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Vuonis-rantateatterissa päästään kokemaan maaseudulla eläneiden perheiden arkea sodan jälkeisen Suomen suuressa
yhteiskunnallisessa murroksessa. Maan veri - rintamalta raiviolle näytelmän esitykset alkavat heinäkuun puolivälissä.
Liput kannattaa varata ajoissa!

Kantosiipialus HF Suvi Express
Reittiliikenne – Cruises to Koli, Vuonislahti and Lieksa
Nopealla kantosiipialuksella matka taittuu nopeasti (45 min) reitillä Koli – Vuonislahti
– Lieksa, upean kauniissa Pielisen järvimaisemassa.
Travel between Koli to Lieksa or back takes 45 minutes with Flying boat HF Suvi Express.
Lieksa >
Vuonislahti
>
Koli
12.00		12.36			12.45
Koli
>
Vuonislahti
>
Lieksa
16.00		16.20			16.45
Jatkoyhteyksinä Joensuuhun ja Helsinkiin huomioi juna-aikataulut. Kysy lisää Paateriin
vene- ja autokuljetuksista p. 0400 170255
Saaristoristeilyt Kolilta – Koli Sightseeing
Koe upea Kolin maisemaristeily kansallismaisemassa Pielisellä.
Lähdöt/start
13.15 ja/and 14.30 (kesto 60 minuuttia/minutes
Liput/tickets
25 € aikuiset/adults and lapset/children 10 € (4-12 v/y)

Tilausristeilyt

Vuokko, kirjailija
Olin edellisenä päivänä lukenut loppuun
Vuokko Sajaniemen esikoisromaanin Pedot. Nyt istuimme Hupelin suuren tuvan
pöydän ääressä keskustellen ja vihreää teetä
siemaillen. Enpä arvannut kuinka antoisa
ja intensiivinen parituntinen meillä oli
edessämme.
Nykyajan tyyliin olin kaivanut netistä
taustatietoa tästä nuoresta kirjailijasta ja
olin Pedot luettuani ihmetyksen vallassa.
Miksi Etelä-Aasian tutkimusta opiskellut,
kehitysyhteistyöhankkeissa mm. Intiassa,
Etiopiassa, Moldovassa ja Venäjällä mukana ollut nuori nainen kirjoitti pienestä
pohjoiskarjalaisesta Ritajärven kylästä, sen
ihmisistä ja luonnosta?
Vuokko:
”Luonto on ollut iso osa elämääni lapsesta
saakka. Vanhempien kanssa on patikoitu
metsissä ja melottu järvillä. Kasvoin Joensuun Rantakylässä, jossa lähimetsät olivat
luontevia leikkipaikkoja. Metsä on aina
ollut minulle hoitava, turvallinen paikka.
Muutettuani Helsinkiin opiskelemaan viulunsoittoa läksin usein yksin Nuuksion metsiin pakoon kaupungin kiirettä ja hälinää.
Viulunsoitto jäi ja olin monta vuotta
erilaisissa tehtävissä Helsingin yliopiston
kasvitieteellisessä puutarhassa. Näihin
aikoihin filosofia ja uskonnot alkoivat
entistä enemmän kiinnostaa. Aloin matkus-

tella Etelä-Aasiassa, tutustuin intialaiseen
yhteisöön ja aloin opiskella yksityisesti
malayalamia, erästä Intiassa puhuttua kieltä.
Kielen opiskelu johti opiskelemaan Helsingin yliopistoon ja eripituisiin oleskeluihin
sekä työjaksoihin Etelä-Intiassa.
Kaiken aikaa, pienestä lapsesta asti, olen
kirjoittanut päiväkirjaa. Aikuisena erityisesti
runojen kirjoittaminen on ollut osa minua.
Olinpa ilmoittanut jo pienenä, että minusta
tulee isona kirjailija! Minulla on aina ollut
vahva halu olla yksin, rauhassa, ja tarkkailla
ympäristöä. Vähitellen oli irrottauduttava
hektisestä työstä ja otettava tilaa kirjoittamiselle.
Opiskelin kaksi vuotta luovaa kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa, jossa
ensimmäinen vuosi meni romaaniyritelmiä
tehdessä. Oman proosakielen löytäminen
oli vaikeaa. Vähitellen kirjoittaminen alkoi
kiertyä pelkojen kohtaamisen ja rajatematiikan ympärille. Susiteema tuli mielikuvien
ja unien kautta. Vuosien työn tuloksena,
hitaasti omalla rytmillään, syntyi Pedot.
Taiteilijaresidenssi Hupelissa Vuokko on
kirjoittanut uutta romaaniaan Riitti. ”Ennen
Petoja tunsin suurta levottomuutta, tarvetta
pysyä liikkeessä. Kirjoittamiseen ja luovaan
prosessiin heittäytymisen kautta löysin
levollisuuden.”
Anu Penttinen

Voit varata upean risteilyn ryhmällesi. Suvi Express tarjoaa 51 istumapaikkaa ja aurinkokannen.
Lisätietoja: info@suviexpress.fi, p. 0400 788142 tai 0400 788 106

PIELISEN SAVOTTA
Lieksa 20.7. ja 21.7.2017

Tämänvuotinen Pielisen savotta keskittyy
jälleen kolmeen keskeiseen teemaan, nimittain soteen, biotalouteen ja hyvän elämän
mahdollisuuksiin Lieksassa.
Sotesavotta 20.7.2017 klo 14-16, keskustelun johdattelijana toimittaja Pekka

Puustinen.
Biosavotta 21.7.2017 klo 11-13, johdattelijana toimituspäällikkö Jyrki Utriainen.
Hyvä elämän savotta 21.7.2017 klo 15-17,
johdattajana radiotoimittaja Sanna Jussila.
Lisätietoja: pielisensavotta@gmail.com

Sanoilla on voima
Sanoilla on voima luoda kokonaisia maailmoita. Jos kirjailijalla on vastuu teostensa
välittämästä ihmiskuvasta, eikö sitä suuremmalla syyllä sama vastuu ulotu myös niihin
tarinoihin, joita elävässä elämässä kerrotaan

– joita median lisäksi luodaan yhtä lailla
työpaikan kahvipöydässä, omassa somevirrassa, keskellä mitä arkisinta jutustelua.
Kirjailija Vuokko Sajaniemi kolumnissaan
Karjalaisessa 21.3.2017.

Kesämökki
Kesämökki edustaa useimmille meistä
rentoutumista, yhdessäoloa ja ulkoilua.
Mökkikunnan puolesta halutaan puhua,
kun se yhdistyy valmiiksi myönteisiin asioihin. Kyse ei olekaan vain veroeuroista
vaan myös henkisestä pääomasta.
Kaksoiskuntalaisuuden tiellä on totta

kai hankalia, mutta ratkaistavissa olevia
kysymyksiä, kuten veronmaksu ja äänioikeus. Olennaista on hahmottaa se, onko
kansalaista enää mielekästä sitoa vain yhteen
paikkaan kuuluvaksi.
Päätoimittaja Antero Mukka
HS:n kolumnissa 2.4.2017

