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Kesän herkutteluhetkiin
tuoreet lämpimät

KALAKUKOT ja
RIISIPIIRAKAT

Kuopion torilta ja
Kauppahallista,
myös uudesta
leipomosta Inkilänmäeltä.

Kalakukkoleipomo
Irene Partanen Oy
050 3704 979

HENRI SALONEN

Rantojen
hyppytornit
Savossa voi
polskauttaa
veteen 12
kunnassa A2–3

Politiikka
Vain yksi
puolue maksaa
johtajalleen
palkkaa A9
Verkkolaitteet
Nokian vuosien
punnerrus
alkaa tuottaa
tulosta A10–11

Eetu Kuosmanen ja Emmi Pesu Joensuusta sekä Elina Pesu (oik.) Lappeenrannasta tulivat katsomaan Turmion Kätilöitä.

Syöksy rockiin

Helle ei haitannut juhlijoita. Kuopiorock pysyy
rockuskollisena vaikka sävyjä on tullut lisää. B6–7

Britannia
Kova ero
EU:sta ilman
sopimusta iso
uhka A12–13
Näpistys
Tytöiltä vietiin
kirppistuotot,
muttei myyntiintoa B12–13

”
Keiteleellä juhlitaan
Hanna Helaste (vas.) ja
Sirpa Tyni odottavat
vilkasta menoa A4

Kultasakaali
Itä-Suomeen
ilmaantui
yllättävä
eläinlaji A6 B2

Lukiokirjat kiertoon
Käytetyn saa halvalla ja
vuokratakin voi, tietää
Tiia Koponen B8–9

Moderni
runous
puhkeaa
kukkaansa
raplyriikoiden
aikakaudella.
Pietu Heiskanen B3
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Uutiset

Keiteleen juhlinta
saavutti puolivälin
Juhlavuosi: 140-vuotias kunta osallistaa asukkaitaan ja
järjestää enemmän tapahtumia kuin aikoihin.
PETRI KARVINEN

Keitele
Petri Karvinen
Kännykkä ei pysy taskussa, kun
Senja Taipale seuraa poikiensa
Kasperin ja Jesperin menoa. Kahdeksan- ja seitsenvuotiaat vesselit
mittelevät voimiaan jättimäisissä
sumopuvuissa–ja kohta jo pelaavat futista kuplapalloissa.
Pitäähän moisesta video ottaa.
–Minusta on mukavaa, että Keiteleellä järjestetään jotain tällaista, maaninkalainen Taipale sanoo
lapsille ja nuorille suunnatun KeiteleFestin tiimellyksessä.
–Asumme Keiteleellä vain osan
vuodesta, joten emme tunne paljon
ketään. Täällä kasvoja tulee väkisin tutuiksi, hän jatkaa.
Teollisuudestaan tunnettu Keitele täyttää syyskuussa 140 vuotta.
Juhlavuosi on näkynyt kunnassa
poikkeuksellisen suurena tapahtumien määränä.
Vuoden alussa pidettiin kaikenikäisille tarkoitetut hyvinvointimessut. Myöhemmin vuorossa oli
esimerkiksi ikäihmisiin vedonneita tempauksia.
–Vuoden kantavana teemana
on osallistaminen, kunnanjohtaja
Hanna Helaste selvittää.
–Olisimme voineet juhlan kunniaksi katsoa vain menneeseen,
mutta päätimme tehdä toisin. Ja
kysyimme kuntalaisilta, mitä he
Keiteleelle haluavat, hän jatkaa.
Torstai-illan KeiteleFest on
Helasteen mielestä malliesimerkki koko vuoden ideasta.
Ensin nuoriso laitettiin kertomaan, millaiseen tapahtumaan
he haluaisivat tulla – ja sitten tehtiin sellainen.
Hupaisien liikuntamuotojen
ohella kirkonkylän illassa nähtiin Sini Sabotagen ja Mäkin
keikat. Ohjelmasta päätti nuorisovaltuusto.
Helasteen mukaan Keitele on budjetoinut tänä vuonna tapahtumiin
tuplasti enemmän rahaa kuin
tavallisesti. Sijoitusta ajatellaan
satsauksena asukastyytyväisyyden kenties monimutkaisimpaan
osaan: yhteenkuuluvuuden tunteeseen.
–Kaikki tietävät, että Keiteleellä
ontöitä, mutta nykyihminen kaipaa muutakin, Helaste aloittaa.
–Pitää olla ﬁilis siitä, että ”tänne minä kuulun”. Vaikka emme
voi yhteiskunnan isoille trendeille mitään, tälle asialle voimme,
hän linjaa.
Keiteleen kirjastonjohtaja Sirpa
Tyni on samaa mieltä. Useita kunnan edellisiäkin merkkivuosia juh-

