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Uusi maailma –
uusi uljas maailma?
OLEMME PELÄNNEET.
Olemme surreet. Olemme kaivanneet. Olemme pysähtyneet.
Mikään ei ole entisellään. Mikään
ei muutu entiselleen. Kun olemme
pysähtyneet, olemme yrittäneet
nähdä uudella tavalla. Olemme
oppineet löytämään valonpilkahduksia tummuuden keskellä. Kun
pysähtyy, näkee paremmin. Ja kun
näkee paremmin, huomaa huikeita
asioita aivan lähellä.
KUN MEILTÄ SULJETTIIN
OVET maailmalle, meille jäi Suomi. Olen lapsesta asti reissannut
ympäri kotimaata. Päällimmäisinä muistoina nousevat mieleen
Peikkometsä ja Porin hiekkarannat. Viime vuosina olemme
hakeutuneet eri puolille Suomea
ja viettäneet viikon verran uuteen

paikkaan tutustuen.
Olemme hämmästyneet ja ihastuneet minne ikänä menemmekin.
Olen kehittänyt sloganin ”Suomi
ei petä!”. Hugo Hörtsänän unohtunut kasvitieteellinen puutarha
Orivedellä, Riisitunturin usvaiset
maisemat Posiolla, Merenkurkun saariston käsittämättömät
näkymät. Kaiken ihmettelemisen arvoisen näkeminen vaatii
pysähtymistä, hiljaa kulkemista,
katselemista.
VIIME KUUKAUSINA
OLEMME kulkeneet ja tutkailleet oman kylän polkuja. Ulkoilusta on tullut kriisiajan henkireikä.
Haluamme opastaa vieraitamme
meille tutuille reiteille ja ihmetysten äärelle.
Johdatamme kulkijat Koiranie-

meen, Paateriin, näköalapaikoille
Pielisen rannoille, metsän siimekseen ja Itikanhiekan uimarannalle.
Näytämme missä on kylän nuotiopaikat ja kerromme polkujen
varteen liittyvät tarinat. Viemme
vieraan Simpauttajan maailmaan
kylän raitteja pitkin.
KAIKEN TÄMÄN VOI TEHDÄ omaan tahtiin. Rauhassa,
kiirehtimättä, pysähdellen. Omalla
porukalla.
Turvallisesti.
Tässä uudessa maailmassa olemme ottaneet käyttöön entistä
paremmin tämän päivän tekniikkaa. Matkapuhelimen, tabletin tai
tietokoneen avulla vieraalle avautuvat kulkureitit ja niiden varrella
huomionarvoiset yksityiskohdat.

OLEMME KESKELLÄ kansallismaisemaa. Kansallismaisema ei
ole vain näkymä vaan myös sisältö.
Meidän maisemamme on ikivanha. Ei uusi, mutta uljas. Meidän
elämämme on uusi, mutta ei uljas.
Meillä on paljon pientä, kaunista
ja pysähdyttävää. Meillä on hyviä
asioita aivan lähellä.
		
