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MONOLAN AITTA AVAUTUU YLEISÖLLE 2.7. – TAAS TALKOOLAISTEN VOIMANNÄYTTÖ
Jean ja Aino Sibeliuksen häämatkakohde, Monolan aitta Lieksassa, avautuu yleisölle Monolajuhlaviikolla ja on avoinna kuukauden ajan. Monolan aitan aukipidosta huolehtii tänä kesänä
pääosin aktiivinen Monola-talkoolaisten joukko. Toista kesää avoinna olevan aitan odotetaan
kiinnostavan yleisöä viime kesän tavoin. Kesällä 2018 aitalla vieraili yli 600 yksittäistä kävijää ja
tapahtumiin osallistujaa.
Sibeliusten häämatkakohde, Monolan aitta, on kiinnostanut myös merkittäviä ulkomaisia
vierailijoita, mm. Sibeliuksen musiikkiin perehtyneitä ja sitä esittäneitä alan huippuja sekä
kansainvälisiä Sibelius-järjestöjä ja televisioyhtiöitä. Aitta on avoinna 2.7.–2.8. tiistaista
sunnuntaihin klo 12–16. Maanantaisin aitta on suljettu. Pääsymaksu on 5 euroa aikuisille ja 1
euro lapsille. Alle 7-vuotiaille on vapaa pääsy.
Jälleen Monola-talkoolaisten voimannäyttö
Aitan aukipitoa hoitaa kesän aikana kymmenen talkoolaista. Aittarakennuksen ja ympäristön
kunnostukseen ratkaisevasti osallistuneet talkoolaiset jatkavat nyt työtään aitan toiminnan
järjestämisessä. – Olen ollut mukana talkoilemassa alusta asti ja minusta on mukava näyttää nyt
vierailijoille työn tuloksia. Mielelläni olen mukana ja kerron paikasta ja sen historiasta, toteaa
talkoolainen Malla Ilvonen, joka hoitaa vuoronsa työparinaan talkookoordinaattori Eero Ilvonen. –
Mukavahan tuo on tehdä vähän kevyempiäkin hommia välillä, voin jättää tällä kertaa sahan kotiin,
tuumailee puolestaan useimmiten raivaussahan kahvoista heinikon keskeltä tavattu Heikki Vänskä.
Aukipitovuorot hoituvat leppoisasti yhdessä matkailuopas Kyllikki Vänskän kanssa. Muina
talkoolaisina ahkeroivat Pirkko Varpiola, Marja Huuskonen, Jatta Kettunen, Terttu HeiskanenTimonen, Airi Okkonen ja Jussi Makkonen.
Aitalle ja Monola-juhlaviikolle palkataan lisäksi Säpinää seuduille – Monola maailmalle -hankkeen
rahoituksella yksi nuori työntekijä, Heidi Oinonen. Säpinää seuduille on Vaara-Karjalan Leader ry:n
rahoittama teemahanke.
Musiikkiesitykset uutuutena – huilisti Nairi Azezian ja kitaristi Antti Ilvonen
Monola-juhlaviikolla tiistaista 2.7. lauantaihin 6.7. Monolan aitan pihapiirissä esiintyy
diplomihuilisti Nairi Azezian, joka tulkitsee suomalaisia kansanlauluja ja -sävelmiä yhteensä
seitsemässä musiikkituokiossa. Musiikista pääsevät nauttimaan sekä veneretkeläiset että Monolan
aitalle lipun ostaneet. Aitan aukioloaikoina musiikkia on tarjolla tiistaina, torstaina, perjantaina ja
lauantaina.

Kesäpäivän kitaramusiikkia aitan sisätiloissa esittää perjantaina 12.7. ja keskiviikkona 17.7. klo
16.30 lieksalaislähtöinen kitaristi ja säveltäjä Antti Ilvonen, joka soittaa sävellyksiä kitaramusiikin
kulta-ajalta, 1800-luvun lopusta. – Aitan hirsiseinien akustiikka sopii todella hyvin klassiselle
kitaralle, kehuu konserttipaikkaansa Antti Ilvonen.
Aitalle myös veneellä
Monola-juhlaviikolla tiistaista lauantaihin Monolan aitalle järjestetään myös veneretkiä, joiden
oppaina toimivat sellisti Jussi Makkonen, pianisti Nazig Azezian ja matkailuopas Airi Okkonen
Lieksan Matkailuoppaista. Keskiviikon ja torstain retken hintaan sisältyy Jussi Makkosen ja Nazig
Azezianin konsertti Puustellissa. Veneretket tehdään perinteisillä puuveneillä samaa reittiä, jota
Sibeliuksen vuonna 1892 häämatkallaan taffelipiano kyydissään kulkivat.
Veneretkiä aitalle järjestetään tilauksesta ryhmille myös koko kesäkauden ajan. Varaukset voi
tehdä Airi Okkoselta. Retkien yhteyteen on järjestettävissä myös sellisti Jussi Makkosen ja pianisti
Nazig Azezianin esiintyminen.
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