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Keskiviikkoisin
joogataan
Vuonislahden Seurojentalolla
27.6.-15.8.2012 klo 19-20.30
Jooga on kokonaisvaltainen
harjoitusmenetelmä, jonka tavoitteena on eheyden kokemus.
Rentoutumisen tilaan päästään
kehoa harjoittamalla, siis erilaisilla
liikkeillä ja liikesarjoilla. Se tukee
jaksamista ja tuo hyvää oloa.
Harjoitukset sopivat kaikille,
sekä uusille että aiemmin jooganneille, niin miehille kuin naisille.
Jokainen tekee liikkeet oman kunnon sanelemin ehdoin.
Kokonaishinta (8 kertaa) on 40
e, yksi kerta 7 e. Ohjaamani jooga
on rauhallista hathajoogaa.
Anna-Marja (Ami) Ihatsu
Tarkempia tietoja varusteista
ym. sähköpostitse am.ihatsu(at)
gmail.com tai puhelimitse 0503849922.

Vuonislahden
kesätori
Tori-isäntä Erkki Kettunen
p. 044 2684523

• Avajaiset
sunnuntaina 10.6.
• 16.6. – 4.8.
lauantaisin 11 - 13

Korsuorkesteri
jäähyväistunnelmissa

• Pienvenereitti (205 km) 22.7. – 27.7.
Ilomantsin Mutalahdesta Joensuuhun
• Kirkkovenereitti (147 km) 24.7. – 27.7.
Lieksasta Joensuuhun

Karelia-Soutu rantautuu Vuonislahteen 24.7.
Karelia-Soutu rantautuu Vuonislahteen, vanhaan
laivarantaan tiistaina 24.7. iltapäivällä. Ruokailu ja
yöpyminen ovat Kestikievari Herranniemessä. Iltaa
vietetään Simpauttaja-teatterin ja mukavan yhdessäolon merkeissä. Myös kyläläiset ja kesäasukkaat
ovat tervetulleita yhteiseen lauluiltaan, joka alkaa
Herranniemen rannassa teatteriesityksen päätyttyä.
Maestro ja Karelia-Soudun juontaja Arto Pippuri
laulattaa niin monella kielellä kuin tarvista on!
Sekä kirkkovene- että pienvenesoudun puolella
on kansainvälistä väriä ja tunnelmaa, onhan mukana
kotimaisten osanottajien lisäksi myös ulkomaisia
soutajia. Soudussa on aina mukana niin konkareita
kuin ensikertalaisiakin. Soutuneuvoksen liivi (10 soutua) luovutetaan taas useammalle Karelia-Soudun
osanottajalle, arvelee kirkkovenesoudun vetäjä Jaana
Pitkänen toiveikkaana.
Karelia-Soutu järjestettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1985, ja sen jälkeen joka kesä on soudettu niin
paahteessa kuin tuulessakin. Soutu on osoittautunut
elinvoimaiseksi; kiitos tästä luonnon muovaamille
vaihteleville järvi- ja jokimaisemille sekä osanottajille,
jotka ovat luoneet ”soudun hengen”. Vesillä ei vain
soudeta vaan välillä pistetään lauluksi ja saatetaanpa
vähän hupaillakin kanssasoutajien kustannuksella.
Iltaisin on rentoa ohjelmaa kyykkäkisoista tansseihin.
Soutu järjestetään vapaaehtoisvoimin, joten myös
organisaation sisällä reipas tekemisen meininki on
tärkeää. Se, että soudun aikana käytetään eri paikkakuntien paikallisia tuotteita ja palveluja, koetaan
yhdeksi soudun valttikortiksi. Suurin osa osanottajista tulee ryhminä ja palvelut varataan yleensä
koko souturyhmälle. Lisäksi Karelia-Soutu tarjoaa
osallistumismahdollisuuden myös yksittäisille soutajille, eli kuka tahansa voi tulla mukaan nauttimaan

