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OVAREIDEN ORSILTA

Ovareiden orsilta-palsta on avoin osavuosiasukkaille
ja heitä koskettaville jutuille ja puheenaiheille ainakin Vuonislahti-lehdessä ja varmaankin erityisesti
VuonisLife-facebook-sivuilla.

Jäätä, valoa
ja kevään
hiirenkorvia
Kun pohdin mitä kirjoittaisin kylän toiminnasta Vuonislahden vapaa-ajan asukkaana, päällimmäinen tunne oli nöyryys
toiminnan aktiivisuutta ja monipuolisuutta tarkastellessa.
Paljon ja monenlaista toimintaa täällä on ympäri vuoden!
Kylä tarjoaa kaikille aisteille kokemista, näkemistä, kuulemista ja maistamistakin – ja niin kyläläisille, ohikulkijoille
kuin kauempaakin tuleville matkailijoille. Pielisen ympäristö
tarjoaa satoisat puitteet myös kalastukseen, marjastukseen ja
sienestykseen. Toimijoiden idearikkaus on vahva voimavara,
mistä viimeisimpänä osoituksena on Itikanhiekan luodolle
rakennettu tulipaikka. Pihapuumme linnut lauloivat, että
suuri kiitos ideoinnista kuuluu erityisesti vuoden 2016
äänitorvelle Anu Penttiselle!

Vapaa-ajan asukkaat mukaan
Pohdiskelin mihin kaikkeen vapaa-ajan asukaskin voisi
lähteä mukaan. Vaihtoehtoja löytyy! Talvisista aktiviteeteista
jos muutamia mainitsen, niin täällähän on retkiluistelurata,
monipuoliset hiihtoladut, on järjestetty jäätiejuoksu ja
jopa Akantyönnön MM-kisat tuoreimpana tempauksena.
Joulun ja uudenvuoden tunnelmalliset tapahtumat Kukossa
ja seurojentalolla ovat muodostuneet jo perinteeksi, on
myyjäisiä ja toritapahtumia, kylän marttojen järjestämiä

kokkausiltoja jne. Marttojen piirissä on alettu nyt ideoida
mm. nukkekurssia; tehtäisiin vaikkapa helppoja tilkkunukkeja karjalaisia perinteitä mukaillen. Unohtaa ei myöskään
voi marttojen kudontamaratonia viime toukokuussa: ahkera
kutojaväki kannustusjoukkoineen tuotti silloin mattoa yli
15 m. He kutoivat tauotta kokonaista 24 tuntia! Syyskuiset
muikkumarkkinat ja Pielisen altaan symposiumit mielenkiintoisine teemoineen ovat muodostuneet jo eräänlaiseksi
kylän brändiksi. Tämänkin ”tytön” idolia Ilja Teppoa ja
Kaukolasipartiota olemme päässeet kuulemaan muikkumarkkinoilla jo useampana syksynä. Valomeri kylän puissa
ja pensaissa lämmitti mieltä ja ilahdutti silmiä vuoden
pimeimpänä aikana marraskuussa. Koiraniemi jääkauden
jäänteineen tuntuu kiinnostavalta, ja siinäpä voisikin olla
juuri ”sitä jotakin” historiasta kiinnostuneelle. Kesäkauden
tapahtumista voisi nostaa esille ainakin lavatanssit, Kareliasoudun oheistapahtumat heinäkuussa, hilpeän ENROKin
(Entisten Nuorten Rokki), Kalasta ja nauti -tapahtuman
Rekiniemessä, uivan kokon laivarannassa juhannuksena
sekä ympärivuotisen yhteistyön TaiKun ja monien muiden
yhteisöjen kanssa.
Lisäksi täällä on tietenkin tienoon helmi Paateri, ja tulevana
kesänä Rintamalta raiviolle -kesäteatteriesitys Vuonisrantateatterissa 14–27.7. Kylällä toimii myös Taiteilijatalo
Hupeli, Herranniemi ja hiljattain uudistettu kyläkeskus
Kukko. Kukossa on vaihtuvia näyttelyjä, joista viimeisimpänä Anita Sapattisen tekstiilityönäyttely, mikä on avoinna
toukokuun puoliväliin saakka. Useimmiten näissä näyttelyissä on mukana luonto tavalla tai toisella, tällä kertaa
kestävän kehityksen merkeissä, onhan taideteokset tehty
kierrätysmateriaalia hyödyntäen. Seurojentalolla toimii
aktiivinen käsityöpaja, missä valmistetaan monenlaista
kaunista ja tarpeellista. Kuivalan islanninhevoset kiinnostavat matkailijoita, ja lisäksi kylällä toimii Vuolaset-kuoro,
mihin yhdessä laulamisen omakseen kokevat voivat liittyä.
Tässä koosteessani viimeisenä, mut’ ei vähäisimpänä vielä

maininta jäätiestä Kolille, mikä tuo merkittävää talvista
tunnettuutta tienoolle.

