www.syvanniemi.fi
Syvänniemen kyläyhdistyksen tiedotuslehti 1/2014
Tavataan tapahtumissa, tullaan tutuiksi!

Syvänniemen kyläyhdistys ry:n hallitus vuonna 2014:
pj. Maigi Korhonen (maigi.korhonen@gmail.com), vpj. Janne Nuutinen (janne62.nuutinen@gmail.com) siht. Timo Kokkonen (timokokkonen@hotmail.com), talous Johanna Karhunen. Hallituksen jäsenet: Tuula Karhunen, Markku Kankkunen, Ismo Vepsäläinen, Pia Hakkarainen, Anna-Kaisa Putkonen ja Riia Antikainen. Varajäsenet Eeva Partanen ja Katja Puuronen
Liity kylän sähköpostilistalle (syvanniemen.kylayhdistys@gmail.com) ja saat ajankohtaista tietoa tapahtumista!
Uusi toimintavuosi 2014 on lähtenyt Syvänniemellä vauhdilla käyntiin. Kyläyhdistyksen hallitukseen saatiin uutta energiaa viiden uuden jäsenen myötä. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa on kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Kyläyhdistyksen toiminnan tarkoitus on kylän palvelujen säilyttäminen, asukasviihtyvyyden lisääminen sekä kylän kehittäminen ja kylähengen ylläpitäminen. Lapset ja nuoriso sekä heidän toimintaedellytysten turvaaminen ovat etusijalla pyrittäessä
järjestämään toimintoja ”vauvasta vaariin”.
Hallituksen toiminnan tavoitteet 2014 ovat mm. yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa tonttitarjonnan lisäämiseksi, aloittaa selvitystyö Syvänniemen uimarannan kunnostuksesta/laajennuksesta, järjestää perinteiset kylätapahtumat sekä latu- ja liikuntaverkoston ylläpito. Lisäksi Syvänniemi on mukana valtakunnallisessa kylämatkailuhankkeessa. Hankeen kakkosvaihe päättyy
31.12.2014.
Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua tukevien yhdistysten yhteistä ponnistusta matkailun kehittämiseksi: kylän omat vahvuudet kootaan yhteen. Kylämatkailun tavoitteena on matkailun muuttaminen maaseudun
kylissä kohti tuottoisaa liiketoimintaa, kylien elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Lisätietoja kylämatkailusta
http://www.lomalaidun.fi/kylamatkailu tai Eevalta.
Ehdotuksia/ajatuksia kylän toiminnan kehittämiseksi voi lähettää sähköpostilla syvanniemen.kylayhdistys@gmail.com tai jättää
ehdotuksen kyläkaupalla olevaan kyläyhdistyksen palautelaatikkoon.
Perinteiseen tapaan kyläyhdistys julkaisee kylän tiedotuslehteä ”Sykähdys”. Sykähdys julkaistaan jatkossa sähköisessä muodossa, paperiversio toimitetaan Syvänniemen kyläkaupalle ja Karttulan palvelupisteeseen. Kevään ja kesän tapahtumien lisäksi
kerromme vuoden ensimmäisessä numerossa nuorisotoiminnasta, kylämme salibandy-joukkueesta, lastenteatterista, kylällä
järjestetystä käsikirjoituskoulusta yms.
Kyläyhdistyksen toiminta on jaettu
toimintaryhmiin. Toimintaryhmissä on
nimetyt vetäjät joko kyläyhdistyksen
hallituksesta tai sitten hallituksen ulkopuolelta.
Toimintaryhmän ajatuksena on edistää
kylän toiminta kukin omalla sarallaan.
Toimintaryhmät luovat itselleen vuosikohtaiset tavoitteet, jotka hallitus hyväksyy.
Kevään ja kesän aikana kylällä on eri
toimijoiden järjestämiä tapahtumia,
joista tarkempia tietoja seuraavalla
kahdella sivulla. Toivottavasti jokaiselle
jotakin ja joillekin pikkusen enemmän.
Lisäksi odotamme kyläläisiä mukaan
toimintaryhmiin. Innostuksesi voi ilmoittaa kyläyhdistyksen sähköpostiin:
syvanniemen.kylayhdistys@gmail.com.
Syvänniemen toimintaryhmät v. 2014
Syvänniemen kyläyhdistys toivoo kaikille tapahtumatäyteistä kevättä ja kesää. Tavataan tapahtumissa, tullaan tutuiksi!
Maigi Korhonen, puheenjohtaja, Syvänniemen kyläyhdistys ry