					
Anu Penttinen
		
kyläpiällikkö

Korona - Covid19 – coronavirus
Maaliskuun puolivälistä alkaen Onkin mielenkiintoista seurata
Voidaan ihmetellä mistä tämä
korona-virus on hallinnut ”maa- jatkoa, jos ja kun verrataan Ruotsin vihanpito tulee. Johtuukohan se
ilmaa”, tiedotusta, toimintaamme ja Suomen toimenpiteiden lop- siitä, että hyvin suuri osa kaupunja ihmismieltä. Virus on hyvin pusummaa. Vastakkainhan tässä kilaista on maaseutu-lähtöisiä kauvaarallinen ja uhkaa jopa henkeä, vertailussa on ihminen ja talous! punkiin ajan kuluessa muuttaneita,
erityisen vaaralliseksi sen tekee
Korona repii myös Suomen si- katkeria synnyinseudulleen. On
siitä tuntemus, tietoisuus. Lähes säisiä railoja auki. HS:n Kulttuuri- syntynyt mielikuva hyvätuloisista,
reaaliajassa siitä tiedämme
ehkä töykeistäkin katujen
tärkeimmät uutiset koko
tallaajista. Toisaalla maamaailmasta, osaamme peseutu nähdään harvaan
lätä.
asuttuna, ihmiset siellä
Sotien jälkeen suomalaisköyhinä elätteinä, jonne
ten liikkumista ja toimintaa
pitää kantaa rahaa.
ei ole voimakkaasti rajoitetToisenlainen mielikuva
tu. Rajoituksista kärsineitä
on syntynyt, kun mietitään
on kuitenkin avustettu
turvallisuutta kaikessa sen
rahallisestikin, ja tauti on
muodoissaan, elintarviavannut Suomeen ennen
ketuotantoa ja metsää.
kuulumattoman ihmisten
Vastaavasti toisaalta tietoa,
avustamisen ja välittämiettä suhteellisesti etelän
sen halun. Suomi ei ole
kaupungeissa maksetaan
enää kuitenkaan entisensä,
eniten toimeentulotukea
sanotaan!
ihmisille. Metsärahatkin
Sivuilta löytyy koko vuoden
Yksittäisen ihmisen kanusein karkaavat maaseukattava Tapahtumat -sivu, jota nalta tiedottaminen ja
dun metsistä etelän metpäivitetään jatkuvasti uusien hallituksen toimet on nähsänomistajille, ainakin
tapahtumien ilmaantuessa ja tävä myös ihmisläheisenä.
tunnetaan näin.
korona-pandemian rajoitusten Ihmisläheisyys on lisännyt
Mielestäni tällainen vasmuuttuessa.
turvallisuuden tunnetta
takkainasettelu on turhaa,
Jos haluat yhteystietosi Palve- – meistä välitetään. Suoeikä sille löydy perusteita
luksessamme-sivulle tai sinulla malaiset ovat rajoitusohjeita kuun- sivulla 9.5.2020 (Jussi Lehmusvesi) kuin ”pienessä sielussa”. Ihmisten
on sivujen kehittämisideoita, ota nelleet ja toteuttaneet tarkasti, ja nostettiin esiin maaseudun ja kau- tunteet ovat varmaan aitoja, mutta
yhteyttä!
virus onkin taltutettu toistaiseksi. pungin vihanpito. Siinä viitattiin näen, kaupungeissa ja maaseudulla
				Ihmishenkien menetyksiä on viestittelyyn mökkiläisten tulosta asuneena ja työtä tehneenä, asetRiikka Heinonen ja Anu Penttinen muuhun maailmaan verrattuna kaupungista maaseutumökeilleen. telun aivan perusteettomana ja
hyvin vähän.
Uusmaalaiset leimattiin viesteissä ainakin tarpeettomana.
Taloudelliset seuraamukset ovat hengenvaarallisiksi ”taajama-asukSuomi on hyvä maa elää niin
jättiläismäiset. Ruotsi taas on kaiksi”, jotka vastuuttomuuttaan maaseudulla kuin kaupungeissa
ottanut toisenlaisen linjan, siellä vaaransivat maaseutukylien van- ja meillä on vapaus myös valita
rajoituksia on ollut vähän ja kuo- husten hengen. Vastauksissa taas seutumme.
lonuhreja paljon. Toisaalta siellä ihmeteltiin, miten ”metsäläiset”
Yritetään ja vahvistetaan seuon talous pyörinyt paremmin, kun eivät ymmärtäneet, kenen rahoilla tujamme!
loppuun saakka – ainakin.
Reino Kuivalainen
Kumpaankin liikuntamuo- ihmisten toimintaa ei ole rajattu. syrjäkyliä pyöritetään.
toon on jokaisella oltava omat
varusteet. Jos vesijuoksupäivänä
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Vuonislahdelle
uudet kotisivut
Vanhan sanonnan mukaan ’Ei
mitään niin pahaa ettei jotain hyvääkin’. Korona-ajan puhdetyönä
olemme uusineet kylän kotisivut.
Löydät ne edelleen osoitteesta
www.vuonislahti.fi .
www.vuonis.net -sivut jatkavat
Osuuskunta Vuoniksen tiedotuskanavana sekä niiden ohessa
toimiva @vuonis.net -sähköpostiosoitteet ovat edelleen käytössä.
Uudet sivut mm. näkyvät hyvin
myös mobiiliversiona.

Kesäliikuntaa
Totesimme, että kevään kangistamat kroppamme huutavat
liikuntaa. Keväällä kesken jäänyt
joogakurssi kaikertaa mieltä ja jo
kevättalvella ideoimme yhteistä
vesijuoksemista Pielisessä, joten
yhdistäkäämme molemmat.
Keskiviikkona heinäkuun 1.
päivänä aloitamme joogalla ja
kokoonnumme klo 14 Simpauttaja-puistikossa. Sään mukaan joogaamme joko ulkona tai sisätiloissa. Seuraavana keskiviikkona 8.
päivänä kokoontuminen samassa
paikassa klo 14, josta suuntaamme
rantaan ja vesijuoksemaan. Näin
vuorotellen jatketaan heinäkuun
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