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Television välityksellä olemme saaneet seurata sohvalta miten tähtioppilaat opettelevat tanssin ensi-

Kuvat: Kauko Paltta

askeleita. Alkukangertelun jälkeen tanssijoiden askeleet ovat alkaneet sujua ja kankeinkin liikkuja on
löytänyt liikettä jalkoihin ja vartaloon. Olemme saaneet todeta että kuka tahansa voi oppia tanssimaan.
Vaikka tanssin akrobatia ja kaunis liikekieli tuntuvat hieman kaukaisilta kenen tahansa kuntoliikkujan omaksuttaviksi, tanssi on jokaiselle ihmiselle soveltuva kuntoilumuoto ja jokaisen perusoikeus.

on monipuolista liikuntaa

Paritanssi kuntoilumuotona
kehittää fyysistä kuntoa
Kuntoilumuotona tanssi on kaikille sopivaa ja
parhaimmillaan se kohottaa sekä fyysistä että
psyykkistä kuntoa. Tanssi vaikuttaa kuntoa kohottavasti, kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa sekä lihaskuntoa. Tanssiessa
syke nousee tanssijan haluamalla tavalla, lajivalinnan ja intensiteetin mukaan. Tanssia voi joko
korkealla sykkeellä lyhytkestoisesti tai pitkään
matalalla intensiteetillä, mikä on mitä parhainta
kestävyys- ja peruskuntoliikuntaa. Tanssikursseilla harjoitellaan askeleita, viemistä ja seuraamista, kohotetaan peruskuntoa ja haetaan
rohkaisua tanssilavoille. Tanssilavoilla liikutaan
monta tuntia hengästymisrajan alapuolella, jotta keskustelu tanssiparin kanssa mahdollistuisi.
Tanssi kehittää keskivartalon lihasten hallintaa
ja auttaa tanssin harrastajaa löytämään ”oman
sisäisen korsettinsa” eli esimerkiksi syvät poi-

kittaiset vatsalihakset. Syvät lihakset kehittyvät
tanssiasennon säilyttämisen ja tanssinomaisen
liikkeen kautta, sillä liike lähtee keskivartalosta.
Paljon istumatyötä tekevät tietävät, että niskahartialinjaan täytyy saada liikettä, tässä asiassa tanssi on mitä parasta jumppaa. Tanssi lisää
myös notkeutta ja lihastasapainoa. Ja mikä parasta, tanssiessa fyysistä kuntoa tulee kohotettua ikään kuin huomaamatta!

Tanssi piristää mieltä ja tuo
onnistumisen elämyksiä
Siirtyminen tanssin maailmaan katkaisee arkirutiinit. Aivoille on virkistävää katkaista ajatukset arkisista puuhista ja ajatella jotain aivan
muuta. Ajatukset on suorastaan pakko siirtää
tanssikuvioihin, keskittyä tekemiseen ja sitä

kautta aivotoiminta virkistyy ja mieli kevenee.
Jokainen ihminen oppii tanssimaan, toinen vähän nopeammin ja toinen vähän rauhallisemmin, mutta kaikki kuitenkin oppivat. Uuden
taidon oppiminen tuo onnistumisen elämyksen.
Jes, minä osaan ja tanssin! Oppiminen tuo itsevarmuutta, ulkoinen olemus reipastuu, ryhti paranee ja hymy on herkässä!

Tanssi on sosiaalista
kanssakäymistä
Tanssikursseilla opetellaan tanssin ensiaskeleita rennosti ja huumoria unohtamatta. Ensimmäiset askeleet ovat aina jännittäviä, mutta siitä se
lähtee. Tanssi on hyvä harrastus ihan jokaiselle
ikään ja kokoon katsomatta ja koskaan et ole liian vanha aloittamaan. Tanssiessa tapaat paljon

uusia ihmisiä - tanssiparia tervehditään iloisesti
ja kiitetään tanssin jälkeen. Tanssiessa saa paljon uusia ystäviä! Ja kuin sokerina pohjalla saat
kuunnella hyvää ja menevää musiikkia, joka vie
mennessään ja tuo lisää energiaa elämääsi!
Tanssin ensiaskeliin pääset tutustumaan Katin
johdolla lauantaina 19.3. Paimion liikuntakeskus
Kuntoilevillessä. Lisää tietoa osoitteesta paimio.
liikuntakeskuskuntoileville.ﬁ
Kirjoittaja
Diplomitanssinopettaja (AMK)
Kati Koivisto
www.happydance.fi

