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PULSSI

ENOKSIM
JYVÄSKYLÄ
Perinnetyön taitajien työnäytök-
siä kävelykadulla (entisen Aivian
edustalla) to ja pe 19.8.-20.8. klo
11-17. Esitellään kuinka tuohi tai-
puu ja katajasta syntyy veitsi.
Puistosoitot to 19.8. klo 18.30
yhteislauluilta Mäki-Matin perhe-
puistossa, vetäjinä Mäntyset.
Viitaniemen liikennepuisto (Ee-
ronkatu 15) avoinna ma-pe klo
12-18, la klo 12-15 31.8. saakka.
Puisto on tarkoitettu 4-12- vuo-
tiaille vanhempiensa vastuulla.
Ryhmien ajanvaraus valvojalta, ei
pääsymaksua. Puh. 1321 535.
Iltatorin päättäjäiset Kauppato-
rilla to 19.8. klo 16-20. Klo 16 tu-
tustuminen ystävyysseuroihin
mm. Ranska, Viro ja Sveitsi. Klo
16-18 haitarimusiikkia, klo 18
Seitsemän hunnun tanssi esiintyy
ja klo 19 serenadeja.
Puistotorin tenniskenttä avoinna
joka päivä klo 8-21. Tennisva-
raukset leikkipuistosta puh.
610 893.
Rullaluistelun jatkokurssi to
19.8. klo 18-20.15 Tourulassa.
Keskitytään osallistujien tekniikan
hiontaan, opetellaan uutta ja tutus-
tutaan rullaluistelun eri lajeihin
mm. sauvarullaluisteluun. Lisä-

tied. ja ilm. p. 0600-1-5252 (2,95/
min + ppm. ma-pe klo 11-17).
Seuraavat kurssit to 26.8. Basic1
ja High performance. Järj. K2
Skate College.

JYVÄSKYLÄN MLK
Kuikan lavalla pe 20.8. klo 19
Keski-Suomen Maaseutukeskus ja
Kuikan PVY järjestävät Eloriehan
ja eloiltamat. Vapaa pääsy.

KARSTULA
Suojan elokuvat pe 20.8. klo 19
Matrix. -K16-, kesto 2 h 15 min,
liput 30 mk.

KORPILAHTI
Korpilahden satamassa pe 20.8.
klo 19 Korpilahden kesäteatterin
esitys Kyttyräselkä. Liput 50/25
mk, ryhmät yli 20 henkeä 45/20
mk. Tied. Kari Lahtinen 0400-
542 286.

MUURAME
Saunakylä avoinna suurajovii-
konloppuna klo 10-18 sekä 31.8.
avoinna ryhmiä varten.

PIEKSÄMÄKI
Kanttila Soi lauluilta (Vilhulan-
tie 5, Naarajärvi) pe 20.8. klo 19
Amfissa. Laulattajana Pieksämäen

kamarikuoro, säestäjänä Pieksä-
mäen Harmonikkakerho. Sateen
sattuessa Kanttilan salissa. Vapaa
pääsy.

PYLKÖNMÄKI
Kahdeksas Sakun hölkkä pe
20.8. klo 19. Sarjat: Naiset YL, 35
v., 45 v. 7 km. Miehet: YL, 35 v.,
45 v. 7 km, hölkkäsarja 7 km, T/P
8-10 v. 1,7 km, T/P 12-14 v. 3
km. Alle 6-vuotiaille oma karkki-
lenkki 300 m. Ilm. paikan päällä.
Osanottomaksu 40 mk, nuoret 20
mk. Lähtö ja maali urheilukentäl-
lä. Tied. Aija Mäkinen puh. 040-
704 8309.

SAARIJÄRVI
Kaupungintalolla (Sivulantie 11)
Raili Korpelan akvarelleja, poslii-
nimaalauksia ja ikoneita 20.8.
saakka. Avoinna ma-pe klo 9-
15.30. Vapaa pääsy.