KEVÄÄN JA KESÄN 2014 TAPAHTUMIA - merkkaa kalenteriisi ja tule mukaan!
Syvänniemen kyläyhdistys ry tapahtumat ja toiminta kevät/kesä 2014
KAIKENIKÄISTEN VAPPUTAPAHTUMA ke 30.4.2014 klo 18.30 Syvänniemen Hermannitalolla. Tarkempi ohjelma seurakunnan tapahtumissa.
Kyläyhdistyksen KEVÄTKOKOUS to 15.5.2014 klo 18.30 Eevantalolla. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvit klo 18.00 alkaen.
MAASEUTURETKIPÄIVÄ Syvänniemellä ja Punnonmäellä la 7.6.2014 klo 10 alkaen


Takakonttikirppis ja rompetori Syvänniemen satamassa la 7.6. klo 10 -13. Myyntipaikat ovat ilmaisia (tiedustelut
Jannelta puh. 0500-934 161). Ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Kyläkaupalla tarjouksia. Synne-järvilautta risteilee. Testaa
Seikkailun maasto- tai perinnepyöriä Syvänniemen upealla liikuntareitillä.



Avoimet ovet Mäkelän Highland-tilalla Punnonmäellä la 7.6.2014 klo 11 – 16. Maa- ja kotitalousnaisten buffetista
haikkumakkaraa, muurinpohjalettuja, kahvia, mehua. Tilan omasta pikku lihapuodista lihaherkkuja kotiin viemisiksi.
Eläinten esittelyä, tutustumista highland-karjatilan arkeen, talutusratsastusta.

SYVÄNNIEMEN JUHANNUS pe 20.6.2014 klo 19.00 Syvänniemen rannassa. Kokko sytytetään klo 20.00. Mukavaa yhdessäoloa, haitarimusiikkia, pientä ohjelmaa. Myynnissä kahvia, virvokkeita, lettuja, makkaraa, tikkupullaa. Synne-järvilautta risteilee
kokkoalueelta. HUOM. Hermannitalon edessä olevalle juhannuskokkopaikalle saa tuoda oksia ja luonnosta kaadettuja puita,
mutta ei rakennus- tai muuta jätettä. Ilta jatkuu KARAOKELLA Eevantalolla klo 21 alkaen. Järj. Syvänniemen kyläyhdistys ry.
TEATTERIKAHVILA 9.7 – 9.8.2014 teatteri Hermanni esitysten yhteydessä. Syvänniemen kyläyhdistys järjestää totuttuun tapaan teatterikahvilaa Hermanni ja Aleksandra -kahviloissa. Tule mukaan iloiseen kahvilaporukkaamme! Mukaan voit lähteä
pienelläkin panoksella. Osallistumalla muutamien näytöksien kahvituksiin sinulla on oiva tilaisuus tutustua kyläläisiin sekä teatterin tekijöihin. Myös nuoret (15-18 v.) ovat tervetulleita mukaan talkooporukkaan, talkootyöstä kirjoitamme nuorille arvokkaan
talkootyötodistuksen. Tervetuloa kuuntelemaan lisää teatterikahviosta ja maistelemaan kesän tuotevalikoimaa ti 17.6.2014 kello 18.00 Hermannitalolle. Lisätietoa Maigi Korhonen, puh. 044-0137927, s-posti: maigi.korhonen@gmail.com.
KESÄN JATKOT - RANTATAPAHTUMA la 10.8.2014 klo 10-14 Syvänniemen satamassa. Tervetuloa myymään, ostamaan
tai viettämään toiminnallista kesäpäivää kauniiseen järvimaisemaan. Satamassa tuotetori ja kirppis. Ohjelmaa koko perheelle.
Water Route melonta- ja soututapahtuma rantautuu Syvänniemelle su 10.8.2014 iltapäivällä. Järj. Syvänniemen kyläyhdistys
ry

