
Ota kantaa
Lähetä mielipiteesi
Lukijalta-palstalle voi kirjoittaa 
postitse osoitteella Koulukatu 2, 
83500 Outokumpu tai 
sähköpostitse osoitteella 
toimitus@outokummunseutu.fi.
Ota kantaa tekstiviestillä kirjoit-
tamalla alkuun OS ja välilyönnin 
jälkeen viestisi. Lähetä viesti 
numeroon 13530. Viestin hinta on 
1,10 euroa.
Toimituksella on oikeus muokata 
kirjoituksia tai jättää ne julkaise-
matta.
Voit osallistua keskusteluun 
myös Facebookissa.
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Outokummun kuva 
selkiytymässä
Elinkeinoelämän kehittämi-
nen ja palvelujen lisäämi-
nen ovat Outokummun 
uuden kauppalanjohtajan 

Esko Hannisen mielestä 
etusijalla, kun puhutaan 
kauppalanjohtajan tehtä-
vistä. 
Hanninen on kokenut 
Outokummun positiivisena 
yllätyksenä. Kauppalan kuva 
perustuu tilastotietoihin ja 
lyhyeen kiertoajeluun.
Halu päästä mukaan 
keskushallinnon tehtäviin 
ja pois Helsingin seudulta 
olivat painavimmat syyt 
Outokumpuun hakeutumi-
seen.

Orjat kävivät kaupaksi
Polvijärven Lions Klubin 
järjestämät orjamarkkinat 
onnistuivat erinomaisesti 
viime perjantaina, sillä kaikki 
orjiksi tarjotut klubin jäsenet 
menivät kaupaksi. Orjat 
tulevat toimimaan isäntiensä 
määräämissä töissä 4 tuntia.

Kottaraiset ovat tulleet
Maaliskuun 28. päivänä 
nähtiin Outokummussa 
kevään ensimmäiset 
mustavarikset ja pulmuset. 

Aprillipäivän aaton aattona 
nähtiin jo 15 kottaraista, 
kertoo lehtori Erkki Kiiski-
nen.
Kalattomalla on kesä ollut 
puolen kuun päässä koko 
talven. Muuttomatkalta 
pois jäänyt peipponen on 
nimittäin vieraillut Kalatto-
malla lintulaudalla pitkin 
talvea.

Outo esine
Tuliko Tuusniemellä tai-
vaalta alas outo radiosondi 

tai jokin muu avaruusesine? 
kysellään Tuusniemellä. 
Asiaa pyrittiin selvittämään 
hankiaisten aikana eilen, 
mutta ongelma ei ole vielä 
ratkennut. Esine nähtiin 
laskeutuvan kirkonkylän 
lähistölle taivaalta Pajukos-
ken väliseen maastoon. 
Esine laskeutui silminnäki-
jöiden kertoman mukaan 
hitaasti klo 18.40 aikoihin. 
Suoritetuissa etsinnöissä 
ei esinettä vielä sunnuntai 
päivän kuluessa löydetty.

40 vuotta 
sitten

ViikkO 15
Vaikka maailma on suuri, 
ohi menee kun sitä lyö.
Malesialainen sananlasku

kOUlUrUOka
OUtOkUMpU
Maanantai: tomaattinen 
broilerikastike, täysjyväohra, 
tuoresalaatti
Tiistai: lihakeitto, 
juusto, hedelmä
Keskiviikko: kalaa 
sitruunakastikkeessa, 
perunasose, tuoresalaatti
Torstai: hernekeitto, juusto, 
tuorepala
Perjantai: maksalaatikko, 
tuoresalaatti tai -raaste, 
puolukkahillo
Lisäksi aterioilla tarjotaan 
ruisleipää, näkkileipää, 
ravintorasvaa, maitoa ja 
piimää. 
Ruokalistan muutokset ovat 
mahdollisia esimerkiksi 
raaka-aine-toimitusten 
häiriöistä 
ja juhla- sekä teema-
päivistä johtuen.

pOlVijärVi 
Maanantai: jauheliha- 
tai kinkkukiusaus, raaste
Tiistai: riisivelli, 
pasta-tonnikalasalaatti, 
ruisruutu, hedelmä
Keskiviikko: keisarin-
keitto, sämpylä, juusto, 
marjakiisseli
Torstai: kalapuikot, peruna-
sose, kerma-
viilikastike, raaste
Perjantai: uunibroileri, riisi, 
kastike, salaatti
Aterioilla on lisäksi 
tarjolla näkkileipää, 
levitettä, maitoa, 
piimää ja vettä. 
Pehmeää leipää tai vastaa-
vaa on tarjolla keittoruokien 
yhteydessä.
Juhlapyhät ja raaka-aineiden 
toimitus-
häiriöt saattavat aiheuttaa 
muutoksia ruokalistaan.

Silput

Kauppalanjohtaja Esko 
Hanninen ja hänen vaimonsa 
Tuula uskovat kotiutuvansa 
Outokumpuun.

