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Täältä tuloo höpinää!
Olinhan minä kauhian otettu kun Pielisen altaan Symposiumista soittivat ja pyysivät esiintymään seminaariin. Ensin tuumasin, minkähän takia tälläästä pitkätukka
kitaristia halutaan komiaan kulttuuritapahtumaan.
Tutkiin asiaa ja huomasin että varsinaanen juhlakalu, Heikki Turunen, se vasta
karvaanen mies onkin, ja on jo oikiasti ansiootunut äijä joka puhuu karjalaisella
mentaliteetilla maaseudun puolesta.
Minä yritän tehdä sitä samaa
eteläpohojalaasittain.
Ymmärsin kutsun ja kilautin
Vuonislahteen, - kyllä mä tuun!
Viljelen ja pidän yllä Teuvalla
kotitilaani ja olen kiertänyt tätä
rakasta maatamme Elonkerjuun
keikkabussin matkassa toistakymmentä vuotta. Samalla olen
salaa huomannut kuinka tämä
maa makaa. Olen saanut rustata ajatuksiani ja maastavetojani
Maaseudun Tulevaisuus- lehden
Kantri-liitteeseen ja maakuntalehti Ilkkaan. Pari kirjaa on tullut
raapustettua.
Jokaista elämäni ajatusta
ajaa eteenpäin kivinavettani
takaa avautuva lakeus, siitä
revin elantoni niin fyysisesti
kuin henkisestikin. Saan tehdä ihmisille sekä leipää että
sirkushuveja. Siitä olen äärimmäisen kiitollinen.
Nyt tällä hetkellä tuntuu että tätä rakasta maaseutuamme yritetään ajaa rajusti
alaspäin. Meirän on taisteltava ja oltava vielä innovatiivisempia että myös seuraavat
sukupolvet pystyvät elämään täällä. Pitää vain teherä jotakin eikä vain valittaa. Kaikkien
ei tarvitse muuttaa etelään!
Tulukaa kuuntelemaan mitä se pohojanmaan poika oikeen höpisöö. Perjantaina nähkäämme!
Simo Ralli alias Kari Komsi

Sirkus saapuu markkinoille

Kaukolasipartiokin tulee!
Kaukolasipartio on viihdyttävä ja monipuolinen yhtye, joka esittää “kaukolaseineen”
tämän päivän ja tulevaisuuden viihdemusiikkia. Nämä joensuulaiset partiolaiset kokevat
elämäntehtäväkseen viihdyttämisen.
Omien biisien lisäksi Kaukolasipartio soittaa omia versioitaan mm. Jaakko Tepon,
Martti Servon sekä Matin ja Tepon klassikoista. Partiolaisten esitys on häikäisevä
audiovisuaalinen nautinto, joka miellyttää niin makua kuin nystyrää.
Tämä positiivista hulluutta pursuava viihderyhmä julkaisi debyyttialbuminsa, Viihteen etuvartio, alkuvuodesta 2013. Kappale Neiti Kaunispäivä on soinut ahkerasti
radioissa kuluvan vuoden aikana ja siitä Espanjassa kuvattu musiikkivideo on saanut
ihmiset hyvälle mielelle.

Yleisönäytökset 22.9.2013 klo 15 ja 18

IKUINEN POLVIHOUSUPOIKA
– tositarua Heikki Turusen varhaisvuosilta

Juhlavuoden kunniaksi Vuonislahden Taiteilijatalo on tilannut FT Eija Komulta
käsikirjoituksen, joka kuvaa Heikki Turusen varhaisvuosia, kasvamista taiteilijaksi
ja maaseudun kuvaajaksi.
Käsikirjoitus:			
Eija Komu, filosofian tohtori
Ohjaus ja dramaturgia:		
Sinikka Tossavainen, filosofian lisensiaatti,
				teatteriohjaaja
Esitys: 			
Lieksan harrastajateatteriyhdistys ry ja
				Lieksan kansalaisopisto
Tuottaja:			Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Liput 10€/hlö
Kahvitarjoilu

		

Esiintyjät:
Lausuja			Ritva Kontturi
Kirjailija Henkka Oinonen
Ilkka Puumalainen
Heino Oinonen (nuori mies)
Tomi Lampén
Heino Oinonen (lapsi)		
Joni Muikku
Isä Viljo			Raimo Nevalainen
Äiti Kyllikki			
Kaija Öystilä
Haitaristi			Juhani Eskelinen