Koti se on ihmisen suoja
- Äiti! Tuolla se koti asuu…
Istuin kotini patiolla, luin ja
polttelin piippuani, kun pensasaidan
takana olevalla rivitaloille menevällä tiellä kuulin tämän iloisen lapsen
huudahduksen. Hän istui pyörässä
turvaistuimellaan ja ilmaisi äidilleen
kodin näkyvän jo.
Mietin siinä sitten kaikkea muuta kuin kotiasioita, kunnes tämähdin
uudelleen tuohon lapsen huudahdukseen. Koti on uskollinen. Se asuu
paikallaan liikkumatta. Yleensä kauemmin kuin asukkaansa. Jopa monien sukupolvien ajan. Jokainen siinä
kerran asunut kutsuu sitä kodikseen,
tai entiseksi kodikseen. Nämä nykyiset rivi- ja omakotitalot ei ehkä ole
rakennettu kestämään aikaa siinä
määrin kuin vanhan rakennuskannan edustajat, mutta tarpeellisen
aikansa nekin kestävät. Ja jos eivät

kestä, alkaa kiehuva oikeudenkäyntiprosessi valmistajan kanssa, mikä
voi kestää kauemmin kuin koti.
No niin. En lähde materiaaliasioihin. Suomessa on vakiintunut
käytäntö, että samalle alueelle rakennetaan suunnilleen samanlaisia
koteja, 70-luvulla ne olivat tasakattoisia lättänöitä. Malli oli haettu
Euroopan eteläisestä kolkasta. Siinä
oli kiva asua ennen kuin lumituiskut
tulivat. Tasakatto pohjoisessa on vähän eri kuin aurinkorannoilla. Mutta
se oli soma ja niin omaperäinen muiden tasakattojen kanssa. Sitten, kun
huomattiin, ettei se ehkä niin hyvä
ratkaisu olekaan, yritettiin saada
kotiin harja aikaan. No, sopiiko sille
asuntoalueelle lättänä vai harjakatto. Riidellähän suomalainen osaa ja
vedota pykäliin. Lopulta saatiin
päättäjätkin tajuamaan aikaisempi

järjettömyys.
Silti jäi se perinne, että niiden
on oltava rivissä, vaikka eivät olleetkaan rivitaloja. On virkistävää
käydä katsomassa Raumalla lahden takana olevaa omakotialuetta.
Persoonallisia taloja ilman tiukkaa
järjestystä. Mielikuvitusta rakentamisessa ja malleissa. Alue tarjoaa
miellyttäviä yllätyksiä.
Mennäänpä asiaan. Koti on ihmiselle paikka, johon hän tuo tavarahistoriansa. Niitä sitten sovitellaan
kauankin, joskus pienen melskankin
säestyksellä paikkoihin, jonne niiden
arvellaan parhaiten sopivan. Joskus
isännän tuomat hirvensarvet eivät
tahdo sopia minnekään. Se on mykkäkoulun paikka. Vaimon perintölipas on aina väärässä paikassa jne.
Eli, on joskus sangen vaikeaa tuo kotiutuminen. Tuoduissa tavaroissa on

kuitenkin se kodin henki, sillä niissä
ovat muistot. Lasten tavarat uusitaan
heidän varttuessaan. Vanhat heitetään pois, vaikka niissä ovat lasten
muistot.
Jokainen koti on erilainen, vaikka olisi ulkoasultaan naapurin kopio.
Jokainen koti on onnellinen, kunnes
toisin todistetaan. Jokainen asumismuoto on oikea. On ryytimaa, kukkapuska, joka vuosittain on väärässä paikassa kasvaessaan. Toisinaan
se kuolee hermostuneena jatkuvaan
hyppäämiseen ja tutustumiseen vieressä kasvaviin lajitovereihin. On ulkoalue grilleineen ja savuineen. Postilaatikko laskuineen, jotka luovat
jännitystä arkielämään. On iloisia
juhlia, mutta myös surullisia. Kaikki
koti käy läpi kerrallaan, jos ei ole jo
muutettu muualle. Uudet asukkaat ja
uusi kausi. Mutta sauna pysyy. Se on