Pia Paananen

Joensuun kaupungin-
teatterin näyttelijät Eli-
sa Makkonen, Petteri 
Rantatalo ja Seppo 

Timonen toivat perinteeksi 
sukeutuneen Sukkasillaan-
kiertueensa Outokummun 
kirjastoon. Iltapäiväesitys oli 
saanut paikalle noin kolmi-
senkymmentä runojen rakas-
tajaa, joilla oli jo etukäteen 
ollut mahdollisuus jättää toi-
verunojaan kirjastolle.

– Kaiken kaikkiaan toiveita 
oli tullut nelisentoista ja toi-
veissa oli niin uutta kuin van-
hempaa tuotantoa. Etsimme 
täällä vielä toivotut tekstit ja 
toimitimme ne eteenpäin 
kiertuetoimintaa luotsaavalle 
Rantatalolle, kertoi kirjasto-
virkailija Riitta-Mari Hiltu-
nen kahvitarjoilua Kirjasto-
galleriaan viimeistellessään. 

Vankilasta kirjastoon ja 
kahvilasta hoitokotiin
Outokummussa pidetyn 
Sukkasillaan-tapahtuman 
runot vaihtelivat Eino Lei-

nosta Heli Laaksoseen, 
Kalle Väänäsestä Sinikka 
Svärdiin ja Tommy Taber-
mannista Kaarlo Sarkiaan. 
Lisäksi näyttelijät kertoivat 
hyväntuuliselle yleisölleen 
runojen harjoitteluvaiheesta, 
Kalle Väänäsen kielimuodon 
omaksumisongelmista ja Py-
häselän vankilassa pidetystä 
tilaisuudesta, jossa näyttelijät 
esittivät vankien kirjoittamia 
tekstejä. 

– Eli me olemme näin Suk-
kasillaan päässeet moneen 
mielenkiintoiseen paikkaan 
ja oppineet itse todella pal-

jon, Rantatalo summasi kir-
jastoista, kahviloista ja erilai-
sista hoitokodeista kodin it-
selleen löytänyttä kiertuetta.

Lisäksi Seppo Timonen 
tunnusti, että kaiken sen 
vähän minkä hän runoista 
ymmärtää, hän on oppinut 
Sukkasillaan-tapahtumista ja 
yleensä Rantatalolta. Lähilu-
kuakin harrastettiin ja viime 
lopussa Timonenkin huo-
masi yleisön ja kollegoidensa 
tuella, että Viidan Satakieli-
runon satakieli todellakin 
kuolee runon lopussa.

– Niin että se oikeesti osuu 
siihen ja se kuolee ja siitä tu-
lee se ”se OLI satakieli” juttu, 
Timonen selvitti sekä itsel-
leen että yleisölle.

Runoryhmä 
Outokumpuunkin?
Lisäksi teatterissa harjoitte-
lemassa oleva, valmistumis-
taan ilmaisutaidonopetta-
jaksi odottava Elisa Makko-
nen oli ideoinut kiertueelle 
osallistavan osion. Yleisö sai 
kertoa mielen päällään ole-
vista asioista, tunnelmista ja 
kokemuksista ja näihin liitty-
vistä sanoista ja ilmauksista 
Makkonen kirjoitti tilaisuu-
den aikana runon. 

– Mitä nopeammin ja hel-
pommin sanoja tulee, niin 
sitä vaivattomammin myös 
minun osuus yleensä hoituu, 
Makkonen selvitti yhteisöru-
non valmistamistekniikkaa 
ja rakennetta.

Outokumpulaisyleisö val-
mistui näyttelijöiden tuloon 
kahvitellen ja moni rohkais-
tui itsekin siinä lausumaan 
jo kouluaikana tai sen jäl-
keen mieleen painuneita 
runoja.

– Eikös me voitaisi perus-
taa tänne meille ihan oma 
ryhmä tai porukka, joka ko-
koontuisi lukemaan, lausu-
maan ja kuulemaan runoja? 
ihmetteli Liisa Eronen ta-
pahtuman jälkimainingeis-
sa.

Ja hyvinpä toki täm-
möinenkin ryhmä Outo-
kumpuun mahtuisi eli siinä 
vaan Liisalle kaveriksi asiaa 
tuumaamaan, kun nainen 
kohdalle sattuu.

Satakieli Sukkasillaan ja 
se Ierikan hirvee haaki

Kirjaston runoiltapäivässä kuultiin runoja ja tehtiinkin sellainen

Mitä nopeammin 
ja helpommin sa-
noja tulee, niin sitä 
vaivattomammin 
myös minun osuus 
yleensä hoituu.
Elisa Makkonen

Tältä näytti kiertueella Outokummussa syntynyt runo.

Yhteistyössä on voimaa, tietää Elisa Makkonen ja laati 
yleisön antamista sanoista ja ilmaisuista runon.


