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KESÄLAHTI
Tuija Marienberg

Heinäkuu on hienoa päättää 
lauantai-iltapäivän ulkoilma-
konserttiin ja nauttia truba-
duuri Vihtori Maijasen mu-
siikista Kesälahden Sovin-
tolan puutarhan tunnelmal-
lisessa ympäristössä.

– Tämä on neljäs tai vii-
des kerta, kun konsertoin 
Kesälahdella, toteaa Vih-
tori Maijanen. Hän kertoo 
esiintyneensä aiemmin sekä 
Sovintolan puutarhassa että 
citymahattoman yhteydessä 
Kesälahden torilla.

Helsingissä asuva Vihto-
ri Maijanen tekee työkseen 
trubaduurikeikkoja ympä-
ri Etelä-Suomea. Vain har-
voin hän laajentaa esiinty-

misaluettaan Etelä-Suomea 
kauemmas, mutta mökkiyh-
teys mahdollistaa keikkailun 
Kesälahdella ja Joensuussa.

PERHEEN mökki on enti-
nen Kesälahden Sarvisalon 
koulu, jonka Vihtorin van-
hemmat vuokrasivat ensim-
mäisen kerran Vihtorin syn-
tymävuonna 1981.

– Muistelen, että he laittoi-
vat Lappeenrannan paikallis-
lehteen ilmoituksen, että ha-
luavat vuokrata kesäpaikan 
Itä-Suomesta, Vihtori kertoo.

Kesälahti valikoitui siis 
lomapaikkakunnaksi sattu-
malta ja osoittautui niin hy-
väksi, että vanha koulu va-
kiintui perheen kesäpaikaksi 
ja siirtyi myös heidän omis-
tukseensa.

– Elämäni jokaisena ke-
sänä olen ollut Kesälahdel-
la, paitsi inttikesänä, Vihtori 
mainitsee.

– Lapsena ja nuorena 
olimme aina siellä koko ke-
sän. Läksimme Kesälahdelle 
koulun kevätjuhlista ja pa-
lasimme kotiin juuri ennen 
kuin koulu alkoi.

– Aikuisenakin olen viet-
tänyt osan kesästä Kesälah-
della ja viime vuosina olen 
käynyt siellä omien lasteni 
kanssa.

LÄHEINEN suhde Kesä-
lahteen tuo Sovintolan puu-
tarhakonserttiin oman sä-
väyksensä.

– En tarkkaan suunnittele 
settiä. Kun konsertti alkaa ja 
näen läsnäolijat, teen päätök-

set, mitä esitän, Vihtori Mai-
janen tuumaa.

– Soitan pääosin cover-
musiikkia. Suomipoppia. 
Viime vuonna soitin siellä 
myös kaksi omaa biisiäni ja 

nyt aion kolminkertaistaa 
sen. Tuli tehtyä biisejä vii-
me talvena.

Vihtori lupaa esittää myös 
tammikuussa kuolleen isän-
sä Pave Maijasen tuotan-

nosta jonkun biisin sekä jota-
kin sanoitukseltaan Pohjois-
Karjalaan liittyvää.

Luvassa on hieno ja tun-
nelmallinen konsertti Kesä-
lahden kesässä. 

Tunnelmallinen
puutarhakonsertti
Sovintolassa

Tämän viikon perjantaina Sovintolan puutarhassa on tunnelmallinen ulkoilmakonsertti, jossa 
esiintyy trubaduuri Vihtori Maijanen. Kuva: Jari Laukkanen.

TOHMAJÄRVI
Mervi Venäläinen

Helsinkiläinen kuvataiteili-
ja Sirpa Häkli on viihtynyt 
hyvin taiteilijaresidenssissä 
Tohmajärvellä, Opistotalo 
Kipinässä. Odotukset Toh-
majärvestä olivat korkealla, 
vaikka heinäkuun ajan kes-
tävä vierailu on Häklille en-
sikosketus kuntaan. 

– Sukujuureni ovat Savo-
Karjalassa, ja vaikka rakas-
tan Helsinkiä, kaipaan ko-
vasti karjalaista mutkatto-
muutta ja puheliaisuutta. 

– Olen yllättynyt siitä, mi-
ten pitkät välimatkat täällä 
on, Tohmajärvi on maantie-
teellisesti iso kunta. Sen pe-
rusteella, mitä olen kuntaan 
ennättänyt tutustua, sen his-
toria näyttäytyy vireänä ja 
aktiivisena keskuspaikkana, 
polkupyöräillen kuntaan tu-
tustunut taiteilija toteaa. 

Helteisen residenssijak-
son aikana tutuksi ovat tul-
leet kunnan palvelut, nähtä-
vyydet ja uimarannat. Luon-
nossa viihtyvälle ja paljon 
liikkuvalle Häklille erityistä 
iloa ovat tuoneet Opistotalon 
nurkalta lähtevät Karelian-
polut ja luontoreitit. 

