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Kylän yhteisöt muistivat 40-vuotiasta tyynyillä.

SF-C Rekiniemen kuulumisia
Kesää odotellaan tällä hetkellä
vielä kovin talvisissa merkeissä.
Järvet on jäässä ja luntakin vielä
alueelta on, ja sitä sateleekin vähän
väliä tätä kirjoitettaessa. Mutta
kyllä se kesä siitä aikanaan tulee,
täytyy uskoa!
Alueella valmistaudutaan alkavaan matkailukauteen. Viime
kesänä juhlittiin yhdistyksen 40
vuotistaivalta. Samalla pidettiin

Kalasta ja Nauti -tapahtuma.
Vuosijuhlissa oli kyläläisten ohjelmaa ja kylän kesätori. Hallituksen
varapuheenjohtaja Heikki O.
Leinonen toi liiton tervehdyksen
juhlivalle yhdistykselle.
Matkailijoita on alueella käynyt
edellisvuosien tahtiin. Viime
kesäkautena tehty kävijäkysely
ja siitä saatu palaute on käsitelty.
Rasti ruutuun –palautteen lisäksi

tuli paljon kirjallista palautetta ja
se on hyvä asia. On tärkeää, että
kerrotaan mitä alueesta ajatellaan.
Voisi todeta, että avainasioita
on hyvä ja asiallinen palvelu,
sekä paikkojen siisteys ja alueen
rauhallisuus. Yhteenvetona voisi
todeta, että Rekiniemessä ollaan
tehty oikeita asioita, kehitetty
aluetta. Tuloksena kävijät viihtyvät alueella. Kehitettävää ja

parannettavaa on tietenkin aina,
paikoilleen ei voida jäädä. Kysely
on analysoitu huolelle yhdistyksessä. Kesäkauden kävijöistä yli
puolet oli ensikertaa käymässä
Rekiniemessä, monet ensi kertaa
Itä-Suomessa.
Lasten käyttöön on ostettu
kaksi polkuautoa, kevään aikana
tehdään uusi leikkimökki. On
myös suunniteltu jatkossa majan,

oleskelutilan, remontoimista niin,
että se olisi lämmin ja paremmin
käytössä ympäri vuoden.
Lieksan kaupunginjohtajan
kanssa on pidetty palaveri, että
saataisiin lopultakin nämä lammikkoalueet kunnostettua matkailuajoneuvokäyttöön. Kaupunginjohtaja lupasi viedä asiaa
eteenpäin. Iso puute on tienvarsiopasteiden puuttuminen valtatieltä. Emme saaneet lupaa laittaa
niitä kantatie 73 varteen. Päätöksessä viitattiin Pielisen-Karjalan
linjauksiin. On käsittämätöntä,
ettei tällaista perusasiaa; opasteita
ei saa laittaa. Opasteiden puuttumisesta tuli paljon palautetta myös
kävijäkyselyssä, ihmeteltiin laajasti
opasteiden puuttumista.
Tulevana kesänä pidetään tapahtumia totuttuun tapaan, niistä
enemmän toisaalla. Lauantaina
15.7. järjestetään jo viidettä kertaa Kalasta ja Nauti -tapahtuma.
Tapahtuman keskeinen idea on
se, että pyydetään järvestä kalaa,
joka sitten valmistetaan erilaisiksi
tuotteiksi ja tarjotaan maistiaisiksi
syötäväksi. Mestareina on Sirkku
ja ”Enska” Lahdesta, INI-pilkit.
Onkikilpailu pidetään lauantaiaamuna klo 9-10 Salmensiltojen
tuntumassa. Vuonislahden kylän
kesätori siirtyy jälleen tapahtumapaikalle caravan- alueelle.
Kalastaminen onkin alueellemme suosituimpia ajanvietteitä.
Asukkaiden käytössä on 4 venettä
ja uistelulupa yhdistyksen puolesta vuorokausikävijöille. Heikki
Turusen tuotantoa Maan Veri –
rintamalta raiviolle - teatteriesitys
tulee Kestikievari Herranniemen
rantateatteriin, ja se työllistää
myös meitä liikenteenohjauksessa.
Toivotaan hyvää ja lämmintä
kesää, sekä tietenkin matkailijoita
Rekiniemeen.
Aulis Nevalainen
puheenjohtaja

Paikallisia palveluja

Pielin

en

Vuonislahti - Joensuu Vuonislahti - Nurmes
7.43 - 8.50
12.46 -13.53
16.46 - 17.45
18.59 - 20.06
Joensuu - Vuonislahti Nurmes - Vuonislahti
11.47 - 12.46
6.35 - 7.43
18.00 - 18.59
15.40 - 16.46
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