Kutan kalastajat ry toimintaa kesällä 2014
Perhokerho tiistaisin neljä kertaa, alkaen 15.4.2014 klo 18.00. Sopii aloittelevallekin, omia välineitä et tarvitse - ota mukaan
kuitenkin, jos sidontatarvikkeita omistat.
Katiskakurssi la 10.5.2014 klo 9 – 15 Hermannilla. Sitova ilmoittautuminen 2.5 mennessä maksamalla kurssimaksu yhdistyksen tilille Nordea FI74 1078 3000 2616 84. Viestikenttään Osallistujan nimi, katiskakurssi 2014. Kurssimaksu 40 euroa, johon
sisältyvät yhden katiskan tarvikkeet. Omin tarvikkein osallistumismaksu 10 euroa. Lisätietoa: kauko.kauhanen@kuopio.fi
Perhokalastusretki Nokisenkoskelle la 24.5.2014 Lähtö yhteiskyydein Hermannin pihasta klo 9. Kalapaikan sivut ja lupatietoa: http://nokisenkoski.fi/. Ilmoittaudu: kauko.kauhanen@kuopio.fi
Laituripilkkikisa Takakonttikirppiksen yhteydessä la 7.6.2014. Perinteinen Kuttalaiturin mestaruuskilpailu lapsille. Välineet ja
syötit paikan päältä, ei osallistumismaksua, osallistujat palkitaan tavalla taikka toisella.
Nuorten kalastusleiri Tervon Manginniemessä (Kolun kanavan lähistöllä) 5. – 6.7.2014. Lähtö Hermannitalolta la 5.7 klo
10, paluu sunnuntaina omaan tahtiin. Osallistumismaksu 10 euroa/lapsi, aikuiset saattajat pääsevät mukaan silmälläpitovastuulla. Seuran puolesta hankitaan perusevästä ja laaditaan mehevä kalaruoka. Kalastusta, uintia ja leppoisaa yhdessäoloa. Välinetietoutta, heittämisen tekniikkaa ja solmuoppia. Kalan käsittelytaidon jalostamista. Leirimaastossa yövytään teltoissa, mukaan: teltta, makuupussi, lämmintä vaatetta. Omat kalastusvälineet (onki, virveli ainakin). Ruokailuvälineet, evästä. Ilmoittaudu
toukokuun loppuun mennessä spostilla: kauko.kauhanen@kuopio.fi. Seuraa ilmoitustauluja, tarkempi ohjelma ilmestyy kunhan
paikka on vakoiltu.

Nousun tapahtumia kesällä 2014







Koko perheen ulkoilupäivä la 17.5. 2014 klo 10 – 14 Hermannitalon ympäristössä. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan
myöhemmin.
Jalkapalloa, alakouluikäiset, sunnuntaisin klo 17.00, ohjaajana Jari Oinonen (ilmoitellaan, kun Syvänniemen nurmikenttä pelikunnossa)
Jalkapalloa, aikuiset + yläkouluikäiset, maanantaisin klo 18.00.
Yleisurheilukisoja kaikenikäisille torstai-iltaisin 5.6, 26.6. ja 14.8. klo 18.00 Syvänniemen urheilukentällä
Beach-volley turnaus la 2.8.2014 klo 10.00, Syvänniemen uimarannan kentällä
Tanen muistojuoksu Multisport-kisan yhteydessä la 30.8.2014

Lisäksi osallistumme vapunaattona 30.4.2014 Hermannilla järjestettävään vappujuhlaan paistamalla makkaraa ja 7.6.2014 takakonttikirppis-tapahtumassa paistamme lettuja kaupalla ja olemme mukana Kesän jatkot -tapahtumassa 10.8.2014.