URHEILU
Kantri-rivitanssien alkeiskurssi
Keski-Suomen Viihdekeskuksella
keskiviikkoisin 8.9.-29.9. yht. 4
tuntia. Tavoitteena on oppia rivi-
tanssien perusaskelsarjoja. Ilm.
Eliisalle ilt. puh. 263 742. Järj.
Grainville Country Dancers.

Keskisuomalainen

Suomen suurin iskelmälaulu-
kilpailu Lavatähti alkaa tuottaa
tulosta myös kansainvälisesti.
Lavatähti Marko Tuovinen on
selviytynyt alkukarsinnasta 14
finalistin joukkoon Turkin Pa-
mukkalessa pidettävässä laulu-
kilpailussa.

Ammattipiireissä Tuovista pi-
detään voimakasäänisenä ja
vahvasti tulkitsevana laulajana,
joka osaa myös esiintyä. 

Tuovisen sinkku Kolme toivo-
musta on soinut tiheään ra-

dioaalloilla. Pamukkalessa hän
esittää tulevalta levyltään Kari
Litmasen ja Turkka Malin lau-
lun Maalaan taivaan tähdin se-
kä festivaalijärjestäjien 22 lau-
lun listalta valitsemansa sävel-
män. 

Pamukkalen musiikki- ja kult-
tuurifestivaali on 17.-21 syys-
kuuta. Matkalle lähtee myös La-
vatähti-kapellimestari Juha Ve-
näläinen.

Kotimaassa Marko Tuovinen
nähdään alkusyksyn aikana mm.
TV1:n uudessa nostalgiasarjassa
Mikä menneisyys!

Marko Tuovinen
kilpailee Turkissa

Keskisuomalainen

Toivakkalainen Arja Korise-
va viettää tänä vuonna 10-vuo-
tistaiteilijajuhlaansa, joka hui-
pentuu marraskuun 27. päivänä
pidettävään juhlakonserttiin
Helsingissä. Enkelin silmin -
konsertti kuullaan Hartwall
Areenalla.

Konsertissa on tavoitteena, et-
tä keskisuomalaisuus näkyy ja
kuuluu myönteisessä hengessä.
Keskisuomalaiset pääsevät juh-
lan kunniaksi paikalle omalla
konserttijunalla.

— Tavoitteena on saada ju-
naan hieno yhteishenki. Vaikka
mukaan ilmoittautuvat seurueet
olisivat pieniä, yhdessä saamme
aikaan mahtavan tunnelman, us-
koo konserttijunan puuhamies
Vesa Walden Festago Oy:stä.

Konserttijunaan mahtuu 1 000
henkeä.

— Ensimmäiset paikkava-
raukset on jo tehty. Marraskuun
viimeinen viikonloppu on
suosituin aika viettää pikkujou-
luja, ja konserttijuna onkin mai-
nio pikkujoulumatka yrityksille
ja yhteisöille, Walden sanoo.

Junassa konserttimatkalaisia
viihdytetään musiikilla ja pikku
purtavalla. Myös Arja Korise-
van fanclub on mukana.

Juna lähtee liikkeelle iltapäi-
vän kynnyksellä ja pysähtyy
Jämsässä. Tarvittaessa se poimii
konserttiväkeä myös Tampereel-

ta ja Hämeenlinnasta.
Arja Korisevan juhlakonsertin

vieraina ovat Laura Voutilai-
nen ja Marco Bjurström sekä
pianotaitelija Jouni Somero se-
kä yllätysesiintyjiä. Lavalla näh-
dään myös Korisevan oma For-
tuna-orkesteri ja Step Up -tans-
sijat.

Konserttijunapaketteja myy
Festago Oy, puh. 449 8616.

Keski-Suomesta oma juna
Korisevan konserttiin

HELI VÄISÄNEN

Arjan fanit pääsevät juhlakon-
serttiin omalla junalla.

PARI VUOTTA SITTEN Oulu hurmasi kahdessa viikossa niin,
että kehuin lehdessä. Kerroin, kuinka Madetojasalin vahti-
mestari kaappasi turistit pihasta tutustumaan taloon. Kir-
jaston virkailija antoi työtoverille musiikkilainoja ilman
henkilötodistusta, koska muisti tämän Jyväskylän kirjas-
tosta. Ja hyvämuistinen baarimikko muisti, mitä seurueen
naisjäsen oli juonut neljä kuukautta aiemmin.