lähitienoon paras sauna ja siitä asiasta on parasta olla isännän kanssa
samaa mieltä.
Kun asukkaat kerran lähtevät,
käydään kodista kauppaa siltä kysymättä. Taas alkaa uusi jakso kodin
elämässä.
Koti jättää jokaiseen siellä asuneeseen jälkensä, mutta myös kotiin.
Jos se on vanha ja hyvin tehty, sillä
on vanhuksen muistot. Sille on ennättänyt kasvaa sielu, jonka jokainen
aistii. Silloin se on parhaimmillaan.
Tarinoita täynnä. Se on ainut, joka
asuu paikallaan. Ihmiset ovat vain
kulkumatkalla.
- Äiti! Tuolla se koti asuu…
Tauno Tauriainen
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Huuskantie 10 Aura puh. 4866551
Avoinna: Ma-Pe 10.00-18.00, La 9.00-14.00
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Radiomainokset ym. äänitteet, valokuvien
retusointi, tuotekuvaus, pianotunnit.
Hannu Takala, AURA 0400-88 33 91
www.aanipaja.com
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Kuusikko kahisee, nuotiolla käristyy makkarat, laiturille on katettu
viiniä ja juustoja. Sieltä täältä metsän keskeltä kaikuu naurua ja
kiljahtelua. Lauma naisia ja yksi mies säntäilevät edestakaisin
ryteikössä kummallisen näköiset kartat käsissään.

HK Agri p. 010 570 150

www.hkagri.fi

Kuvat Kuhankuonolta
LC Aura/Sisun ja LTC
Ypäjä/Katen yhteisestä
illanvietosta.

Mistä oikein on kyse? Partiolaisten
kokouksesta? Vai onko käynnissä opiskelijoiden
metsäekskursio? Väärin. Kyseessä on kahden
Lions klubin yhteinen kuukausitapaaminen, johon myös piirikuvernööri osallistui. Saattoi piirikuvernööri Björn Taxell hetken kummastella,
kun toivotimme hänet lämpimästi tervetulleeksi klubi-iltaamme ja muistutimme samalla, että
pakkaa kumisaappaat ja lämpimät retkeilyvarusteet mukaan.
Edellä mainittuja varusteita tarvittiin syyskuussa, kun LC Aura/Sisu kutsui vieraakseen LC
Ypäjä/Katen. Vietimme ikimuistoisen illan Kuhankuonon upeissa maisemissa. Ohjelmaamme
kuului makkaran paistoa, juustojen maistelua
ja kuohuviinimaljat rajakivellä. Illan pimetessä
siirryimme vielä sisätiloihin nauttimaan iltapalasta ja tutustumaan paremmin leijonasisariimme. Myös piirikuvernööri puolisoineen nautti
illasta ja kertoi sen olevan virkistävää vaihtelua
puiseviin kokouksiin.
Klubimme on aina pyrkinyt tuulettamaan tunkkaisia kuukausikokouksia vaihtelemalla kokouspaikkaa ja keksimällä meitä kiinnostavia tutustumiskohteita. Kuluneella kaudella olemme
metsässä samoilun lisäksi saunoneet, valaneet
kynttilöitä ja viettäneet pikkujouluja. Viimeksi
saimme kauneus- ja terveysvinkkejä kosmetologisessa hoitolassa. Kevääksi on suunnitteilla
mielenkiintoisia vierailukohteita ja mahdollisesti pienimuotoinen laivaseminaari Itämerellä.

Lahjoituksia laidasta laitaan
Vaikka klubi-illat kuulostavat silkalta hauskanpidolta, mahtuu mukaan vakavamielisempääkin
puuhaa. Nimittäin rahan keruuta erilaisiin avustuskohteisiin. Meidän klubissamme sekään ei
ole ryppyotsaista puurtamista, vaan kaikki tem-

Kiinnostuitko?
Lions-järjestö ei ole mikään
salaseura. Mikäli haluat osaltasi
ojentaa auttavan käden ja nautit
toisten seurasta, olet tervetullut
joukkoomme. Sekalaiseen, mutta
iloiseen seurueeseemme mahtuu
mukaan. Jos kiinnostuit, ota
yhteyttä aura.sisu@lions.ﬁ.

