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Kylälehti –
asioiden esille kaivaminen velvoitteena!
Vuonislahti-lehti on pääsemässä
nuorukais-ikään, kun ensimmäisen
vuosikerran ilmestymisestä tulee
kuluneeksi 20 vuotta. Lehden tehtävä on asioiden esille tuominen ja
ajankohtaisten aiheiden pureskeleminen. Mielestäni tätä velvoitetta
kylälehtemmekin täyttää.
"Kukapa se kissan hännän nostaa,
ellei kissa itse". Tämä kulunut sanonta
pitää edelleen paikkansa. Meidän
tulee matkailusta merkittävästi elävällä kylällä tuoda asioita ilmi, kertoa
palveluistamme, yrityksistämme
ja tapahtumistamme. Tieto on us-

kottavuusasia. Meidän tulee kertoa
elämästä ja ihmisistä murheineen ja
ilon pilkahduksineen.
Minua on aina hämmästyttänyt miten
umpiossa voimme joskus elää, hyvin
yleinen, kyliltäkin kuultu lausahdus
on "enhän minä tuota ole tiennyt"
taikka "eipäs kukaan ole minulle
kertonut". Joskus ihmetyttää se,
kumpuaako kysymys oman kylän ja
toimijoiden aliarvostuksesta, yhteistyökyvyttömyydestä, vaiko vaan siitä,
että seksikkäämpiä asioita tulee esille
helpommin ja mielenkiintoisemmin.
Monesti saattaa syynä olla niin mo-

neen asiaan vaikuttava itsetunnon
puute. Taikka elämme todella omassa,
itse tehdyssä umpiossamme!
Elämme murheen keskellä, ja eihän
yksiniittisesti talouden ohjauksessa
kulkeminen maaseudulle juuri onnea
rakenna. Esimerkkeinä vaikkapa tiestön kunto ja VR:n henkilöliikenne.
Väestön ikääntyminen ja samalla
maaseutumme vetovoiman heikkeneminen sekä työpaikkojen vähäisyys
vaikuttaa lamauttavasti talouden
ohella kaikkeen toimintaamme,
erityisesti palveluiden saatavuuteen.
Mitä tehdään?

Pieniä ilonpilkahduksiakin on! Pielisen jäätie on tätä kirjoittaessani
avautumassa. Lupauksia on kesäaikaisesta kantosiipialus-liikenteestä myös
Vuonislahteen. Nämä jo yhdessä
avaavat lupauksia paremmasta, vaikka
haastetta näiden ylläpidolle saattaa
edelleen olla.
Tiedättekö, että positiivinen ote elämään voi jatkaa ikäämme! Niin, taas
se ikääntyminen tuli esiin!
Reino Kuivalainen
Kirjoittaja on Vuonislahtilehden vastaava toimittaja ja
toimii kylällä yrittäjänä

Kelvänsaaren Tarina-aho on myynnissä!

Lieksan kaupungin taidepalkinnon 2015 sai
Pielinen Soi -festivaali
Lieksan kulttuuri- ja vapaa-ajan
lautakunta myönsi Lieksan taidepalkinnon Pielinen Soi –festivaalille, joka pohjautuu vahvasti
Makkosen sisarusten musiikki- ja
konserttitoimintaan. Lautakunta
perusteli päätöstään mm. seuraavasti:
Makkosen perheen sisarukset ovat jo aiemmin tuoneet
merkittävän lisän lieksalaiseen
kulttuurielämään. Perheyhtyeen
vuosina 1986-1998 järjestämä
joulukonsertti oli erityisen suosittu joulunajan tapahtuma, jonka
keskeiset teokset on taltioitu
levylle ”Olkihimmeli”.
Tänä vuonna julkaistiin Paaterin
joulu DVD, johon on Paaterin
konserttien lisäksi taltioitu Heikki
Turusen tarinointia lapsuutensa
jouluista Paaterin ilmapiirissä sekä
Eva ja Paavo Ryynäsestä. Tämän
vuoden satoa on myös Jean Sibeliuksen musiikkia sisältävä levy,
jolla esiintyvät Nazig Azezian,
piano, Jussi Makkonen, sello,
Susanna Mieskonen-Makkonen,
viulu, Annastiina Tahkola, mezzozopraano ja Esa Ruuttunen,
baritoni. Merkittävä osa tämän
levyn tuotosta ohjataan Monolanaitan (Sibeliuksen häämatkallaan
käyttämä aitta) kunnostamiseen.
Makkosen sisarusten toiminnassa yhdistyy luovuus, taiteellinen intohimo ja syvä kotiseuturakkaus lapsuuden kotiseutua
kohtaan.
Heidän kanssaan on ilo tehdä

