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Pekka Martikainen

Outokummun ja Joensuun 
puhallinorkestereiden soit-
tajista muodostettu Savo-
Karjalan Maanpuolustus-
soittokunta puuhaa äänitettä 
yhteistyössä hanuristi Arto 
Tarkkosen kanssa.

Soittoa on tallennettu 
jo kahtena viikonloppuna. 
Tarkoituksena on saada lop-
puvuodesta julkaistavalle 
levylle 16-19 laulua ja orkes-
terikappaletta, kertoo kapel-
limestari Mika Hirvonen.

Veteraanit mielessä
Hirvonen sanoo mietti-
neensä jo usean vuoden 
ajan sopivaa tapaa, jolla 
soittokunta voisi muistaa ja 
kunnioittaa sotiemme vete-
raaneja. 

Ison veteraanijoukon 
saaminen paikalle yhteen 
konserttiin tai tapahtumaan 
tuntui liian hankalalta. 

Parempi idea iski, Hirvo-
selle kuulemma tyypillises-
ti, pitkällä juoksulenkillä.

– Elokuussa 2016 pidim-
me Joensuussa Eläkeliiton 

laulujuhlilla Arto Tarkkosen 
kanssa Eldankajärven jää 
-yhteiskonsertin. Se sai hy-
vän vastaanoton ja jälkeen-
päin kyseltiin, eikö kappa-
leita voi kuunnella levyltä. 
Tuossa kerran Pitkälahden 
suoralla juostessa keksin, 
että voisihan yhdistää kaksi 
asiaa, levytyksen ja Suomi 
100 vuotta juhlan. 

Joensuun orkesterilais-
ten yhteyksien avulla löytyi 
sponsoritukea, ja niin pää-
tettiin tehdään levy, teemal-
la ”Muistoja”. 

Se tulee sisältämään ve-
teraaneille, ja varmaan mo-
nille muillekin, tuttuja ja 

tärkeitä kappaleita. Levyllä 
solisti Tarkkonen paitsi soit-
taa, myös laulaa.

Levyä aiotaan jakaa tu-
levan itsenäisyyspäivän 
tienoilla kaikille Pohjois-
Savon ja Pohjois-Karjalan 
veteraaneille.

Pilottina puhalletaan
Savo-Karjalan Maanpuo-
lustussoittokunta on hel-
sinkiläisen Karelia-puhal-
linorkesterin ohella toinen 
Suomessa pilottitehtävän 
saaneista soittokunnista, 

joissa suunnitellaan ja ke-
hitetään maanpuolustus-
soittokuntatoimintaa. 

Pilotointi alkoi virallises-
ti vuodenvaihteessa, mutta 
Outokummun ja Joensuun 
orkesterit ovat tehneet yh-
teistyötä tässä mielessä jo 
pidemmän aikaa.

Tavoite on, että veteraani- 
ja maanpuolustustapahtu-
mia juhlistavaa ohjelmistoa 
soittava soittokunta löytyisi 
jatkossa kaikista seitsemäs-
tä maanpuolustuspiiristä 
Suomessa.

Maanpuolustussoittokunnalta levy

Levyä aiotaan 
jakaa tulevan 
itsenäisyyspäivän 
tienoilla kaikille 
Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan 
veteraaneille.

esa nevalainen

Outokummun evakelisluteri-
lainen seurakunta on selvit-
tänyt työilmapiiriongelmia 
hiljaisuudessa useiden kuu-
kausien ajan. Asia on pyritty 
pitämään poissa julkisuu-
desta, mutta nuorisotyötä 
tehneiden henkilöiden lähtö 
seurakunnasta on vauhditta-
nut asian julkisuuteen. 

Seurakunnan kirkkoneu-
vosto käsitteli jo viime vuon-
den lopulla seurakunnan 
henkilöstölle tehtyä työpsy-
kologin erillisselvitystä. Asia 
pidettiin julkisuudelta pii-
lossa niin, että työpsykologi 
Outi Tammen ja työterveys-
hoitaja Janna-Mari Hiltusen 
tekemä selvitys annettiin ko-
kouksessa yhteenvetona, ei 
esityslistan liitteenä.

Selvityksen mukaan seura-
kunnassa on ollut henkilös-
tön kesken epäasiallista käyt-
täytymistä sekä kiusaamista. 
Kiusaamiskokemuksista ovat 
kertoneet useat henkilöt, 
myös esimiehet. Henkilöstön 
mukaan työntekijät eivät ole 
saaneet myöskään tasapuo-
lista kohtelua. Seurakunnasa 
on myös puutteellisesta vies-
tinnästä johtuen väärinkä-
sityksiä ja osa henkilöstöstä 
kokee, että sovituista asioista 
ei ole pidetty kiinni.

Erillisselvityksen mukaan 
seurakunnassa on luotta-
muspulaa esimiesten ja työn-
tekijöiden välillä.