TOHMAJÄRVEN kun-
nan ylläpitämä residens-
si on taiteilijoille ilmainen, 
mutta vastineeksi toivotaan 
esimerkiksi työpajatyösken-
telyä, taiteilijatapaamista tai 
teoslahjoitusta. 

Häklin tapauksessa kysee-
seen tuli teoslahjoitus, abst-
rakti öljyvärityö Sininen pu-
tous, joka on yksi teos Pu-

tous -nimisestä teossarjasta. 
– Olen käsitellyt viime ai-

koina teoksissani luontotee-
moja, mutta en ole kiinnos-
tunut kuvaamaan kohdetta 
sellaisenaan. Enemmän mi-
nua kiinnostavat värit, muo-
dot, liike, jatkuvuus ja vir-
taavuus. 

HÄKLI valikoi teosten-
sa joukosta lahjoitettavaksi 
maalauksen, joka on help-
po sijoittaa lähes mihin ti-
laan tahansa, ja jossa hän 
koki olevan Tohmajärvelle 
ominaista luonnollisuutta ja 
luonnon läheisyyttä. 

Häkli toivoo teoksensa 
tuovan iloa mahdollisim-
man monelle. 

– Sininen ja valkoinen 
ovat raikas ja valoisa yhdis-
telmä, ja vihreä väri vie aja-
tukset luontoon. 

– Taidetta ei tarvitse ym-
märtää, eikä tietää mitään 
taidehistoriasta. Tärkein-
tä on katsoa ja tuntea. Teos 
herättää ajatuksia tai sitten 
ei. Jokainen katsoja löytää 
teoksesta eri asioita. 

TEOKSEN vastaanottaneet 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Helena Pakarinen 
ja sivistyslautakunnan pu-

heenjohtaja Hannu Hämä-
läinen löysivät teoksesta he-
ti yhtymäkohtia luontoon ja 
paikallisuuteen. 

– Kyllä siitä välittyy Toh-
majärven luonto ja kesä, 
mutta myös talvi. Ja ikään 
kuin maalauksesta erottuisi 
kirkontornin siluetti, Paka-
rinen tuumaili. 

– Sivistyskeskus Ahjos-
ta löytyy teokselle varmas-
ti hyvä paikka, Hämäläinen 
totesi. 

TAITEELLISTA työsken-
telyään residenssissä Häkli 
kuvaa luovaksi leikiksi ja 
vastapainoksi tavalliselle 

työskentelylle. Taidegraa-
fikkonakin työskennellyt 
Häkli siirtyi akryylimaa-
leista öljyväreillä työsken-
telyyn viitisen vuotta sitten. 
Öljyvärimaalausten parissa 
työskentely on hidasta, sillä 
kuivumisajat Häklille tyypil-
lisissä kookkaissa tauluissa 
ovat pitkät. 

– Maalaus on prosessi, jo-
ka etenee omassa tahdissaan, 
omalla ajallaan. 

Vajaan kuukauden aikana 
residenssissä Häkli haluaa 
ottaa etäisyyttä arkityöhön-
sä Helsingissä. 

– Kuvataitelijana olen ai-
na töissä, eikä minulla ole 

palkallista lomaa. Residens-
sissä en maalaa, vaan teen 
erilaisia esinekoosteita ja 
piirrän. 

– Uskon, residenssiaika 
kantaa hedelmää työskente-
lyyni tulevaisuudessa. 

ULKOMAILLA ja Ahve-
nanmaalla residensseissä ai-
kaa viettänyt Häkli kiittää 
Tohmajärven kuntaa. Mak-
suton residenssi on harvi-
naisuus. 

– Tällainen on tärkeä 
mahdollisuus. Apurahaa ei 
juurikaan residenssityösken-
telyyn myönnetä. 

– Kulttuurilla on suuri vai-

kutus kuntaelämään. Kult-
tuuri luo viihtyisyyttä ja elä-
vyyttä sekä välillisesti taitei-
lijat myös työllistävät muita 
toimijoita. 

Myös kunnan puolelta 
residenssitoiminta koetaan 
myönteisenä. Nyt neljättä 
vuotta toimiva residenssi 
on herättänyt laajasti kiin-
nostusta taiteilijoiden pa-
rissa. 

– Ehdottomasti kunta on 
tässä toiminnassa saamapuo-
lella. Taiteilijoiden mukana 
saamme tänne perinteikkää-
seen kulttuuripitäjään uutta 
elämää ja näkemystä, toteaa 
Helena Pakarinen. 

”Maksuton 
residenssi on 
harvinaisuus. 

Sininen putous kiitoksena 
residenssiajasta

Sirpa Häkli ojensi Sininen putous -nimisen teoksen kunnan puolesta lahjoituksen vastaanottaneille Helena Pakariselle ja Han-
nu Hämäläiselle. 


