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Vuonislahti ja Lieksan kaupungin
maaseutustrategia
Lieksan kaupungin Maaseutustrategia vahvistettiin vuosi sitten. Strategian valmistusvaiheessa oli mukana
edustajia mm. kyliltä, vapaa-ajan
asukastoimikunnasta, eri järjestöistä,
Leader -yhdistyksestä ja Maaseudun
Sivistysliitosta.
Yhteisöt ja verkostot
Yksi keskeisimpiä tavoitteita Maaseutustrategiassa on yhteistyön ja
verkostoitumisen lisääminen. Yhteiset palaverit strategiaa tehtäessä ja
strategian toteutumisen seurantakokoukset ovat avanneet väylän yhteyden pitoon niin kaupungin edustajien
kuin eri yhteisöjen kanssa. Yhteisen
suunnittelun avulla mm. päädyimme
osallistumaan Leader – hankkeeseen,
jonka avulla kesän aikana puramme
vanhan vesibussilaiturin (ns. Tolkin
laiturin) ja saadusta puumateriaalista
rakennamme kaksi nuotiopaikkaa,
Koiraniemeen ja Itikanhiekan uimarannan pikkusaarelle. Uimarannalle
tulee myös pukukoppi ja kompostoiva käymälä.

Olemme myös käynnistäneet yhteistyön naapurikylä Kelvän kanssa.
Kylillämme aloittaa yhteinen Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VaPePa)
ryhmä ja kehitämme yhdessä kylähyvinvoinnin ja – turvallisuuden toimintatapoja. Toukokuussa järjestetään
kylien yhteinen kyläturvallisuusilta,
joka toteutetaan Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön
kanssa.
Asuminen ja ympäristö
Uuden strategian myötä kaupungin
kylille myöntämien avustusten jakoperusteet muuttuivat. Aiemmin
jokainen kylä sai saman summan
käytettäväksi haluamallaan tavalla.
Viime vuosina summa on ollut
350 €. Nyt kaupunki myöntää ns.
talkooavustusta kylien hakemusten
perusteella. Työ tehdään talkoilla ja
tarvittaviin rakennusmateriaaleihin
haetaan avustusta. Vuonislahden
Urheilijat haki avustusta tanssilavan
katon korjaamiseen.
”Perustienpidon resurssien lisäämi-

nen on kaupungin edunvalvonnan
yksi tärkeimmistä asioista.” LieksaVuonislahti tien surkea kunto on
ollut esillä kaupungin johdon kanssa
jo ennen strategian kehittämistä ja
edelleen vahvasti strategian seurantapalavereissa. Kylämme tapahtumiin
perustuvan matkailun kannalta kurja
tie on jo häpeä. Rekiniemen karavaanarialueen toiminnalle se alkaa
jo olla este, sillä asuntovaunuilla on
vaikeuksia selvitä huonokuntoisesta
reitistä kantatieltä Vuonislahteen.
Yksi viidestä arvosta strategiassa on
tasa-arvo. Nyt emme koe olevamme
tasa-arvoisia kaupunkilaisia muiden
lieksalaisten kanssa.
Maaseutustrategian slogan: Elävä
maaseutu Kolin kaupungissa,
Lieksassa
Tänä kesänä aloittaa kantosiipialus
reitti- ja tilausliikenteen Pielisellä.
Reittiliikenne kulkee Kolilta Vuonislahteen ja edelleen Lieksaan ja takaisin
pari kertaa päivässä. Vuonislahden
rannasta järjestetään edelleen kirkko-

