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Jotain vanhaa, jotain uutta,
jotain sinistä
Simpauttajan ilmestymisestä
on kulunut 45 vuotta ja lopultakin
tohdimme ryhtyä Simpauttajan
kyläksi. Kesän avajaisissa paljastetaan Seppo Mölsän tilataideteos
”Maaliman paras käsilläänseisova
orja”. Teos tulee omalle lavalleen Kylätoimintakeskus Kukon
puistikkoon ja lavalle sijoitettaan
myös Heikki Turusen lahjoittama
massiivinen ”Simpauttajan kylä”
– kyltti. Mainio paikka istuskella
päiväkahvilla!
Kesän avajaisissa meillä on ilo
avata italialaisen valokuvaajan
Luca Bertin ”Ihminen ja luonto”
-valokuvanäyttely. Luca Berti on
kansainvälisesti arvostettu kuvaaja, jonka töitä on samanaikaisesti
Suomessa esille mm. Kansallismuseossa Helsingissä. Luca on tehnyt
useita kuvausmatkoja eri puolille
Skandinaviaa sekä Baltiaa ja hän
kävi pari vuotta sitten kuvaamassa
myös vuonislahtelaisia ihmisiä ja
maisemia.
Uusi tapa tutustua kyläämme on

kulkea kylänraittia Talojen tarinoita seuraillen. Kukosta, Herranniemestä ja Rekiniemen caravan
-alueelta saa kolikolla kartan ja
vihkosen, johon on koottu kyläläisten kertomia tarinoita omista
taloistaan. Tarinoita on kotitalojen
lisäksi kyläkoulusta, tanssilavasta,
kestikievarista, myllystä ja onpa
mukana yksi lähisaarikin. Heinäkuisena sunnuntaina avaamme
portit ja ovet kulkijan kurkistaa
taloja tarkemmin ja kuunnella
asukkaiden kertomuksia.
Kantosiipialus SuviExpress
jatkaa liikennöintiä Pielisellä tänäkin kesänä. Erityisesti Lieksan
suunnasta voi piipahtaa päiväksi
Vuonislahteen tai Kolille. Aluksen
käynti kylän satamassa on aiheuttanut tilanpuutteen, jota ollaan nyt
korjaamassa.
Lieksan kaupungin kanssa on
katsottu, että lisävenepaikkojen
saamiseksi Vuonislahden satamaan rakennetaan ponttonilaituri
nykyisen kannaksen eteläpuolelle.
Hankkeen toteutus on vielä al-

kuvaiheessa, joten täksi kesäksi
laiturille järjestetään tilapäisesti
neljä pojupaikkaa kyläläisten ja vierailijoiden käyttöön. Tavoitteena
on saada uusi lisälaituri käyttöön
kesäksi 2019.
Heinäkuun viimeisenä perjantaina on kylällä tapahtumia
kerrakseen. Lieksan kaupunki
järjestää perinteisen Mökkiläistapahtuman Vuonislahdessa ja samaisena päivänä tänne kokoontuu
myös Lieksassa 1960- ja 70 -luvulla
kouluja käyneitä entisiä nuoria.
Päiväohjelmien jälkeen toivotamme kaikki tervetulleiksi
perinteisiin Kesätansseihin lavalle. Loistavasta tunnelmasta
vastaavat tanssien alussa Pielinen
Soi - festivaalin muusikot Matti
Olavi Taskinen & TangoMaestro Orchestra ja illan päätteeksi
legendaarinen lieksalaisporukka
Ape & the Band, joka täräyttää
rockin soimaan.

