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Mökkiläisen mietteitä
On se vaan kummallista, että joka
kesä on kuin sisäinen pakko päästä
Vuonislahteen. Monet ystävämme
ja tuttavamme ihmettelevät miksi
emme matkaile ulkomaitten turistikohteissa. On siellä sen verran
kuitenkin tullut käytyä, että voi
hyvin mielin todeta ettei ole tämän
seutukunnan voittanutta!
Eikä vaan kesällä vaan talvella
tullaan myös.
Jos on minulla juuret syvällä
tässä maaperässä syntyperäni takia, on puolisoni juurtunut tänne
jo vähintään yhtä syvälle. Samoin
näyttää käyvän myös lasten ja
lastenlasten kanssa.
Pielisen altaan symposium ja
muikkumarkkinat, vuodenvaihteen yhteiset ilotulet, keväiset

hohtavat hanget, jäätie Kolille ja
nyt viimeksi vielä retkiluistelurata.
Paljon ja monenlaisia syitä on
siis tulla muulloinkin kuin vaan
kesäaikaan.
Vuoniskylien kulttuuritarjonta
on niin vahvaa, että kulttuurin
vuoksi ei kauemmaksi täältä tarvitse suunnistaa.
Pienen karun saareni kallioilla
tummansinisenä pauhaavaa Pielistä ihaillessa ei parempaa extremeä
tule edes toivoneeksi. Järven
monet kasvot Kolin vaarojen kehystämänä luovat koko ajan uutta
nähtävää – tunnelmointia. Saaressa olen kuin herran kukkarossa,
mikään paha maailmassa ei voi
siellä ahdistaa. Siellä on muistot
lapsuuden kesistä vanhempieni

kanssa. Niitä muistoja ja tuntoja
yritän siirtää myös jälkipolville.
Jokainen kivi, kanto ja kanervapuska on tuttu, niitä tervehditään
aina kesän aluksi ja hyvästellään
syksyllä, kun on aika laittaa saari
talviteloille ja lähteä kaupunkiin.
Kylän keskustan mökkimme
suurin ”ajanviete” on upottaa sormet multaan keväällä, seurata sadon (toivottavasti kohtuu hyvän)
valmistumista, leikata nurmikoita,
kitkeä rikkaruohoja, tervehtiä
naapureita ja muita ohikulkijoita
sekä vaihtaa kuulumisia. Vanha
talo kaipaa jatkuvaa uudistamista
ja siinä on puolisollani riittämiin
puuhastelua.
Olen tänä kesänä saanut tu-

MÖKKEILYN SUOSIO EI VÄHENE!
Lieksan edustajan rehtori Asko
Saarelaisen terveiset Saaristopäiviltä Korpilahdelta.
Saaristoasiain neuvottelukunta
ja maa- ja metsätalousministeriö
toteuttivat ja rahoittivat 20162017 Nuoret aikuiset mökkiläisinä
2030 -selvityshankkeen. Hankkeen tarkoituksena oli luoda kuva
vapaa-ajan asumisen tulevasta
kehityksestä 15 vuoden sisällä ja
tehdä asiaa koskevia kehittämisehdotuksia. Raportti luovutettiin
7.4.2017 maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle.
Satunnaisotannalla poimituille
mökin omistajille (N=2000) koko
maassa suunnattuun kyselyyn
vastasi 790 mökin omistajaa
(vastausprosentti 40 %) ja nuorille
25-45 -vuotiaille aikuisille tehtyyn
kyselyyn (N=2000) vastasi 341
nuorta aikuista (vastausprosentti
17 %).

simmiksi mökkeilyn muodoiksi
arvioitiin tuolloin omalta osalta
vuokramökki (47 %) ja yhteisomisteinen mökki (43 %). Mökin
omistajista varsin vähän eli 4 % ja
nuorista vielä vähemmän eli 2 %
arvioi, että oma tai käytössä ollut
mökki on jäänyt 2030 hoitamatta
tai autioksi.

Kyselyissä 82 % nuorista ja
84 % mökin omistajista oli sitä
mieltä, että vapaa-ajan asuminen
tulee säilyttämään suosionsa
tulevaisuudessakin. Nuorista
70 % piti todennäköisenä, että
vapaa-ajan asunnoilla vietetty oma
aika on kasvanut vuonna 2030.
Suosituimmiksi ja todennäköi-

Saaristoasiain neuvottelukunta
hyväksyi 2.6.2017 valtakunnallisen saaristo-ohjelman ”Saaret,
meri, järvet joet ja rantavyöhyke
aluekehitystekijöinä” vuosille
2017-2019.
Saaristoiset ja vesistöiset kansallispuistot, retkeilyalueet ja
luonnonsuojelualueet vaalivat

Selvitys päätyy pitämään todennäköisimpänä skenaariovaihtoehtona sitä, että mökkeilyyn käytettävän rahan määrä ja mökkeilyn
työllisyysvaikutukset kasvavat
reaalisesti vuoteen 2030 mennessä
ehdolla, että yleinen talouskehitys
on vähintään nykyisen kaltainen.

Uusi saaristo-ohjelma, johon
Lieksakin saaristokuntana
kuuluu

maan ainutlaatuisia luonto- ja
kulttuuriarvoja ja tarjoavat virkistystä koko maan väestölle. Saaristo
ja vesistöt koskettavat useimpia
suomalaisia eri yhteyksissä.
Ohjelman toimenpiteillä edistetään omalta osaltaan hallituksen
kärkihankkeita: sinistä ja muuta
biotaloutta, digitalisaatiota sekä
jakamis- ja kiertotaloutta. Ohjelma edistää saariston liikenne- ja
tietoliikenneyhteyksiä, saariston
asemaa alue-, kunta- ja maakuntapolitiikassa, peruspalvelujen
kehittämistä, meriklusterin toimintaedellytysten turvaamista
sekä saaristo- ja vesistömatkailun
tuotekehitystä ja markkinointia.
Edelleen ohjelmalla edistetään
ammattikalastusta, asumisen
kasvua vapaa-ajan asunnoilla,
vapaa-ajan asumisen kehittymistä
ykkösasumiseksi, Itämeren ja
sisävesistöjen suojelua, poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin
varautumista ja turvallisuutta sekä
virkistyksen, luonnonsuojelun ja
kulttuurin tarpeisiin vastaamista.
Saaristoterveisin
Asko Saarelainen

tustua muutamiin toisiin mökkiläisiin. Toivon hartaasti, että
kaikki Vuoniskylien mökkiläiset
innolla tulisivat mukaan tapaamisiimme. Kaikkihan me varmaan
toivomme, että Vuoniskylien
hyvä vetovoima tulee säilymään
tulevaisuudessakin. Jospa vielä
voisimme olla vaikuttamassa yhteisten hankkeitten edistymisiin.
Olkoon ”kotiläksymme” talven
ajaksi miettiä missä voisimme
olla oikeasti apuna Vuoniskylien
kyläjäkselle!!!
Nähdään taas ensi kesänä, ehkä
jo talvellakin
Tuula Pietilä

Arvaa mikä
kasvi on
kuvassa!
Vastaukset sivulle vuonis.
net/palaute.
Arvanneiden kesken arvotaan Kaikkialla on kauneutta -juhlakirja Eva
Ryynäsestä.