SUUNNISTIN PERHEEN KANSSA loppukesällä taas Ouluun.
Tietomaat, kävelykeskustat, sillat ja pyöräilyreitit olivat
tallella. Mutta tällä matkalla tuli myös kylmää vettä.

Yhtenä päivänä kävimme Hailuodossa, jonne on 7 kilo-
metrin merimatka lautalla. Katselimme saaren ulkoreunalla
Marjaniemessä tuulen voimistumista. Nuorimmainen yritti
uimaan tyrskyihin, mutta kääntyi takaisin kun myrskyn
lennättämä hiekka pisteli ihoa. Myrskyn vuoksi niemen
kolme tuulivoimalaa pysäytettiin.

LÄKSIMME KIIREELLÄ kohti Oulua. Paluulautan kyydissä
oli 30—40 henkilöautoa ja tukkirekka. Ihailin nuorimmai-
sen kanssa lautan keulasta aaltojen kasvua, kun ajoimme
saaren suojasta merelle. Vastaan tullut toinen lautta kulki
vastamyrskyyn. Sen keulaan osuneet aallot pärskivät niin
korkealle, että vesi kasteli autot ja lensi kuorma-auton la-
vakontin yli. Pysyimme kuivana, koska ajoimme myötä-
tuuleen. Ihailimme vastaan ajaneen lautan korkeaa peräaal-
toa, joka vyöryi myrskyaaltoja vastaan. Kun se osui laut-
tamme keulaan, vesi pärskähti korkealle ja putosi niskaam-
me. Kastuimme likomäriksi.

ILLALLA OULULAISESSA PIZZERIASSA vaimon pizzasta löy-
tyi vajaan sentin pituinen lasinkappale. Myyjä kirjoitti
muistoksi 150 markan ostokortin.

Illalla kävimme hotellissa kahvilla ja nuorimmainen joi
limsaa. Limsa oli kuin huonosti värjättyä vettä. Kun tytär
valitti, tarjoilija selitti juoman tulevan tiivisteenä ja että nyt
ei parempaa ole. Korvaukseksi hän toi toista merkkiä, joka
oli tullut pullossa.

PEKKA TIIHONEN

Kylmää vettä
niskaan Oulussa

Impulssi

NEW YORK
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Suomessa äskettäin vieraillut
poikabändi Backstreet Boys rik-
koo railakkaasti lipunmyyntien-
nätyksiä kotimaassaan Yhdys-
valloissa. 

Yhtyeen 53 konsertin syys-
kiertue myytiin loppuun yhdessä
tunnissa, kertoi USA Today -
lehti tiistaina.

Bäkkäreiden fanit olivat no-
peimpia Alabaman osavaltion
Birminghamissa, missä tiketit
vanhenivat kassalla vain 18 mi-
nuutin ajan. 

39 osavaltiota kattava koti-
maan kiertue alkaa 14. syyskuu-
ta Floridasta ja päättyy joulu-
kuun alussa.

Huippusuositun popviisikon
toukokuussa julkaisema albumi
Millennium löytyy jo 12 miljoo-
nasta kodista kautta maapallon.
Suomenkin albumilistalla levy
on viihtynyt 13 viikkoa. 

Tällä hetkellä Backstreet Bo-
ysien pitkäsoitto on listan kol-
mostilalla.

53 konserttia
myytiin
tunnissa

JYVÄSKYLÄ
Kirsi-Marja Kukkohovi

Ralliviikko starttasi Jyväsky-
län kävelykadulla keskiviikko-
na, kun maailman ensimmäinen
kävelykadulla ajettava ralli ju-

listettiin alkaneeksi. Kamppailu
oli kova, ja sunnuntain loppukil-
pailun paikasta taisteltiin tosis-
saan. Loppukilpailun voittaja
pääsee nimittäin seuraamaan
F1-kisaa Monzaan. Kilpailijoita
oli 6-vuotiaasta aikaihmisiin.

