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MONOLA-JUHLAVIIKON 2020 OHJELMAKOKONAISUUS SIIRTYY VUODELLA ETEENPÄIN 
 
Järjestyksessään neljäs Monola-juhlaviikko, jonka ajankohdaksi oli suunniteltu 5.–11.7.2020, siirtyy 
koronavirustilanteen vuoksi vuodella eteenpäin. Uusi ajankohta on 4.–10.7.2021. 
 
Ensi heinäkuuksi suunniteltu juhlaviikon ohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan kesällä 2021. 
 
 – Haluamme toimia epävarmassa tilanteessa vastuullisesti, toteaa Monola-juhlaviikon taiteellinen 
johtaja Jussi Makkonen. –  Emme halua, että meidän toimenpiteidemme vuoksi tapahtumaan 
saapuvalle yleisölle ja järjestäjille aiheutuisi mahdollinen koronatartuntariski. Paitsi terveydellinen 
riski juhlaviikon järjestäminen tässä tilanteessa on myös taloudellinen riski Monola-seuralle. 
Yleisön varovaisuus osallistua tapahtumiin on näkynyt ennakkoon mm. ryhmämyynnissä. 
 
Monola-juhlaviikon 2021 ohjelma 
 
Kaikki juhlaviikon tapahtumat voidaan siirtää vuodella eteenpäin. Monola-juhlaviikko alkaa 
sunnuntaina 4.7.2021 iisalmelaisen Nuorisokuoro Allegron avajaiskonsertilla Monolan aitalla.   
 
Juhlaviikon huipentava orkesterivierailija, Kuopion kaupunginorkesteri, esiintyy perjantaina 
9.7.2021 kapellimestari Atso Almilan johdolla Lieksan kulttuurikeskuksessa Monola-gaalassa, jossa 
kuullaan uusi kotimainen kantaesitys solisteinaan sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian. 
Kantaesityksen säveltäjä julkistetaan myöhemmin. Kantaesitys on kolmas Monola-juhlaviikkojen 
historiassa. Ohjelmistossa on myös Heino Kasken ja Uuno Klamin musiikkia. Pielisjärveläissyntyisen 
Kasken syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 135 ja Klamin syntymästä 120 vuotta. 
 
Torstaina 8.7.2021 viulisti Liisa Makkonen, sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian 
konsertoivat Heino Kaski & Pankakoski -teemalla Pankakosken työväentalolla. Professori Hannu 
Simola on lupautunut avaamaan konsertin. Samana päivänä järjestetään myös opastettu 
Pankakoski-kierros, jossa oppaana on Marja-Leena Ilvonen. 
 
Juhlaviikon päätöskonsertissa Lieksan kirkossa lauantaina 10.7.2021 esiintyvät Liisa Makkonen, 
viulu, Albert Sahlström, viulu, Nana Raitaluoto, alttoviulu, Jussi Makkonen, sello ja Nazig Azezian, 
piano. Jean Sibeliuksen ja Aino Järnefeltin salakihlauksesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 130 
vuotta. Konsertissa kuullaan Sibeliuksen noina aikoina säveltämää musiikkia. 
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Lauantai-iltana 10.7.2021 järjestetään Monolan aitalla häätapahtuma, jossa esiintyvät muun 
muassa viulisti Liisa Makkonen, alttoviulisti Nana Raitaluoto ja sellisti Jussi Makkonen. 
Järjestelyissä on mukana Lieksan seurakunta. 
 
Monola-juhlaviikon 2021 ohjelmassa on sen teemoihin liittyen mukana musiikin ohella myös kaksi 
esitelmää. Molemmissa esitelmätilaisuuksissa esiintyvät sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig 
Azezian.  
 
Maanantaina 5.7.2021 tietokirjailija, KTT Osmo Ruuskanen esitelmöi otsikolla Uuno Klami 120 
vuotta, ” Salaviisas säveltäjä ja akateemikko ”. Keskiviikon 7.7.2021 kirjallisuusiltaan on saatu 
vierailijaksi FT, tutkija Panu Rajala. Hän valaisee esitelmässään mm. Juhani Ahon romaanin ”Yksin” 
taustoja. Syntyikö romaani kolmiodraaman seurauksena tilanteessa, jossa Aho menetti lopullisesti 
rakastamansa Aino Järnefeltin Sibeliukselle näiden salakihlauksen myötä? Missä määrin romaani 
pohjautuu tositapahtumiin? Panu Rajala on tutkinut Juhani Ahoa mm. vuonna 2011 julkaistussa 
teoksessa ”Naisten mies ja aatteiden, Juhani Ahon elämäntaide”.  
 
Juhlaviikolla 2021 järjestetään edelleen perinteisiä lounas-, päivällis- ja illalliskonsertteja. 
Yksittäisten kävijöiden ja ryhmien on myös mahdollista päästä tutustumaan Monolan aittaan paitsi 
juhlaviikon aikana myös koko kesäkauden 2021 ajan. 
 
Ennakkoon hankitut liput voimassa vuoden päästä 
 
Tämän vuoden Monola-juhlaviikolle ennakkoon hankitut pääsyliput ovat voimassa vastaavissa 
tapahtumissa seuraavana kesänä. Halutessaan lipuista voi myös pyytää rahat takaisin. 
 
Vuoden juhlaviikon 2021 lipunmyynti 
Osa Monola-juhlaviikon 2021 tapahtumien lipuista on jo myynnissä verkkokaupassa: 
www.store.charmi.eu  
 
Loput Monola-juhlaviikon 2021 liput tulevat myyntiin vuoden 2020 aikana. 
 
 
Lisätietoa: 
 
www.monola.fi  
www.facebook.com/monolaforum 
Liput: www.store.charmi.eu 
 
Jussi Makkonen 
Sellotaiteilija, Monola-juhlaviikon taiteellinen johtaja 
p. 050 586 2740 
jussi@jussimakkonen.com 
 
Elli Oinonen-Edén 
Monola-seura ry:n puheenjohtaja 
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