Rakas, raju Raunistula
Kulttuuria kesäteatterin merkeissä

Sirkan omin sanoin: ”Raunistula on oivallinen kohde minulle joka olen kiinnostunut ruohonjuuritason historiasta. Olen saanut haastateltavakseni niin mielenkiintoisia henkilöitä, että pakostakin haluan ne taltioitavaksi ja muidenkin tietoon. Nyt työstettävän, faktaa ja fiktiota sisältävän näytelmän voisi tietysti sovittaa mille paikkakunnalle tahansa,
vaikka esikuvina ovat olleet Raunistulan asukkaat noin 1930-luvulta eteenpäin. Kyläyhteisön
solidaarisuus omiaan kohtaan, turvallisuus paikkakunnalla, jonka maine oli huono, tulee ilmi
monessakin yhteydessä, varsinkin tilanteissa, joissa näkyvät elämän varjoisat puolet. Aihepiiriä
voisi laajentaa, sillä Raunistula on ehtymätön ”aarreaitta”. Toivon, että myös tulevat sukupolvet
arvostavat ja omalta osaltaan tallentavat historiaa. Se on meille sekä velvollisuus että oikeus.”

T

urun Raunistulassa toimivan Konsan
perinne- ja kulttuuriyhdistyksen kesäteatterinäytelmä v. 2011 on kotiseutuhistoriaa. Se pohjautuu todellisten ihmisten todellisiin elämäntarinoihin 1900-luvun alkupuolen
Raunistulassa. Näytelmän on dramatisoinut ja
ohjannut Sirkka Tähti-Rantasen muistiinpanojen pohjalta Karim Tsarkov. Näytelmä
on kulttuuripääkaupunki 2011:n ohjelmistoa
liittyen Pohjolan ja Raunistulan kaupunginosien yhteiseen kaupunginosaviikkoon.
Sirkka Tähti-Rantanen on syntyjään Turun Kärsämäestä, mutta muutti avioiduttuaan
Raunistulaan. Miehen värikkäät kertomukset
vanhoista raunistulalaisista synnyttivät niin

eläviä mielikuvia henkilöistä, että Sirkka
inspiroitui kirjoittamaan heidän tarinansa
muistiin. Raunistula oli Sirkan mielestä mukava ja kotoisa paikka asua, vaikka Kärsämäki olikin kuin lintukoto Raunistulan viinakauppiaisiin ja ilotaloihin verrattuna. Siihen
viittaa näytelmän nimikin.
Karim Tsarkov, dramaturgi ja ohjaaja,
on syntynyt Venäjän Siperiassa, mutta asuu
nyt Turun Kärsämäessä. Hän on suorittanut
historian opettajan tutkinnon v. 1993 ja valmistunut ohjaajaksi v. 1998 Pietarin Teatteritaiteen Akatemiasta. Karim on kirjoittanut
ja ohjannut näytelmiä, satuja ja kansantarinoita sekä Suomessa että Venäjällä: mm.
Nukketeatteri Taiga-Matolle Turussa ja Hakassian Kansallisteatterille Venäjällä. Hän

Turku ja Parainen, muut paikkakunnat sop muk
(järjestä kurssi omalla paikkakunnalla,
saat oman kurssin ilmaiseksi)

Myllyojan tapahtumat
kevät 2011

c/o Marja-Liisa Haapa-aho
Paimalantie 374, 20460 TURKU
puh. (02) 247 2018, (02) 247 2016
bussi nro 22 tai 221 Kauppatorilta
ruusuportti@gmail.com
Tarkempia tietoja ohjelmista:
www.goldenage.fi/ruusuportti

Kursseja ja tapahtumia:
Tammikuu
Kaikki tilaisuudet peruttu

Helmikuu–kesäkuu
Hoitoja:
• Cammalot -energiahoitoja: Mervi-Irene
Kuosa, 041 544 6011, www.sydanliekki.
suntuubi.com
• Jäsenkorjausta: Reikimaster jäsenkorjaaja
Olli Suonpää, 050 369 7731
• Kajavaterapiaa: Sairaanhoitaja, kajavaterapeutti Paula Kares, 050 517 8797
• Resonanssiterapiaa: Tuija ja Kari Peippo,
045 630 4358
• Äänivärähdehoitoja; Tuula Riski, 040 572 3417
Tilaisuudet järjestää Ruusuportti ry
Sydämellisesti Tervetuloa!
Jos emailisi on muuttunut tai tahdot liittyä
postituslistallemme, niin ilmoita siitä meille
ruusuportti@gmail.com

ThetaHealing™kurssit ja -hoidot
• Intuitivinen energiahoito mielen,
tunteiden, kehon ja sielun tasolla
• DNA:n aktivointi lisää elinvoimaa
ja hidastaa ikääntymisprosessia
• Säteilyn ja raskasmetallien
poistamista kehosta
• Yhteys enkeleihin, henkioppaisiin ja
esivanhemmiin
• Kodin ja talojen energiapuhdistus
• Tulevaisuuden näkeminen

Lisätietoja näytelmästä Sateenkaarisanomien takakannessa

Katso tapahtumat web-sivuiltamme.

