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Mikkelin työttömät ry 
 
 
 
 

Mikkelin kulttuurin unelmavuosi 2022 
 
 
 

Raportti Ilmaisutaidon ryhmä Kipinän kiertueesta 
 
 
Mikkelin työttömien Ilmaisutaidon ryhmä Kipinä kiersi Uitoissa ja savotoilla -tarinallaan 
esiintymässä Mikkelin reuna-alueilla viikoilla 33–34. Esiintymispaikkoina olivat Ristiinan 
Himalansaaren Koivula, Parkkilan Honkalinna, Korpijärven kylätalo ja Moilalan Erämaja 
Haukivuorella. Ennen kiertuetta Kipinä harjoitteli ja esiintyi Mikkelin Teatterin suurella 
näyttämöllä osana Vimma-harrastajateatteritapahtumaa (pe 19.8 - la 20.8.) 
Tiivis kiertue ajoitettiin heti Vimma -tapahtuman perään, sillä Kipinän ohjaaja ja yksi 
näyttelijä olivat muuttaneet Rovaniemelle ja näin saatiin kaikki esiintymiset hoidettua 
yhdellä matkalla Mikkeliin. 
 
Kiertueen järjestäminen osoittautui työlääksi muutamista syistä. Mitään kattavaa 
kokoontumis/esiintymispaikkojen luetteloa ei Mikkelistä ole saatavilla tai en ainakaan 
löytänyt sellaista. Paikat piti etsiä googlettamalla kyläyhdistysten ja aluelautakuntien 
sivuilta. Niistäkin osasta puuttui kylissä toimivien järjestöjen yhteyshenkilöiden päivitetyt 
sähköposti- ja puhelintiedot. Esim. kaupungin kulttuuritoimi voisi aktivoitua tässä asiassa. 
Hankaluuksia aiheutti myös mahdollisille yhteistyötahoille lähetettyihin viesteihin 
vastaaminen. Se oli hidasta ja jotkut yhdistykset eivät vaivautuneet vastaamaan ollenkaan. 
Jotkut vastasivat viiveellä ja esiintymispaikat oli ehditty jo sopia muualle. Ehkä tilanteeseen 
vaikutti kesän lomasesonki tai vieraan, kaupungin keskustaajamasta tulevan yhdistyksen 
lähestyminen koettiin epäilyttäväksi. Näiden syiden takia Suomenniemi ja Anttola jäivät 
kiertueelta pois ja korvaavat paikat löydettiin lähikylistä, Ristiinan Himalansaaresta ja 
Parkkilasta. Esiintymispaikkojen ja yhteistyötahojen löytymisen jälkeen kiertueen aikataulut 
pystyttiin lyömään lukkoon.  
 
Kiertueen markkinoinnissa hyödynnettiin Mikkelin ja kylien omia facebook-sivuja. Kylien 
yhteyshenkilöt jakoivat ainakin osassa kyliä heille lähetettyjä ilmoituksia eteenpäin. Ne teki    
työttömien toimistosihteeri Päivi Autere ja lähetti Seija Lipsaselle, joka hoiti ilmoitukset 
eteenpäin. Puffijutut Seija lähetti Länsi-Savoon, Yleen, Mikkelin kaupunkilehteen, 
Ristiinalaiseen ja Haukivuoren seutuun. Mikkelin kaupunkilehti ja Ristiinalainen julkaisivat 
ne. Ainakin Ristiinalaisessa oli myös ilmoitus järjestöpalstalla. 
  
