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MONOLA-JUHLAVIIKOLLA 2019 VANHOJA JA UUSIA MESTAREITA
Vuoden 2019 Monola-juhlaviikolla (1.-6.7.2019) kohtaavat säveltäjämestari Jean Sibelius
ja nuori nykysäveltäjä Jonne Valtonen.
Kolmannen juhlaviikon kärkinä ovat Jean Sibeliuksen Kolin-matkan jälkitunnelmissa
syntynyt neljäs sinfonia Joensuun kaupunginorkesterin esittämänä ja nykysäveltäjä Jonne
Valtosen Zacharias Topeliuksen satunäytelmään Lintu sininen perustuvan sävellyksen
kantaesitys..
Neljäs sinfonia kuullaan Monola-gaalassa lauantaina 6.7.2019. Koko perheen Lintu
Sininen -konsertti, jossa Joensuun kaupunginorkesterin solisteina esiintyvät sellisti Jussi
Makkonen ja pianisti Nazig Azezian, kuullaan perjantaina 5.7.2019.
Monola-juhlaviikon 2019 avajaiskonsertti järjestetään Kolin Seurojentalolla 1.7.2019.
Ohjelmassa on myös muita konsertteja ja musiikkituokioita Lieksassa ja Kolilla, opastettuja
vene- ja ryhmäretkiä Sibeliusten häämatkakohteeseen Monolaan sekä Karjalaiset pidot
Bomban talolla. Juhlaviikko päättyy gaalaillalliseen Kolilla Break Sokos Hotel Kolin
ravintolassa. Juhlaviikon ohjelmistossa on myös Katri Kirkkopellon Lintu sininen kuvakirjaan liittyvä näyttely Lieksan kirjastossa. Ohjelmiston yksityiskohdat tarkentuvat
myöhemmin.
Jean Sibeliuksen Kolin-matkasta tulee kuluneeksi 110 vuotta. Sibelius teki elämänsä
aikana kaksi matkaa Pielisen Karjalaan. Ensimmäinen, häämatka vuonna 1892,
suuntautui Lieksan Monolaan. Toisen matkan kohteena vuonna 1909 oli Koli, jonka
huipulle tuolloin jo monia vastoinkäymisiä kohdannut säveltäjä kiipesi lankonsa,
taidemaalari Eero Järnefeltin kanssa – ja vaikuttui valtavasti. Sibelius kirjoitti
päiväkirjaansa: “Kolilla! Yksi elämäni suurimmista kokemuksista. Suunnitelmia.” Kolinvierailu merkitsi käännekohtaa säveltäjän elämässä. Hän aloitti neljännen sinfoniansa
säveltämisen pian Kolin-matkan jälkeen.
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Sellisti Jussi Makkonen, pianisti Nazig Azezian ja kirjailija ja kuvittaja Katri Kirkkopelto
julkaisevat helmikuussa 2019 Zacharias Topeliuksen satunäytelmään Lintu Sininen
perustuvan kuvakirjan ja levyn, jolla Jussi Makkonen ja Nazig Azezian tulkitsevat Jonne
Valtosen heitä varten säveltämän teoksen Vaasan kaupunginorkesterin solisteina.
Orkesteria johtaa ylikapellimestari James Lowe. Monola-juhlaviikolla on jälleen
mahdollisuus tuoda nykymusiikin kantaesitys Pohjois-Karjalaan.
Monola-juhlaviikkojen nykymusiikin kantaesitykset aloitettiin kesällä 2018, jolloin kuultiin
Pekka Jalkasen sävellys sellolle, pianolle ja runonlaulajalle aiheena Sibeliuksen ja
runonlaulaja Pedri Shemeikan kohtaaminen. Nykymusiikkiteoksen esittivät
kansanmuusikko Karoliina Kantelinen, Jussi Makkonen ja Nazig Azezian.
MONOLA-HANKKEET PÄÄTÖKSEEN – MONOLAN AITTA KUNTOON JA KÄYTTÖÖN
Leader-rahoitteiset Monola-investointihanke ja Monola-kehittämishanke toteutettiin ajalla
1.4.2016–30.9.2018. Hankkeissa saavutettiin niille asetetut tavoitteet hankesuunnitelman
mukaisesti.
Investointihankkeen tuloksena saatiin säilytetyksi ja kunnostetuksi paikallisesti,
kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, kulttuuri- ja sivistyshistoriallisesti arvokas
kansallissäveltäjä Jean Sibeliuksen häämatkakohde, Monolan aitta pihapiireineen.
Vuosina 2016–2017 kunnostettu aitta saatettiin Monola-kehittämishankkeen toimenpitein
matkailu-, kylä- ja kulttuuritoiminnan käyttöön, mistä esimerkkinä on mm. hankkeen
tuloksena kehitetty vuosittainen Monola-juhlaviikko. Juhlaviikko ja muut Monolan
tapahtumat toteutetaan hankkeessa kootun matkailu-, kylä- ja kulttuuritoimijoiden
yhteistoimintaverkoston voimin. Hankkeessa kerätty historia- ja perinnetieto palvelee
kulttuurimatkailun tuotteistamista sekä kohteen opastus- ja tiedotustoimintaa.
Kunnostaminen mahdollisti myös aitan pitämisen auki yleisölle kesäisin. Ensimmäisen
kerran aitta oli auki yksittäisille kävijöille kesällä 2018. Kesätyöntekijät aitalle palkattiin
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön nuorten palkkaamiseen tarkoitetun apurahan
turvin. Runsaan kuukauden aikana kävijöitä oli noin 300. Yhteensä aitalla kävi kesän 2018
aikana, ryhmä- ja tapahtumavierailijat mukaan lukien, 600 henkilöä. Aitta pyritään
pitämään auki yleisölle myös kesällä 2019, jolloin tavoitteena on lisätä opastettujen
kierrosten määrää.
Monolan aitta avattiin kulttuuri- ja kulttuurimatkailukäyttöön Monola-juhlaviikolla 2017.
Avaajana oli eduskunnan puhemies Maria Lohela. Monola-hankkeet toteutettiin
yhteistyössä Vaara-Karjalan Leader ry:n, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Lieksan
kaupungin kanssa.
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UUSI HANKE ”SÄPINÄÄ SEUDUILLE – MONOLA MAAILMALLE”
Vaara-Karjalan Leader ry myönsi 18.10.2018 Monola-seuralle rahoituksen toteuttamansa
teemahankkeen ”Säpinää seuduille” alatoimenpiteeseen ”Monola maailmalle – toiminnan
kehittäminen ja markkinointi”. Toimenpiteen toteuttamisaika on 22.10.2018–30.11.2019.
Hankkeen/toimenpiteen tavoitteena on kunnostetun Monolan aitan ja sen ympärille
suunnitellun ja kehitetyn kulttuuri- ja kulttuurimatkailutoiminnan, Monola-konseptin,
jatkokehittäminen, markkinointi sekä näkyvyyden lisääminen ja vahvistaminen
kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti. Aitalle suunnitellaan ja toteutetaan resurssien
puitteissa myös uusia Monola-konseptiin liittyviä tapahtumia (esim. Sibeliusten hääpäivä
10.6.). Hankkeeseen palkataan nuoria työntekijöitä heille soveltuviin tehtäviin.
Toimenpiteen kokonaisbudjetti on 15 000 euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on 75 %.
Pääosin vuonna 2019 toteutettava ”Monola maailmalle” -hanke vie merkittävästi eteenpäin
Monola-konseptin ja Monola-verkoston matkailullista markkinointia.
www.monola.fi
www.facebook.com/monolaforum
Liput: www.store.charmi.eu.
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