ranniemen rantateatterissa toista
kesää 29.6.- 15.7. 2018 välisenä
aikana, yhteensä 14 näytöstä. Karavaaniväki hoitaa siinä liikenteen
ohjauksen. Rekiniemestä teatteripaikalle on matkaa vain n. 0,5 km.
Kesällä pääsee Vuonislahdesta
Kolilla käymään kantosiipialuksella, se on sopiva päivän reissu.
Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen
ateljeeseen Paateriin pääsee helposti veneellä, kävelyreitin pituus
on noin 6 km ja autolla noin 8
km. Lieksan puolelta löytyy monenlaista tapahtumaa ja nähtävää.
Lauantaina 14.7. järjestetään Wanhan ajan kesätori Rekiniemessä.
Matkailijoiden ja erityisesti
karavaanareiden suurimpana
huolenaiheena ovat koko ajan
huonontuvat tieyhteydet. Teiden
kunto suorastaan rapautuu, se jo
nyt on haitannut matkailua ja tulee
entistä enemmän haittaamaan
teiden kunnon edelleen huonontuessa. Siihen tulisi saada korjausta
pikaisesti. EU:n tietosuoja-asetus
on tietenkin teetättänyt töitä myös
melko paljon.
Toivotaan vilkasta matkailukesää.
Tervetuloa Rekiniemeen.
Aulis Nevalainen
puheenjohtaja
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Alueen siivous- ja kunnostustalkoot, sekä
koulutusta mm. isäntätehtäviin.
Juhannusaaton viettoa. Lavatanssit
Vuonislahden lavalla. Esiintyy Tommi
Soidinmäki ja Vastakaiku
Wanhan ajan kesätori Rekiniemessä.
Mukana myös JokiCaravan.
Vuonislahden 32. Muikkumarkkinat
Syystalkoot.

Kai Paavilaisen ohjaukseen
tuovat uutta ilmettä puolenkymmentä näyttelijävaihdosta,
joten kannattaa tulla toistamiseen
nauttimaan tästä vahvasta teatterielämyksestä. Teatteripäivänä on
Herranniemessä satojen ihmisten
yleisö, näyttelijät laittamassa itsensä likoon sekä kymmeniä ja kymmeniä talkoolaisia huolehtimassa
tapahtuman sujumisesta.
Kun onnistuneen teatteripäivän jälkeen kävelen sinertyvässä
illassa hiljentynyttä kylänraittia kotiin, on kerrassaan juhlallinen olo.

Kesän ehdoton kohokohta on

Anu Penttinen
kyläpiällikkö

Yhteensä 5500 km!

SF-C Rekiniemestä
Talvi on hiipumassa lopulta kesään päin. On ollut niin sanottu
kunnon vanhan ajan talvi, lunta
oli paljon ja pakkastakin riitti ihan
omiksi ja muidenkin tarpeiksi.
Matkailullisesti talvi on Rekiniemessä hiljaista aikaa.
Parhaillaan Rekiniemen karavanaluetta kunnostetaan maisemallisesti. Luvat siihen saatiin
Lieksan kaupungilta ja P-K:n
Ely-keskukselta. Tarkoituksena
on korottaa veden vaivaamia
alueita, tällöin saadaan muutamia matkailuajoneuvopaikkoja
lisää. Tämän vuoden puolella on
vielä tarkoitus tehdä suunnitelma
alueen kunnostamisesta sähkökaapeleita uusimalla ja tekemällä
valaistussuunnitelma. Näiden
suunnitelmien toteutukselle pyritään saamaan myös rahoitus.
Toivotaan, että tulevan kesän
säät suosivat karavanmatkailua.
Matkailuajoneuvokauppa onkin
käynyt vilkkaasti. Leirialueella
kesään valmistautuminen tietää
monen asian valmistelua, joista
kesän alueen isäntien valinta on
tärkeää. Tapahtumien järjestämisiä suunitellaan ja valmistellaan.
Karavaanarit ovat kiinteästi
mukana Vuonislahden kylän
toiminnassa. Teatteri Maan Veri
- rintamalta raiviolle pyörii Her-

kuitenkin Lieksan teatterin esittämä Maan veri- rintamalta raiviolle
– näytelmä. Kylmänä ja sateisena
kesänä 2017 jäi monella tämä hulvaton ja samalla koskettava tarina
näkemättä. Tänä kesänä esityksiä
on jonkin verran enemmän, erityisesti päivänäytöksiä on lisätty.