Kiertueen toteutus oli Kipinälle kova ja työläs puristus. Karaoke - ja 
äänentoistolaitteiden kuljetus ja siirtely paikasta toiseen, kasaaminen ja soundcheck 
vaativat paikalle menon jo pari tuntia ennen esitysten alkua. Tavaroiden kantamiset 
hoidettiin porukalla. Musiikista ja äänistä vastanneen Jukka Korpelan urakka oli kova, 
varsinkin, kun mies oli vasta muutamaa viikkoa aikaisemmin katkaissut jalkansa. Hänen 
toinenkaan jalkansa ei ollut vielä täysin kunnossa. Sen hän oli saanut säpäleiksi kevään 
liukkailla kaatuessaan. Kotona sattunut onnettomuus aiheutti myös yhden näyttelijän, Tuija 
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Siitosen, kiertueen keskeytymisen heti ensimmäisen esityksen jälkeen. Koronapiikin 
jälkeen kotona tullut huimauskohtaus kaatoi hänet ja hänen lonkkansa murtui. Ohjaaja 
Seija Lipsanen paikkasi Tuijan roolit lopuissa esityksissä. Juuri ennen esityspaikalle lähtöä 
Tuijalta tullut ilmoitus aiheutti vähän ylimääräistä sydämentykytystä, koska puvustuskin 
meni uusiksi. Seijalle jouduttiin kiireessä haalimaan sopivat esiintymisvaatteet. 
Matkoineen teimme täysiä työpäiviä kiertuepäivinä.  
    
Sunnuntaina 21.8. esiinnyimme Ristiinan perukoilla Himalansaaren Koivulassa. Matka 
perille oli pitkä ja loppupätkän hiekkatie (lähes 20 km) luokattoman huonossa kunnossa. 
Yöveden rannalta läheltä Suomenniemen rajaa löytyi aivan ihana vanha hirsinen 
seurojentalo näyttämöineen. Kylä oli pieni, vain noin 20 ympärivuotisen savun kylä ja 
asukkaat suurimmalta osalta iäkkäitä. Yhteistyökumppaneina meillä olivat paikalliset 
Himalansaaren maamiesseura ja nuorisoseura, jotka puoliksi omistavat talon. He myös 
hoitivat kahvion pidon. Paikalle saapui noin 40 katsojaa ja tunnelma seurojentalolla oli 
lämmin. Esityksen lopuksi Kipinä veti vielä tunnin yhteislaulutuokion, jota oli toivottu 
tanssien sijaan. Kyläläiset kertoivat, että heillä käy tosi harvoin ketään esiintymässä. Yhtä 
esiintyjää he muistelivat lämmöllä, ammattilaisista koostuvaa Saimaan teatteria, joka on 
käynyt heillä monena kesänä seilatessaan Saimaalla.  Himalansaarelaiset olivat hyvin 
kiitollisia, että Kipinän kiertue ulottui heidän kyläänsä. Se toi heidän mukaansa ihmisille 
iloa ja virkistystä. Saamamme palaute oli muutenkin hyvin positiivista. Esiintyjiä 
luonnehdittiin aidoiksi ja tarinan aihetta hyväksi.  
 
Tiistaina 23.8. oli vuorossa Parkkilan Honkalinna. Parkkilan nuorisoseurantalo on laitettu 
erinomaiseen kuntoon ja väkeäkin sinne sopii runsaasti. Meidän esitystämme tuli 
katsomaan 81 henkilöä, oli joku ehtinyt laskea. Parkkilalaisia oli katsomossa runsaasti, 
mutta oli katsojia muualtakin lähikylistä Heinälahtea, Anttolaa ja Rahulaa myöten. 
Muutama oli tullut paikalle Mikkelistä asti. 
Parkkila on aktiivinen kylä ja Honkalinna valikoitui esiintymispaikaksi juuri kyläläisten 
aktiivisuuden takia. Kylän puuhaihmisiin kuuluvat Kasuriset ehdottivat paikkaa Irjalle ja 
Jukalle. Kun Anttolasta ei ollut siihen mennessä kuulunut mitään, Honkalinna oli luonteva 
valinta Anttolan lähellä.  
Parkkilalaisen vuosikymmeniä jatkunut oma innostus näyttelemistä ja näytelmien 
katsomista kohtaan välittyi hyvin kipinäläisille. Asiantuntevan yleisön käsien tahdissa 
taputtaminen lauluesitysten aikaan antoi lisäpotkua Kipinän esiintyjille.  
Yhteistyökumppanimme Parkkilan nuorisosseura oli satsannut puhvettiin, tarjolla oli 
monenlaisia herkkuja ja se myös järjesti arpajaiset toimintansa tukemiseksi. Talon 
lämmittäminen sähköllä vaatii talvella paljon rahaa. 
Illan päätteeksi Parkkilassa pidettiin kahden tunnin karaoketanssit. Karaokelaulajia löytyi 
kipinäläisten lisäksi myös yleisöstä. Kivaa oli, kun parketti täyttyi tanssijoista. 
Palaute oli taas pelkästään myönteistä. Illassa viihdyttiin ja Kipinän esiintyjien laulutaitoa 
sekä tarinan aihetta kiitettiin. Repe Helismaan laulujen kuuleminen oli myös myönteinen 
elämys.  
 
