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Missä on kylän väki
kun se järjestää tapahtumiaan?
HYVÄÄ KYLÄÄ PIDETÄÄN
toimeliaana, ulospäin suuntautuneena, jossa vallitsee tiivis yhteisöllisyys ja asukkaat tuntevat turvallisuutta sekä toistensa arvostusta.
Tällaisena Vuonislahti tunnetaan
palautteesta ja ulkopuolisten
puheista. Olipa ne puheet sitten
pahansuopaisia taikka ylistäviä.
Minua on viime aikoina piinannut ajatus, mitä sanoisi vastaan,
jos joku minulle sattuisi näin
kyläämme luonnehtimaan. Yhteisöllisyyden ilmentymiä ovat
yhteiset tavoitteet, yhdessä tekeminen ja naapurin auttaminen.
Yhteisyys ei siis muodostu eikä
elä ilmoituksilla, juhlapuheilla eikä
vähällä vaivalla. Varsinkaan jos
noita ilmentymiä kokee ikäviksi
ja vaivalloisiksi.
KUN 25 VUOTTA SITTEN
muutimme kotikyläämme Vuonislahteen, mottona oli; kyläasioille
ei sanota Ei. Olen sekä omasta
puolestani, mutta myös yhtenä kyläläisenä viime aikoina, miettinyt,

miksi kylän järjestämät tapahtumat eivät saa kylän väkeä liikkeelle.
On tosi, että aktiivisemmat tekevät
paljon töitä, joissa tahto on tehdä
kylän parhaaksi ja hyvinvoinnin
hyväksi. Kyllähän kyläläistoiminta
on vapaaehtoista, ja kyllä jokainen
voi tehdä mahdollisuuksiensa
mukaan, mutta silti…?
KYLLÄ, OLEN JÄÄMÄSSÄ
Muikkumarkkinoiden vastuusta
pois. Se on noin 2-3 kuukautta
varustautumista tapahtumaan.
Se ei kuitenkaan tarkoita, etten
olisi töissä muikkumarkkinatoiminnoissa. Tällaisissa isoissa
tapahtumissa vain yksi voi kantaa
kokonaisvastuuta, vastuuta siitä,
että tapahtuma onnistuu. Olen
hyvilläni, että vastuuaikoinani
muikkumarkkinat ovat onnistuneet. Onnistuneisuuden takia
nyt on kuitenkin haettava uutta
houkutusta yleisön saamiseksi, jo
siitä syystä, että omassa kunnassakin on kilpailija. Pieni vielä, mutta
sen voimavarat ovat isommat kuin

meillä, ja ne kasvavat. Vuonislahden muikkumarkkinoille vain noin
puolet yleisöstä tulee Lieksasta,
toiset puolet on onnistuttu hankkimaan muualta. Siinä jatkajalle
haastetta!
HUPELI NÄYTTÄÄ OLEVAN nyt vääjäämättömästi tiensä
päässä, vaikka rakennus varmaan
säilyy kylällä.
Tähän lehteen olen koonnut viimeaikaisten residenssivieraiden
ajankohtaista tietoa toimistaan.
Kuinka moni teistä lukijoista on
tavannut nämä taiteilijat kylällä,
vaikkapa Kukossa? Heidän sanomansa kuuluu laajalla alueella.
Taiteen ja kulttuuritapahtumien
merkitystä hyvinvointiin on tutkittu laajasti, se on vastavoima
synkkiin lukuihimme, jotka Suomessa korostuvat juuri meidän
Itä-Suomessamme. Tämä ei ole
Trumpin puheita, vaan ikävä totuus. Mitä tehdään?
Käykää katsomassa Heleneelokuva!

Kuva oli hyvä ja mielenkiintoinen,
eikä siinä musiikkikaan jäänyt
korvaan soimaan, muu oli tärkeämpää. Kaunis, historiallinen,
hidas ja taiteellisuutta kuvaava se
oli. Enpä ole pitkään aikaan tuntenut niin syvää hiljaisuutta, joka
Lieksan elokuvateatterissa vallitsi.
Täysi sali nautti täysin siemauksin.
Säistä on taas saatu puhua!
ON SE NIIN MUKAVA, kun
sitten edes joskus aurinko häivähtää. Niin kuin tätä kirjoittaessa.
Otetaan se ilo pienistä hetkistä, sitä
me kaikki tarvitsemme pieninäkin
sirpaleina!
Reino Kuivalainen