Kallaveden seurakunnan toiminta kesällä 2014
Kaikenikäisten vapputapahtuma ke 30.4.2014 klo 18.30 Syvänniemen Hermannitalolla. Kahvio, lasten toimintapisteet, kasvomaalaus ja makkaranpaisto auki klo 18.00 alkaen. Ohjemassa mm. Syvänniemen koululaisten esiintyminen, koomikkopappi
Sampsa Simpanen, yhteislaulua ja Jouni Oksmanin yksinlaulua, Arvontaa. Tapahtuman järjestää Kallaveden seurakunta yhteistyössä Syvänniemen yhdistysten kanssa.
Miesten lenkkipiiri jatkuu keväällä 2014 Karttulan alueella. Kokoontumiset tiistaisin klo 17.30 – 21.00 seuraavasti: 22.4.2014
sekä 6.5.2014 Rytkyn leirikeskus, 20.5.2014 Syvänniemen pappila ja rantasauna, 3.6.2014 Saittajärvellä Kauhasen rantasauna. Lisätietoja Tauno Salmi (tauno.salmi@dnainternet.net).
Syvänniemen kirkossa pidetään ensi kesänä pääsääntöisesti iltamessuja sunnuntaisin klo 18. Muutamana sunnuntaina messut
muilla paikkakunnilla:




Kyläkirkko Riuttalassa la 21.6.2014 klo 10, Syvänniemen kirkossa ei messua
Kansanlaulukirkko Riuttalassa su 13.7.2014 klo 10, Syvänniemen kirkossa ei messua
Airakselan kesämessu su 27.7. klo 12 Seurantalolla, Syvänniemen kirkossa ei messua

Tapahtumia Syvänniemen kirkossa:





Motoristikirkko su 1.6.2014 kantrigospel-tyyliin klo 15, kaikki tervetulleita (muutkin kuin motoristit)! Kirkkokahvit
Konsertti su 8.6.2014 klo 18, Pirjo Honkanen, sopraano, ja Anna-Mari Linna, säestys
Konfirmaatiomessu su 22.6.2014 klo 14 sekä su 3.8. klo 10
Iltamusiikki la 16.8. klo 18, Milja Markkanen, sopraano, Anne Keränen, säestys

Muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia:
Maukas Vappulounas Eevantalolla to 1.5.2014 klo 12.00, hinta 25€, lapset 7 - 12v 13€, 3-6v 6€
Herkullinen Äitienpäivälounas Eevantalolla su 13.5.2014 kattaukset klo 11.30 ja 13.30, hinta 29,50€, lapset 7-12.v 14€, 36v. 6€
Water Route melonta- ja soututapahtuma alkaa Tervosta pe 8.8. ja rantautuu Syvänniemelle su 10.8.2014 iltapäivällä, lisätietoja: http://www.waterroute.fi/ Tervetuloa Water Route -melonta- ja soututapahtumaan tälle historialliselle vesireitille. Tämä
on leppoisa retkitapahtuma, eikä kilpailua sallita edes kirkkoveneille. Vesistöt ovat maamme kolmanneksi karikkoisimmat.
Maarianvaaran kesäteatteri esittää kesällä 2014 Maiju Lassilan Kilpakosijat-komediaa. Teatteriesitys Syvänniemellä Hermannitalolla ma 14.7.2014 klo 19.00. Lippuvaraukset puh. 050 558 8578, info@maarianvaaranteatteri.net tai netissä
http://www.maarianvaaranteatteri.net/sivut/lippuvaraus.php
Multisport Syvänniemi 2014 järjestetään Syvänniemen Hermannitalolla la 30.8.2014. Multisport Syvänniemi on tarkoitettu
seikkailumielisille ja liikunnasta nauttiville. Multisport –tapahtumassa suunnistetaan rastilta toiselle juosten, pyöräillen ja meloen. Tapahtumaan osallistutaan kahden hengen joukkueissa ja valittavana on kaksi sarjaa; perus- ja kuntosarja. Hyväntuulisessa tapahtumassa osallistujat kilpailevat itseään vastaan ja palkinnot arvotaan. Lisätietoja:
http://www.syvanniemiseikkailu.com/multisport.php
Veikko Ahvenaisen ja haitariharrastajien esiintyminen Hermannitalolla ti 22.7.2014 klo 19.00.Syvänniemen Nousun buffetti.

