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Alueen nuoret pääsevät
kertomaan mielipiteensä oman paikkakuntansa
tarjonnasta sekä omista
kiinnostuksen kohteista
vastaamalla netissä juuri
julkaistuun ”Vapaa-aika
Ylä-Savossa”-kyselyyn.
Projektityöntekijä Riikka-Liisa Kajanus kertoo,
että kyselyn sisältö suunniteltiin yhdessä Savon
ammattiopiston merkonomiopiskelijoiden kanssa.
–Testasin
kyselyä
suunnitteluvaiheessa
muutamalla nuorella. Kyselyssä aluksi käytetyt termit,
kuten kulttuuripalvelut ja
kulttuuritoiminta, olivat
heille vieraita. He kysyivät, mitä kulttuuritoiminta tarkoittaa. Tämän takia
päädyimme kartoittamaan
aihetta vapaa-ajan toiminnan kautta, Kajanus kertoo.
Kyselyssä tarjotaan nuorille myös mahdollisuus
päästä toteuttamaan omia
ideoita työryhmätoiminnan kautta. Ideoiden tuek-
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si tarjotaan seitsemän 500
euron arvoista rahapottia.
Kyselyn taustalla on syyskuussa alkanut hanke Kulttuurista siivet ja juuret
– osallistavaa kulttuuripalveluiden suunnittelua
nuorilta nuorille.
Hankkeen
aikana
kootaan tietoa alueen
16–29-vuotiaiden nuorten
ja nuorten aikuisten toiveista. Tavoitteena on vahvistaa
nuorten vaikutusmahdollisuuksia kuntien kulttuuripalveluiden sisältöihin sekä
löytää kuntien kulttuuripalveluille uutta yleisöä.
Ennen hanketta tehdyssä selvityksessä huomattiin, että nuoret puuttuvat
kulttuurin käyttäjäryhmistä lähes kokonaan.
Mukana ovat hanketta
hallinnoiva Iisalmi sekä
Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Rahoittaja
on opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kysely on osoitteessa:
https://link.
webropolsurveys.com/
S/116A90E480A2C23C.
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Ruumisarkuissa on tänä
päivänä enemmän valinnan varaa kuin koskaan
aiemmin.
–Yksilökeskeisyys
näkyy myös meidän alalla ja siihen me pyrimme
vastaamaan, toteaa toimitusjohtaja Pekka Kivimaa
arkkuja valmistavasta SHTTukusta.
Tutkimuksen mukaan
asiakkaat haluavat arkulta ensisijaisesti persoonallisuutta. Arkun halutaan
ilmentävän vainajan persoonaa tai hänen arvojaan.
Niinpä viimeiselle matkalle voi nykyisin lähteä perinteisesti valkoisen
kankaan peittämässä
arkussa tai jyhkeässä tammiarkussa.
Surujuhlaan tuo kodikkuutta arkku, jota peittää
Finlaysonin pöytäliinoista

ja servieteistä tuttu kuosi.
Arkun saa halutessaan
punaisella, mustalla tai
vaikkapa farkkuverhoilulla.
Eläessään merellä viihtynyt vainaja voidaan
saattaa iäisyyden aalloille veneen muotoisessa
arkussa.
Kotiseuturakkaan vainajan arkku verhotaan
kotikaupungin siluetilla.
Mallistosta löytyvät Helsinki, Turku, Jyväskylä,
Savonlinna, Oulu ja Porvoo.

Ruumisarkkuliikkeestä
kertoo arkkuihin valituista
kuvista.
Ulkoasuun voidaan räätälöidä mitä erilaisempia
värejä ja kuvioita asiakkaan toiveiden mukaan,
mutta arkun mittasuhteisiin ei voida juuri puuttua.
Arkun on mahduttava
kylmiöön, ruumisautoon,
uuniin ja hautapaikkaan.
Erään asiakkaan toivoma ikkunaluukku oli
mahdollista toteuttaa
arkun kanteen.

&mbbhbm-uhm saa painattamalla arkun kylkeen vainajalle tärkeän valokuvan.
–Maisemakuva kesämökiltä tai valokuva vainajasta rakkaan harrastuksensa
parissa, toimitusjohtaja
Eero Honkanen Suomen

vb-h-v||hblhv;m
mukaan persoonallisuuden jälkeen asiakas
arvostaa arkussa eniten
ekologisuutta ja kotimaisuutta. Tosin näillä seikoilla voidaan myös ilmentää
vainajan arvomaailmaa.

–Tässä kotimaiset arkkuvalmistajat ovat vahvoilla, sillä valmistamme
arkut luonnonmateriaaleista, Kivimaa kertoo.
Edustamansa SHTTukku valmistaa arkut
pääasiassa kotimaisesta männystä. Kankaina
käytetään luonnonmateriaaleja kuten puuvillaa,
pellavaa, villaa ja silkkiä.
Arkun alapohjan muovina käytetään samaa
materiaalia, jota käytetään
biohajoavissa muovipusseissa.
Jos arkussa on metallikahvat, ne poistetaan
ennen hautaan laskemista
tai tuhkausta.
Ainoastaan puisten kahvojen metalliset kiinnitysruuvit päätyvät hautaan
epäorgaanisina arkunosina.