In memoriam

Jouko Laine siirtyi tuonilmaisiin
Jouko Laine ja Riitta Turunen
muuttivat Vuonislahteen 1990-luvun lopussa Jauhiaisen rannalle
rakentamaansa taloon. Jouko oli
toiminut vuosikymmeniä autokauppiaana. Hän muutti Lieksaan, kun Salomaan autokauppa
avasi sivuliikkeen kaupungissa ja
myöhemmin hän perusti oman
liikkeen Mönninkadulle. Työ vei
useille ulkomaan matkoille aina
Japania myöten. Riitta kertoi,
että kerran he esimerkiksi lensivät
Ranskaan ja ajoivat Peugeotin
esittelyauton Euroopan halki
Suomeen.
Jouko oli aktiivinen järjestötoimija. Hän oli mm. mukana
Palvelukoirayhdistyksessä, kun
yhdistys hankki Isovaaran tilan
harjoituspaikakseen. Hurttien toimintaan Jouko ajautui, kun omat
pojat tulivat lätkäikään 1970-luvulla. Viime vuosikymmeneltä
lähtien pelaamassa ovat olleet jo
pojanpojat ja Jouko oli aina katsomossa. Vuonislahdessa näkyi Joukon aktiivinen mukanaolo Lions
LC Lieksa Brahean toiminnassa.
Olipa sitten kyseessä kesäteatteri,
tanssit, kesätori tai mikä tahansa

kesätapahtuma niin Jouko toi
trailerilla veneen paikalle ja aloitti
Leijonien arpojen myynnin. Jouko
oli armoitettu arvanmyyjä.
Jouko ja Riitta olivat Laila
ja Leksa Anderssonin kanssa
ideoimassa ja perustamassa
Laulu- ja soittoryhmä Vuolasia.
Vuolasten esityksissä Jouko heittäytyi antaumuksella rooliin kuin
rooliin. Välillä hän oli peruukissa,
hameessa ja verkkosukissa sääriään heiluttava tanssityttö, välillä
mystisiin liehuviin vaatteisiin
sonnustautunut ennustajaeukko
teltan nurkassa ja jopa pöllö
siivet levällään liihotellen. VuonisSoikoon pelimannitapahtumissa
Jouko paistoi varmaan satoja
muurinpohjalettuja!
Jouko oli herkkä mies, joka ei
kaihtanut näyttää liikutustaan.
Herkät laulut Vuolasten harjoituksissa tai tunteikkaat kohtaukset
teatteriesityksissä saivat kyyneleet
valumaan pitkin hänen poskiaan.
Hän oli suurisydäminen mies,
joka nautti juhlista sekä siitä että
ympärillä oli paljon ihmisiä ja
elämän tohinaa.
Anu Penttinen

Kylän kultainen ääni on poissa
Aimo ”Ami” Honkanen on
siirtynyt ajasta ikuisuuteen
11.12.2019 sairauksien väsyttämänä 87 vuoden ikäisenä.
Tulemme muistamaan tämän
uutteran ja hyväntahtoisen Caravan-vuonislahtelaisen lämpimällä
kiitollisuudella.
Aimo oli vuonna 1976 perustetun SF-Caravan Pielisen
Karjala-yhdistyksen keskeisiä
puuhamiehiä perustettaessa 1982
Rekiniemen leirialuetta, sekä
rakennettaessa ja kehitettäessä
alueen toimintaa, myös osan aikaa
yhdistyksen puheenjohtajana.
Karavaanareiden suuntau-

tuminen Vuonislahden kylän
toimintoihin oli vahvasti Aimon
suuntana kehitettäessä Rekiniemen toimintaa. Näkyvimpänä se
tuli esiin vuonna 1988 alkaneilla
vuosittaisilla Muikkumarkkinoilla, jossa hän toimi kuuluttajana,
muiden valmistelujen ohella. Vuoden 2008 Vuonislahden Muikkumarkkinoiden 20 v. historiikissa
hänet mainitaan ”Markkinoiden
kultaisena äänenä”. Kultaisena
äänenä hän toimi aivan viimeisiin
vuosiin asti. Lisäksi Aimo toimi
myös Vuonislahden kesätorin
isäntänä useita vuosia.
Aimo Honkanen valittiin Vuo-

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

nislahden Äänitorveksi vuonna
2000 perusteluina: Karavaanarien puuhamiehenä olet tehnyt
laajasti tunnetuksi Vuonislahtea
matkailukohteena. Aktiivisena
talkoolaisena ja hyvät suunauhat
omaavana olet toiminut todellisena äänitorvena kylän eri tapahtumissa kuten Muikkumarkkinoilla
ja kesätorin isäntänä.
Aimo hyvästeli meitä lähtiessään usein toivotuksella ”kaikkea
hyvää”, toivotankin nyt kylän
puolesta Siirille ja muille Aimon
läheisille kaikkea hyvää!
Reino Kuivalainen

Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Puheenjohtaja Reino Kuivalainen
p. 0400 170 255
tai taiteilijatalo@vuonis.net
facebook Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Kylätoimintakeskus Kukko
Puheenjohtaja Jouko Vallius
p. 0400 205 792
Vuonislahden Martat ry
Puheenjohtaja Leena Vallius
Vuonislahden Urheilijat ry
Puheenjohtaja Kari Saarelainen

