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Konginkankaan kyläyhdistys ry

Kömin teatteri tar-
joilee tänäkin ke-
sänä aimo tuja-
uksen maalais-
komediaa. Kon-

ginkankaan kesäpäivi-
en yhteydessä ensi-iltansa 
saava Poikamiehen pesä-
puu on riemastuttava tari-
na mopojen ja naisten pa-
rissa viihtyvästä poikamie-
hestä, Immusta.

– Parituntinen vierähtää 
nopeasti ja nauramaan-
kin pääsee ihan kyllikseen, 
pääroolissa esiintyvä Heik-
ki Pasanen vakuuttaa.

Liimattalan Riihikahvio 
tarjoaa Matti Wanteen kä-
sikirjoittamalle ja Kari Kai-
janahon ohjaamalle näy-
telmälle oivan ympäristön. 
Katsomo on liki näyttämöä 
ja mikä parasta, kesäsateet 
eivät yleisöä vihmo. 

Katettuun katsomoon 
mahtuu kerralla noin 120 
ihmistä ja lippuja uskotaan 
riittävän jokaiseen näytök-
seen vielä ovelta. Ennak-
koonkin paikan voi toki it-
selleen varata.

– Onhan meillä ollut bus-
siryhmiä aina Kaarinas-
ta saakka, mutta eiköhän 
kaikki aina mukaan mah-

du, Pasanen ennakoi.
Esitystahti on tällä kertaa 

aiempaa tiukempi. Kym-
menen näytöstä vedetään 
läpi kahdessa viikossa. 

  – Parempi näin. Tämä on 
kuitenkin meille kaikille 
pelkkä harrastus ja nyt eh-
dimme itsekin kesän viet-
toon, pääsankari tuumaa 

kaikkien yhdeksän näytte-
lijän puolesta.

Kesäteatterin leppoi-
saa meininkiä katsellessa 
unohtuukin usein, että ta-

kana on harjoitustunti poi-
kineen. Kömiläiset aloitti-
vat Poikamiehen pesäpuun 
työstämisen maaliskuun 
alussa.

– Kolme kertaa viikossa 
ollaan treenattu. Pikkaisen 
on vielä hiomista, mutta ai-
kataulussa ollaan ja ensi-il-
taan mennessä on varmas-
ti jo valmista, Heikki Pasa-
nen uskoo.

Juuri nyt näyttelijöiden 
mahan pohjassa jäytää 
jännitys, joka laukeaa vas-
ta muutaman esityksen jäl-
keen.

– Yleisö on se tärkein 
kriitikko.Kun ihmiset tyk-
käävät, on tunnelmaa vai-
kea kuvailla. Se on juuri se 
juttu, joka saa lähtemään 
tähän hommaan mukaan 
aina uudestaan.

Poikamiehen pesäpuu 
Kömin kesäteatterissa 
28.6.–14.7. Käsikirjoitus 
Matti Wanne, ohjaus Kari 
Kaijanaho, musiikki Jukka 
Vehkala. Rooleissa Heikki 
Pasanen, Matti Turpeinen, 
Henna Turpeinen, Eija Va-
koniemi, Esko Korjonen, 
Anja Tossavainen, Päivi 
Leppänen, Matti Hytönen, 
Kari Hytönen. Esitysajat 
osoitteesta www.kominte-
atteri.fi.

Jarmo Väisänen

Poikamiehen pesäpuu löytyy Riihikahviosta

Heikki Pasanen urakoi Kömin teatterin kesänäytelmän pääroolissa kahden viikon ajan.

JaRmo Väisänen

www.k-citymarket.fi

Kaupan päälle hyvä mieli!

ÄÄNEKOSKI
Työskintie 3, puh. 010 538 2500 

MA–PE 8–21, LA 8–18, SU 12–18

harri.piilonen@konehuoltopiilonen.com

Teollisuuskatu 32, 
Äänekoski

Puh. 040 187 7221

• Hydrauliikkaletkujen vaihto- ja huoltotyöt
• Hydrauliikkatarvikkeet • Voiteluaineet
• Traktori- ja maatalouskonehuolto

www.metsakeskus. /metsapalvelut

metsäpalvelut

Metsäkeskuksen
METSÄPALVELUT 
asiantuntija 
palveluksessasi

• metsäsuunnitelmat
• tien perusparannus

• yksityistiepalvelut
Kysy lisää

Mervi Juntunen, puh. 050 436 8257
Erkki Rautiainen, puh. 0400 344 833 
etunimi.sukunimi@metsakeskus. 

 

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 10-17, 
la 10-14

Matti Laulainen
040 353 7130Kotakennääntie 34, Äänekoski

Tule keskustelemaan kanssamme puukaupoista ja 
metsänhoidosta Kyläyhdistyksen kesäpäivään la 
29.6. klo 10-14 Konginkankaan torille. 

Serla-tarjouksia, arvonta, mahdollisuus tutustua 
uuteen Taimiturva-palveluun! METSÄ GROUP. METSÄ-
OMAISUUTESI HOITAJA.

NYT ON METSÄSI 
MARKKINAT! 

Ostokeskus Äänekoski
p. 522 191,

ma–pe 9–18,  la 9–14

Ostokeskus, Äänekoski, p. 522 191, 
ma-pe 9-18, la 9-14

LAINOPILLISET 
PALVELUT

Kauppakirjat, perunkirjoitukset, pesänselvitykset, 
perinnönjaot, ositukset ja testamentit.

puh. 040 517 0573

Notariaattipalvelu Satu Vainiontaus 
Tmi

Veli-Pekka Hänninen
www.velpek.com


