22.8.2016

MAANANTAI
B | KULTTUURI | MIELIPIDE | ARKI | LIIKENNE | TÄNÄÄN | MENOT | SÄÄ | SARJAKUVAT | TV&RADIO
HEMMO VATTULAINEN

Etsimessä
Joensuu
Hemmo Vattulaisen
valokuvakirjassa liikutaan
Joensuussa nyt ja 50 vuotta sitten.
Kulttuuri B2–3

B2 KARJALAINEN MAANANTAINA 22.8.2016

Kulttuuri

Kimmo Nevalainen esimies 010 230 8171
Suonna Kononen 010 230 8172
kulttuuri@karjalainen.fi
etunimi.sukunimi@karjalainen.fi

HEMMO VATTULAINEN

Tori- ja Koskikadun risteys, jossa nykyään seisoo Carelicum, on Joensuun merkittäviä liikepaikkoja. Kaduista nimensä saaneessa Tokos-kulmassa toimi ensi alkuun Juhana
Tarman perustama Joensuun Kauppayhtiö. Vanhat joensuulaiset muistavat katolta Kar-Airin lentokoneen.

Kirjat

Hemmo Vattulainen julkaisee kirjassaan
värivalokuvia 60–70-lukujen vaihteen
Joensuusta. Itäinen puutalokaupunki on
niissä uuden ajan kynnyksellä.

Kävely vanhaan
Joensuuhun

HEMMO VATTULAINEN
Joensuu nyt ja 50 vuotta sitten
KalleCat 2016. 245 s.
Hemmo Vattulainen on kontiolahtelainen harrastajavalokuvaaja,
joka on eläkkeelle jäätyään julkaissut muutamia omakustannekirjoja.
Käsillä on niistä tähän asti merkittävin. Joensuu nyt ja 50 vuotta
sitten on liki kaksi ja puolisataasivuinen, nelivärinen Joensuuteos, joka loksauttaa leuat auki
historiallisella osuudellaan.
Vattulaisen kirjan kuvat tämän
hetken Joensuusta eivät ole huonoja, vaikka staattisia ovatkin, ja
usein suoran päivänvalon aikaan
kuvattuja. Ammattivalokuvaaja
herkuttelisi enemmän aamun ja
illan valolla, hämäränhyssyllä ja
pimeydellä, kesän ja talven lisäksi kevään ja syksyn vaihteluilla.
Pysäyttävää on vanhojen kuvien anti. Vattulainen on kaivanut
esiin nuorena poikana, 60-luvun
lopulla ja 70-luvun alussa kuvaamansa Joensuu-väridiat, jotka on
skannannut ja työstänyt.
Katsoja pääsee kävelemään viimeisiä vuosiaan elävän itäisen
puutalokaupungin katuja ennen
betonin lopullisen niskalenkin
hävityksenkauhistusta.
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Reino Kuivalainen johtaa puhetta Vuonislahdessa
RESIDENSSIT Vuonislahden
Taiteilijatalon puheenjohtaja
on vaihtunut vuosikokouksen
päätöksellä. Uusi puheenjohtaja
on Reino Kuivalainen (kuvassa),
Markku Tanner toimii varapuheenjohtajana. Hallitus säilyi

muuten entisellään, tiedote
kertoo.
Taiteilijatalon vuosi 2016
menee Eva Ryynäsen juhlavuoden jälkeisissä merkeissä.
Taloutta on saatu parantumaan
teosmyynnillä ja Olvi-säätiön

avustuksella. Nettisivuja ollaan
ajanmukaistamassa ja Facebooksivua on jo uudistettu.
Taiteilijaresidenssiin ovat tänä
vuonna saapumassa ainakin
runoilija Vilma Panula ja opettaja Antti Karttunen.

Kauppa- ja Niskakadun kulma. Keskellä olevaan taloon Albert Magnus Vuokko perusti vuonna 1925 Joensuun II Apteekin, myöhemmin Uuden Apteekin, Hemmo Vattulainen
muistelee kirjassaan. Nyt paikalla on Centrum-tavaratalo, jossa apteekkitoimintaa jatkaa Joensuun Keskusapteekki.

Jokiranta Suvantokadun kohdalta, ennen Suvantosiltaa. Vastarannan Oman Avun keskusvarasto alkuperäisessä asussaan, ilman
nauhaikkunarivistöjä nykyään katkovia isompia ikkunaruutuja.

Pielisjokea itärannalta ajalta ennen Suvantosiltaa. Vanhoja uittorakennelmia näkyvissä nykyistä enemmän. Vasemmalla Joensuun 1930-luvun funkis-arkkitehtuuria, osuusliike Oman Avun keskusvarasto,
jonka suunnitteli Heimo Riihimäki. Rakennus valmistui vuonna 1939.

Kovin lähelle ihmistä Vattulainen ei mene, mutta siinä, että hän
tallentaa rakennuksen kasvot ja
miljöön tunnelman elinkaarensa
ehtoopäässä, on arvonsa.
Vanhojen mainoskylttienkin
katselu vie aikamatkalle: Kolin
Ula puhuu puhtaasti, soi selvästi, lukee vanhan kauppahallin päädyssä.
Pilkkahinnoin, talo puretaan,
seisoo Partasen kulman punavalkoisissa mainoslakanoissa.
Moni omakustannekirja hyötyisi
ammatti-ihmisen muutamankin
tunnin panoksesta. Hemmo Vattulaisen Joensuu-kirjaankin on
jäänyt kirjoitusvirheitä. Kirjan
fonttivalinnat ja sivutaitot ruskeine taustoineen ovat hieman
ajastaan jääneitä.
Ansiot painavat kuitenkin
enemmän vaakakupissa. Joensuu
nyt ja 50 vuotta sitten kuuluu kirjahyllyyn aiempien Joensuu-kirjojen jatkoksi: Kimmo Kirveksen
ja Jarno Artikan valokuvateokset,
Heikki Tarman paikallishistorioinnit, Samu Aarnion Funkis Karjalassa I, Ismo Björnin
ja Pasi Tuunaisen erinomainen
kaupunginosahistoria Noljakan
kirja, kaksi Ilosaarirock-kirjaa...
Suonna Kononen

Pohjois-Karjalan talona ja Valtakulmana tunnettuna rakennus on
Birger Stenbäckin suunnittelemaa funkista, joka sotien viivästyttämänä valmistui vasta 1942. Missä nyt on Rosso ja muita PKO:n
ravintoloita, toimi vielä 70-luvulla grilli-kahvila Siltavouti, monien
joensuulaisten rockmuusikoiden muistelema kokoontumispaikka.

Hemmo Vattulaisen tallentamaa vuoden 2015 Joensuuta. Potkulautailevat pojat ovat hakeneet energiajuomaa Papinkadun marketista.

Pielisjoen itäistä rantaa 50 vuoden takaisessa asussaan, ennen Suvantosiltaa ja Penttilän asuinrakentamista. Arkkitehti Erkki Huttusen SOK:n
konttori- ja varastorakennus (1937) hohtaa valkoisena maamerkkinä ennen muuntamistaan asumiskäyttöön ja julkisivun parvekeremonttejaan.