vesillä liikkumisesta. Soutuorganisaatio yhdessä
Karelia Expert Matkailupalvelun kanssa järjestää
soutupaikan, ateriat, majoitukset ja tarvittavat kuljetukset joko päiväksi tai koko tapahtuman ajaksi.
Viime kesänä mukana oli sekä koti- että ulkomaisia
yksittäisen soutupaikan varanneita ja ”tankkaus &
huolto” toimi erinomaisesti.
Karelia-Soudulla on meneillään Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jonka avulla parannetaan soudun rantautumispaikkojen varustusta, järjestetään
palveluhenkilöstön koulutusta ja suunnataan soudun
markkinointia kotimaan lisäksi myös ulkomaille.
Soutu ja melonta kasvattavat suosiotaan ja erilaisia
tapahtumia on syntynyt näiden harrastusten ympärille. Venetsiassa järjestetään kesän alussa yksipäiväinen Vogalonga-soutu, johon osallistuu vuosittain
1500 venekuntaa ja Liettuassa soudetaan elokuussa
Meripihkareitillä. Karelia-Soutu ja Sulkavan Vene
virittävät yhteistyötä Italian ja Liettuan soututapahtumien kanssa ja lisäksi yhteistyörenkaaseen on
saatu mukaan soututapahtumia Venäjältä, Saksasta
ja Ruotsista. Kun soutuja kehitetään kansainväliseen
suuntaan, innokkaat harrastajat löytyvät varmimmin
harrastusseurojen ja soututapahtumien kautta.
Ja onhan sitä ennenkin airoja laulaen liikuteltu tätä Suomen kansan vanhoista runoista löytynyttä
souturunoa makusteltiin Karelia-Soudussa:

Pani nuoret soutamahan:
Nuoret souti, airot notku - airon pyyryt pyinä vinku,
Teljot tetrinä kukersi, hangat hanhina hahatti,
kokka jouhku jouhteneina.
Karelia-Soutu ry
teksti: Sirpa Sulopuisto

Korsuorkesteri on vieraillut
säännöllisesti Vuonislahden tanssilavalla miltei joka kesä vuodesta
-95 lähtien. Joka kesä sinne on ollut
mukava tulla. Vuonislahdessa on
hyvin kotoinen tunnelma. Tunnelmaa korostaa eritoten idyllinen
vanhan liiton mutterin muotoinen
tanssilava ja karjalainen vieraanvaraisuus.
Pari kesää, jotka on jääneet väliin, ettei olla Vuonislahdessa vierailtu, ovat tuntuneet jotenkin siltä,
ettei oikea tanssikesä ollenkaan..!
Nyt jäähyväisvuonna olen tyytyväinen, että saamme vielä kerran
vierailla siellä.
Korsuorkesteri lopettaa toimintansa virallisesti 16.10.2012
Ohi On -konserttiin Imatralla.
Lopettamiseen ei liity mitään
dramatiikkaa. Olemme edelleen
hyviä kavereita keskenämme ja
työtilaisuuksia on aivan riittävästi, mutta ikä ja pitkät matkat
alkavat painaa hartioita. Me
vanhemman pään miehet Ami ja
allekirjoittanut siirrymme hyvin
ansaitulle eläkkeelle ja nauttimaan

kodista,jälkikasvusta ym.
Minä jatkan myös studiossani
äänilevytöitä muusikkona ja
ääniteknikkona. Hanuristimme
Kale jatkaa myös kotiaskareilla
ja hanureiden huoltomiehenä
toistaiseksi, basistimme Markku
viljelee kototilaansa ja käy varmaan jossain kokoonpanoissa
keikkailemassa, orkesterimme
kuopus, ”maastojuoksija” Jarmo
nuorena miehenä, nähdään vielä
vuosikymmeniä orkestereissa
rumpalina.
Näin lehden palstalla haluan
kiittää Vuonislahden väkeä mieleenpainuvista tanssi- ym. tunnelmista kauniissa vieraanvaraisessa
kylässänne, nähdään elokuussa
Vuonislahden lavalla.
Lokakuun 13.päivänä 2012 on
Joensuussa Carelia-salissa Korsuorkesterin Ohi On -konsertti.
Liput ovat jo myynnissä, ja takaan,
että konsertti on mieleenpainuva,
vierailevana solistina vanha laulusolistimme Pekka Hartonen ja käsikirjoittaja juontaja Pertti Keihäs.
Pepe Kovanen

Lavatanssit
2012
Vuonislahden
lavalla
Pe 22.6. juhannusaatto, Merja Raski ja Neliapila
La 23.6. I Juhannuspäivä, TT Purontaka & Tähtitaivas
Pe 13.7., Matti Esko yhtyeineen
La 21.7. Lavatanssit Vuonislahdessa, Reino Turusen yhtye sekä karaoke/SFC-tanssit
Pe 3.8., Korsuorkesteri

