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DP:n Antti Rinne kertoi keskiviikkona, että se lähtee
sisältä on kuulunut, että keskusta ei olisi saanut omaa viestimuodostamaan hallitusta keskustan, vihreiden, vasemään läpi hallituksessa. Vaalitappiossa ei kuitenkaan ollut kysymistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen kanssa.
mys viestinnästä, vaan siitä, että puolue epäonnistui omien
kannattajiensa asian ajamisessa liian monella rintamalla. Se
Suurin poliittinen uutinen oli keskustan mukanaolo.
kannattaisi rehellisesti myöntää.
Aika näyttää, onko kyseessä keskustan historian suurin virhe, jolla puolue ajaa itsensä lopullisesti marginaaliin, vai
Maakunnissa ja Ylä-Savossa odotetaan, että jos keskusta
nerokas ratkaisu, jolla se asemoi itsensä jälleen vähävaraisten
päätyy hallitukseen, se proﬁloituu uudelleen maakuntien
ja maakuntien puolueeksi sekä saa kannatuksensa kasvuun.
asiassa. Jos näin ei käy, on todennäköistä, että Suomessa on
Tilanne on joka tapauksessa omituinen tai sanotaanko, että
neljän vuoden päästä yksi suuri konservatiivin puolue, ja se
vähintään ironinen. Juha Sipilä puolusti aktiivimallia päämiei ole keskusta vaan perussuomalaiset.
nisterinä hallituksessa. Nyt samaa mallia ollaan hylkäämässä.
Kiinnostava on myös vihreiden ja keskustan avioliitto halliSipilän hallitus myös riiteli ay-liikkeen kanssa. Se aika taitaa
tuksessa. Päästäänkö metsien käytöstä yhteisymmärrykseen,
olla taakse jäänyttä.
entä viljelijöiden asiasta? Vihreiden kanta maakuntien välttämättömään autoiluun työmatkaliikenteessä on ollut verotSosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa keskusta oli
tava ja kurjistava. Voiko keskusta hyväksyä sen?
kokoomuksen mukana ajamassa valinnanvapautta.
Nyt siitä ei enää puhuta. Tämä ei muuten välttäAika näyttää, onko uuden hallituksen nimi punamättä ole esimerkiksi yläsavolaislle eduksi. Tääljuuri, viherpesu vai vihermulta. Yläsavolaisten
2¬N¬CG
lä onnistuttiin näyttämään, että valinnanvapaus
kannalta nimi ei kuitenkaan ratkaise, vaan halù¬MUU¬N¬UU¬
voi myös toimia.
lituksen harjoittama politiikka. KeskittämispoPMC
Keskusta on puinut jonkin verran julkisestikin
litiikalle on pantava piste.
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-ubm];ubvaalitappiotaan. Ulospäin vaikuttaa siltä, että koko
likapyykkiä ei ole rehellisesti pesty. Keskustan
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lipa ilo tehdä
juttu alkuviikosta
Kulttuurista siivet
ja juuret -näytte-

lystä.
Tämän työn iloihin kuuluu se, että saa usein olla
läheltä todistamassa, kun
jotain mieleenpainuvaa
tapahtuu.

Ylä-Savon kuntiin kierrokselle kesäksi jo liikkeelle laitettu näyttely on
saman nimisen Opetus- ja
Kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen onnistunutta tulosta.
Näyttelyssä pääsevät
nyt hienosti esiin alueella
vaikuttavat lahjakkaat ja
luovat nuoret. Muutakin
tulosta hankkeella toki
on – eri taiteenalojen ja
harrastusten työpajoja ja
tapahtumia eri puolilla
Ylä-Savoa.
Kiertonäyttelyssä on tavalla tai toisella mukana
noin kolmekymmentä alle
30-vuotiasta yläsavolaista
nuorta. Kussakin alueen

kunnassa tullaan syksyyn
mennessä näkemään aina
erilainen kokonaisuus,
jossa ovat edustettuina
niin valokuvaus, maalaustaide, käsityötaide kuin
kuunnelmakin. Osa teoksista on yhdessä ryhmänä
toteutettuja, osa yksittäisten tekijöiden teoksia.
Ensimmäinen kokonaisuus on jo nähtävänä
Vieremän kirjaston näyttelynä, ja seuraava avautuu Iisalmeen kesäkuun
alussa.
Suorastaan sydäntä sykähdyttävää oli näyttelyä esitelleeltä projektityöntekijä
Riikka-Liisa Kajanukselta
kuulla, että alunperin
näyttely sai alkunsa viime
syksynä nuorille tehdystä
sähköisestä kyselystä.
Siinä tiedusteltiin seudun nuorisolta itseltään,
mitä olisivat ne kulttuuriin liittyvät jutut, jotka
juuri heidän ikäisiään
kiinnostaisivat. Vastaukset
saatiin yli viideltä sadalta
nuorelta.
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Vastauksissa nousi eri
kunnista esiin monenmoista toivetta aina tanssista musiikkiin, teatteriin
ja taiteeseen. Iisalmen
vastaajilta tuli erityisesti
toivetta, että nuorten tekemä taide pääsisi enemmän
esiin. Taide ja taidetyöpajat kiinnostavat.
Olisi se toive monen aikuisemman mielestä
varmaankin voinut olla
niin paljon kaikkea muuta
– nuoriahan voisi kaikesta
päätellen kuvitella kiinnostavan taidenäyttelyitä
enemmän vaikkapa pelit
ja kaikki, mitä nyt ikinä
nykymaailmassa voineekaan tehdä digitaalisesti
ja sähköisin välinein.
Mutta eipä vaan toivottu
edes vaikkapa Game of
Thrones -istuntoa, jossa
sarja katsellaan yhteisissä
video”wlaneissa” ykkösestä uusimpaan (Okei, ihan
tyhmä ajatus – ymmärrän
hyvät alle kolmekymppiset. Rispect!) Mutta siis,
tiedätte mitä tarkoitan.

Nuorilta löytyy aitoa
halua tehdä omin käsin
itse, olla mukana, nähdä
ja tavata toisia taiteen
tekijöitä ja oppia toinen
toisilta. Heillä on uskoa
omiin lahjoihinsa ja he
haluavat tehdä asioita,
jotta haaveet toteutuisivat. Ennakkoluulot ja
kuvitelmat siitä, mitä
”nykynuoriso” on, joutavat jälleen kerran syvälle
kaivonpohjaan.
Ja niin hieno hanke. Hyvä, että toteutui. Nuoret
tarvitsevat tukea tavoitteissaan. Jos jotain, niin
kuntien yhteistuumin voi
tämän tyyppistä tukea
antaa monin verroin tehokkaammin. Eikä todellakaan kannata katkaista
yhteyttä tähän jengiin.
Heistä voi monella olla
annettavaa alueelle vielä
aikuisenakin.

Kirjoittaja on Iisalmen
Sanomien toimittaja.
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