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TIEDOTE 5.7.2019 

Julkaisuvapaa lauantaina 6.7.2019 klo 16 

 

MONOLA-PALKINTO 30 VUOTTA TÄYTTÄVÄLLE KOLIN SUOJELURYHMÄLLE  

- Jakajana ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 

Lieksalainen Monola-seura ry jakaa neljännen Monola-palkinnon parhaillaan jatkuvan Monola-juhlaviikon 

huipentavassa Monola-gaalassa lauantaina 6.7.2019 klo 16. Palkinnon luovuttaa ympäristö- ja 

ilmastoministeri Krista Mikkonen. 

Vuoden 2019 Monola-palkinnon saaja on Kolin kansallispuiston perustamiseen johtaneen toiminnan 

vuonna 1989 aloittanut lieksalainen kansalaisryhmä.  

Kolin suojeluryhmän 30 vuotta sitten aloittaman kansalaistoiminnan seurauksena Kolille perustettiin 

vuonna 1991 kansallispuisto, mikä turvasi alueen kokonaisvaltaisen suunnittelun ja maisemallisten arvojen 

säilymisen. Puiston ansiosta meillä on edelleen mahdollisuus ihailla suomalaista kansallismaisemaa, nauttia 

vaarojen kalevalaisesta tunnelmasta ja karelianistisesta perinteestä, inspiroitua Sibeliuksen ja muiden 

kareliaanitaiteilijoiden tavoin taiteen tekemiseen, retkeillä monimuotoisessa luonnossa sekä kehittää aitoa 

ja ainutlaatuista kulttuuri- ja luontomatkailua. 

Vuoden 2019 Monola-palkinto on joensuulaisen taidemaalari Reijo Turusen lahjoittama akvarelli ”Maisema 

Kolilta” vuodelta 2019. Teoksessa on kuvattu maisemaa Räsävaaralta. 

Monola-palkinnon perustelut 

Monola-seura jakaa Monola-palkinnon vuosittain yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä 

tavalla edistänyt yhdistyksen sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamista tai luonut sille edellytyksiä.   

Kolin suojeluryhmän aloittaman toiminnan ansiosta Monola-seura ry:n sääntöjen mukainen Kalevalan, 

karelianismin ja Sibeliuksen perinnön vaaliminen Suomessa ja ulkomailla voi jatkua uskottavana tänäkin 

päivänä. Koli ja sen maisemat liittyvät olennaisesti näihin keskeisiin suomalaisen kulttuurin ilmentymiin, 

samoin kuin Sibeliuksen häämatkakohteeseen, Monolaan, liittyvä historia.  

Kolin suojeluryhmän aloitteesta lähti liikkeelle prosessi, jonka tuloksena kerättiin yli 86 000 yksityishenkilön 

sekä tiede- ja kulttuurijärjestön allekirjoittama adresssi Kolin kansallispuiston perustamiseksi. Jo seuraavana 

vuonna, kesäkuussa 1990, hallitus ympäristöministerinään Kaj Bärlund, teki periaatepäätöksen 

kansallispuistosta, ja viimeisenä istuntopäivänään 13.2.1991 eduskunta hyväksyi lain puiston 

perustamisesta. Ainutlaatuinen ja laaja kansalaistoiminta loi painetta asian nopealle käsittelylle.  
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Aikaisemmat palkinnot ja palkinnon saajat 

Palkintona jaetaan nykytaiteilijoiden tekemää taidetta. Vuonna 2016 palkintona oli professori Kuutti 

Lavosen serigrafia ”Le miroir” (”Peili”) ja vuonna kuvanveistäjä Harri Turusen akryylimaalaus ”Yhdessä”. 

Vuoden 2018 Monola-palkinto oli kuvataiteilija Osmo Rauhalan lahjoittama serigrafia ”Luomisen V päivä” 

19/80. 

Ensimmäisen Monola-palkinnon sai vuonna 2016 Sibeliuksen häämatkakohteen, Monolan aitan, 

säilyttämisen ja kunnostamisen puolesta toiminut lieksalainen kotiseutuaktiivi Terttu Heiskanen-Timonen. 

Vuoden 2017 palkinnon saivat Sibeliuksen häämatkakohteen, Monolan aitan, kunnostamiseen ja toiminnan 

kehittämiseen merkittävällä tavalla osallistuneet kymmenet aktiiviset talkoolaiset. Vuonna 2018 palkinnon 

saajana oli Yhdysvalloissa toimiva Finlandia Foundation National (FFN), joka on vuosikymmenien ajan 

pitänyt esillä Kalevalaa, Sibeliusta ja laajemminkin suomalaista kulttuuria eri puolilla Yhdysvaltoja.  

Vuonna 2016 Monola-palkinnon luovuttaja oli ministeri Lauri Tarasti, vuonna 2017 kansanedustaja Krista 

Mikkonen ja vuonna 2018 kansanedustaja Riitta Myller. Vuonna 2017 Monola-juhlaviikolla vieraili 

eduskunnan puhemies Maria Lohela, joka avasi Monolan aitan matkailu- ja kulttuurikohteeksi. Monola-

seura kunnosti aitan vuosina 2016–2017 Leader-hankkeena yhteistyössä Museoviraston kanssa.  

Monola-seura on Sibelius 150 -juhlavuonna 2015 perustettu yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen 

toiminnassa keskeisin tapahtuma on Monola-juhlaviikko.  

Lisätietoja: www.monola.fi 

www.facebook.com/monolaforum 

Lisätiedot Monola-juhlaviikon ohjelmasta: 

Jussi Makkonen 

Sellotaiteilija, Monola-juhlaviikon taiteellinen johtaja 

p. 050 586 2740 

jussi@jussimakkonen.com 

 

Lisätiedot Monola-seurasta ja -hankkeista: 

Elli Oinonen-Edén 

FK, Monola-seura ry:n puheenjohtaja 

p. 050 555 4792 

elli.oinonen-eden@kolumbus.fi 
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