paukset tehdään hyvässä hengessä ja naurun
säestyksellä. Tiukkoja tilanteita tietysti tulee,
kun järjestetään yleisötilaisuuksia monelle sadalle hengelle. Toisinaan kuluu litroittain kahvia
ja metreittäin ilmastointiteippiä, että tilaisuus
saadaan kasaan. Mutta joka vuosi olemme saaneet kerättyä sievoisen summan lahjoitettavaksi
lyhentämättömänä eteenpäin.
Lahjoituskohteiden kirjo on suuri. Olemme lahjoittaneet rahaa sairaalan televisioihin, liikuntarajoitteisten karting-autoon ja päivähoitolasten leluihin. Olemme keränneet roskia Aurassa,
lähettäneet silmälaseja Sri Lankaan sekä toimittaneet nuorisotilaan uudet sohvat. Vaikka
ensisijaisesti pyrimme avustamaan lähiseudun
kohteita ja erityisesti lapsia ja nuoria, otamme
avosylin vastaan myös muualta tulevat avunpyynnöt. Aina lahjoitettava summa ei ole suuren
suuri, mutta olemme todenneet, että pienistä puroista syntyy suuri virta.

Päävarainkeruutapahtumamme
on alusta asti ollut marras-joulukuun vaihteeseen sijoittuva adventtikonsertti. Toinen isompi
tapahtuma, jonka tänä vuona järjestämme jo kolmannen kerran, on hyvinvointitapahtuma Auran
yhtenäiskoululla. 19.3. järjestettävän tapahtuman tarkoituksena varainkeruun ohella on järjestää Auraan ihmisiä kiinnostavaa nähtävää ja
kuultavaa. Hyvinvointitapahtumassa on nimensä veroisesti tarkoitus esitellä ihmisen hyvinvointiin liittyviä teemoja: kauneutta, terveyttä,
liikuntaa, luomuruokaa, ravitsemusvinkkejä ja
paljon muuta. Yhtenä teemana ovat myös ympäristöasiat. Näytteilleasettajien lisäksi päivän aikana kuullaan erilaisia luentoja. Ja eihän se olisi
yleisötapahtuma eikä mikään, ellei paikalla olisi
puﬀettia ja arpajaisia. Tapahtumaan on tänäkin
vuonna vapaa pääsy.

PRIIMA-YHTIÖT
PRIIMA-YHTIÖT
TEOLLISUUDEN
RAKENTAJAT OY
PRIIMA-YHTIÖT
TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY
PRIIMA-YHTIÖT
TEOLLISUUDEN
RAKENTAJAT OY
TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY
LAADUKASTA
LAADUKASTA
TOIMITILARAKENTAMISTA
LAADUKASTA
TOIMITILARAKENTAMISTA
TARPEITTENNE
TOIMITILARAKENTAMISTA
LAADUKASTA
TARPEITTENNE
MUKAAN.
TARPEITTENNE
TOIMITILARAKENTAMISTA
MUKAAN.
www.teollisuudenrakentajat.com
MUKAAN.
TARPEITTENNE
www.teollisuudenrakentajat.com
MUKAAN.
www.teollisuudenrakentajat.com
www.teollisuudenrakentajat.com

TURUN TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY
Kuva omasta klubiillastamme kosmetogisesta
hoitola Pionista

TURUN
TEOLLISUUDEN
RAKENTAJAT
Niuskalankatu
2, 20380
TURKU OY
TURUN TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY
Puh. (02) 4780 330 Fax (02) 4780 340
Niuskalankatu 2, 20380 TURKU
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Asiantuntevaa palvelua

TYÖKALUT, TARVIKKEET JA VARAOSAT
KANNETTAVA GPSRENKAAN SiiRTOVAUNU
PAiKANNiN GPS488
MEG23

HydRAULiNEN
PUMPPUKÄRRy
• Nylonpyörät,
edessä telipyörät
• Nostovoima 2000 kg

PERÄVAUNU KUOMULLA

HONdA EU10i
AGGREGAATTi

HPV5032LK
150 x 326 x 35 cm

279,690,-

199,-

PUTOAMiSSUOJAiN- JiiRi- / PÖyTÄSiRKKELi
SETTi
XW047

199,-

199,-

Meillä myös
Honda-edustus

PUUNHALKAiSUKONE

Kysy Hondaviherkoneita!