Korjauskehotukset jo 
syksyllä
Seurakunnan tulehtuneesta 
henkilöstötilanteesta kertoi 
ensimmäisenä Yle, jonka 
tietojen mukaan Outokum-
musta ei olla oltu yhteydessä 
Kuopion tuomiokapituliin 
vaikeasta henkilöstötilan-
teesta huolimatta. 

Myöskään seurakunnan 
päätöksenteosta kertoville 
julkisille esityslistoille työil-
mapiiriongelmien olemassa 
olosta tai ratkaisuyrityksistä 
ei ole laitettu tietoa.

Seurakunnassa tehtyyn 
työhyvinvointiin liittyvään 
erillisselvitykseen on muun 
muassa haastateltu 17 hen-
kilöä viime syksynä. 

Seurakunnan henkilöstön 
kesken selvityksen tulok-
sia on käyty läpi lokakuussa 
2016. 

Selvitys esitti, että seura-
kunnassa on pystyttävä ai-
empaa paremmin ratkomaan 
konflikteja ja pyrkiä lisää-
mään yhdessä suunnittelua 
sekä parannettava viestintää. 
Myös esimiestyöhön kiinni-
tettiin erikseen huomiota esi-
merkiksi sisältö- ja asiajohta-
misen ja työn koordinoinnin 
kannalta. 

Vetoomus nuorisotyöstä
Tiukassa taloudellisessa 
tilanteessa olevassa seura-
kunnassa on viime viikkoina 
puhuttu nuorisotyön tule-
vaisuudesta, kun kumpikin 
nuorisotyön parissa olleista 
työntekijöistä on siirtynyt 
tai siirtymässä pois seura-
kunnan palveluksesta. Kirk-
koneuvosto on täyttämässä 
loppukesästä vapautumassa 
olevan nuorisotyönohjaa-
jan viran. Toisen viran osal-
ta tilanne on vielä avoinna 
myönnetyn määräaikaisen 
virkavapauden takia. 

Nuorisotyön puolesta on 
kerätty ja luovutettu Outo-
kummussa yli 500 nimeä kä-
sittävä vetoomus.

Seurakunta on kiristämäs-
sä talousruuvia esimerkiksi 
lomauttamalla seurakunnan 
lastenohjaaja koulujen loma-
ajoiksi tänä vuonna ja alku-
vuonna 2018.

Paineet pyritty 
pitämään 
seurakunnan sisällä
Seurakunta selvittänyt 
kiusaamisväitteitä 
ammattilaisavulla. 

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pohjois-Karjalan piiri ry 

Piirin vuosikokouksessa 
puheenjohtajaksi valittiin jat-

kamaan sosiaalineuvos Ahti 
Karttunen Outokummusta.

Piirihallituksen jäsenenä 
jatkaa Kari Kalinen ja vara-
jäsenenä Martti Törrönen, 
kumpikin Outokummusta. 

Kokouksia

Pia Paananen

Oletko sinä kohdannut rasis-
mia? Onko Suomi turvallinen 
maa? 

Kummun koulun seit-
semäsluokkalaisia liikkuu 
mielipidejanalla vuorotellen 
ei-puolelle luo kyllä-puolelle, 
jokainen oman mielipiteensä 
mukaan. Rasismin kohtaami-
nen saa kaikki pyörähtämään 
kyllä-puolelle, ilmiö on ikä-
vän tuttu. 

Lämmittelyn jälkeen pro-
sessidraamatyöpajan ohjaaja 
Sanna Kärkkäinen aloittaa 
tarinansa oppilaiden kanssa 
yhdessä luodusta hahmosta, 
Migestä. 

Tarinan alussa Mige me-
nettää sodassa perheensä ja 
kotinsa ja joutuu lähtemään 
pakomatkalle kotimaastaan. 
Luokka elää työpajan aika-
na Migen pitkän matkan 
pommitusten ja sotatoimien 
keskellä elävästä maasta Suo-
meen ja siellä sijaitsevaan 
vastaanottokeskukseen. 

Migen mukana he kohtaa-
vat räyhäävän rasisti-Artun, 
jonka roolissa näyttelijä Sep-
po Timonen pääsee rähjää-
mään ihan kunnolla. Lisäksi 
Migen matkassa luokka kir-
joittaa vessarunoutta, tutus-
tuu Marjukka-marttaan ja 
yrittää selvittää rasisti-Artun 
ajatuksia erilaisten osallista-
vien harjoitusten kautta.

Lisää työpajoja  
koulun arkeen 
Matkalla olivat mukana ser-
kuksiksi esittäytyvät Tuomas 

ja Rasmus Hirvonen, joita 
innosti isosti Migen hahmon 
luominen.

