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METALLIRAKENTEET

Matti Miettinen
 Hitsaukset, ruostumaton, teräs, alumiini
 Kunnossapitopalvelut
 Levyjen leikkaus, kanttaus
 Rakennuslevyt, ikkunalistat ym.
 Ruostumattoman myynti, levyt, putket, kierreosat ym.

Sahateollisuustie 3, 83900 Juuka, p. 040 538 4925

SAUMATTOMAT RÄYSTÄSKOURUT
• Kantikkaana tai puolipyöreänä useissa eri väreissä
• Myös kattoturvatuotteet asennettuina
• Luotettavaa palvelua omalla paikkakunnalla 
  jo yli 30 vuoden kokemuksella ELLI -tuotteet

Hyödynnä
kotitalous-
vähennys

0400 739 495/Heikki Miettinen 
050 303 4351/Jouni Saastamoinen

VASTAUS ON PINTAA SYVEMMÄLLÄ

Itä-Suomi, puh. 050 567 0003
myynti@porakaivo-pojat.fi

Porakaivot
Porakaivojen puhdistukset

Lämpökaivot
Ilmaista, ikuista energiaa

www.porakaivo-pojat.fi

32v.

NUNNAUUNI OY Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti 
Puh. 020 750 8207

Sen sydän lämmittää.

NYT MÖKKITAKAT 
ETUHINTAAN!

NunnaUuni, sydämestään aito nunnanlahtelainen vuolukivi-

takka, lämmittää koteja pitkään pehmeällä lämmöllä. 

Puulla lämmittäminen on signaali välittä-

misestä. Palkitulla NunnaUuni-tulisijalla 

puulla lämmittäminen on puhdasta, 

säästät puuta ja ilmastoa. Hyvä mieli ja 

omatunto tulee ilmastoa ja ympäristöä 

kunnioittavasta valinnasta.

Lue vinkit mökkitakan 
valintaan osoitteessa: 

nunnauuni.com
Maijan kanssa taas suunnitellaan 
matkaa Juukaan. Sukua ja ystäviä 
tapaamaan ja samalla elvytetään 
muistoja menneestä.

Pari vuotta takaperin ajelles-
samme Nurmekseen, Länsi-Vuo-
kon kohdalla Maija ehdotti käyn-
tiä oman lapsuuden kotinsa pai-
kalle. Sopihan se, kun lomalla ei 
kiirettä tunneta. Pientä metsätie-
tä ensin pieni matka ja sitten auto 
parkkiin pienelle levennykselle. 
Maastosta löytyi merkkejä, jotka 
viittasivat siinä joskus olleen kär-
rypolku. Pieni matka, ja Maija kä-
vi hiljaiseksi. Viittoili vain ja kä-
veli hiljalleen. Minä seurasin.

”Tällä kalliolla oli minun käpy-
lehmät aikoinaan. Missä on mök-
kimme?”

Mökkiä ei enää ollut, mutta löy-
tyi paikalta kuitenkin vanha uu-

nin raunio.
Liuskakivistä aikoinaan muu-

rattu hella ja osa piippua. Ei tar-
vittu sanoja mekään, kun Maija 
katseli jäännöstä ja muisteli tu-
paa ja sitä ahtautta.  

Vaatimatonta, mutta koti, jossa 
perhe eleli.

Alue oli metsittynyt, mutta 
oli siellä kuitenkin merkkejä ih-
misen olinsijasta. Oli lähipelto-
jen ojista selvät merkit ja punai-
sia viinimarjoja koko komea pus-
ka täynnä.

”Tuostahan me otammekin tu-
tuille tuliaiset”. 

Niin tehtiin ja taitettiin oksat 
pensaasta, jossa oli komeat pu-
naiset marjat. Komeampi oli kuin 
paraskaan kukkakimppu kaupas-
ta. Kukaan ei arvannut oksien 
lähtöpaikkaa, mutta kerrottuam-

me asian löytyi heiltäkin muisto-
ja samalta kalliolta. ”Voiko nämä 
olla teidän entisestä pensaasta”?

Paljon oli muisteltavaa mökin 
tapahtumista, välillä sanattomas-
ti viittoillen ja toisinaan taas yh-
teen ääneen samaa kertoillen.

Sivusta seuraten voi vain ihme-
tellä sitä muistojen tulvaa, jon-
ka voi kokea pienen metsämökin 
raunioiden löytyessä.

Montako samanlaista mökkiä 
onkaan poismuuttaneiden jäljiltä 
Juuan metsiin jäänyt, ja mikä val-
tava työmäärä onkaan tehty noi-
den mökkien asukkaiden elämän 
ylläpitämiseksi?  Paraskaan histo-
rian kirja ei kaikkea kerro.

Lukijamme. Kertokaa koke-
muksianne! 

