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Puun herkkyys ja voima

– kuvanveistäjä Eva Ryynäsen juhlavuosi
Piskuinen enkeli hipsuttelee varpaisillaan kantaen pientä kulhoa kuin aarretta
käsillään. Puun syyt kaartuvat viehkosti
olkapäillä ja mekon helmassa. Siiven
tiheät syyt tuntuvat antavan lentämiseen
tarvittavan voiman ja paashikampaus
peittää osittain totisten kasvojen pyöreät
viivat. Taustalla aaltoilee ilman henkäys.
Pienellä enkelillä on suuri tehtävä. Hän
kantaa elämän vettä Kaupan Riitalle ja
Eerolle. Miten voikaan pieni teos olla
niin pysäyttävä ja täynnä voimaa! Nimeä
työllä ei ole, sillä taiteilija Eva Ryynänen
on todennut: ” Erikoisia nimiä en ole
veistoksilleni pannut sen vuoksi, että
sanokoot itse nimensä katsojilleen.”
Näin taiteilija, professori Eva Ryynäsen
syntymän satavuotisjuhlan kunniaksi oli
aika ottaa selvää millainen ihminen oli
Eva, joka pystyi löytämään puusta meidän
kaikkien nähtäväksi niin lapset, enkelit,
kurjet ja karhut kuin seitsemän veljestä

kiljumassa kivellä. Sirpa Sulopuisto on lukenut kirjeitä, kirjoja ja lehtiä, haastatellut
ihmisiä ja penkonut arkistoja Evaa etsien.
Löytämästään hän on koonnut kirjan,
jotta jokaisella meistä olisi mahdollisuus
päästä tutustumaan puun salojen esille
tuojaan. ”Nyt on tekeillä siitä Yrjölän isosta lankun pätkästä korkokuva, johon olen
ajatellut veistää lehmiä luonnon helmaan.
Kuvittele kuin aihe voi olla muotorikas ja
runontäyteinen, jos se onnistuu, voi sitä
katsellessa kuulla kellon kilahdukset ja
ehkäpä linnun viserryksenkin taustalla.”
Nyt oli myös aika lähteä keräämään Evan
ystävien ja kyläläisten tarinoita talteen.
Piskuinen enkeli elämän vesineen oli
Evan ”kukkakimppu” isäntäväelle, kun he
Paavon kanssa tulivat kyläilemään. Näitä
Evan tuliaisia on Vuonislahdessa talossa
jos toisessakin. Joku sai ylioppilaslahjaksi
tuolin, toinen syntymäpäivälahjaksi tarjot-

timen. Evan tuliaisiin ja lahjoihin liittyvät
saumattomasti muistelot, joista välittyy
iloinen ja hyväsydäminen kylännainen,
joka olemuksellaan ja vilpittömän estottomalla käyttäytymisellään sai kuitenkin
aikaan myös hämmennystä ja ihmetystä.
Eva Ryynänen on tullut kuuluisaksi
kuvanveistäjänä, joka käytti materiaalina
lähes yksinomaan puuta. Ateneumiinkin
Eva pääsi puusta veistämänsä seitsemän
veljeksen ansiosta. Nyt nuo vanhimmat
työt ovat jo yli kahdeksankymmenvuotiaita. Ajan myötä lisääntyy huoli
puuveistosten säilyvyydestä. Suomessa
pari suurinta veistosta on ollut taivasalla,
muut suojassa sisätiloissa. Nyt Tervossa
sijainnut Satupuu on jouduttu kaatamaan
lahovaurioiden vuoksi ja Vieremällä
oleva Kukkopuu on sahattu paloiksi.
Nämä palat toki jatkavat elämäänsä eri
puolilla Vieremän kuntaa päiväkodeissa
ja kouluissa.

