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Vastuullisesti talven tapahtumiin
EDESSÄMME ON AKTIIVINEN kevättalven sesonkiaika.
Jäätie on hyvää vauhtia kehkeytymässä ja sen oheen suunnitellaan
tietenkin maan upeinta retkiluistelurataa riippukeinuineen. Pielisen
Pingviini on vetänyt varusteet
niskaan ja käynyt kurkistelemassa
miltä valmistelut näyttävät. Pieliselle on jo aurattu latuja ainakin
Vuonislahden satamasta Raapion
saareen ja siitä sitten vähitellen Kolin suuntaa, kylän metsälatu kohti
Paateria on pohjustettu ja Pohjantieltä alkavalle metsäautotielle on
hiihdetty neljän kilometrin latu.
Alkutalven luistelurata Jauhiaisen jäällä on vetänyt luistelijoita
treenaamaan Pielisen jäitä varten.
KORONA VAAN EI OTA
hellittääkseen. AVI:n 20 hengen
kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa, vahvat maskisuosi-

tukset päällä, etäisyyttä pidettävä
muihin ihmisiin, käsihygieniasta
huolehdittava ja rokotuksia saadaan vielä odottaa. Pystytäänkö
näissä olosuhteissa mitenkään
takaamaan talvitapahtumien turvallisuus?
VUONISLAHTEEN ON
SUUNNITELTU neljä suurempaa talvitapahtumaa ja ne ovat
tärkeitä palveluja Pielisen alueen
lomalaisille. Kotimaan matkailun
buumi näyttäisi jatkuvan vahvana
kesän tapaan myös talvilomilla.
Kylän rantaan voidaan turvallisesti
järjestää ulkoilijoille omatoiminen
tulipaikka halkoineen ja penkkeineen.
Samoin Ripletti-Hilta kärrikioskista voidaan myydä kuumia juomia
ja pientä purtavaa maskit naamalla,
käsidesiä ja hansikkaita käyttäen.
Pielisen jäähiihto, joka on pe-

Leena Vallius on
45. Äänitorvi

rinteinen retkihiihtotapahtuma
Koli-Vuonislahti-Paateri väleillä,
pystytään hyvin järjestämään turvallisesti, kunhan pidetään huolta
taukopaikkojen kävijämääristä ja
hygieniasta.
JÄÄTIE TUTUKSI – JA TERVETULOA KUUTAMOLLE
-tapahtumat ovat jo vaikeampi
paikka. Tarkoitus on tehdä tapahtumille turvallisuussuunnitelmat yhteistyössä poliisin kanssa
ja tutkia pystytäänkö järjestelyt
saamaan riittävän turvallisiksi.
Voidaanko kävijämäärää jotenkin
rajata? Onko mitenkään mahdollista viedä asiakkaita turvallisesti
rekiajelulle koirilla tai hevosella?
Pystytäänkö lisäämään tulipaikkoja ja siten varmistamaan, ettei
tule liikaa ihmisiä lähietäisyydelle
toisistaan? Voidaanko järjestää
kaivattua grillimakkaran myyntiä?

OLEMME TOTTUNEET
LÄHES VUODEN AJAN
elämään epävarmuudessa ja odottamaan tilanteen helpottumista.
Tällainen elo jatkuu valitettavasti
edelleen. Mikäli emme voi varmistaa yleisötapahtumien turvallisuutta tai AVI:n rajoitukset ne
kieltävät, joudumme perumaan
tapahtumat. Käy seuraamassa
tilannetta kylän SOME-kanavilla
facebookissa @vuonislife ja instagramissa #vuonislife_vuonislahti.
Anu Penttinen
		
kyläpiällikkö

SFC-Rekiniemi – toimintaa liki 40 vuotta,
edessä haasteiden vuodet!
Mennyt vuosi 2020 oli erilainen
kuin edeltäjänsä. Korona-pandemia aiheutti toimintoja mietittäissä monenlaista päänvaivaa. Epätietoisuutta tulevista oli paljon.
Alue oli kevätkaudella kokonaan
kiinni maaliskuun puolivälistä
toukokuun puoliväliin, mutta
tästäkin tähän asti selvittiin.
Yllättäen kotimaisessa karavanmatkailussa nähtiin ennätyksellinen buumi, koska rajat
ulkomaille olivat kiinni. Matkailuajoneuvokalusto oli vilkkaassa
liikkeessä. Kauppa kävi vilkkaasti,
vuokrakalustoa oli paljon liikkeellä. Kaikki tämä näkyi myös
Rekiniemessä lisääntyvänä kävijämääränä. Erityisesti entistä nuorempia lapsiperheitä oli aiempaa
enemmän liikkeellä. SF-Caravan
ry:n jäsenyhdistyksiin on liittynyt
ennätysmäärä uusia jäseniä. Luontokohteet ovat vetäneet valtavasti
väkeä. Vuorokausikävijöiden
määrä kasvoi edellisestä vuodesta
yli 20 %. Uusia kausipaikkalaisia

