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Pielinen parraaks
Kantosiipialus Suvi Express on
nyt ajellut Pielisen aalloilla ensimmäisen kesän. Yhtiön mukaan
tavoitteeksi asetettu kahdentuhannen kävijämäärän raja on ylitetty
ja liikennöinti jatkuu myös ensi
kesänä. Kantosiipialuksen tulo
Pieliselle on erinomainen alku
vesiliikenteen kehittämiselle mahtavalla järvellämme.
Valtiotieteen tohtori Timo Aro
toteaa Lieksan kansalaisopiston
Korento-lehdessä, että Lieksan
elinvoiman mahdollisuus piilee
pehmeiden kilpailukyky- ja vetovoimatekijöiden maksimaalisessa
hyödyntämisessä. Näitä ovat hänen mukaansa esimerkiksi alueen
henkinen ilmapiiri ja fiilis sekä

alueella järjestettävät tapahtumat
ja elämykset. Pielisen vesiliikenteen edelleen kehittäminen on
oiva askel tähän suuntaan.

Nurmeksessa. Suosittujen risteilyjenkin määrä tulee kasvamaan.
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Aluksen pysyminen Pielisellä
vaatii kaikilta Pielisen-Karjalassa
matkailun kehittämiseksi toimivilta voimakasta vastaantuloa.
Hyvä aloitus oli yhteinen palaveri syyskuun alussa. Mukana oli
edustajia Suvi Expressiltä, Lieksan
kaupungilta, Bombalta, Kolilta ja
Vuonislahdesta. Ensimmäisen risteilykesän kokemusten perusteella
mm. muokattiin aikatauluja niin,
että Kolilla voi viettää aikaa tunnin pidempään kuin tänä kesänä
ja että alus käy viikoittain myös

Laivuri Aarne Ilves korosti Pielisellä olevaa ainutlaatuista tilannetta: – Teillä risteilee täällä
Suomen ainoa sisävesiliikenteen
autolautta ja Suomen nopein alus
Suvi Express!
Pielisellä on valtava matkailullinen
potentiaali. Sen rannoilla on tarjolla tapahtumia Kolin kansainvälisistä konferensseista Vuonislahden Heikki Turus-kesäteatteriin.
Autolautan kannella auringossa
istuskelu tai kantosiipialuksen kannella huimasta kyydistä nautiskelu,
siinäpä fiilistä kerrakseen. Pielisen

rannoilta löytyy metsien huminaa,
koskien pauhua, puhdasta ilmaa ja
hiljaisuutta.
– Onko tämä järvi miten pahasti
saastunut? kysyi sveitsiläisturisti
Pielisellä. – Ei! Vettä voi vaikka
juoda. Miksi kysytte? ihmetteli
opas. – No kun täällä ei ole ketään.
Vain Pielisen-Karjalan toimijoiden
yhteisellä pitkäjänteisellä suunnittelulla ja markkinoinnilla saamme
Pielisen Suomen parraaks matkailujärveksi. Kehittämistoiminnan
vanavedessä Pieliselle nousevat
varmasti myös pienveneet.
Anu Penttinen
kyläpiällikkö

Vesijohtoverkosto on vauhdittanut
rantarakentamista Vuoniskylillä !
Sarkkila – Vuoniskylien Vesiosuuskunnan verkosto toimii
Vuonislahdessa ja lähikylillä. Uusia laajennuksia kesämökkeihin
on tehty useampia ja rakenteilla
on jopa uusia asuinrakennuksia.
Mittava investointi kylille ( n. 3,5
milj. € ) toi kylille avustuseuroja n.
2,0 miljoonaa. Verkostoa rakensivat pääosin paikalliset yrittäjät,
joten rahat jäivät niiltäkin osin
Lieksaan kerryttämään verotuloja.
Kyselyjä uusiltakin kiinteistönomistajilta on tullut, miten
päästä mukaan verkostoon. Moni
on harmitellut, kun ei liittynyt
rakentamisaikaan, tai edellinen
kiinteistön omistaja ei sitä tehnyt.
Nyt liittyminen on kalliimpaa,
tosin ei mahdotonta, jos kiinteistö