Kuinka kotona olevasta reliefistä tulisi
huolehtia? Tohtiiko kinkkuvatia edelleen
pitää sille tarkoitetussa käytössä? Eva
itse oli aikoinaan sanonut, että työn voi
vaikka pestä juuriharjalla. Uskaltaakohan
kukaan toimia taiteilijan ohjeen mukaan!
Toisaalta keskiaikaiset liikuttavat pyhimysveistokset ovat säilyneet satoja vuosia.
Säilyvätköhän Evan upeat työt pohjolan
ankarassa ilmastossa yhtä hienosti?
Kun istut Paaterin kirkon penkillä,
olet Eva Ryynäsen taideteoksen sisällä.
Valtavat pihkapuut antavat mystisen
suitsukkeen tuoksun, alttarijuurakko saa
miettimään kiemuraisten juurien ja onton
sisuksen symboliikkaa. Reliefin kedon
kukat ja pieni karitsa herkistävät mielen.
Kirkossa aistit taiteilija Eva Ryynäsen
kaksi puolta, voiman ja herkkyyden.
Anu Penttinen
kyläpiällikkö

Pelastakaamme Kukko!
Kylätoimintakeskus Kukon pelastamiseen tähtäävä Lieksan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Ari Marjetan käynnistämä haastekampanja on nyt päättymässä.
Haasteisiin voi toki vielä vastata,
mutta 11.6.2015 kokoontuva Kukon hallitus tekee osaltaan asiasta
päätöksiä. Hallituksen kokouksen
jälkeen pidettävän yhtiökokouksen kutsun yhteydessä lähestytään
vielä entisiä osakkaita lisäosakkeiden osto mielessä.
Kampanja on saanut laajat
mittasuhteet ja tavoittanut monia
toimintakeskusta tarpeelliseksi
kokemia ihmisiä. Pelastusoperaatioon on kuulunut myös lukuisia
tapahtumia, kuten:
- Musiikki-illallinen wanhaan
malliin (viulisti Mária Pyykkö)
15.2.2015 Kukko
- Keväisiä Valonpisaroita – viihdekonsertti 22.3.2015 Brahe-Sali,
Lieksa
- Tunnelmallinen pääsiäismusiikki-illallinen (huilisti Ilkka
Eronen) 5.4.2015 Kukko
- Kahvikonsertti (Lieksan nuorisojouset) 26.4.2015 Seurojentalo
- Su 26.4. klo 14, Vuonislahden
seurojentalo

Tapahtumista Äitienpäivähujjauksen jälkeen Suuri Huutokauppa on vielä jäljellä. Lisäksi
Kukon hyväksi on palautettu
pulloja ja tölkkejä.
Haastekampanjaan, jolla halutaan vahvistaa kylätoimintakeskuksen osakekantaa, on tähän
mennessä osallistunut noin 60
henkilöä.
Haastetuille ja siihen vastanneille tullaan laittamaan toukokuun
aikana postia, jossa selvitetään
hankkeen jatkotoimenpiteitä.
Kokouksessaan Kukon hallitus
tulee punnitsemaan saatua rahoituspanosta ja sen riittävyyttä
ja jatkotoimenpiteet ratkaistaan
sen jälkeen.
Kylätoimintakeskus Kukon
hallituksen sihteerinä kiitän lämpimästi haasteeseen osallistujia,
tapahtumien esiintyjiä ja järjestäjiä
sekä Lieksan Lehteä ja Vuonislahden kyläseuraa kampanjan
järjestämisestä. Tapahtumat ovat
osaltaan luoneet uusia näkökulmia
tapahtumajärjestelyistä, jotka varmasti kehittävät yhteistoimintaa
edelleen Vuonislahden ja koko
Lieksan parhaaksi.
Reino Kuivalainen