Keskiviikkona 24.8. Korpijärven kylätalolla koettiin jännittäviä hetkiä jo ennen esityksen 
alkamista. Hellejakson päätteeksi ukkonen paukkui kylän yläpuolella ja vettä tuli kuin 
saavista kaataen. Sähköt sammuivat talolta, Korpijärven entiseltä koululta. 
Soundcheck jäi osin säätämättä ja yhteistyökumppani, Korpijärven kyläyhdistys, ehti jo 
kuljettaa paikalle tehokkaan aggregaatin sähköjen varmistamiseksi. Sitä ei onneksi tarvittu, 
vaikka kerran esityksen aikana sähköt vielä menivät hetkeksi poikki. 
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Korpijärvellä meiltä puuttui näyttämö ja se rakennettiin mukana roudattujen sermien avulla 
entisen alaluokan puolelle. Yläluokassa oli katsomo, johon oli laitettu paikat 60 katsojalle. 
Sadekin ehti loppua ja ennen esityksen alkamista suurin osa katsomon tuoleista oli 
täynnä. Runsaat 40 henkilöä oli tullut paikalle.  
Esitys päästiin aloittamaan aikataulussa, mutta äänentoisto aiheutti pientä hämmennystä 
joillekin, kun sitä ei oltu ehditty tarkistaa kunnolla. Yleisö taas viihtyi ja suurin osa jäi 
laulamaan yhteislauluja karaokesäestyksellä kanssamme.  
Kiitollista palautetta saimme jo kylätalolla ja Korpijärven kylän Facebook-sivuilla oli 
esityksen jälkeen tällainen viesti "Kiitos Kipinäteatteri. Nyt sitten voimme ovet sulkea 
hyvillä mielin. Esitys oli hyvä ja vielä tunnin yhteislaulukin sai porukan viihtymään. Kiitos 
kaikille osallistujille. Meitä ei sääkään lannistanut. Varavirtaan varustauduttiin Arvin 
aparaatein, sitä ei onneksi tarvittu."  
Korpijärven kylätalolla pidetty tapahtuma oli viimeinen tapahtuma kylätalossa. Kyläyhdistys 
joutui luopumaan Mikkelin omistaman entisen koulun ylläpidosta kalliiden 
ylläpitokustannusten takia. 
 

 
Harjoittelua ennen esitystä Korpijärven kylätalolla. 

 
Perjantaina 26.8. oli kiertueen viimeinen esitys Moilalan erämajalla Haukivuorella. 
Yhteistyökumppanina oli Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys. Hieman etukäteen jännitti, että 
miten saamme esityksen ja katsojat mahdutettua vanhaan maalaistalon hirsitupaan, mutta 
erinomaisen hyvin kaikki taas pelasi. Katsojat (36 henkilöä) mahtuivat hyvin ja lisääkin olisi 
sopinut vielä hieman.  Kivaa oli myös, että paikallisen teatteriyhdistyksen, Henkireiän, 
aktiivit olivat paikalla katsomassa esitystämme. Uitoissa ja savotoilla-esityksen porukalle 
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riitti tilaa ja jopa äänipöydällekin. Rekvisiittaahan meillä ei kiertue-esitysten tarpeisiin 
suunnitellulla näyttämöllä kovin paljon ollut. 
Saamamme palaute Haukivuorelta oli taas pelkästään myönteistä. Tarinan aihe, laulajat ja 
näyttelijät sekä esityksen tuominen maaseudulle saivat kiitosta. Myös aihe sopi 
maaseutuympäristöön ja paikalla olleelle yleisölle hyvin.  
Jokaisella esiintymispaikalla meidät toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi uudelleen. Kiertue 
osoitti, että maaseudulla ja siellä asuvien, usein iäkkäiden ihmisten parissa, on iso tarve 
yhteisille tekemisille ja kulttuuritilaisuuksille. Valitettavan vähän niitä sinne kuitenkin 
viedään. 
 
