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Risto Korhonen

– No, Seitsemän veljestä 
kuvaa sitä, mitä me suo-
malaiset ollaan. Ne veljek-
set oli nuorina rämäpäisiä 
ja laiskoja, mutta sitten ne 
ryhdistäytyivät, analysoi 
kuutosluokan Teemu ja 
muut veljekset Sumiaisten 
kevään isoa taideproggis-
ta Seitsemän veljestä.

Koulun lukuvuoden 
päättävä taiteellinen ko-
konaisuus on järjestykses-
sään jo kahdeksas musiik-
kinäytelmä. Seija Hink-
kanen tuli vuosituhannen 
vaihteessa koulun opetta-
jaksi ja alkoi juurruttaa 
draamapedagogiikkaa 
koulu työtapoihin. Eri-
tyisopettaja Hannele Vai-
nio innostui mukaan ja on 
jatkanut teatteriperinteen 
vaalimista. Koko koulun ja 
koko kylän hankkeita on 
nähty vuodesta 2004: Ryt-
miraitti, Robin Hood, Ka-
levala, Pekka Töpöhän-
tä, Prinsessa Kultakutri, 
Astrind Lindgrenin satu-
maailma sekä Vinski ja 
Vinsentti.

– Ajateltiin valita täl-
lä kertaa aiheeksi jokin 
Suomen itsenäisyyden 
100-vuotiskauteen sopiva. 
Inspiraation antoi myös 
vanhojen petäjien kehys-
tämä koulun ranta, johon 
nyt rakentuu Aleksis Ki-
ven maailma Impivaaroi-
neen pienellä mielikuvi-

tuksella.  Kuutosluokan 
pojista löytyivät veljekset 
rooleihin heittämällä, ker-
too näytelmän käsikirjoit-
tanut rehtori Hannele Vai-
nio, joka vastaa yhdessä 
muiden opettajien kans-
sa dramatisoinnista ja oh-
jauksesta.

Valtioneuvosto on 
myöntänyt Sumiaisten 
musiikkinäytelmälle Suo-
mi 100 -statuksen. Juhla-
vuoden teema on yhdessä 
ja se täyttyy pikkukyläs-
sä kirkkaasti. Paikallinen 
Välke-kuoro on mukana 
esityksessä ja paikalliset 
muusikot Ari Lampinen 
etunenässä auttavat sovi-
tustyössä. Ala-Keiteleen 

Musiikkiopiston opetta-
jat Ulla Kotamäki ja San-
na Kirves tulevat vetä-
mään esiintyjille äänen 
käytön harjoituksia. Taite-
lija Sirpa Hasa valmistaa 
yhdessä eskarilaisten ja 

ykkösten kanssa rooliasut 
esitykseen. Kaikilla koulu-
laisilla ja henkilökunnalla 
on jokin rooli tai tehtävä 
yhteisessä hankkeessa.

Koulun johtokunta ja 
oppilaiden vanhemmat 
valjastetaan jälleen kerran 
auttamaan puvustuksen ja 
lavastuksen toteuttamises-
sa. Kylän taitajat auttavat 
rantatörmään nousevan 
näyttämön ja katsomon 
pystytyksessä.

– Nyt olemme pyrki-
neet korostamaan lasten 
omaa panosta. He ovat ol-
leet alusta saakka muka-
na ideoimassa ja muok-
kaamassa esitystä, koros-
taa Hannele Vainio. 

– Tanssien koreografi-
at ja muu näytteleminen 
tehdään oppilaitten ideoi-
den pohjalta.

– Käsikirjoitus elää ko-
ko ajan. Roolihahmoja ja 
vuorosanoja lisätään tai 
vähennetään oppilaitten 
toiveiden mukaisesti. Vaik-
ka runko ja pohja ovat ai-
kuisten ohjauksessa, ko-
konaisuus on silti täysin 
yhteinen.

nyKyiset kuudesluok-
kalaiset, myös esityksen 
seitsemän veljestä ovat 
olleet aikaisemmin muka-
na kolmessa koulun isos-
sa musiikkinäytelmässä. 
Ne ovat syöpyneet mie-
liin ikimuistoisina koke-
muksina.

– Kyllä niistä on saanut 
uutta rohkeutta, tuumivat 
kuutosluokkalaiset.

Taideproggis on opetta-
vainen juttu – oppimista 
jollain ihan uudella taval-
la. Oppilaat ovat kuvail-
leet, että projekteissa op-
pii luottamaan itseensä ja 

muihin; esiintymiskyky ja 
rohkeus lisääntyvät. Itse-
tunto vahvistuu. Oppilait-
ten ja opettajien välinen 
suhde on nyt erilainen ja 
läheisempi, kun kaikki te-
kevät yhdessä työtä.

– Iso projekti yhdistää 
eri toimijoita, oppilaita, 
vanhempia ja opettajia. 
Se on hedelmällistä yh-
teistyötä kotien ja koulun 
ja kyläyhteisön kesken, 
painottaa Hannele Vainio.

