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Sahakin soi Vuonislahdessa kesäkauden avajaisissa.
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Kesämatkailukausi alkaa,
Suomen murroskausi jatkuu!

SF-Caravan Pielisen-Karjala ry 40 vuotta
SF-Caravan Pielisen-Karjala ry
täyttää 40 vuotta tänä vuonna.
Vuosijuhlia pidetään 8.7. iltapäivällä Rekiniemessä Kalasta- ja
Nauti – tapahtumalla, sekä 9.7.
juhlatilaisuudella. Tarkempi ohjelma toisaalla tässä lehdessämme.
Karavan-matkailu on pitänyt
pintansa tässäkin taloudellisessa
tilanteessa. Viime vuonna kehnosta kelistä ja säistä huolimatta
matkailijoita kävi Rekiniemessä
edellisen vuoden tahtiin. Varsinkin loppukesän hienot säät
paransi tilannetta huomattavasti.
Matkailijoita riitti syyskuun loppupuolelle saakka joka päivälle ja
satunnaisia senkin jälkeen.
Markkinatutkimusten mukaan
karavan-perhe käyttää rahaa liikkuessaan n. 200 euroa päivässä.
Raha suuntautuu monenlaisiin
palveluihin. Tällä matkailumuodolla on iso taloudellinen merkitys
lähialueille. Karavaanareiden keskuudessa käydäänkin vilkasta keskustelua toiminnan kehittämisestä
ja toimintapohjan laajentamisesta.
Keskustelu jatkuu myös liittokokouksessa 21.5.2016 Oulussa.

Vuonislahden kesänäyttely
Pekka Väätänen ja
Tapio Terenius

Luonto kutsuu

Kylätoimintakeskus Kukko,
Vuonislahti
11.6.-24.9.2016
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Vuonislahden kyläseura ry

Siellä on myös karavan-matkailukauden avaus sekä liittokokoustreffit 20.-22.5. monipuolisine
ohjelmineen.
Rekiniemessä rakennettiin muuripadan suojarakennus uusiksi ja
lasten leikkipaikan viereen aita
sekä tuloportin luona oleva opastaulu uudistettiin. Tänä vuonna
rakennetaan matkailuajoneuvojen
kemssan (kemiallisen wc) tyhjennyspaikka huoltorakennuksen

taakse, sekä lasten leikkipaikkaa
kunnostetaan. Toivottavasti lammikoiden kunnostustakin saadaan
eteenpäin. Talkootyön merkitys
alueen kunnossa pitämisessä on
keskeinen.
Kiitän kaikkia talkootyöntekijöitä arvokkaasta panoksesta
alueen hyväksi. Toivotan hyvää
kaikille matkailukesää sekä tervetuloa Rekiniemeen viihtymään.
Aulis Nevalainen

Matkailun kesäkautta odotellaan
hiukan pelonsekaisin tuntein.
Venäläisten määrä on olennaisesti
vähentynyt ja kotimaan matkailua
rasittaa taloudellinen epävarmuus.
Tuntuu kuin epävarmuutta haluttaisiin ylläpitää, koska keskittäminen jatkuu ja tulevaisuutta ajetaan
talousvetoisesti. Ihminen näyttää
olevan toisarvoinen. Maaseudulla
palvelujen katoaminen aiheuttaa
erityistä huolta. Voidaan kysyä,
eikö Suomi ole oppinut mitään
vaikeista ajoistaan, jolloin sentään rakensimme maatamme
yhteisvoimin.
On suoranainen ihme, että
edelleen kyliltä löytyy touhuajia
ja yhteisten asioiden hoitajia, jopa
nuoria yrittäjiä olosuhteissa, jossa
tiet murenevat käsiin ja palvelurakenteet muuttuvat. Inhimillinen
kosketus on katoamassa. On
tietenkin muistettava, ettei tämä
murros ehkä kuitenkaan ole
elämän ja kuoleman kysymys.
Sitkeyttä se meiltä kuitenkin vaatii

ja yhteistoimintaa.
Kylämatkailu on se meidän malli. Kylämatkailussa kylä kokonaisuudessaan muodostaa matkailun
perustan, jossa tapahtumat rakentuvat kyläläisten, yhdistysten ja
yritysten yhteistoimin. Myös matkailijoilta tulevat rahasuoritukset
jakautuvat nopeasti ja paikallisesti
tekijöilleen. Yhteistoiminta luo
myös pienille yrityksille niiden
tarvitsemaa uskottavuutta asiakkaisiin päin.
Olemme tätä kirjoittaessa kesän
kynnyksellä, luonto näyttää lupaavalta, saattaa tulla hyvä kesä! Aamulla tuli lähetys radiosta Seurojentalolta siellä alkavasta 24 tunnin
kudontamaratonista. Taustalta
kuului hulvattoman riehakkuuden
ääniä, siellä tekijöillä oli varmasti
paljon kevättä rinnassa. Tuli hyvä
mieli! Seurojentaloa on kristillisen
opiston kudontapajan takia sanottu terveystaloksi. Sen merkitys
kylälle on kiistattoman tärkeä.
Reino Kuivalainen

Entisten
Nuorten
Rokki–ilta (ENROK)

Tule rockaamaan
60- ja 70-luvun
tahtiin!
Pukeudu ajan
tyyliin asianmukaisesti.
Lisätietoa:
p. 050 3616356
Anu Penttinen
Vuonislahden
kyläseura ry
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Seurojentalon ja tanssilavan alueella
Starway ja Ape-bändit
vastaavat musiikista

