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Paaterin joulu –
DVD-uutuus
Kesäkuun alussa julkaistaan Paaterin joulu DVD, joka taltioitiin tunnelmallisessa
Paaterin kirkossa vuoden 2013 tammikuun
alussa pidettyjen joulukonserttien yhteydessä. Paaterin joulu -videolla kuullaan niin
tuttuja ja rakkaita kuin myös nykypäivänä
syntyneitä uusia joululauluja. Paaterin joulu
-konsertit olivat osa Pielinen Soi -festivaalia,
joka aloitti toimintansa vuonna 2008.
Paaterin joulu DVD juhlistaa osaltaan
kahden Vuonislahden kylän suuren taiteilijan juhlavuosia, Eva Ryynänen 100 v.
ja Heikki Turunen 70 v. Heikki Turunen
muistelee videolla Eva Ryynästä ja hänen
merkitystään taiteilijana sekä lapsuutensa
jouluja Vuonislahdessa ja vierailujaan
kotitalonsa lähellä asuneiden Eva ja Paavo Ryynäsen luona runossaan Paaterin
joulu. Tämän runon lieksalaislähtöinen
Matti Makkonen sävelsi lauluksi, joka
kantaesitettiin joulukonserteissa tämän
videon taltioinnin yhteydessä tammikuussa
2013. Niinikään Makkonen on säveltänyt
edesmenneen lieksalaisen Martta Nikkarin
runon Olkihimmeli. Pielisjärveltä oli kotoisin myös Heino Kaski, jonka yksi tunnetuimpia sävellyksiä on joululaulu Mökit
nukkuu lumiset. Pielisen pohjoisrannalta,
Nurmeksesta, oli kotoisin puolestaan P.
J. Hannikainen, joka sävelsi joululaulun
Tuikkikaa, oi joulun tähtöset.

Nuorukaisen näky
Katkera tilitys aikovan kuvataiteilijan ja tulevan kirjailijan murrosvaiheesta 1970-luvulla.
Heikki Turunen oli ”henkiseksi äidikseen tuntevan” Paaterin Eevan kannustuksesta
uskaltautunut hakemaan opiskelupaikkaa Ateneumiin. Kylälläkin Heikki tunnettiin
erinomaisena piirtäjänä.
Heikin henkilötarina oli tuolloin käännekohdassa ja ratkaisua hän kuvaa tuskaisesti
runon muodossa.

Heikin siteitä runolle!
Niin oli ratkennut ainakin epätietoisuus siitä, olenko kuvataiteilija vai sanataiteilija.
Olin kuukauven pari tehdastöissä, jotta saisin lippurahat takaisin kotiin Vuonislahden
salolle maatöihin ja siinä sivussa kirjailijan hommia harjoittelemaan. Isä kun oli ollut
niin varma pääsystäni Ateneumiin, että oli antanut vain menolippurahat.
Vaikka kyllä se suoraan sannoin suretti ja hävetti. Piti sen mummonkin juuttaan vielä
kailottaa niin äänekkäästi minun lähtöö taiteilijan oppiin. Itkin ja häpesin sitä surkeutta
koko syksyn. Kuljeksin Pielisen rannalla harkiten hukuttautumista. Mutta kait kylymä
vesi pelotti, ja kirjoitin kerran rantakävelyltä palattuani runon ’Nuorukaisen näky’.
Paaterin joulu -videolla esiintyy Heikki
Turusen lisäksi kymmenen Pielinen Soi
--festivaalin taiteilijaa, mm. baritoni Esa
Ruuttunen ja kansanmuusikko-laulaja
Sanna Kurki-Suonio.
Paaterin joulu DVD:n julkaisee Nova
Records Oy. DVD:n myyntihinta on à 25 €,
ja sitä saa mm. Paaterin Galleria-Kahvilasta
sekä Vuonislahden Taiteilijatalo ry:n kautta.
Paaterin joulu DVD:n toteuttamista on
tukenut Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö.
Matti Makkonen

Ja miehiä satuloilla
näin kyyryisin hartiain,
jaloin otsin ja haarniskoilla
voitonlaakerit ohimoilla,
kilvet hohteessa hopeain

En tiedä se oliko unta
vai valvetta uneksuvaa,
vaiko taivasten valtakunta
jo eessäni loimottaa.
Oli ilta, ja aurinko vaipui
alas Pielisen vaaroja päin,
niin ruskotus nousi ja taipui
ja ne ennen kuin hävis ja haipui
niissä näkyjä outoja näin.