Veljekset Kasper (edessä) ja Jesper Taipale tutustuivat KeiteleFestin aluksi pehmeisiin kuplapalloihin.
lineen naisen mukaan Keiteleellä
puhalletaan nykyisin jopa aiempaa
enemmän samaan hiileen.
–Meillä on tapahtumatiimi,
jossa on jäseniä kunnan hallinnosta, tekniseltä puolelta,
kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotoimesta.
–Sen lisäksi kymmenet yhdistykset ja järjestöt luovat elämää
omilla tapahtumillaan. Tuntuu,
että kaikki haluavat jotenkin juhlia Keitelettä, Tyni hymyilee.
Torstai-illan nuorisotapahtuman
alla Keiteleen torille valmistui upouusi esiintymislava. Siitä on määrä
tulla kirkonkylän ulkotapahtumien uusi keskus.
Toistaiseksi lava on torin Osuuspankin vastaisella kulmalla. Sijainti ei jää pysyväksi.
–Toria ollaan remontoimassa
isommin syksyllä. Lava kuuluu
suunnitelmaan, mutta halusimme
sen valmiiksi jo kesän tärkeimpiin tapahtumiin, Helaste kertoo.
–Rakenteista tehtiin sellaiset,
että lava on vielä siirrettävissä.
Paikkaa on katsottu Äyräpääntien laitaan.

Keiteleen vuosi
Esimerkkejä
juhlista (suluissa
paikka)

■ Tammikuu: Uuden vuoden

vastaanotto (kunnantalon
ranta) ja hyvinvointimessut
(liikuntahalli).
■ Toukokuu: Historia-ilta
(Talligalleria).
■ Toukokuu: Tapahtumien
suunnittelun työpajailtoja.
■ Kesäkuu: Ohjatut kierrokset
ulkoilureiteille (mm. Leppäselkä).
■ Heinäkuu: KeiteleFest (tori)
ja Keitele-päivä (tori).
■ Elokuu: Keitelepäivällinen
(tori).
■ Syyskuu: Keiteleen 140-vuotisjuhla (liikuntahalli) ja kuntalaisten yhdessä tekemän yhteisötaideteoksen paljastaminen.
■ Loppusyksy: konsertti
(paikka ja aika ei vielä lyöty
lukkoon).
Lähde: Keiteleen kunta

Myös Keitele-päivä
juhlii pyöreitä
Keitele
Petri Karvinen
Keiteleen suurin vuosittainen tapahtuma, Keitele-päivä,
täyttää kirkonkylän torin jälleen lauantaina. Kunnanjohtaja Hanna Helasteen mukaan
tapahtuman perusluonteeseen
ei ole kajottu, vaan luvassa on
tuttu ja turvallinen koko perheen juhla.
Alun perin monipäiväisenä
järjestetty tapahtuma pidettiin
Keiteleellä ensi kerran vuonna
1979. Nyt mittariin tulee siis 40
vuotta.
–Emme erityisesti juhlista tätä merkkipäivää, Helaste
sanoo.
–Kunta täyttää tänä vuonna 140 vuotta ja koimme, että
sen tiimoilta juhlia on kyllä tarpeeksi.

Vuoden 2019 Keitele-päivä
polkaistaan käyntiin Keiteleen torilla lauantaina kello 10.
Aamupäivän ohjelmasta iso osa
on suunnattu perheen pienimmille.
Vuonna 2017 ensi kertaa järjestetyt pyöräpotkuriajon SMkisat kilpaillaan torin kupeessa
jo kolmatta kertaa. Kisasta vastaavan Kalle Tenhusen mukaan
tapahtumaa on markkinoitu
tänä vuonna ennen kaikkea yrityksille ja yhdistyksille.
–Mutta yksittäisiäkin kilpailijoita on ilmoittautunut jo ihan
mukavasti. Mukaan pääsee vielä
paikan päällä, hän lupaa.
Keitele-päivänä kirkonkylän kirjasto ja Talligalleria ovat
poikkeuksellisesti avoinna.
Illalla Keiteleen uudella torilavalla musisoivat Heidi Kyrö ja
Elonkerjuu.