799,-

SCL058A

Avoinna ma-pe klo 8-17

HAKETiN
6,5 HV

995,-

1990,-

TK1000

AWd65

Kärsämäentie 47, Turku

Ensimmäisen lauluni kirjoitin 6-vuotiaana.
Tähän innoittivat naapurin nätti Soili ja juuri vesille laskettu soutuvene, joka oli ihan minun omani. Oli tervattu musta rumilus muuten tuo paatti
ja hirveän raskas soudettava. Tuosta laulusta ei
sen kummempaa muistikuvaa minulla ole, mollissa se meni ja oli kovasti haikea.
Teini-iässä 60-luvun lopussa ja 70-luvun
alussa soitettiin tietenkin bändeissä, koska se oli
(ja on) kovin muodissa ja jonkin sortin musikaalisuutta oli minussa mielestäni kovastikin. Pianotunneilla kävin 10 vuoden ajan, joten jonkinlaista
musiikin teoriaakin osasin hiukan. Opettajani oli
silloinen Karunan kirkon kanttori, jo vanha mies.
En muista hänen minulle juuri puhuneen, soitettiin vain ja hän poltti tupakkaa kaiken aikaa ja
haisi vanhalle viinalle. Omassa opetustyössäni
noudatankin mottoa, joka kehittyi tuolloin: ”Yritä
opettaa niin kuin olisit halunnut itseäsi opetettavan”.
Näihin teinibändeihin tein lauluja, kirjoitin
tekstitkin, vaikken mikään tekstinikkari varsinaisesti olekaan. Tuohon aikaan laulut syntyivät
tietenkin tekstin kautta. 16-vuotiaana kokee kaiken niin kovin voimakkaasti ja tunteella.
Silloin tapahtui monesti tämä legendaarinen yöherääminen, kun vahva inspiraatio pamahti päähän. Ylös piti nousta ja pianon ääreen tai kitara käteen, ruutupaperille nopeasti karttaa, ettei
vaan loistoidea unohdu!
Kun sitten ”aikuisempana” tie kävi ammattiorkestereihin, jotka myös levyttivät, jatkui myös
laulujen tekeminen. Niin kovaa intohimo tuohon
oli, että bändikaverini hyvin pitkältä ajalta, Timo
Tervomaa, saattoi viikoksi muuttaa meille ja
sitten luotiin kovasti. Haarikan kabinetissa on
kirjoitettu enemmän iskelmiä kuin moni osaa
yht’äkkiä kuvitellakaan! Timo on aina ollut ahkera levyttäjä ja siksipä minäkin hänen kanssaan
maata kiersin parikymmentä vuotta. Pelkkään
keikkailuun olisin kyllästynyt nopeasti.
Vielä ammattimaisemmaksi sävellystyö tuli
kohdallani , kun tuolloin maamme eturivin riimittelijöihin kuuluva sanoittaja Chrisse Johansson otti yhteyttä, taisi olla vuosi 1985. Siitä alkoi
yhteistyö, joka jatkuu edelleen.
Tuolloin kivikaudella homma meni niin, että
Chrisse kirjoitti tekstin....siis ihan oikeasti paperille ja lähetti sen kirjepostissa minulle. Minä

429,-

AWd7000

puh. myymälä 020 7459 704, konemyynti 020 7459 700

kaiken levytettävän musiikin. Ulkopuolelta kelpaavat
vain hitit. Ns. täytemusaa
osaavat nämä jepet itsekin
tehdä ja meidän vapaiden
säveltäjien ainoaksi mahdollisuudeksi jää yrittää
luoda niitä hittejä.

sitä sitten kehittelemään ja kun melodia-aihe oli
valmis, 4-raiturilla nauhoittelin pianoa, kitaraa,
bassoa ja laulua tietenkin. Homman miksasin
c-kasetille ja laitoin kirjekuoreen, jonka lähetin
Chrisselle. Hän sitten jakeli omia kanaviaan näitä äänitteitä levy-yhtiöille, artisteille ja kaikille,
joiden hän ajatteli ehkä laulusta innostuvan. Valtava on ollut se kirjeiden määrä, joihin hän silloin
postimerkit liimasi. Teimme ensimmäisen parin
vuoden aikana varmaan 300 laulua!
Monesti homma meni niin, että kun aamupostissa sain tekstin, niin ennen klo 16:tta vein
kasettikirjeen postiin. Kauppa jonkin verran kävikin ja saimme iskelmiä monien ihan eturivinkin artistien levyille. Chrisse onkin aktiivisuudessaan yhteistyökumppani vailla vertaa! Asiaa
tietenkin auttaa se, että hän tuntee melkein kaikki vähänkin merkittävät artistit ja tuottajat iskelmägenressä tässä maassa ja vähän muissakin
maissa.
Hommaa nykyään vaikeuttaa se, että muutama suuri monikansallinen levy-yhtiö hallitsee
markkinoita ja niiden omat tiimit tuottavat lähes

