Kesälle	
  2013	
  myönnetty	
  apuraha	
  tapahtumaan	
  Kansanmusiikkikonsertti	
  
Utajärven	
  Yli-Utoksella,	
  1420€
Tilaisuus	
  
Pyhät	
  pirtit	
  ja	
  piippumassi,	
  13.7.2013	
  
”Kansanmusiikki	
  soi	
  Yli-‐Utoksella.	
  Pyhät	
  pirtit	
  ja	
  piippumassi-‐konsertti	
  keräsi	
  Yli-‐Utoksen	
  erätalon	
  (vanha	
  
kyläkoulu)	
  täyteen	
  kuulijoita	
  lauantaina	
  13.7.2013.	
  Musiikkitapahtuman	
  oli	
  koonnut	
  ja	
  ideoinut	
  
kansanmuusikko	
  Riikka	
  Jokela.	
  Järjestäjänä	
  toimivat	
  Yli-‐Utoksen	
  Häikiön	
  sisarukset.	
  Erätalolla	
  oli	
  iloisen	
  
kylä-‐	
  ja	
  sukujuhlan	
  tunnelma.”	
  –	
  otteita	
  paikallislehti	
  Tervareitin	
  artikkelista	
  19.7.2013	
  
Erätalon	
  piha	
  hiekkatien	
  varrella	
  keskellä	
  metsäistä	
  Yli-‐Utosta	
  täyttyi	
  autoista	
  jo	
  hyvissä	
  ajoin	
  ennen	
  
konsertin	
  alkua.	
  Paikalle	
  saapui	
  mökkiläisiä	
  jokivarresta,	
  joku	
  kuului	
  tulleen	
  ihan	
  Utajärveltä	
  saakka	
  
konserttia	
  kuuntelemaan,	
  kyläläiset	
  olivat	
  hyvin	
  edustettuina	
  aina	
  kylätoimikuntaa	
  myöten,	
  ja	
  järjestävän	
  
tahon	
  sukua	
  tuli	
  läheltä	
  ja	
  kaukaa.	
  
Erätalon	
  eli	
  vanhan	
  kyläkoulun	
  sali,	
  jossa	
  useat	
  osanottajat	
  olivat	
  kansakoulunsa	
  käyneet,	
  oli	
  koristeltu	
  
vanhoilla	
  esineillä	
  ja	
  kesäkukilla	
  ja	
  katseen	
  vangitsevalla	
  seinäripusteella	
  ,	
  jonka	
  oli	
  juhlaa	
  varten	
  tehnyt	
  
tekstiilitaiteilija	
  Anneli	
  Halme,	
  yksi	
  työryhmän	
  jäsenistä.	
  Pitkät	
  penkkirivit	
  täyttivät	
  tilan.	
  Eteishuoneesta	
  oli	
  
taiottu	
  kahvila,	
  jota	
  somistivat	
  herkulliset	
  kakut	
  ja	
  kaunis	
  kattaus.	
  Kesäjuhlan	
  tuntua.	
  Yleisöä	
  tuli	
  kyläkoulu	
  
täyteen,	
  ikähaarukka	
  vauvasta	
  vaariin.	
  
Tilaisuus	
  kesti	
  n.	
  2h.	
  Konsertti	
  sisälsi	
  vuorottelua	
  hienojen	
  ryhmärunolausuntojen,	
  musiikkiesitysten	
  ja	
  
luettujen,	
  suvun	
  kantaäitiä	
  puolankalaista	
  Jaana-‐Leenaa	
  koskevien	
  kertomusten	
  kesken.	
  Tilaisuus	
  päättyi	
  
yhteislauluun,	
  joka	
  jatkuikin	
  spontaanisti	
  onnittelulauluilla	
  paikalla	
  olleille	
  pyöreitä	
  vuosia	
  täyttäneille	
  kylän	
  
entisille	
  asukkaille!	
  Ihmiset	
  jäivät	
  juttelemaan	
  ja	
  kahvittelemaan	
  ja	
  kyläläiset	
  jäivät	
  vielä	
  illanviettoon	
  
erätalolle,	
  kun	
  taas	
  järjestäjät	
  vieraineen	
  jatkoivat	
  sukujuhlaa	
  kotitilallaan	
  Häikiössä.	
  Kiitoksia	
  kuultiin,	
  oli	
  
monen	
  mielestä	
  erityistä	
  että	
  sinne	
  ”peräkylälle”	
  oli	
  järjestetty	
  konsertti,	
  ”tästä	
  riittää	
  meille	
  muisteltavaa	
  
vielä	
  vuosiksi	
  eteenpäin!”	
  sanoi	
  eräskin	
  kyläläinen	
  iloisena.	
  
Esiintyjinä:	
  Ritva	
  Jokela,	
  Anneli	
  Halme,	
  Aune	
  Heikkinen,	
  Erkki	
  Häikiö,	
  Sirpa	
  Heikkinen,	
  Nadja	
  Häikiö	
  Itäsaari,	
  
Lars	
  Larsson,	
  Christoffer	
  Lindell,	
  Veli-‐Matti	
  Torkko,	
  Riikka	
  Jokela	
  
	
  

Apurahan	
  käyttö	
  
	
  
Apurahalla	
  katoimme	
  ennen	
  kaikkea	
  matkakustannuksia,	
  kuten	
  valmisteluvaiheeseen	
  liittyvät	
  matkat	
  ja	
  
esiintyjien	
  matkakustannukset	
  aina	
  Ruotsista	
  saakka	
  saapuville	
  muusikoille.	
  Tapahtuma	
  kokosi	
  yhdeksi	
  
kesäiseksi	
  päiväksi	
  yhteen	
  sukua	
  ja	
  suvun	
  esiintyviä	
  taiteilijoita.	
  Olimme	
  kaikki	
  tyytyväisiä	
  tapahtumaan.	
  
Mainitsimme	
  Alli	
  Paasikiven	
  rahoituksesta	
  sekä	
  käsiohjelmassa,	
  että	
  julisteessa,	
  kuten	
  myös	
  Tervareitin	
  
kesätapahtumat-‐mainoksessa	
  netissä.	
  