Talven superliikkujat Marketta
Nevalainen, Kaisa Kokkonen,
Irja Suihko ja Arja Eskelinen
saavuttivat huikeita kilometrimääriä tänä talvena. Marketta
kunnostautui retkiluisteluradalla
ja muut naiset hiihtoladuilla.
MARKETTA
En ole ikinä ennen luistellut! Tai
ehkä kerran kymmenen vanhana
veljen hokkareilla. Olen kehitellyt
ihan oman luistelutekniikan –
ihanan mammaliu’un! Minulla
on molemmat jalat koko ajan
jäässä. Taidan mennä pääasiassa
käsivoimin, rauhalliseen tahtiin.
Käyn luistelemassa osan matkaa
Kolille ja takaisin. Jonkun kerran
olen käynyt Kolillakin. Kilometrejä kertyi yllättäen 1025. Pingviini
kertoi luistelleensa edellisenä
talvena 560 km, joten asetin itselleni tavoitteeksi 500 km. Aloitin
joulukuussa Jauhiaisen rannassa ja
siirryin sitten retkiluisteluradalle
jo ennen jäätien avaamista. Aloitin
ensin n. 30 kilometrillä kerran
päivässä, mutta välillä se luiskahti

parikin kertaa ja siitä se kertyi. Jäi
förskottia ensi vuodelle!
IRJA
Tänä vuonna hiihdin 2100 km.
Nyt jäin vähän viime vuodesta,
jolloin hiihdin 2300 km. Marras –
joulukuussa hiihdin Paaterin tietä
pitkin, mutta siirryin sitten jäälle.
Jäätietä menin Kolin rantaan ja
sieltä Ryynäsen kahvilaan kaakaolle ja munkille tai omia eväitä
syömään. Latuja pitkin hiihdin
Kelvänsaaren kautta Ukko-Kolin
rantaan ja Raapionsaaren kautta
takaisin Vuonislahteen. Kävin
myös Lieksan kauppareissuilla
hiihtämässä urheilupuiston 2,5
km:n latua. Kevättalvella olin vielä
hiihtämässä Kiilopäällä.
KAISA
Tänä vuonna hiihdin kyllä tavallista enemmän. Pääsin ladulle jo
marras-joulukuussa, sillä metsätielle tehtiin latu mm. Paateriin.
Jari Rautiainen kävi Kirkkolasta
kyselemässä lupaa kelkkareitille
ja samalla syntyi idea ladusta.
Pasi Nevalainen oli lanan kanssa
hommissa ja meidän Hannu piti

sitten latua avoinna. Välillä myös
Eskelisen Jussi kävi avaamassa.
Latu meni Paaterin tielle ja siltä
oli edelleen yhteys Vuonisjärven
laduille. Parhaimmillaan reittiä
kertyi n. 26 km. Metsässä on
mukava hiihtää, sillä siellä on
etappeja eli maisemat vaihtuu ja
kilometrit vaan sujahtavat. Jäällä
joutuu koko ajan tekemään työtä
eikä pääse ilmaista kyyti, mutta
kun pyryt tuiskuttivat metsäladut
umpeen, siirryin jäälle.
ARJA
Olisi tullut enemmän kilometrejä,
mutta olimme koko huhtikuun
Lapissa ja harjuksia narraamassa
pilkillä! Kilometrejä kertyi siis vain
1100. Hiihdin metsän suojassa
Paateri - Vuonisjärvi- laduilla.
Jäällä tahtoi käydä tuuli koko ajan.
Pisin lenkkini oli Lapissa 26,5 km.
Kyllä hiihtäminen on nautinto! En
ole ollut tänä talvena Seurojentalolla kästyöpajassa, niin on ollut
aikaa hiihtää ja lukea. Vaihtelua
harrastuksiin!
Anu Penttinen

