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Sari Essayah tahditti KD:n vaalisyksyn ensiaskelet Pohjois-Karjalassa

Joensuu aloitti kunnallisvaalikampanjan 

Pohjois-Karjalan 
Israel-yhdistys 
järjesti perjantai-
na sapatti-illalli-
sen Rantakylän 
seurakunnan 
tiloissa. 

Nyt toista kertaa vietetyn 
sapatti-illallisen yhteydessä 
Joensuun Gospel -festivaa-
lin suojelijana toiminut Sari 
Essayah luovutti festivaalin 
tämänvuotisen palkinnon 
muusikko Juhani ”Junnu” 
Aaltoselle.

Jo 17. kertaa Joensuussa 
järjestetyn festivaalin aiem-
pia Golden Gospel -palkittu-
ja ovat olleet muiden muas-
sa Pekka Simojoki, Jaakko 

Ryhänen, Viktor Klimen-
ko sekä Jukka Leppilampi.

Gospel-festivaalin johtaja 
Hannu Hätönen luonnehti 
palkinnon luovuttamistilai-
suudessa Juhani Aaltosta 
”nöyräksi musiikin tekijäksi, 
joka huikean uran tehneenä 
onneksemme jatkaa yhä 
työtään.”

– Tunnusomaista hänen 
vuosikymmeniä kestäneellä 
urallaan on ollut, että hän 
on aina halunnut olla taus-
talla, toisten palvelijana, 
Hätönen totesi.

Eturivin muusikoihimme 
kuuluva Aaltonen tunne-
taan monien maineikkaiden 
jazz- ja rock-kokoonpanojen 
instrumentalistina sekä pit-
käaikaisesta yhteistyöstään 
säveltäjä-pianisti Heikki 
Sarmannon kanssa.

kojakin kysymyksiä EU:n 
nykytilanteesta ja talousah-
dingosta.

– Selvästi myös täällä Jo-
ensuussa ja muualla Pohjois-
Karjalassa on ärsyynnytty 
siitä, miten asiansa huonos-
ti hoitaneita EU-maita nyt 
joudutaan tukemaan, kerta 
toisensa jälkeen, sanoo Mai-
ja-Liisa Kukkonen.

KD:n pitkän linjan jo-
ensuulaisaktivisti sanoo 
ymmärtävänsä ihmisten 
EU-vastahakoisuuden tilan-
teessa, jossa samaan aikaan 
omien kansalaistemme hy-
vinvoinnista joudutaan leik-
kaamaan.

– Tämä ei tunnu reilulta 
niitä suomalaisia kohtaan, 
joiden elämäntilanne jo en-
tuudestaan kaipaisi paran-
tamista sen sijaan, että sitä 
nyt heikennetään lisää.

Lähipalvelut ja yrittä-
jyys vaaliteemoina

Joensuussa KD:n kunnallis-
vaaliehdokkaiden listaan on 
kertynyt tähän mennessä 16 
nimeä.

– Tavoitteena on 20 eh-
dokasta, joten kirittävää on 
vielä, sanoo Kukkonen.

Puolueen kuntavaalitee-
moista Joensuun paikallis-
osasto nostaa keskeisiksi 
eritoten hyvien vanhus- sekä 
lapsiperheiden palveluiden 
turvaamisen lähipalvelui-
na. Tässä ennaltaehkäisevä 
toiminta työkyvyn ja yleisen 
hyvinvoinnin ylläpitämisek-
si lapsuudesta vanhuusi-
kään on keskeisellä sijalla.

Myös paikallisen yrittä-
jyyden toimintaedellytysten 
luominen houkutteleviksi 
on Joensuussakin tärkeä 
vaaliteema.

Tähän tarvitaan - toimi-
vien kunnallisten palvelui-
den lisäksi - myös viihtyi-
sää elinympäristöä ja hyviä 
asuinmahdollisuuksia,  sa-
moin kolmannen sektorin 
tähänastista suurempaa 
roolia työllistämisessä.

Risto Rasilainen
Kuvat Marja-Leena ja  

Teuvo Päivinen

Joensuun KD 
starttasi kunnal-
lisvaaleihin Sari 
Essayah’n vauh-
dittamana.

Kaunis elokuinen kesäsää 
suosi tapahtumaa, joka sai 
peräti 300 joensuulaista 
käymään kd:läisten juttusil-
la ja kahvittelemassa torille 
pystytetyllä teltalla. Myös 
paikallisosaston ”joka arpa 

voittaa”-myynnillä kartu-
tettiin paikallisosaston vaa-
likassaa.

Kiinnostusta lisäsi pai-
kalla ollut KD:n oma mep-
pi Sari Essayah, joka sai 
vastattavakseen välillä tiuk-

Sapatti-illallinen toi Israelin ystävät yhteen

Essayah luovutti Golden 
Gospelin Junnu Aaltoselle 

Aaltonen löysi kristinus-
kon 50-vuotiaana, ja on sen 
jälkeen työskennellyt ak-
tiivisesti myös hengellisen 
musiikin tulkitsijana.

Israelin ystävät yhdessä

Pitkälti toista sataa osallis-
tujaa sai sapatti-illallisella 
nauttia ruokatarjoilus-
ta sekä Juhani Aaltosen 

ja orkesterin esittämästä 
musiikista. Ohjelmassa oli 
lisäksi laulua sekä ylistys-
tanssi. Sapattikynttilöiden 
siunaamisen toimitti pasto-
ri Inkeri Tahvanainen.

Sapatti-illallisen kahden-
kymmenen euron hintais-
ten lippujen tuotosta osa 
menee Suomi-Israel -yh-
distyksille.

Risto Rasilainen 

Golden Gospel-palkittu Juhani ”Junnu” Aaltonen tunnetaan 
niin taidokkaana musiikin tulkkina. 

Ehdokkaita ja KD-aktiiveja yhteiskuvassa KD-mepin kanssa: Joensuun KD:n kunniapuheenjohtaja Erkki Korhonen, valtuutettu Marjatta Räty, nuorta KD-
sukupolvea edustavat Antti Kuivalainen sekä Tapio Seppänen, Sari Essayah vierellään Maija-Liisa Kukkonen, paikallisosaston sihteeri Hilkka Pulkkinen, 
johtokunnan jäsen Olavi Kettunen sekä äärimmäisenä oikealla Martti Surakka.

Sari Essayah sai monen torillakävijän pysähtymään juttusille.

Tapio Seppänen tämän syksyn kunnallisvaaleissa.


