuljemme 120 vuotta Vuonislahden kyläkoulun taivalta.
Mukana on niin ylä- kuin alamäkiäkin. Monta mutkaa ja
pientä polkua. Monta pientä ihmistä etsimässä omaa
tietään.”
N:o 2

SUORITTAJASTA RAKKAUTEEN
SUOSTUJAKSI
15€ (ovh 16€)
Raija-Elina Kauppila (2007)
Jokaisella on oikeus etsiä elämänsä kysymykset,
aueta omaan tahtiin, erehtyä, väsyä, vetäytyä, levätä,

hämmentyä, murehtia,
tarvita omaan tahtiin, epäillä, pyytää apua, saada apua,
käydä pelon läpi, hyvästellä häpeä,
kohdata syyllisyys, surra, liittyä, parantua, suuntautua
tulevaan, kulkea keventynein askelin,
nähdä tuoreemmin, iloita ja kiittää
N:o 1
VUONISLAHDEN KYLÄHISTORIAA
Painos loppunut
Sirpa Sulopuisto (2001)
”Ihmisten lailla kylätkin ovat persoonallisia, ainutlaatuisia. Oma tärkeä sijansa on luonnonsuhteilla, mutta myös
ihmisten omilla toimilla ja valinnoilla. Kuinka Vuonislahti
on muotoutunut juuri sellaiseksi kuin se tänä päivänä on?
Kirja avaa näitä kysymyksiä kylästä, josta on sanottu,
että sen vesikin on kuin shamppanjaa”
Kirja on löydettävissä tällä hetkellä vain nettiversiona
sivulta www.vuonislahti.fi

