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Maisemakävelyn satoa
Lämpimänä torstai-iltana 30.5. kokoontui 16 hengen kävelijäryhmä 

entisellä koulun kentällä, ajatuksena kiertää kylän raittia ja katsella 
ympäristöä maisemallisella silmällä ja vähän muutenkin. Mukana 
olivat Terhi Ojanen ja Markku-Pekka Antikainen Etelä-Karjalan Kär-
ki-Leader ry:stä sekä Terttu Kivinen Voimaa Vainikkalasta – Sisua 
Simolasta (VVSS) –hankkeesta kylän ulkopuolisina silminä. 

Matka vei koululta Sale-puistoon ja aina uudelle asemaparkille 
asti, josta palattiin takaisin Pytingille nokipannukahveille. Kävelyn 
aikana kiinnitettiin huomiota mahdollisiin parannettaviin kohtei-
siin kuten myös kylässä jo olemassa oleviin kauniisiin maisemiin 
ja rakennelmiin. Maaseutumaista peltomaisemaa ihailtiinkin niin 
kylän keskellä kuin Telkjärven rannoillakin, mutta laiduneläinten 
ja raivauksen puutteen todettiin olevan suuri tekijä peltojen pusikoi-
tumisessa. Vertailukohtana oli vuonna 2005 tehty edellinen maise-
makävely ProAgrian toimesta, jolloin samaiset peltomaisemat olivat 
huomattavasti avarampia. Sale-puisto, Pytinki ja kesäteatteri ovat 
valmistuneet edellisen kävelyn jälkeen, ja nyt pohdittiin kohteiden 
ylläpidollisia toimia. Sale-puistossa ehdotettiin kiikulle lisäkäyttöä, 
pöytäryhmän lisäämistä, minigolf-radalle ohjeistusta ja välineiden 
lainauspisteestä tietoa. 

Eräs tärkeistä heti toteutettavista parannuksista oli kauppaa 
vastapäätä olevien ilmoitustaulujen sisältöjen päivittäminen ja tie-
tojen lisääminen mahdollisesti kieliversioineen VVSS-hankkeen 
puitteissa. Samaisen hankkeen avulla teetetään myös ruoppaus-
suunnitelma Telkjärvelle tämän kesän aikana. Linja-autopysäkki-
en ja liikennemerkkien uusimista/korjaamista selvitellään myös. 
Anna-Kaisa Ek Kulttuurikutinaa-hankkeesta kartoitti mahdollisia 
kohteita kylätaiteelle, joille löytyikin muutama otollinen paikka 
esim. kattomaalausten muodossa. Kylän keskellä olevia hienoja 
taiteellisia yksityiskohtia pidettiin arvokkaina ja kyläläisiä kannus-
tetaan rohkeisiinkin tuotoksiin omilla pihoillaan niin omaksi kuin 
muidenkin iloksi. 

Kiitos kaikille osanottajille!
Saara Merritt

Vainikkalan aseman liikenne- ja pysäköintimuutokset ovat valmis-
tumassa kesäkuun puolivälin tienoilla. Järjestelyillä selkeytetään 
ensisijaisesti Venäjän matkustajaliikenteen liityntäpysäköintiä.

Asemaparkin uusi 50 paikan pysäköintialue on jo lähes valmis. 
Aseman jätekatos on siirretty uuteen paikkaan. Linja-auton uusi ajo-
reitti ja bussipysäkki valmistuvat hyvää vauhtia. Uusi bussipysäkin 
katos lähelle asemarakennusta saadaan kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Alueelle tehdään myös selkeät opasteet.

Pysäköinti muuttuu maksulliseksi juhannusviikolla. Pysäköintihin-
nat liityntäpysäköintialueilla P1, P2 ja P3 ovat maltilliset 1 euro/h, 6 
euroa / ensimmäinen vuorokausi ja siitä lähtien 3 euroa / lisävuo-
rokausi. Pysäköintilippuautomaatteja tulee kaksi kappaletta. Yksi 
pysäköintialueita P1 ja P3 varten vanhaan bussipysäkkikatokseen, 
joka uudistetaan ja toinen uudelle pysäköintialueelle P2. Alueet on 
numeroitu etäisyysjärjestyksessä aseman sisäänkäynnistä.

Alle tunnin pysäköintiin on varattu ratapihan ja asemarakennuksen 
päädyn alueen kentälle maksuttomat kiekkopysäköintipaikat, jossa 
ovat myös VR:n, tullin ja rajavartioston nimetyt paikat. Henkilökun-
ta pysäköi omalle merkitylle alueelle autossa näkyvillä pidettävillä 
VR:n myöntämillä pysäköintiluvilla.

Pysäköintiä valvoo Lappeenrannan kaupungin pysäköinninval-
vonta.

Vainikkalan Asemaparkki Oy ja VR-Yhtymä toivottavat asiakkaat 
tervetulleiksi käyttämään uusia pysäköintialueita. Ainoastaan park-
kipaikkojen muuttaminen maksulliseksi on mahdollistanut nyt 
tehdyt muutokset. 

Vainikkalan Asemaparkki Oy:lle ovat valmistumassa omat netti-
sivut, osoite www.vainikkalaparkki.fi

Vainikkalan aseman 
liikennemuutokset ja 
pysäköintijärjestelyt

Vainikkalan kesäteatterilla järjestettiin 25. toukokuuta jo kuudes 
Räminää & Pauketta – vestivaali. Tapahtumaan oli saatu haalittua 
viisi toisistaan poikkeavien musiikkityylien taitajia eri paikkakunnil-
ta. Mukana olivat Burn Out, Tulevaisuuden Kulkue, Klaustromania, 
2Wolves, sekä The Tower. Puolipilvinen poutasää houkutti paikalle 
mukavasti musiikinystäviä. Parhaimmillaan katsomossa laskettiin 
olevan yli 90 ihmistä. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli monien mie-
lestä yksi onnistuneimmista Räminöistä varsinkin musiikin osalta.

teksti & kuvat  Teppo Suhonen

Räminää & Pauketta 2013
(sivut 6-7)