Karimin omin sanoin: ”Raunistulan historia
on yksi mielenkiintoisimmista sivuista Turun
historiassa, jossa voi hyvin seurata ihmisten
elämää asuinympäristön muuttuessa vähitellen kyläyhteisöstä kaupungiksi. Kaupunki
imee itseensä ympäristökuntia, mutta se ei
vain muuta rakennuksia tai nimiä, vaan se
muuttaa asukkaiden elämän tavat. Ihmisten
täytyy löytää oma paikkansa muuttuvassa
maailmassa, eikä kadottaa itseään. Tämä on
näytelmän sankareiden tehtävä.”
Nyt Suomessa

toimii myös teatterialan kouluttajana

MATKA-menetelmä

Reconnective Healing®
myös eläimille
myös iltaisin, viikonloppuisin
ja kotikäyntejä
Tervetuloa!

Johanna
Strömsnäs
ThetaHealing™ Instructor
ThetaHealer®
MATKA-terapeutti
The Journey® Practitioner
Reconnective Healing®
The Reconnection®
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044 277 0636

johanna.stromsnas@gmail.com

Lille Lindmäen virstanpylväs
Ulla Oksanen: ”Muutamien sattumien kautta
päädyin lähes 20 vuotta sitten kyläilemään Eestin Pärnuun joogin ja parantajan Gunnar Aarman luo. ”Sattumalta” siellä oli vieraana myös
silloin tartolainen Lille Lindmäe. Keskusteluissa
tuli heti esille hänen parantajan taitonsa. Kiinnostuin asiasta niin, että pyysin Lilleä vierailulle
Turkuun. Siitä alkoi hänen parantamis- ja luentotyönsä eri puolilla Suomea - Lappia myöden.
Vähitellen Lillen työnkuva on laajentunut
kirjoittamisen puolelle, kun opetettavia asioita
on kertynyt aina enemmän ja enemmän unienkin kautta. Ensimmäinen kirja, Näkijä ja parantaja - bioenergian avulla uuteen tieteeseen,
julkaistiin suomeksi v. 2004 ja englanniksi v.
2006. Tähdet biokentässä ja taivaalla ilmestyi v.
2008. Jo parantajanuransa akuajoista asti Lille
on ollut suosittu luennoitsija Eestin lääkäripiireissä ja myöhemmin enenevässä määrin Eestin rajojen ulkopuolella erilaisissa tiedekonferensseissa bioenergian puolesta puhujana.
Aika on kiitänyt pikavauhtia tutustumisemme jälkeen, enkä ole huomannut vuosien kerääntyvän Lillenkin mittarissa, kun
vauhti hänellä on vain lisääntynyt. Helmikuun ensimmäinen päivä on Lillen syntymäpäivä ja hän täyttää silloin 70 v.!
Viime vuosina Lille ei ole kovin paljon
ehtinyt käydä Turussa kiertäessään maailmaa
Amerikan manterelta kaukoitään. Nyt hän tulee
viettämään kanssamme syntymäpäivänsä aaton-

aattoa 30.1. Turkuun Konsan Kartanoon matkakertomusten merkeissä (katso s. 14-15).
Kiitän Lilleä ystävyydestä ja toivotan hänelle kaikkea mahdollista onnea elämän
jatkotaipaleelle.
Lille Lindmäe: ”Katse yli vuosien
Ihmisellä on elämän tiellä virstanpylväitä,
joiden kohdalla pitää pysähtyä ja katsella
taakse päin. Minullakin on katselemista pitkälti - seitsemältä kymmeneltä pylväältä.
Mieleen nousee sodan jälkeinen lapsuusaika, kouluaika ja huolet. Tunnen
suurta kiitollisuutta vanhempien huolenpidosta ja rakkaudesta. Muistikuvia ihmisistä
nousee koko matkan varrelta. Kun ajattelen
sitä suurta joukkoa, iloitsen mielessäni; niin
paljon iloa ja suurenmoisia asioita he ovat
tuoneet minun elämääni. Ihmissuhteiden
syvyys riippuu paljon omasta panostuksesta.
Pinnallisesksi ovat jääneet ne suhteet, joissa
oma panostus on ollut liian vähäistä. Mielessäni on paljon hyvältä tuntuvia muistoja.
Tärkeä tekijä on terveys. Terveys riippuu
omista ajatuksista, tunteista, geeneistä ym. kokonaisuudessaan sisäisestä tasapainosta.
Tässäkin asiassa on mennyt hyvin. Jaksan
vielä paljon, enkä tunne olevani väsynyt. Elämäntieni laajeni jo 18 vuotta sitten Virosta
Suomeen. Viime vuosi toi matkoja Saksaan,
Itävaltaan, Bulgariaan, Arabi Emiraatteihin,

4

Omaniin ja kaksi kertaa Intiaan. Viimeisen 20
vuoden aikana on ollut paljon hoitoja, luentoja ja tiedekonferensseja. Pitää tehdä valintoja ja välillä olisi ihan mukava peruuttaakin
uudet asiat. Esimerkiksi kahden viimeisen
virstanpylvään välillä piti opiskella lisää ja pitää luentoja englannin kielellä Emiraateissa
ja Intian Muinaisen Viisauden Koulussa. Mikä
helpotus olisikaan ollut sanoa ”ei”, mutta
elämä on elämistä varten ja minä elän.
Olen kolmen pojan äiti ja seitsemän lapsenlapsen mummo. Elämä on ollut iloista ja
antoisaa. Kiitän Luojaani kaikesta!”