on myös tullut Rekiniemeen, ja
kyselyjä on tullut lisääkin.
Kesäkaudesta selvittiin ihan
kohtuullisesti. Monet venyivät
isäntäpäivystyksen hoitamisessa
enemmän kuin velvoitteet edellyttivät, kiitos siitä.
Nyt on tulossa yhdistykselle iso
rypistys, Vaara-Karjalan Leader /
Rekiniemi-hanke. Hanke on tarkoitus toteuttaa kahden vuoden
aikana.
Positiivisia uutisia tuli myös
kylältä. Entinen Kukko, kylätalo,
sai uuden omistajan. Iso asia on,
että kylälle saadaan jälleen kauppa
ja kahvila. Karavaanarit ovat niitä
hartaasti toivoneet. Uskon sen
tuovan uusia matkalaisia Rekiniemeen. Vesibussikin liikennöi
Kolin ja Vuonislahden väliä,
kun vesibussi Suvityttö aloittaa
toimintansa.
Toivotaan vilkasta matkailukesää!
Aulis Nevalainen, puheenjohtaja
SF- Caravan Pielisen Karjala ry

Se iso rypistys!
Vuonislahden vuoden 2020 Äänitorveksi valittiin kyläaktiivi Leena
Vallius.
Vuonislahden kyläseura on
valinnut Äänitorvia vuodesta
1997 alkaen ja Leena Vallius on
järjestyksessä 45. Äänitorven
nimen ja arvon saaja. Äänitorven
nimen ja arvon saa esimerkillisestä
toiminnasta kylän hyväksi ja valinnan suoritti kyläseuran antamin
valtuuksin tänä vuonna Eero
Turunen eli Kaupan Eero. Perusteluissaan Eero Turunen toteaa
”Olet todellinen ”rautarouva”.
Sinulla on tuhat rautaa tulessa
useissa kylän yhdistyksissä: martoissa, urheilijoissa, kyläseurassa

ja vesiosuuskunnassa. Kaikki
arvostavat topakkuuttasi yhdistystoimijana ja tuot kekseliäisyytesi
sekä tarmosi intoa uhkuen kylän
toimiin.
Toimintasi Lieksan vanhusneuvostossa ja Kaupunkikeskusyhdistyksessä sekä martoissa on
tuonut näkyvyyttä kylällemme
koko tämän muuten niin hiljaisen
koronavuoden ajan.”
Kunniakirjan lisäksi Leena
Vallius sai muistoesineeksi Eero
Turuselta rustiikkisen rautapadan.
Äänitorvi jaettiin pienimuotoisessa kutsuvierastilaisuudessa
Simpauttaja-puistikossa uudenvuoden aattopäivänä.

Rekiniemen leirialuetta on kohennettu jatkuvasti sen perustamisesta alkaen (1982). Vuonna
2018 vaunualue valittiin Suomen
parhaaksi alueeksi kokoluokassaan. Rekiniemi kuuluu Caravan
Huiput –ketjuun. Tähän tasokkaiden alueiden ketjuun kuuluu noin
15 leirialuetta. Rekiniemi sijaitsee
Vuonislahdessa luonnonkauniilla
paikalla, jossa Pielisen ja Kolin
järvimaiseman tavoittaa helposti,
lähes omasta rannasta.
Yhdistyksellä on ollut jatkuvan
kehittämisen valmius ja kyky.
Nyt kotimaan matkailun buumin
tullessa ja rahoituksen järjestyessä alkaa perustamisen jälkeisen
ajan suurin hanke, jolla alueen
valmiudet ja palvelutaso paranee
entisestään.
Tämän vuoden aikana alue
laajenee niin, että alue tulee

olemaan noin 4 hehtaarin suuruinen. Tällä toimenpiteellä lisätään
vaunupaikkoja ja viihtyisyyttä.
Vaunupaikkoja on silloin yhteensä
noin 100 kpl. Majan lämpöeristystä lisätään, keittiö uudistetaan
ja rakennus kytketään seudun
vesi- ja viemäriverkostoon. Näillä
toimenpiteillä tämä oleskelutila
saadaan ympärivuotiseksi.
Lasten leikkipaikka saa lisää varusteita, joka parantaa leikkipaikan
turvallisuutta ja käytettävyyttä
merkittävästi. Leirialue saa myös
lisää ulkovalaistusta.
Tämän ja ensi vuoden aikana
rakennetaan kokonaan uusi leiritoimisto (noin 90 m2), johon
tulee myös nykyaikainen keittiö
ja terassi saman katon alle.
Yhdistys näkee, että hankkeen
vaikutus suuntautuu pitkälle tulevaisuuteen. Palveluvarustuksen

parantamisella on myös merkitystä alueen markkinoinnissa, sen
oletetaan tuovan lisää matkalaisia
Rekiniemeen.
Hankkeen toteuttamisen taustalla on myös alueen taloudelliset
vaikutukset Vuonislahden kylään
ja laajemminkin ympäristöön.
Hanke parantaa koko Vuonislahden kylän palveluvastustusta.
Rekiniemellä on kiinteät yhteistyösuhteet kylän kanssa.
”Talkootöitä tehdään niin kylällä
kuin Rekiniemessä yhteisesti. Talkootyöllä hankeen toteuttamisessa
tulee olemaan myös iso merkitys.
Hyvitetäänhän rahoituksen omarahoitusosuudessa talkootyötä.
Siinäkin on hyvä yhteistyömahdollisuus myös kylän kanssa”,
ajattelee puheenjohtaja Aulis
Nevalainen.
Reino Kuivalainen