Juna – laiva - juna
Maalla kun ollaan, lopuksi vielä muutama sana liikenneyhteyksistä. Ilahduttavaa on mm. kantosiipialuksen liikennöinti
kesäisillä Pielisen vesillä, mutta toisaalta huolta aiheuttaa
junaliikenteen raiteillaan pysyminen. Onneksi juna on vielä
toistaiseksi hyvin kulkenut. Jos olisin päättäjä, säästäisin
tietenkin paitsi raiteiden henkilöliikenteen, pistäisin lisäksi
vauhtia Läpikäytävä – Tiensuu -tieosuuden kunnostamiseen. Paikoitellen ko. tie alkaa olla jo sellaisessa kunnossa,
että mm. karavaanarialueelle kulkevien matkailuautojen
kuljettajilla on oltava vähintäänkin kieli keskellä suuta
kuoppaisella tiellä suuria matkailuautoja luotsatessaan.
Pikkulintu kuitenkin iloksemme visersi, että päättäjien
agendalla tämä kunnostushanke jo olisikin.
Siispä vain mielikuvituksettomuutta tai vähintäänkin vahvaa
liioittelua olisi, jos joku sanoisi, että näillä kylillä kun ei
tapahdu mitään. Toisaalta yhdelle suuri asia voi olla toiselle
pieni, mutta edellä olevasta koosteesta löytynee jokaiselle
jotakin! Tälle vapaa-ajan asukkaalle luonnon ja eläinten
tarkkailu ympäri vuoden on jo niin iso juttu, että esimerkiksi etelän aurinkorannoille ei ehdi kaivata. Myös some on
merkittävä osa tämän ajan viestintää, ja mm. Facebookin
VuonisLife-sivuilla asiat ja ihmiset tulevat tutuiksi kuvien
ja tarinoiden kautta. Halutessaan lisää vipinää eloonsa saa
aktiivisesta yhteistoiminnasta vakituisten kyläläisten ja
toisten vapaa-ajan asukkaiden kanssa. Kesätoritapahtumien
ja juhannuksen suunnittelun merkeissä tapaammekin jo
kesäkuun puolivälissä mm. Amin, Ullan ja Jarmon kanssa!
Tuija Kuusisto
Vuonislahden vapaa-ajan asukas

Kohtaaminen huipulla
29.-30.6.2017

Seminaari ja workshopit
Kolin Kansallispuisto, Sokos Hotel Koli

100 vuotta sitten säveltäjä Jean Sibelius
lähti Kolille etsimään vastauksia. Mikä on
Suomen merkitys muuttuvassa maailmantilanteessa? Annammeko toisten päättää
puolestamme vai rakennammeko itse oman
tulevaisuutemme? Vaikka olosuhteet ovat
muuttuneet, ovat samat kysymykset jälleen
ajankohtaisia. Kun merenpinta nousee,
Pohjoisnapa sulaa ja öljy-yhtiöt kärkkyvät maailman viimeisiä jäljelle jääneitä
öljypisaroita, täytyy Suomen löytää oma
roolinsa kamppailussa ilmastonmuutoksen
pysäyttämiseksi.
Kohtaaminen huipulla kokoaa yhteen
rohkeita ihmisiä Suomen taiteen ja tieteen
kentiltä. Ilmastonmuutokset faktat on

lyöty pöytään jo ajat sitten. Nyt etsimme
työkaluja, joilla saamme ihmiset mukaan
siihen kulttuuriseen muutokseen, lopettaa
fossiilisten polttoaineiden aikakauden.
Yhdessä tekijöiden kanssa Greenpeace
vie jokaisen teoksen suunnitelmasta valmiiseen lopputulokseen ja löytämään kullekin
teokselle oikean areenan ja yleisön.
Tapahtuman järjestävät Greenpeace ja
Human Security Finland. Yhteistyökumppaneina toimivat Taideyliopisto, Snellmaninstituutti, Nurmeksen Kesäakatemia &
Konsertit, Pielinen Soi Festivaali, Lieksan
Vaskiviikko ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