veneellä retkiä Paateriin, opastettuja
kyläkävelyitä ja opasteet Kylätoimintakeskus Kukon taidenäyttelyihin ja
lounaskahvila Soroppiin. Huomattavaa on myös, että laivalta ovat yhteydet myös Nurmeksen ja Helsingin
suunnan juniin.
Vuonislahden laiturin huono kunto
saattaa estää kokonaan nämä suunnitelmat. Laiturin omistaa ELY -keskus.
Tämän hetken tiedon mukaan ELY
-keskus ei ole korjaamassa laituria
vaan on tarjonnut laituria kaupungille.
Lieksan kaupungin ja Vuonislahden
kannalta Pielisen vesiliikenteen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää
ja säännöllinen kantosiipialuksen
liikenne avaisi Kolin matkailijoille,
autolautan lisäksi, houkuttelevan
reitin järven itärannalle. Maaseutustrategiassa Lieksan kaupunki lupautuu luomaan edellytyksiä luonto- ja
kulttuurimatkailun kehittämiselle.
Tässä olisi nyt näytön paikka.
Anu Penttinen
kyläpiällikkö

Turusen arkisto
Hupeliin
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Kirjailija Heikki Turusen kirjallisuusarkisto (n. 80 mappia)
on sijoitettu Hupelin arkistoon.
Arkistoon otetaan vastaan myös
Vuonislahden kyläyhteisöjen pysyvästi säilytettävää aineistoa. Tulevaisuudessa Hupeli toimii myös
arkistotutkimuksen tilana, johon
ensi vaiheessa rakennettiin asianmukaiset tilat. Pääsääntöisesti arkistosta ei voi viedä aineistoa pois,
mutta niitä voi tutkia Hupelissa ja
niistä voi saada kopioita.
Suunnitelmissa on järjestää jo
ensi talvikaudella erityinen kyläyhteisöille suunniteltu kurssi,
jossa opetetaan oman yhdistyksen
arkiston järjestämistä.

Matonkudonta-maraton 24 h
Vuonislahdessa on vuosittain jo
lähes 20 vuoden ajan toiminut
talvikautena kudonnan työpaja.
Toiminnasta on vastannut Lieksan
Kristillinen opisto.
Tämän kauden toiminta huipentui 24 tunnin mattojen kudontamaratoniin 11.-12.5.2016.

Läpi vuorokauden kestäneen
kudonnan tuloksena syntyneestä
matosta valmistetaan tyynyjä,
kasseja jne. Tuotteet myydään
Valtakunnallisessa Avoimet kylät
/kesäkauden avaustapahtumassa
11.6.2016 Kylätoimintakeskus
Kukon hyväksi.

Vuonislahden tanssilava myytiin Urheilijoille!
Vuonislahden kyläkeskukseen
1950-luvulla rakennettu ja
1970-luvulla laajennettu tanssilava vaihtoi omistajaa. Pielisjärven
Vuonislahden Työväenyhdistys
möi omistamansa lavan Vuonislahden Urheilijoille. Urheilijoilla
on samalla Kukkumäellä omistuksessaan myös seurojentalon
kiinteistö.
Lavakaupassa haluttiin varmistaa, että kylän keskeisellä paikalla
ja omalla tontillaan oleva lava

pysyisi kunnossa ja olisi edelleen
kyläläisten käytössä. Työväenyhdistyksen jäsenille lavan kunnossapito on ollut viime vuosina
haasteellista väen ikääntyessä.
Yhdistys on saanut aiemmin
myös talkooapua kyläläisiltä ja
lavan maalaustalkoisiin LC Lieksa
Brahean porukkaa.
Urheilijoiden ja Työväenyhdistyksen välillä on ollut aiemminkin
yhteistyötä tilojen käytössä mm.
suurten tapahtumien yhteydessä.

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

Nyt seurojentalo, tanssilava ja
Kylätoimintakeskus Kukko muodostavat kokonaisuuden, joka
antaa mahdollisuuden hyödyntää
kylän kokoontumistiloja entistä
paremmin erilaisiin tapahtumiin,
kuten perhejuhliin ja matkailutapahtumiin.
Tulevaksi kesäksi on jo varattu
viisi viikonloppua tanssien merkeissä, kertoo Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Leena Vallius.

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