Tähän kuvioon oleellisesti
liittyvät myös radioiden ns.
soittolistat, jotka pääsääntöisesti ovat näiden isojen
ﬁrmojen ”vasaran” alla ja
ulkopuolelta on hankalaa
radiosoittoihin
päästä.
Aikamoista
tuulimyllyjä
vastaan painimista tämä
enimmäkseen siis on, mutta siitä huolimatta kovin
palkitsevaa.
Asiaan kuuluvat tietenkin myös pseudonyymit,
salanimet, joita minullakin
on, mutta en viitsi niitä nyt
tässä kuitenkaan mainita,
mitäs salanimiä ne sitten olisivat?!
Musiikkimaailman tekniikka ja työkalut ovat
muuttuneet aika paljon noista päivistä ja se jo
asiana on melko mielenkiintoinen. Nykyään tekstit tulevat sähköpostissa. Minä äänittelen soittimet tietokoneella, laulan ja teen taustakuorot.
Kun tämmöisen tuotoksen sitten miksaan valmiiksi, on se noin teknisesti jo lähes levytyskelpoinen. Valmiin laulun lähetän tietenkin sitten
sähköpostilla mp3-muodossa, jolloin Chrissen on
sitä helppo edelleen meilitellä ja kaikki pystyvät
sitä helposti kuuntelemaan silloin kun haluavat.
Kun kaikki alat ovat kovaa kyytiä verkostoituneet, on näin käynyt tietenkin myös meille musiikki-ihmisille. On muodostunut monenlaisia yhteisöjä nettiin, joka mahdollistaa yhteydenpidon
mihin tahansa maapallolla. Chrissekin on asunut
jo mitälie 15 vuotta Espanjassa, eikä tämä haittaa
työskentelyämme ollenkaan.
Turkka Malin kanssa on ollut yhteistyötä ja
olen jonkun Veksi Salmenkin tekstin säveltänyt.
Kun bändimme oli 70-luvulla silloisen Finnlevyn
artisti, toimi Veksi tuottajana ja tuotti meillekin

www.turunkonekeskus.fi

kaksi LP-levyä ja joitakin sinkkuja. Tuottaja on
nykyään vahvassa asemassa, kun studiossa työskennellään, mutta tuohon aikaan virka oli lähinnä nimellinen. Veksi ainakin enimmäkseen oli
Irwinin kanssa ravustamassa tai jossain muussa
pahanteossa.
On ollut ilo myös löytää uusia sanoittajatuttavuuksia, kuten esim. Toni Viiri, ihan Auran
omia poikia. Hän on erittäin lahjakas riimittelijä
ja muutamia ralleja olemme yhdessä jo tehneet.
Tonin ensimmäiset levytykseen asti pääsevät
tekstit levytetään syksyn 2010 aikana ja netin
kautta on Toni myös tavoittanut muitakin säveltäjiä.
Teosto on instanssi, joka kaikkea musiikkiin liittyvää tekijänoikeuspuuroa hämmentelee. Aiemmin ei ollut mahdollista esim. netissä
esitellä ja tarjota uutta musiikkia, mutta kun
nyttemmin me olemme yhdistäneet voimamme,
saimme myös läpi ehdotuksemme, että voisimme
markkinoida netissä omilla nettisivustoillamme
uusia lauluja. Näin sitten tehdäänkin ja esim.
Biisinurkka-sivusto on yksi tällainen aikaansaannoksemme, jossa uudemmat ja vanhemmat
biisinikkarit markkinoivat teoksiaan. Sitä kautta
olemme saaneet levytettäväksi jo vinon pinon uusia iskelmiä.
Teoston kanssa asiointi sujuu myös hienosti nykyisin, kun voin teoskantaani tutkia netin
kauttaja ilmoittaa uusia sävellyksiä heidän valvontaansa. Eipä tarvitse juuri postimerkkejä nuoleskella enää!
Eli paljon kaikenlaista oheistoimintaa liittyy säveltäjän työhön. Itse sävellystyö on vain
murto-osa tunneista, jotka tarvitaan, että laulu
maailmalle lähtee.
Olen kehitellyt sellaisen numerosysteemin,
jolla melodiat tekstin joukkoon merkitsen, en siis
yleensä iskelmää väsätessäni käytä nuottikirjoitusta. Kun joku jonkin lauluni levylleen kelpuuttaa, teen sitten ihan ”oikean” nuotin sovittajaa
varten. Jos ihan vaikka pianolle sävellän, kirjoitan nuottia sitä mukaa kuin valmista tulee.
Aiemmin sävelsin kaikki tekstit, jotka käsiini sain, nykyään seulon aika tarkasti ja jos
tekstissä pienikin asia EI miellytä, unohdan koko
jutun. Kehitystä vai laiskuutta? Veikkaan jälkimmäistä!
- Hannu Takala kesällä 2010 –
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koululle kerääntyi yhteensä n.
300 partiolaista ja tapahtuman
tekijää. Tapahtuma on suurin
jota lippukuntamme on koskaan järjestänyt, onnistuimme
vaativassa tehtävässä hienosti
ja tapahtuma oli menestys.

