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Suoseuran Suotaidetapahtuma Vihdin Soidinsuolla
The Finnish Peatland Society organized a mire art event at Soidinsuo-
mire in Southern Finland in 21.5.2009

Suoseura järjesti 60-vuotisen taipaleensa kunniak-
si suotaidetapahtuman Vihdin Soidinsuolla Nuuk-
sion kansallispuistossa helatorstaina 21.5.2009. 
Tapahtuma oli yleisömenestys — osanottajia oli 
kaikkiaan n. 100 henkeä. Se alkoi puheenjoh-
taja Riitta Korhosen tervetuliaispuheella, jonka 
päätteeksi kohotettiin ”suomalja” Suoseuralle ja 
Suomen soille. Tämän jälkeen kuultiin ”Suomies-
ten” esittämänä Suohymni, jonka jälkeen nähtiin 
tanssitaiteilija Reijo Kelan ja prof. Heikki Laitisen 
esittämä vaikuttava performanssi Suopursu kukkii. 

Esityksen lopussa kalevalainen lauluryhmä ”Ehi-
vaija” lauloi Reijo Kelan suohon yleisön avus-
tuksella. Lopuksi prof. Harri Vasander ”pelasti” 
hänet hukkumasta suon syövereihin. Välittömästi 
tämän jälkeen seitsenhenkinen suomalais-venä-
läinen Butoh-tanssiryhmä esitti elämyksellisen 
satumaisen suoperformanssin. Esitysten jälkeen 
osallistujat saivat nauttia kahvista ja muurinpoh-
jaletuista lakkahillon kera aurinkoisella Nuuksion 
kansallispuiston kalliolla.

Suopursu kukkii -performanssin esittäjä Reijo Kela suohon laulettuna. — Famous artist Reijo Kela presented the expe-
riential performance Suopursu kukkii (a flowering Ledum palustre) on the mire. (Photo: Matti Kokkonen)
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Soidinsuon vieressä oleva jyrkkä kallio toimi katsomona 
ja suo näyttämönä suotaidetapahtumassa. Yleisön joukossa 
Ehivaijan laulajia (mm. Hannele Sairanen, Eija Tuomela, 
Papu Pirtola ja Lea Kantonen). — A high cliff was an excel-
lent auditorium for the audience of the mire performance 
at Soidinsuo. The Ehivaija folk song group is singing with 
the audience. (Photo: Riitta Korhonen)

Suomiehet (Antti Reinikainen ja Hannu Nousiainen) esit-
tivät Suohymnin.  — “Suomiehet” (Miremen) presented 
the Hymn for Mires according to the melody of Gregor 
Haendel. (Photo: Riitta Korhonen) 

Butoh-tanssiryhmän (Natalia Zhestovskaya (Natasha), Grigory Glazunov (Grisha), Saara Holmberg, Reija Stenius, Mirva 
Mattila, Merja Malkki ja Osku Leinonen suoperformanssi. — The Butoh- dance group presented their impressive mire 
performance, which was new experience for them as for the audience too. (Photo: Pekka Pitkänen)
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