Karavaanareiden kuulumisia!
SF-Caravan Pielisen-Karjala ry:n
leiripaikassa Lieksan Vuonislahden
Rekiniemessä mennyt vuosi oli
matkailullisesti hyvä. Vaikkakin
alkukesä oli viileä ja sateinen,
ylsimme kävijämäärissä lähes
edellisen kauden lukuihin. Myös
taloudellisesti vuosi oli hyvä.
Kesän aikana rakennettiin savustuspaikkarakennus uusiksi. Merkittävä uudistus oli myös vesi- ja
viemärijärjestelmän rakentaminen
Vuonislahteen ja myös Rekiniemeen. Tavoite on saada kaupaksi
alueella käytössä ollut toimiva
kemiallinen puhdistamo.
Kalasta ja nauti -treffit järjestettiin yhdessä Vuonislahden kylän
kanssa, jotka onnistuivat hyvin
ja jatketaan alkavana kesäkautena
11.7.2015 taas yhdessä Vuonislahden kylän kanssa. Vuonislahdessa
on paljon tapahtumia kesän aikana.
Taiteilija Eva Ryynäsen syntymästä
tulee sata vuotta sekä Sibeliuksen
juhlavuotta myös juhlitaan.
Tapahtumat löytyvät toisaalta
tästä lehdestä. Lieksan teatteri esittää Kätkäläisen jättipottia Herranniemen rantateatterissa, jossa olemme huolehti-

massa liikenteen ohjauksesta.
Rekiniemessä investoidaan rakentamalla mm. ajokaivo ja lasten
leikkipaikan turvallisuutta parannetaan sekä alueen matkailuajoneuvopaikkoja tasoitellaan. Tavoitteena
on myös rakentaa kemsan tyhjennyspaikka huoltorakennuksen
taakse, sekä kohennetaan muuta
tarvittavaa alueella.
Ensi vuonna tulee yhdistyksemme perustamisesta 40. vuotta, jota
myös silloin tulemme juhlimaan.
Alueemme on saanut tunnustusta
rauhallisuudesta, siisteydestä ja
myös ystävällisestä palvelusta, ja
näitä vaalimme myös jatkossa.
Olemme mukana Joensuussa
Karavan- liittokokoustreffeillä
22.-24.5 2015.
Toivotaan tulevasta matkailukaudesta vilkasta, ja että sää suosisi
matkailua. Toivotaan myös yhä
useamman matkailuajoneuvolla
liikkuvan reitin osuvan myös
Rekiniemeen ja sitä kautta Vuonislahden ja Lieksan monipuolisiin matkailutapahtumiin sekä
upeaan luontoon tutustumisiin.
Tervetuloa
Aulis Nevalainen, puheenjohtaja

Martat on monessa mukana…
Vuonislahden Martat ry on 83
vuotta vanha yhdistys, mutta
toimii silti nuoruuden innolla. Yhdistys on Vuonislahden kyläseuran
jäsen, ja monet aktiviteetit tulevat
sitä kautta. Martat toimivat silti
oman yhdistyksen piirissä monin
eri tavoin.
Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa ovat mm.
Retki Nevalaisen puutarhalle
Sokojärvelle sunnuntain 24.5.
Kyseinen retki on jo vähän perinne, menemme yrityksen vieraiksi
eväskorin kanssa ja ostamme
autot täyteen kukkia, taimia yms.
Mukaan otetaan aina myös muita

kuin marttayhdistyksen jäseniä –
niin tänäkin keväännä. Retkelle voi
ilmoittautua 21.5. mennessä Maija
Jaatiselle tai Leena Valliukselle.
Raakaruoka-kurssi on seuraava marttojen oma tapahtuma
1.6. Kukossa. Martta-neuvojan
opastuksella opimme tekemään
ruokaa ilman hellaa ja uunia.
Kuten edellä, mukaan voi tulla
muitakin pientä maksua vastaan.
Ilmoittautumiset 27.5. mennessä
Maijalle tai Leenalle.
Sitten kesä jatkuu talkoiden/
varojen kartuttamisen merkeissä.
VuonisSoikoon- iltamien puhvetti
on ollut useana vuonna marttojen
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”bisnes”, samoin Kesätorin/Wanhan ajan torin myyntipöytä, josta
löytyy herkkuja kananmunista
riisipyörösiin.
Vuoden loppupuoliskolla ohjelmassa on vielä Helmikodin
virkistyspäivä (letunpaistoa ja
kahvittelua), Symposiumin kahvitus sekä lähellä Joulua Tonttujen
teko rautalangasta.
Mikäli tuntuu, että kiinnostuit
mukavasta ja hyödyllisestäkin yhdessä tekemisestä, ota yhteyttä, uusia jäseniä otamme ilolla vastaan!
Maija Jaatinen
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