Hurjan väännön jälkeen kes-
kiviikon alkuerän voittajaksi
selviytyi jyväskyläläinen Ismo
Tuukkanen. Hänelle radio-oh-
jattavien pikkuautojen ajaminen
oli jo ennestään tuttua, sillä hän
omisti aikoinaan itse samanlai-
sen auton. Hän ei ollut kuiten-
kaan hetkeen harrastanut tou-
hua, joten alkuerän voitto tuli
pienenä yllätyksenä.

— Olisin luullut, että täällä
olisi ollut kovempia vastustajia,

Tuukkanen totesi.
Sunnuntain loppukilpailusta

Tuukkanen ei aikonut ottaa
stressiä. Hän myi oman radio-
ohjattavan autonsa kuukausi sit-
ten, joten harjoitteleminenkaan
ei onnistunut.

— Olisihan se tosi mahtavaa,
jos pääsisin lähtemään
Monzaan, Tuukkanen hymyili.

Myöskään oikea ralliautoilu
ei ollut Tuukkaselle outoa.

— On sitä joskus tullut kiidet-
tyä jäärataa pitkin, Tuukkanen
totesi.

Radio-ohjattavien autojen ral-
likilpailuun voi osallistua kuka
tahansa. Alkueriä järjestetään
joka päivä sunnuntaihin asti, jol-
loin kamppaillaan loppukilpailu.

Rokkenrollia ja
moottoripyöriä

Jyväskyläläiset Riitta Sassali
ja Jarno Hynynen eivät ehti-
neet näkemään keskiviikon RC
Rallyn alkuerää, mutta kertoivat
tulevansa torstaina uudelleen.

— Hieno juttu, kun tällaista
järjestetään. Voisi kai tätä itse-
kin kokeilla, Hynynen tokaisi.

Molemmat Sassali ja Hyny-
nen pitivät Jyväskylän ralliviik-
koa tervetulleena tapahtumana.

— Tämä on hyvää mainosta
Suomelle. Oheistapahtumat ovat
kivoja, niin ettei kaikki ole pelk-
kää rallia, nuoret pohtivat.

RC Rallien jälkeen illemmalla
vietettiin kävelykadulla vielä

kunnon ralliavajaisia. Lavalle
nousivat tällöin muun muassa
taikuri ja tangokuningas.

Tänään kävelykadulla näh-
dään sixties-henkinen pukunäy-
tös kello 12 ja kello 16.30. Puo-
leltapäivin alkaa myös vanhojen
moottoripyörien näyttely. 

Kello 13 ajetaan taas Toyota
RC Rallyn alkukilpailuja. Kello
14 on vuorossa 50-luvun rok-
kenrollia.

Illemmalla kello 19 Carlos
Sainz, Didier Auriol ja Pasi
Hagström vierailevat Toyotan
pisteellä. Päivän kruunaa iltata-
pahtuma A hard day`s night, jo-
ka alkaa kello 19. Tällöin ohjel-
massa on hittimusiikkia niin 60-
kun 90-luvultakin.

Jyväskylän kävely-
kadulla nähtiin
hurjaa kamppailua
ja vauhtia, kun
Toyota RC Rallyn
alkuerät lähtivät
käyntiin.

KEIJO VALKONEN

Radio-ohjattavat ralliautot kiitävät radalla kuten oikeat ralliautot. Välillä mennään ympäri katolleen, mutta sitten matka taas jatkuu. Loppukilpailun voittajaa odot-
taa matka Monzaan F1-kilpailuun.

Pikkuautot rallasivat
rivakasti kävelykadulla 

Onnea 1 v. Maritalle!

Tv. Äiti,
Isä,

Mummo
ja

Pappa

Pikku-Sinttu
1 v. 19.8.1999

Rakkaudella onnitellen:
Äiti, isi ja Jehu

mummot ja papat

65 vuotta tänään.
Armas puoliso,

arvostettu isämme
ja hauska isoisämme

JUHANI NYSTRÖM
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Tässä vasta missin alku!
Nea-Marika 18 v. täyttää.

ONNEA 19.8.-99 johdosta
T. Äiti, Juha, Eva ja Peke