Kelvänsaaressa sijaitseva Tarinaaho on ainutlaatuinen paikka, se
on myös matkailuyrittäjä, laivuri
Pentti Hinkkasen (1931-2009)
elämäntyö. Hinkkanen muutti
Helsingistä Kolille vuonna 1974,
aluksi kesäajoiksi. Hankittuaan
loma-asuntopaikan Kelvänsaaresta vuoden 1980 tienoilla, hän
ryhtyi toteuttamaan näkemystään
tulevasta matkailukohteesta.
Hinkkanen jatkoi myös laivuri
Jussi Tolkin viitoittamaa Tuula
- vesibussiliikennettä Vuonislahden ja Kolin välillä aina vuoteen
1994, jolloin liikennöinti muuttui
tilausperusteiseksi.
Pentti Hinkkasen kuoltua 2009
perillisillä oli aikomus jatkaa
toimintaa Tarina-aho Saaripidot
Oy -yrityksessä. Viime vuosina
Tarina-aho on ollut esillä erityisesti Karelia Soudun etappikohteena.
Kelvänsaareen siirrettiin aikanaan kolme hirsistä rakennusta,
joista muodostui idyllinen pihaalue. Piha-aluetta reunustivat rakennukset: Tarina-aho, Kuuselan
pirtti ja Kasino, yhteensä noin 300
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yhteistyötä ideoivassa, tuotteliaassa sekä välittömässä ja ystävällisessä hengessä.
Paikallisen kulttuuri- ja musiikkielämän lisäksi Pielinen Soi
ja Makkosen sisarukset ovat
loistava esimerkki positiivisesta
Lieksa-imagosta maailmalla.
He muistavat aina kertoa mistä
ovat kotoisin ja tuovat kotikaupunkiamme myönteisesti esille
toiminnassaan. Esimerkiksi Jussi
Makkosen ja Nazig Azezianin
Sibelius-aiheisissa koulukonserteissa on ollut jo 250 000 kuulijaa
– ja niissä Lieksa tulee vahvasti
esiin sävelin, sanoin ja kuvin.

Äskettäin Pielinen Soi - festivaali sekä sen priimusmoottorit Jussi ja Matti Makkonen
ovat saaneet useita muitakin
tunnustuksia:
• Syyskuussa 2015 Lieksan Lehti
antoi Pielinen Soi -festivaalille
paikallislehden Antti-patsaan.
• Joulukuussa Lieksan Yrittäjät,
Rotaryt ja Lieksan Naisyrittäjät
valitsivat Jussi ja Matti Makkosen
vuoden 2015 lieksalaisiksi.
• Lieksa-Pielisjärvi-seura valitsi
Jussi Makkosen Pielisen taitajaksi
2015.
• Jo aiemmin vuonna 2013 Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö luovutti Pielinen Soi -festivaalille Karjala-kulttuuripalkinnon
ja samana vuonna Vuonislahden
Kyläseura ry valitsi Matti Makkosen Vuonislahden äänitorveksi.

k-m2. Riihi- ja aittarakennukset
mukaan luettuna majoituspaikkoja kesäaikana oli noin 50
henkilölle.
Tarina-aho on myös tunnettu
saunoistaan iso savusauna (noin
20 hlölle) ja kaksi pienempää saunaa ovat tulleet tutuiksi tuhansille
matkailijoille.

Nyt Tarina-ahon matkailukohde on pantu myyntiin.
Toivotaan, että kohde saa
uuden omistajan myötä uuden
elämän kunniakkaissa raameissa.
Tarina-aholla on merkittävä osuus
Kolin ja Vuonislahden matkailun
kehityksessä.
Reino Kuivalainen

Vuonislahden Äänitorvi 2015 on Sirpa Sulopuisto

Vuonislahden kyläseuran antamin valtuutuksin
Äänitorven valitsi 2015 opettaja Leena Kuivalainen.
Valinnassaan Kuivalainen oli huomioinut Sulopuistossa olleen erityistä sisua ja innostusta, joka
ilmeni täydellisenä paneutumisena Eva Ryynäsen
elämäntyöhön ja luottamuksena työnsä tuloksiin:
Sulopuisto on toiminnallaan lisännyt Vuonislahden tunnettavuutta ympäri Suomea ja ulkomaillekin. Työskentely Paaterin Eeva-kirjan kirjoittajana
ja kokoajana on ollut kulttuuriteko, jolla 100
vuotta sitten syntyneen kuvanveistäjä Eva Ryynäsen elämän vaiheet ovat tulleet lähemmäksi ja
tutuiksi lämpimällä ja mielenkiintoisalla tavalla.
Olet nähnyt kauneutta kaikkialla, hehkuttaa
Kuivalainen päätöksessään.
Leena Kuivalainen (o.s. Ryynänen) on Paaterin
Paavon Aaro-veljen tytär.

Vuonislahden kyläseura ry
Y 1560043-9
81590 Vuonislahti
vuonis@vuonis.net
vuonislahti.fi, facebook VuonisLife
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

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