 – Tuon Migen tekeminen 
oli hauskaa, Tuomas Hirvo-
nen kertoi. Molemmat olivat 
myös sitä mieltä että tämän-
kaltaisia työpajoja pitäisi olla 
paljon enemmän kouluar-
jessa: 

– Eihän näitä ole melkein 
ikinä, työpajapäiviä lisää vaan 
kouluun, Rasmus kiitteli. 

Kummun koulun yläkou-
lulaisetkin pääsivät osaksi Jo-
ensuun kaupunginteatterin 
Tähtikartta2017 -hankkeen 
työpajoista, kun opettajat 
osasivat toimia nopeasti. 
Hankkeen ilmaisia työpajoja 
oli tarjolla kaikkiaan kaksi-
kymmentäkaksi ja ne va-
rattiin yhden vuorokauden 
aikana. Palaute työpajoista 
on ollut sekä oppilaiden ja 

opettajien suunnalta erittäin 
kiitollista. 

– Pakolaisuus ja rasismi 
ovat aiheina hyvin ajankoh-
taisia ja ne myös selkeästi 
mietityttävät oppilaita. Työ-
pajan kautta nuoret pääsevät 
tutkimaan aihetta kokemuk-
sellisesti eri näkökulmista kä-
sin. Näin aihe tulee uutisot-
sikoita lähemmäs, mikä on 
erittäin tärkeää, sanoo Sanna 
Kärkkäinen. 

Vaikuttumista ja  
vaikuttamista
Joensuun kaupunginteatteri 
sai Tähtikartta 2017 -hank-
keelleen Opetus- ja kulttuu-
riministeriön harkinnanva-
raista erityisavustusta 90 000 
euroa. Hankkeessa pohjois-
karjalaiset nuoret tutustuvat 
soveltavan taiteen keinoin 
muun muassa sisällissotaan. 

– Näissä ensimmäisen vai-
heen pajoissa todentuu hie-
nosti se, mitä teatteri minul-
le muun muassa merkitsee: 
tapaa jäsennellä ja käsitellä 
maailmaa, kohtaamista, läs-
näoloa, altistumista, jakamis-
ta, vaikuttamista ja vaikut-
tumista, Sanna Kärkkäinen 
kertoo. 

Tähtikartan puitteissa to-
teutetaan myös yhteisöllinen 
projekti pohjoiskarjalaisten 
kanta- ja uussuomalaisten 
nuorten kanssa. 

Nuoret voivat osallistua 
myös Joensuun kaupungin-
teatterin tiloissa järjestettä-
välle kesäleirille, sekä syk-
syllä starttaavaan nuorten 
teatteriryhmään. Sen lisäksi 
ammattilaiset valmistavat 
dokumenttiteatteriesityksen 
kaupunginteatterin pienelle 
näyttämölle syksyllä 2017.

Yläkoululaiset kulkivat työpajassa pakolaispojan matkan sisällissodan 
keskeltä kohti toivoa. 

Kummun koulussa ahersi 
astetta rankempi taidetyöpaja

Rikkaveden kyläyhdistys jär-
jestää kesällä Kohtaamisia 
kylällä -hankkeen. Hanke 
on osa Suomi 100 -juhla-
vuoden ohjelmistoa. 

Hankkeen tiimoilta Rik-
kavedellä järjestetään tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa 
myös Outokummun kau-
pungin perinteeksi muo-
dostunut kesäasukasilta 
heinäkuun alussa. 

Tavoitteena onkin saada 
myös kesäasukkaat tun-
temaan Outokumpua laa-
jemmin ja perinteiseen 
tapaan myös Rikkaveden 
kesäasukasiltaan on tulos-
sa mukaan myös paikallisia 
yrityksiä. 

Suunnitelmissa on ollut, 
että kesäasukasilta voi jat-
kossa kiertää myös muilla 
Outokummun kylillä. Mah-

dollisesti vuorossa seuraa-
vana on Alavin kylä. 

Kesäasukasillan ympä-
rille viritellään myös laa-
jempaa tapahtumaa, sillä 
samalle päivälle osuu Eino 
Leinon päivä. 

Kesäasukasiltaan järjes-
tetään linja-autokuljetus 
keskustasta.

Rikkavedellä järjestetään 
jo toukokuussa Vähähiiliset 

kylät -hankkeeseen kuuluva 
tapahtuma. 

Kesäkuun alkupuolella 
valtakunnallisen Avoimet 
kylät -teemapäivän yhtey-
dessä Rikkavedellä tempais-
taan rakkaudesta romuun 
-teemalla. Päivän ajatukse-
na on muun muassa hitsata 
romusta taidetta.

Elokuulle on kaavailtu Va-
lon yö -tapahtumaa.

Kohtaamisia kylillä Suomi 100 -sarjaan

Marjukka-martta eli Sanna Kärkkäinen kutsui vastaanottokeskuksen väen talkoisiin. Taustalla 
rasisti-Arttuna nähty Seppo Timonen miettii mitä mieltä moisesta olisi.