Näky hetken vain hehkui ja hiutui,
katos pilvien purppuraan.
Raju leiskunta taivahan riutui,
kaikki sammui, laimeni, liutui,
yö lankesi ylle maan.

Sinä hetkenä taivat soi,
soi ja hulmahti loimuamaan,
Sinä hetkenä taivahat loi
tulitien mikä lännestä toi,
vei pilvien purppuraan.

En tiedä mä untako näin
vai valveilla uneksien
näin taivaalla tietäjäin
näyn mahtavan, Kolilla päin
hämäriltahan häipyen.

Heikki Turunen

Silloin ne lännestä laukkaa
tuliharjoin ja pystyssä päin,
lumivalkeat orhit ja haukkaa
sinisieraimet tulta ja paukkaa
tie taivasten jyriseväin.

Puun sydämen laulu
- esitys intohimosta, luonnosta ja elämän kauneudesta
Puun sydämen laulu on kuvanveistäjä Eva
Ryynäsen (1915-2001) satavuotisjuhlavuoden kunniaksi tehty näytelmä.
Musiikkia, tanssia ja teatteria yhdistävä
esitys kertoo kohtaamisista Eva Ryynäsen
elämässä, taiteilijan intohimoisesta suhteesta puuhun, oman tien löytämisestä, sekä
elämän kunnioittamisesta.
Näytelmän on käsikirjoittanut ja ohjannut
teatteri-ilmaisun ohjaaja Kirsikka Leino.
Työryhmä koostuu nuorista tanssi- ja teatteritaiteilijoista, sekä muusikosta.

ENSI-ILTA:
14.6.2015 klo 19 (kesto noin 45 min)
Vuonis-rantateatterissa, Kestikievari Herranniemen rannassa Vuonislahdessa.
LIPUT: 10 € /kpl
Varaukset, tiedustelut ja mahdolliset
lisäesitykset ryhmille puh./tekstiviesti
0400 170 255 tai vuonis@vuonis.net
Esityksen tuottaa Vuonislahden Taiteilijatalo ry.

Ministeri Esa Timonen on kuollut
Pitkäaikainen Pohjois-Karjalan läänin maaherra, ministeri Esa Timonen on kuollut.
Timonen kuoli lähes 90 vuotiaana Liperissä

Esa Timonen juhlapuhujana vuonna
2007. Arkistokuva, Kotiseutu-uutiset.

pitkän sairauden murtamana.
Nurmes-lähtöinen Esa Timonen muistetaan muun muassa pitkäaikaisena PohjoisKarjalan läänin maaherrana. Timonen toimi
maaherrana vuosina 1967-1992, ja hän sai
ministerin arvonimen vuonna 1992.
Timonen toimi ministerinä yhteensä
viidesti sekä kansanedustaja-aikanaan
että maaherrana toimiessaan 1960- ja
1970-luvuilla. Poliittisten ja virkatoimiensa
ohella Timosella oli vuosikymmenten aikana myös lukuisia merkittäviä maakunnallisia
ja valtakunnallisia luottamustehtäviä.
Timoselle läheisiä asioita olivat myös
paikalliset asiat. Hän kannusti ja tuki
vuosien ajan omaehtoista paikallista kehittämistoimintaa. Esa Timonen toimi myös
Vuonislahden Taiteilijatalo-yhdistyksen
neuvottelukunnan jäsenenä, ja tässä ominaisuudessaan hän omalta osaltaan vaikutti
myös Taiteilijaresidenssi Hupelin rakentumiseen.
Reino Kuivalainen

Heikki kesällä 1963 Joensuun kulttuuriseminaarin kuvataidekurssilla
erään taiteilijan mallina. Seuraavana
syksynä hän pyrki Ateneumiin.

Vuonislahden kesätoripäivät
Lauantaina 6.6. 2015 klo 12 - 15
• Vuonis soikoon / avajaiset
Lauantaina 13.6. klo 11 - 13
Lauantaina 27.6. klo 11 - 13
• Irlantilaista musiikkia,
hops-yhtye
Lauantaina 4.7. klo 11 - 13
Lauantaina 11.7. klo 11 - 13
• Vanhan ajan tori/Rekiniemi
Lauantaina 18.7. klo 11 - 13
Lauantaina 25.7. klo 11 - 13
Lauantaina 1.8. klo 11 - 13
• Torikauden päätös

