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Juhlatanss
it
Logomoss
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Hymyily
kannattaa

Lounaalla

TS Kaupunki hinnasto:

balettia ja telinevoimistelua, sitten sirkustelua Tampereella Sorin sirkuksessa. Käänteentekevä
hetki oli Cirque du Soleil’n shown
näkeminen 14-vuotiaana.
– Vaikutuin niin näkemästäni
taiteellisesta elämyksestä, että
aloin haaveilla pääseväni sirkukseen. Aluksi se oli vain kipinä ja
haave, josta en uskaltanut kertoa
muille.

– Sirkus on kansainvälistä työtä.
”Laji vaatii niin
Se sisältää paljon matkustamista
paljon tasapainoa ja vaatii paljon työtä ja treeniä,
mutta se on myös avartanut
ja notkeutta, että
ajattelua ja rikastuttanut kokejo
kolmen
päivän
musmaailmaa. Työn kautta olen
Kierrosmäärä/12
kk
oppinut erilaisia toimintatapoja,
tauko treeneistä
saanut työskennellä erilaisten ihnäkyy.”
kanssa sekä päässyt näke1/16-sivu 92 x 125 mm, pystymisten
mään ja kokemaan uskomattomia

12+

24+
117 €

334 €

234 €

222 €

631 €

442 €

420 €

1/2-sivu

1192 €

834 €

793 €

1/1-sivu

2250 €

1575 €

1496 €

2/1-sivu

2947 €

2063 €

1960 €

4 s br-liite / 8 s tb-liite

3624 €

2537 €

8 s br-liite / 16 s tb-liite

4458 €

3121 €

Juhlatanssit
12 s br-liite / 24 sHymyily
tb-liite
Logomossa
kannattaa

Lounaalla museokahvilassa
5483 €
3838 €

1/8-sivu

1/4-sivu

Volyymialennustaulukko:
Alennus

€/12kk

5%
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4 218 €
13 480 €
30 811 €
77 029 €
104 364 €

Logomossa järjestetään itsenäisyyspäivän
juhlatanssit 6. joulukuuta. Iltaa tähdittävät
Finlanders, Lasse Hoikka & Souvarit sekä
Pekkaniskan Pojat.

Sanotaan, että hymy tarttuu ja pelastaa
päivän. Kysyimme kaupungilla, mikä saa
ihmisen hymyilemään.
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Kypärä
laukkuun

Pauliina Räsänen

Yrittäjä Anne Saarikon mukaan Cafe Wäinön lounaan kantava voima on itse valmistettu kotiruoka. – Raaka-aineina haluan
hyödyntää lähiruokaa, Saarikko toteaa.

HAAVEET TEH
TY
TOTEUTETON
TAVIKSI
– VAIKKA

36+
100-vuotisen
Suomen
kunniaksi
jopa
maksuaikaa.* 100 kk
Ei kuluja,
ei korkoja,
maksat vain
tuotteen
hinnan.

*
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■ Syntynyt
SADASSA OSASSA. : 1983 Tampereella
■ Asuu: Turussa
.COM
■ Perhe: aviomies sekä 5- ja 7-vuotiaat
lapset
MOOTTORISÄNKY
TAVALLISEN SÄNG
YN
Montrealin sirkus■ Koulutus: Valmistunut
HINNALLA!
koulusta
53
■ Ammatti: sirkustaiteilija, yrittäjä ja ohjaaja. Luotsaa sirkus- ja varieteetaiteen ohjelmapalvelua ArtTeatroa. ArtTeatro sai Visit Turun
myöntämän matkailun Oskarin vuonna 2016.
■ Harrastukset: Ennen lapsia harrastanut paljon kaikenlaista, kuten maalaamista,
kirjoittamista, pianon soittoa ja laulamista.
Toivoo, että saisi taas pian järjestettyä aikaa
harrastuksille.
■ Uran kohokohtia: Sai pian valmistumisensa jälkeen ensimmäisenä skandinaavina
kiinnityksen Cirque du Soleil’n sooloesiintyjäksi. Oli mukana ohjaaja Janez Burgerin Silent Sonata –elokuvassa (2010). On mukana
Komische Oper Berlinin Petruschkassa.

