Yhteistyöllä Keski-Pohjanmaa Helsinkiin
Keski-Pohjanmaa konstaili Narinkkatorilla 14.-18.6.2010

Keskipohjalaiset yhdistivät
voimansa ja veivät koko
maakunnan Helsinkiin.
Tapahtumaan osallistui noin
300 maakunnan esiintyjää ja
esittelijää viikon ajan 14.18.6.2010.
Aurinkoisen viikon aikana yleisö pääsi nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta aamusta
iltamyöhään. Kuuntelemisen ja katselemisen lisäksi myös yleisöllä oli mahdollisuus osallistua
tapahtuman toteutukseen mm. tanssin, laulun ja käsitöiden muodossa. Tapahtuman tavoitteena
on osoittaa maakunnan vahvuus kulttuurissa ja taiteissa - luovana ja inspiroivana maakuntana - ja
tätä kautta tuoda sekä entisiä että uusia vieraita maakuntaan matkailemaan. Parhaimmillaan
tapahtumaviikolla onnistutaan myös värväämään paluumuuttajia ja uusia osaajia alueelle.
Kaustisen seutukunta esittäytyi omallla osastollaan tuoden pääkaupunkiseudulle suuren joukon
paikallisia esiintyjiä musiikin ja tanssin muodossa,
mutta myös tiukkaa faktatietoa mm. tämän hetkistä
alueen matkailu-, asumis-, koulutus- ja
työllisyysmahdollisuuksista.
Kävijöitä osastolla oli runsaasti. Tapahtumien ja
palveluiden markkinoinnin lisäksi aitoa kiinnostusta
alueelle muuttamiseen ja
työllistymismahdollisuuksien kartoittamiseen löytyi.
Kaustisen seutukunnan osastolla vieraileva saikin
aimo annoksen aluetietoutta mukaan vietäväksi.
Eniten kysymyksiä kävijöiden joukossa herättivät
Kemoran moottorirata, Kaustisen
kansanmusiikkijuhlat sekä Metsäpeuranmaan tarjoamat luontomatkailumahdollisuudet. Aiempaa
tietoutta kävijöillä oli eniten juuri näiltä osa-alueilta.

Kaustisen osasto toi palan nykyaikaista
maaseutuasumista pääkaupunkiseudulle;
Mitä kuuluu Keski-Pohjanmaalle ja
Kaustisen seutukunnalle! Ihastusta
kävijöissä herättivät perinteikkäät
maitotonkat, heinäseipäät ja
koivuasetelmat sekä yhteneväisyyden
Kaustisen seutukunnan päivän
ohjelmistossa ja osastossa. Osasto tarjosi
kävijöilleen myös mahdollisuuden tutustua
aleemme uutisiin eri lehtien muodossa
pirttipöydän äärellä.

Valtakunnallisestikin suosiotaan kasvattava ITEtaide oli merkittävässä roolissa myös
maakuntateltassa, joka saikin pääkaupunkiseudun
medialta erityishuomiota. Vierailijat pääsivät
nauttimaan Suomen 11. presidentin seurasta,
presidentti Tarja Halosen puoliso Pentti Arajärvi
mukaan luettuna. Taiteilija on kaustislainen Urpo
Koskela.

Kaustisen seutukunnan päivän
ohjelman avasi Puumalan
Purppuriryhmä perinteikkäällä
esityksellä Kaustislaisista
kruunuhäistä. Kaustislaiset
Kruunuhäät kokosi alueellemme
tunnetun hääperinteen tiiviiksi
tunnin kokonaisuudeksi, joka toistui
päivän aikana useita kertoja.
Esitykseen koottiin kruunuhäiden
keskeiset elementiti: mm.
morsiammen haku, vihkiminen
morsiustaivaan alla ja häätanssi
purppuri.

Tervetuliaismaljaksi häävieraille tarkoiltiin
aluemme raikasta lähdevettä, jonka jälkeen
yleisö pääsi mukaan purppurin pyörteisiin
kansanmusiikkiyhtye Tallareiden säestyksellä.
Pääkaupunkilaisista sekä turisteista koostuva
runsas yleisöjoukko välitti kiitoksensa
ohjelmanumeroista, joihin oli mahdollisuus
päästä osallistumaan. Halukkaita tanssijoita
riittikin yllin kyllin jokaisessa esityksessä.

Mosala Ghetto Homies näytti, mitä AlakönniOpiston vuosikurssin 2009-2010 opiskelijat
ovat saanet vuodessa aikaiseksi. Tulkintaa
kuvaillaan moderniksi kansanmusiikiksi, jossa
on vivahteita entisajan pelimannimusiikista
nykykansanmusiikkiin.
Alakönni-Opiston esitteet vaihtoivat nopeasti
omistajaa Mosala Ghetto Homiesin esitysten
välissä.

Toholammilta tuleva tuore kokoonpano Eldanka
jyräsi tapahtumassa rautalankamusiikillaan.
Nuorista miehistä koostuva kokoonpano antoi
yleisön nauttia mm. piirroshahmo superkoira Boltin
innoittamasta kappaleesta.
Päivän aikana rautalankamusiikin ystävä pääsi
nauttimaan pariinkin eri otteeseen Eldankan
tuotannosta.

Kaustisen vuoden 2010 yhtye Duo Elina Järvelän ja Juha
Virtasen esitystä kuvailtiin viulun ja 2 ½ -rivisen haitarin
saumattomaksi yhteistyöksi, joka elää hetkessä ja luo
jokaisesta esiintymisestä ainutlaatuisen kokemuksen. Duon
vahva heittäytyminen musiikin vietäväksi viesti kuulijalle
valtavasta nautinnosta musiikintekemiseen.

Alueeltamme kotoisin oleva, nykyisin Helsingin kaupungin
teatterissa näyttelevä Antti Timonen toimi juontajana
Rakkaudesta kulttuuriin, oikeissa Kaustisen seutukunnan
iltamissa. Timonen haastatteli illan teemaan sopivasti
kansanedustajiamme Mika Lintilää sekä Tuomo
Puumalaa.
Kuvassa haastatteluvieraana kansanedustaja Tuomo
Puumala, joka kertoi yleisölle siitä, mitä kotiseuturakkaus
hänelle merkitsee.

Edes muutama pisara sadetta ei
haitannut Äänipäiden
esiintymistä Narinkkatorilla.
Upeat miesäänet höystettynä
raikkaalla huumorilla saivat
hymynkareen kuulijoiden
huulille.

Rakkaudesta kulttuuriin iltamapuheen käytti Paavo
Helistö.

Kaustisen seutukunnan iltamat
päättyivät Snekan
mukaansatempaavaan esitykseen.

Lisää kuvia ja tietoa Keski-Pohjanmaa Narinkkatorilla tapahtumasta löydät osoitteesta:
http://www.keski-pohjanmaa.fi/nyt/page.php?page_id=17