Raimo

Vuokon marjat

Juuassa heinäkuun alussa järjes-
tettävään kivenveiston SM-kil-
pailuun on ilmoittautunut jo lu-
paava joukko kone- ja käsinveis-
täjiä, mutta mukaan molempiin 
sarjoihin mahtuu vielä. Ilmoittau-
tumisaikaa onkin jatkettu touko-
kuun loppuun saakka. 

Vuoden 2021 kilpailu on tai-
dekilpailu, ja teemana on Vil-
li Luonto – Wild Nature - Kareli-
an Impressions Visualised In Sto-
ne eli pohjoiskarjalainen luonto 
ilmaistuna kivessä, vaaramaise-
mineen, metsineen, erämaineen, 
järvineen, eläimineen ja elämyk-
sineen. Aihe innostaa nostamaan 
esiin vastuullisen luonnonkäytön 
ja haasteet sen monimuotoisuu-
den ja luonnonkauneuden säilyt-
tämiseen. 

SM-kisa käydään Keskuspuis-
tossa 2.- 4.7. Koneveistokilpailuun 
on tähän mennessä ilmoittautunut 
kuusi veistäjää. Sarjaan otetaan 
kymmenen kilpailijaa. Käsinveis-
tosarjassa ilmoittautuneita on kol-
me. Sarjaan otetaan samoin kym-
menen kilpailijaa. 

Uutta säännöissä on se, että 
myös käsinveistokilpailussa saa 
halutessaan käyttää joko paineil-
ma- tai sähkökäyttöisiä koneita 
veistoksen karkean aloitusmuo-
don työstämiseen. Muutoin veis-
to tapahtuu sarjan nimen mukai-
sesti käsityökaluilla. 

Kilpailun tuomareina toimivat 
Anita Eronen, Pentti Kallinen, 
Hannu Lehtoranta ja kaksi vielä 
nimeämätöntä tuomaria. Tapahtu-
man suojelija on maakuntajohtaja 
Markus Hirvonen.

Runsaasti 
oheisohjelmaa
Juuan veistotapahtumassa on itse 
kilpailun lisäksi runsaasti oheis-
ohjelmaa. Ennakkotapahtuma-
na torstaina 1.7. Pohjois-Karjalan 
Martat järjestää podcastin, jossa 
aiheena on Pielisen villikala.

Perjantaina 2.7. kuullaan ”Tuhat 
tarinaa kivestä”, kun Pohjois-Kar-
jalan museon arkeologi Ville Ha-
kamäki kertoo kiventyöstön his-
toriasta. Esillä on myös vuoluki-
vituotteita ja -esitteitä.

Lauantaina 3.7. ”Puhutaan Pie-
lisen villikalasta”, kun Pohjois-

Karjalan Martat antaa vinkkejä 
kalaisan Pielisen villikalaresep-
teistä. 

Lauantaina 3.7 juukalaissyntyi-
nen tutkija Salme Kotivuori (o.s. 
Pöyhönen) pitää esitelmän ”Vuo-
lukivestä ja asian vierestä”.

Sunnuntaina 4.7. tuloksia odo-
tellessa luvassa on musiikkia ja 
huumoria, muun muassa taiteilija 
Tuija Piepposen ”hulvatonta mei-
ninkiä”. 

Tapahtuma elävänä 
ja verkossa 
Koronarajoitukset uhkaavat edel-
leen yleisötapahtumien järjestä-
mistä, mutta niihinkin järjestäjät 

ovat varautuneet. Tapahtuma jär-
jestetään ulkona hybriditapahtu-
mana, joka striimataan verkkoon 
YouTube-kanavan kautta. Teatte-
ri Traktorin striimaukset varmis-
tavat sen, että tapahtuma on kaik-
kien ulottuvilla.

Juuan tapahtuma liittyy Poh-
jois-Karjalan maakunnan 300-
vuotisjuhlaan, ja se tekee yhteis-
työtä Ilomantsin Karhufestivaalin 
kanssa ja on osa maakunnan Veis-
täen-tapahtumasarjaa. 

Tapahtuman pääjärjestäjinä 
ovat Ellin Taitajat ry, Maaseudun 
Sivistysliitto ja Juuan kunta. Yri-
tysyhteistyössä on mukana Tu-
likivi Oyj sekä laaja joukko yh-
teisöjä, yrityksiä ja talkooväkeä. 

Kivenveistokisan 
ilmoittautumisaika jatkuu
Juuassa Suomen ensimmäinen kivenveistokilpailu ja -tapahtuma

Kivenveiston SM-kisat. Muun muassa juukalainen Heli Salo 
on mukana heinäkuussa Juuan keskuspuistossa järjestettävis-
sä kivenveison SM-kisoissa.

Muistelo