sijaitsee valmiin verkoston lähellä.
Sarkkila-Vuoniskylien Vesiosuuskunta ostaa vetensä Lieksan
Vedeltä ja toimittaa jätevetensä
Lieksan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Puhdas vesi tulee Lieksan keskustasta ja osin
Vuonislahdesta Rekiniemen
vedenottamosta, joka jäi varavedenottamoksi.
Parantuneeseen veden laatuun
on oltu tyytyväisiä ja monet huonosti toimineet omat jätevesien
imeytyskentät ovat poistuneet
kyliltä. Määräykset jätevesien
käsittelystä eivät ole paljon muuttuneet aikaisemmasta, varsinkaan
pohjavesi- ja ranta-alueilla. Verkostoon liittyneillä nämä asiat ovat
nyt kunnossa.

Osuuskunnan aloituskokouksessa esiteltiin rakentamiskustannukset, siihen saatavat avustukset
ja liittymähinta. Laskelmissa käytettiin kokonaisavustusprosenttia
70, ja saatiin liittymähinnaksi 8700
euroa. Tuolloin mukana oli vielä
Vuonisjärven kyläverkosto, jota
varten runkoverkosto laitteineen
on mitoitettu ja rakennettu.
Vuonisjärven verkosto päätettiin
kuitenkin olla rakentamatta, koska liittyjämäärä olisi jäänyt liian
vähäiseksi, ja liittymähinta olisi
tullut liian korkeaksi.
Nyt verkosto on rakennettu
ja avustukset saatu. Lopullinen
avustusprosentti oli 56 prosenttia. Sarkkila-Vuoniskylien
Vesiosuuskunta on uusien haasteiden edessä, velkaa jäi. Miten se
hoidetaan? Osuuskunnan hallitus
on neuvotellut lainajärjestelyistä
asiantuntijoiden, Pielisen Osuuspankin ja Lieksan kaupungin
kanssa. Kysymys on kaupungin
takaaman lyhytaikaisen lainan
muuttamisesta pitempiaikaiseksi
lainaksi.
Parhaana ja halvimpana vaihtoehtona osuuskunnan hallitus
tulee esittämään ylimääräiselle
osuuskuntakokoukselle lainanhoitorahaston perustamista. Sitä
kautta pystytään hoitamaan tuo
uusi pitempiaikainen laina pois.
Kyseessä on osamaksulla tapahtuva lisäliittymismaksu.
Vesiosuuskunta

TangoMaestro
Vuonislahden lavalla
TangoSawo järjesti heinäkuussa Tahkolla kaikkien aikojen
ensimmäiset TangoMaestrotangolaulukilpailut. Tangolaulukilpailujen tavoitteena on juurruttaa tangomusiikki Tahkolle ja
samalla palauttaa Suomessa tango
juurilleen. Kilpailun taiteellisena
johtajana toimii Matti Olavi
Taskinen, joka on jo useampana
kesänä ihastuttanut vuonislahtelaisia upealla äänellään. Hänen
lisäkseen kilpailun tuomaristoon
kuuluivat Eino Grön, Kirsi Rissanen ja Jyri Lipponen.
Vuoden 2016 TangoMaestroiksi valittiin Sirja SuonpääVäänänen ja Antti Holopainen.
Viikko kisojen jälkeen Sirja oli
esiintymässä Pielinen Soi-festi-
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vaalin lavatansseissa Vuonislahden lavalla.
– Kisoissa haettiin nimenomaan
perinteisen tangolaulannan taitajia, kertoi Sirja: – Arviointikriteereinä oli rytmitys ja fraseeraus,
tekstin sisäistäminen ja tulkinta
sekä laulun sävelpuhtaus. Esikarsinnoissa oli laulajia lähes
sama määrä kuin Seinäjoen tangomarkkinoilla!
Tanguango -tango-orkesterin
säestyksellä laulanut Sirja vakuutti
tanssijoille ja kuuntelijoille olevansa ehdottomasti perinteinen
tangolaulaja. Hänen äänensä soi
herkkänä, silti vahvana ja tulkinta
oli tunnetta täynnä.
Anu Penttinen
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