Sumiaisten koulun Seit-
semän veljestä -musiikki-
näytelmän ensi-ilta on 
koulun rannassa perjan-
taina 26. toukokuuta ja 
toinen esitys maanantai-
na 29. toukokuuta.

lukkari ja veljekset lukupiirissä: ringissä istuvat vasemmalta lukien 
kuutosluokan Juho, Jiri, Aleks, tuukka, Joonas, teemu, Markus ja Vil-
ho.

impivaara syntyy Keiteleen rantaan
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Sumiaisten 
musiikki-
näytelmälle 
Suomi 100 
-statuksen.

 »Sumiaisten koulun 
taideproggis kertoo 
Seitsemän veljeksen 
kasvutarinan.
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Kahvikupin äärellä pai-
kallisella huoltoasemalla 
päivänsä aloittavat  yrittä-
jät Jukka Järvikylä ja Ar-
to Pasanen ovat tyytyväi-
siä selatessaan päivän sa-
nomalehteä. 

Rallia ajetaan ensi ke-
sänäkin Koivistossa ja vie-
lä kahteen kertaan. Mie-
het toivovat, että ralli toisi 
Äänekoskenkin kaupun-
kikuvaan vipinää. 

– Se on todella harmi, 
että Keitelejazzia ei tänä 
vuonna järjestetä. 

– Jazzin tilalle täytyisi 
saada kehiteltyä yrittäjien, 
yhdistysten ja kaupungin 
yhteistyönä jokin korvaa-

va kesätapahtuma, miehet 
summaavat. 

Äänekoskella on mies-
ten mielestä asiat pääpiir-
teittäin kunnossa. 

Uuden terveyskeskuk-
sen palvelut toimivat, har-
rastusmahdollisuuksia-
kin kuntalaisille on tar-
jolla runsaasti eikä edes-
sä häämöttävä sote-uudis-
tus saa ihokarvoja nouse-
maan pystyyn. 

PitKään yrittäjänä toi-
minut Arto toivoisi, että 
yrittäjyyteen panostettai-
siin, sitä tuettaisiin ja yh-
teistyötä toimijoiden välil-
lä tehostettaisiin. 

– Äänekosken yrittä-
jäyhdistys on luonut hy-

vää pohjaa yhteistyölle. 
Yrittämiselle täytyy luo-
da hyvät mahdollisuudet 
kaupungissa, Arto pohtii. 

Vanhustenhoidon ke-
hittämiseen täytyy Jukan 
mukaan satsata. Jokainen 
ihminen ansaitsee hyvää 
hoitoa niin kotona kuin 
hoitokodissakin. 

– Se on meillä kaikilla 
vääjäämättä edessä kui-
tenkin, Jukka muistuttaa. 

Kuntapolitiikkaa koh-
taan miehillä ei ole suur-
ta kiinnostusta, mutta tu-
levissa vaaleissa he aiko-
vat kuitenkin äänestää. 

– En vielä tiedä kenel-
le ääneni annan, mutta ai-
on kyllä äänestää, Arto to-
teaa.

äänekoskelaiset yrittäjät Arto Pasanen ja Jukka Järvikylä toivoisivat, että 
yrittäjyyttä tuettaisiin ja yrittämiselle luotaisiin hyvät mahdollisuudet kaupun-
gissa.

Yhteistyötä yrittäjyyteen
kuntavaalit 2017

Salla Norontaus

Lähes kaikki Sisä-Suomen Lehden 
verkkosivuilta löytyvään Keskisuo-
malaisen vaalikoneeseen vastan-
neet äänestäjät haluavat, että johta-
vat virkamiehet asuisivat Äänekos-
kella. Samaa mieltä oli peräti 90 pro-
senttia vastaajista. 

Kuntavaaliehdokkaat ovat samoil-
la linjoilla, heistä 95 prosenttia on si-
tä mieltä, että johtavan virkamiehen 
pitäisi asua paikkakunnalla. Ehdok-
kaiden mielestä kaupungin tuntemi-
nen on johtavalle virkamiehelle erit-
täin tärkeää ja paikkakunnalla asu-
mista voitaisiin jopa lain puitteissa 
edellyttää rekrytoinnissa. 

Kaupungin kehittäminen olisi hel-
pompaa, kun kaupunki olisi tuttu 
muutenkin kuin paperilla. Asuinpai-
kan valinta osoittaa ehdokkaiden 
mukaan myös sitoutumista siihen 
paikkakuntaan, jonka asioista päät-
tää, sekä periaatepäätöstä tuoda ve-
roeurot ”omaan kotiin”. Osa suhtau-
tui toisella paikkakunnalla asumi-
seen suopeammin ja totesi, että jo-
kaisella on elämä jossakin ja asuin-
paikkaan vaikuttaa myös perheen ti-
lanne.

Sisä-Suomen Lehden verkkosivuil-
ta osoitteesta www.sisis.fi löytyy 
Keskisuomalaisen vaalikone. Käy 
etsimässä oma ehdokkaasi!

Johtavien virkamiesten 
pitää asua Äänekoskella

kuntavaalit 2017
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