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Etelä-Savo otti pienoisen varaslähdön 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Tai-
teen edistämiskeskus/Etelä-Savo ja 

Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttavat yh-
teistyössä Alueemme tarinat -valoteoksen, 
jossa alueemme ammattikirjailijoiden teks-
tejä heijastetaan goboheittimellä kaupunki-
tilaan kaikkien nähtäväksi ja pohdittavaksi. 
Tekstit peilaavat kotiseutuamme ja kodin 
merkitystä.

Valoteoksen avulla herätellään ihmisten 
kiinnostusta ja lisätään tietoisuutta Suomi 

Itsenäisen Suomen 
juhlavuoden avaus 

Etelä-Savossa
100 -juhlavuoden ohjelmasisällöistä ja tee-
moista Etelä-Savossa.

Juhlavuoden valtakunnallinen teema on 
Yhdessä ja Etelä-Savon teema Koti.

Taiteen edistämiskeskus tilasi seitse-
mältä eteläsavolaiselta ammattikirjailijalta 
lyhyitä, teemaan sopivia tekstejä valoteok-
sissa käytettäviksi. Tekstin pituudeksi sovit-
tiin korkeintaan kymmenen sanaa ja tähän 
määrään tuli sisältyä myös kirjoittajan nimi, 
koska kussakin heijasteessa käytetään vain 
yhtä levyä. Lauseet ovat lähinnä aforismi-
tyyppisiä.

Yksi teksti on esillä reilun kuukauden 
ja valoteokset sijoitetaan 2–3 paikkaan eri 
puolille Etelä-Savoa. 

Heijasteessa näkyy tekstin lisäksi kirjai-
lijan nimi, sekä Suomi 100 -juhlavuoden ja 
Taiteen edistämiskeskuksen logot.

Tekstit julkaistaan netissä kirjailijaesit-
telyn kanssa. Niitä voidaan käyttää myös 
viestinnässä hankkeen aikana sekä rapor-
toinnissa. 

Alueemme tarinat -valoteoksen en-
simmäinen teksti oli esillä torstaista 
22.12.2016 alkaen. Ja tällöin asiasta myös 
tiedotettiin ensimmäisen kerran tiedotus-
välineissä. Teos on näkyvissä Mikkelin pää-
kirjaston Porrassalmenkadun puoleisella 
seinällä. Se on kytketty katuvaloverkkoon, 
joten tekstin syttymis- ja sammumisajat 
ovat samat kuin katuvaloilla. 

Teokset ovat tulossa esiin myös Mänty-
harjulle ja ehkä Savonlinnaan, mutta siellä 
on edelleen joitain teknisiä asioita ratkai-
sematta. 

Mikkelissä järjestetään asuntomessut 
14.7.–13.8.2017. Tänä aikana näitä miete-
lauseita on tarkoitus maalata esimerkiksi 
jalkakäytäville. Tervetuloa Mikkeliin mes-
suille ja lukemaan viisaita lauseita juhlavuo-
den kunniaksi.

Aikataulu kirjaston seinäteksteille on:
22.12.–29.1. Osmo Ukkonen
30.1.–27.2. Satu Piispa-Hakala
28.2.-27.3. Helena Waris
syyskuu 2017 Reijo Honkonen
lokakuu 2017 Mari Mörö
marraskuu 2017 Aki Luostarinen ja 
joulukuu 2017 Sirpa Puskala. 

Muiden kirjoittajien tekstejä minulla ei 
ole lupa julkistaa, ne ilmaantuvat sovitun 
aikataulun mukaisesti yleisön nähtäväksi.

Aikataulu arvottiin ja oma tekstini sai 
aloittaa valoteoksen. Tietenkin oli mukava 
nähdä tekstin syttyvän kirjastomme seinäl-
le. Mieltäni lämmitti kovin myös arvostus, 
jonka mukaan tekstit pyydettiin ammatti-
kirjailijoilta. Ensimmäiseksi aforismiksi va-
likoitui ajatukseni: ”Maailma on kotini, huo-
lehditaan yhdessä ikuisesta kotirauhasta”.

Mietin myös lausetta ”Vihreä, punainen 
tai sininen. Yhdessä rakennamme Suomes-
ta turvallisen kotimaan”.

Hyvää juhlavuotta 2017!
Osmo Ukkonen

Kirjailija, OSJ:n hallituksen jäsen
Tuija Särkkä-Wirth, kuvat

Osmon aforismi aloitti Suomi 100 -juhla-
vuoden valoteossarjan Mikkelissä.

Osmo Ukkonen työnsä ääressä.
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