Vuonislahden kyläseura ry

Tänä vuonna muikkumarkkinoiden alatorilta löytyy taas ihan omaa ohjelmaa. Teemana
on tällä kertaa sirkus ja tivoli.
Tanssilava muuttuu sirkusteltaksi ja siellä nähdään markkinoiden aikana kaksi eri
sirkusesitystä:
klo11.30 Lieksan sirkuskoululaiset esiintyvät ja
klo 13.30 on ”Pienen musiikkisirkuxksen” esitys ”Ihan pellet ystävykset”.
Molemmat esitykset kestävät noin 30 min ja ovat markkinayleisölle maksuttomia.
Sirkus- ja tivolitunnelma jatkuu myös tanssilavan edessä olevalla torialueella, missä
yrittäjäluokkalaiset ja kyläläiset tarjoavat monenlaista hauskaa tekemistä kaikenikäisille.

Lieksan sirkuskoulu muikkumarkkinoilla
Lieksassa on toiminut Kansalaisopiston alaisuudessa kahden vuoden ajan sirkuskoulu.
Oppilaita sirkuskoulun 8 ryhmässä oli lukuvuonna 2012-2013 yhteensä 90. Sirkuskoulun
opettaja toimii sirkustaiteilija Karoliina Turkka. Muikkumarkkinoilla sirkuskoululaiset
esiintyvät kolmessa eri ryhmässä.
Lasten sirkuksen esityksessä ”Koirat ja Kouluttajat” sirkusoppilaat näyttävät pareittain akrobatia, pariakrobatia ja tasapainoilutemppuja. Tirehtöörinä esityksessä toimii
sirkusopettaja Karoliina Turkka.
Nuorten ja aikuisten ryhmä esittää 50-luvun tyyliin ”Koulu”- nimisen esityksen, jossa
ryhmä taiteilee lyhyissä, ruudullisissa kouluhameissaan ”Grease”- musikaalin musiikin
tahtiin. Sirkusoppilaat istuvat kiltisti rivissä koulutuoleissaan opettajansa komennuksessa
mutta heti kun opettajan silmä välttää koulutuoleja käytetään akrobatiaan ja ihmispyramiidien alustana. Opettajan roolia esityksessä esittää sirkusopettaja Karoliina Turkka.
Nuorten sirkuksen jatkoryhmän esitys on nimeltään ”Välitunti”. Tässä ryhmässä oppilaat
saivat itse ideoida esityksensä. Esitys kertoo tämän päivän koululaisen elämästä välitunnilla.
Taustalla ”groovaa” Jamiroquai mutta välituntia vietetään esityksessä hyvin perinteiseen
tapaan hyppynaruilla temppuillen niin akrobatian kuin tasapainoilunkin keinoin.

Pieni musiikkisirkus esittää: ”Ihan pellet ystävykset”
Pieni musiikkisirkus on kahden naisen sirkusryhmä, joka yhdistää sirkusta, (kansan-)
musiikkia ja teatteria. Sirkustaiteilija Karoliina Turkan ja pelimanni Birgit Kettusen yhteistyö alkoi noin vuosi sitten. ”Ihan pellet ystävykset” on naisten itse käsikirjoittama ja
ohjaama klassinen kahden klovnin hassuttelu: Klovnitytöt OHO ja Bibi viettävät Bibin
syntymäpäivää, mutta juhla ei suju ihan odotusten mukaan. Monien kommellusten
jälkeen juhla saa kuitenkin iloisen lopun ja ystävyys vie voiton. Esityksessä on klovnerian
lisäksi myös akrobatia, taikatemput ja steppausta, sekä soittoa ja laulua.

Kaiken takana on nainen
Karoliina Turkka on monipuolinen sirkustaiteilija ja klovni. Hän on opiskellut
ilma-akrobaatiksi Lontoossa ja opiskellut myös klovneriaa ja fyysistä teatteria sekä on
valmistunut sairaalaklovniksi. Vuodesta 2011 hän on opettanut Lieksan Kansalaisopistossa sirkustaidetta. Lisäksi hän työskentelee sairaalaklovnina Kuopion Yliopistollisessa
Keskussairaalassa, ja esiintyy erilaisissa tapahtumissa ympäri maata. Hyvällä syyllä voi
sanoa, että Karoliina Turkka on tuonut sirkuksen Lieksaan.