Vuonna 1907 Lordi BadenPowell järjesti ensimmäisen
partioleirin Iso-Britanniassa.
Partioliike rantautui Suomeen
sata vuotta sitten. Me auralaiset partiolaiset olemme olleet
mukana viettämässä Suomalaisen partioliikkeen syntymäpäiväjuhlia. Juhlavuotena
toimintamme on ollut aktiivista. Omien tapahtumien, kuten
joulujuhlan ja Yrjönpäivän lupauksenannon lisäksi, olemme
olleet mukana valtakunnallisis-

sa juhlavuoden tapahtumissa.
Juhlavuoden kaksi päätapahtumaa oli Finnjamboree Kilke
sekä KAIKU- juhlapäivä, joista
molempiin Auran Eräkurjet
ottivat osaa. Kilkkeellä auralaisia partiolaisia oli mukana
parisenkymmentä, nuorimmat
12-vuotiaita. Leiriä vietettiin
Hämeenlinnan Evolla yhdeksän päivää, jona aikana ohjelmaa oli maa, ilma, vesi ja tuli
ohjelmalaaksoissa. Auralaisten
leiriläisten mielestä, parasta

ohjelmaa oli tarjolla maa ohjelmalaaksossa, jonne pääsimme
leirin viimeisinä päivinä.
Juhlavuoden toinen iso tapahtuma KAIKU oli nuorempien
partiolaisten, eli alle 12-vuotiaiden sudenpentujen ja seikkailijoiden juhlapäivä. KAIKU
tapahtuma oli meille erityisen
läheinen, sillä olimme piirimme alueella yksi neljästä lippukunnasta jotka tapahtuman
järjestivät. 2.10 Auran yhtenäis-

Partio Aurassa on edelleen
voimissaan. Aloitimme uuden
sudenpentulauman
syksyllä
johon innokkaita uusia partiolaisia on tullut kymmenkunta.
Vuoden aikana olemme edelleen kehittäneet toimintamme ja pyrkineet ottamaan yhä
enemmän uutta partio-ohjelmaa käyttöömme. Yritämme
koko ajan saada uusia johtajia
mukaan toimintamme jotta
voimme
tulevaisuudessakin
tarjota aktiivista partiotoimintaa. Usein luullaan että
partioon voi liittyä vain alaaste ikäisenä, tämä ei ole totta!
Mielellämme otamme mukaan
kaiken ikäisiä harrastuksesta
kiinnostuneita. Tällä hetkellä
toivomme, että aikuiset löytäisivät toimintamme ja lähtisivät
mukaan, joko viikoittaiseen
toimintaan taikka projekteihin,
esim. kesäleireille.
Katriina Rauman
lippukunnanjohtaja
Auran Eräkurjet

Lippukuntamme nettisivut löytyvät osoitteesta: http://www.auranseurakunta.fi/toiminta/partio/
Nettisivuilta löydät yhteystietoni, soita jos olet kiinnostunut toiminnasta.