Mullista
kotisi nyt
pienemmin
aikaisemmin.
kuukausierin
Uudista
kuin koskaa
vaikka koko
jopa 100
n
kk koroton
makuuhuone,
ta ja kuluton
saat
ta maksua
ikaa*.

111 €

48+

sivuilta 6

4 ja 5.

Painosmäärä ja alue

Yhteensä noin 30 000 kpl – Kaarina,
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1 palsta............................44
2 palstaa..........................92
3 palstaa....................... 140
laukkuun
4 palstaa....................... 188
Kiintoaukeama
Morpherin voi taittaa mukaan laukkuun,
5 palstaa....................... 236
ja Lumos parantaa näkyvyyttä. Esittelyssä
Leveys........................... 780
mm pyöräilykypärät.
uuden sukupolven
6 palstaa....................... 284
Korkeus........................ 525 mm
8 palstaa....................... 380
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Ilmoitusvaraukset
ja tiedustelut

Pekka Järviö .........................................02 269 4303
Marjo Kontio .......................................02 269 4658
Tiina Koskinen ....................................02 269 4234
Pasi Niiranen .......................................02 269 3327
Pauliina Paakki ....................................02 269 3217
Joni Suvanto ........................................02 269 3557

Palstaleveydet

6Lue lisää sivuilta 6 ja 7.

menovinkkejä
sivuilta

AVOINNA 24H

Painopinta-alat ja palstaleveydet
Leveys........................... 380 mm
Korkeus........................ 525 mm
Kypärä
Etusivun kork............. 480 mm
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Diploma
t Dream
-moottorisänky,
180 x 200
cm, 3.190
€ 60 erässä:
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53,16/kk
€
Sisältää
SL 1
Kuvan pääty -sijauspatjan ja
tammijalat.
lisävaru
Kampan
ja päättyy ste.
30.11.

päivää 6. joulukuuta. Päivän aikana järjestetään muun muassa konsertteja ja
tanssiaisia.
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Perushinnat

asioita. Se on myös työ, josta saan
tymisvalmiudessa. Laji vaatii niin leipäni, enkä ole koskaan mitään
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Sen ei pitäisi olla vain Helsingissä,
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-syntymäpäiviä ja sirkusfitness- vaan eri puolilla Suomea tapahtreeniä kaikenikäisille. Suomen tuvaa. Jotain sirkuksen asemasta
lisäksi Pauliina ja Slava nähdään kertoo sekin, että Suomessa on
tällä hetkellä muun muassa oop- monta kaupunginteatteria, mutta
peratuotannossa Berliinissä.
ei yhtään kaupuginsirkusta.
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kaiken yhden kortin varaan ja
onnistui. Hänestä tuli ensimmäinen suomalainen, joka pääsi
Montrealin sirkuskouluun. Heti
valmistuttuaan hänet palkattiin
Cirque du Soleil’n trapetsiryhmään, mistä löytyi myös puoliso,
mestariakrobaatti Slava Volkov.
Pauliinalle ja Slavalle sirkus ei
ole vain leipätyö vaan elämäntapa. Kunnossa pysyminen vaatii
kovaa harjoittelua sekä kurinalaista elämää. Onnistuneen sirkusnumeron taustalla on jopa 12
000 tuntia harjoittelua.
– Tällä tasolla on harjoiteltava
täyspäiväisesti, jotta pysyy esiin-
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nettomuutta setonta joululauluuvaa rallattelua.”
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Lukion jälkeen Pauliina laittoi
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Viime vuosina Pauliina on laajentanut sirkusosaamistaan lavoilta tutkimuksen puolelle. Hän
valmistuu ensi keväänä Turun
yliopistosta kulttuurihistorian
maisteriksi. Gradussaan Pauliina käsittelee 1800-luvun naistaiteilijuutta ja naistähteyttä
kolmen esimerkin kautta.
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