Kahvituksen jälkeen vedimme taas toiveen mukaisesti yhteislaulutuokion. Lauluvihkot 
olivat koko kiertueen ajan Jukan ja Irjan puolesta ja oli jännä huomata, että samoja lauluja 
toivottiin laulettaviksi jokaisella yhteislaulukylällä. 

  

 
Kipinässä esiintyivät Veijo Moilanen, Aimo Lapp, Seppo Sariola, Pentti Wetterstrand, Irja Kallio-Korpela, 
Marjo Puttonen, Eija Paavilainen ja Sari Kiiliäinen. Jukka Korpela ja Tuija Siitonen (paikkaus Seija Lipsanen) 
puuttuvat kuvasta. 

 
Pääsimme tavoitteeseemme, kun saimme yleisöä paikalle lähes kaikkiin esityksiin 
vähintään 40 ihmistä ja toimme iloa ja yhteisöllistä tekemistä maaseudulla eläville ihmisille 
omalla esityksellämme, yhteislaululla ja tansseilla. Kenties esimerkkimme myös kannusti 
ihmisiä omatoimiseen tekemiseen. Ainakin se, että kerroimme tekevämme esityksiä lähes 
”nollabudjetilla” oli iso ihmetyksen ja aplodien aihe. Vain karaokelauluista on maksettu 
niiden jokaiselta harjoittelu- ja esityskerralta. 
 
Kiitos Mikkelin työttömät ja Kulttuurin unelmavuosi 2022, että saimme toteutettua 
kiertueen.     
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Kiertueen lopuksi Kipinän porukka jäi vielä pitämään omaa karonkkaansa Erämajalle. 
Savusaunan löylyt olivat lempeät ja makeat ja pientä purtavaakin oli hommattu paikalle. 
Huomautettakoon tässä vinkkinä, että Erämaja on oiva paikka pitää vaikka 
koulutustapahtumia. Henkireikä on pitänyt siellä omia teatterikoulutuspäiviään. Alakertaan 
sopii useita kymmeniä ihmisiä pöytien ääreen, keittiötilat ovat isot ja toimivat ja yläkerrassa 
on majoitustilaa parille kymmenelle henkilölle. Ja se savusauna on ihan yliveto. Erämajan 
omistaa ja sitä hallinnoi Haukivuoren Riistamiehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karonkan viettoa tunnelmallisella Moilalan Erämajalla. 

 
Uitoissa ja savotoilla -esitysten tarina päättyi kiertueeseen. Kipinä toivottavasti jatkaa 
uusien vetäjien ja uusien aiheiden parissa. Sen tarpeellisuus Mikkelin 
harrastajateattereiden parissa on lunastettu runsaan neljän toimintavuoden aikana. 
Koronavuosien aikana tekeminen ei ole ollut helppoa, se on yrittänyt välillä saada yliotetta 
ryhmästä, muttei ole onnistunut.  
 
Kipinän toimintafilosofiaan kuuluva ajatus on viedä teatteria, musiikkia ja iloa varsinkin 
marginaalissa elävien ihmisten, kuten palvelutaloissa ja maaseudulla elävien iäkkäiden 
ihmisten arkeen sekä kannustaa työttömiä, eläkeläisiä ja muita pienituloisia ihmisiä 
ilmaisutaidollisten harrastusten pariin tuomaan iloa ja onnistumisen elämyksiä heille 
itselleen. Kun ryhmässä nytkin oli viisi ensikertalaista, niin voimme hyvällä syyllä olla 
tyytyväisiä, että saimme innostuneen vastaanoton saaneen esityksen taas kasaan. 
Harrastusryhmä on ollut maksuton ja sitä on vedetty vapaaehtoisvoimin.  
 
 
Rovaniemellä 8.9.2022 
 
Seija Lipsanen 
Kipinän käsikirjoittaja-ohjaaja 2018–2022   
 