TEATTERI HERMANNI ESITTÄÄ KESÄLLÄ 2014 laulunäytelmän ”RULLATEHTAAN ONNI”
Käsikirjoitus Marja Aira, ohjaus Mauri Saikkonen. Mukana esityksessä on myös live-bändi.
Teatteri Hermanni esittää kesällä 2014 kylän 1900 –luvun taitteen historiaan liittyvän laulunäytelmän RULLATEHTAAN ONNI .
Teatteri toimii suuressa kivirakennuksessa, ”Jugendlinnaksi” mainitussa Hermannitalossa.
RULLATEHTAAN ONNI, esitysaikataulu:
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3.8. klo 16.00
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6.8. klo 19.00

7.8. klo 19.00

9.8. klo 14.00

Esitykset ja väliaikakahvit sisätiloissa! Torikujalla käsitöitä ja muuta ostettavaa. Lippujen hinnat: 16€ aikuiset ja 7€ lapset.
Ryhmät, vähintään 16 henkilöä: 13€/7€. Lisätietoja: http://www.teatterihermanni.fi/.
Teatterimatkallenne suosittelemme lisäksi kylän historiakierrosta täydentämään teatteriesityksen antia. Varaukset ja tiedustelut: 044-270 8827.
Teatterin lisäksi tarjoamme ruokailua ja muita ravintolapalveluja, savusaunaa, majoitusta sekä järviristeilyjä. Varaukset ja tiedustelut: Maaseutuhotelli Eevantalo, 017-384 1470. Lisätietoja:http://www.eevantalo.fi/ja http://www.syvanniemiseikkailu.com/

VARAA LIPPUSI AJOISSA, VARMISTAAKSESI PAIKKASI! Varaustilanne: www.teatterihermanni.fi

Koulupäätös, miten jatketaan?
Kylän kannalta tärkeä päätös saatiin 10.3.2014 pidetyssä kaupunginivaltuuston kokouksessa. Valtuusto päätti, että Syvänniemellä säilyy päivähoito sekä esi- ja alkuopetus. Lisäksi päätöksessä todettiin, että lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi vaihtoehdot mahdollisesta uudesta päiväkoti- ja koulurakennuksesta Syvänniemelle, johon sijoittuisi päivähoito, esiopetus ja alkuopetuksen ryhmät.
Selvitys tehdään kaupungin omien tilojen soveltuvuudesta, nk. paviljonki-mallista, muualta siirrettävästä viipaleesta sekä vuokrausmahdollisuuksista.
Tämä on kylälle kompromissiratkaisu vuoden 2011 koulupäätöksen jälkeen. Kylällämme voimme kuitenkin olla ylpeitä siitä, että
ratkaisu on otettu hienosti vastaan ja olemme valmiita toimimaan aktiivisesti päätöksen toteutumiseksi.
Tältä pohjalta Syvänniemen koulutyöryhmä halua olla yhdessä kaupungin kanssa selvittämässä ja valmistelemassa vaihtoehtoisia, mahdollisimman hyvin molempia osapuolia palvelevia ratkaisuja.
Koulupäätöksen jälkeen Syvänniemen koulutyöryhmä on kokoontunut muutaman kerran. Jatkopohdintoja varten koulutyöryhmä
kävi tutustumassa myös yksityisiin ratkaisumalleihin Tiinan Taaperot ky:n päiväkodeilla, Lumikissa ja Tuhkimossa.
Lumikki on noin 50 paikkainen päiväkoti Vehmasmäessä, jossa ovat ryhmät: 1-4 v., 4-5 v. ja esikoululaiset. Päiväkoti Tuhkimo
toimii Hiltulanlahden koulun vieressä. Päiväkodissa on tilat esiopetukselle ja päivähoitopaikkoja 1-5 vuotiaille. Lisäksi tiloja
vuokrataan kahdelle kunnan perusopetusluokalle.
Tutustumisen tuloksena Syvänniemen koulutyöryhmä haluaa selvittää myös yksityisellä pohjalla toteutettavien ratkaisujen
mahdollisuudet, peruspäiväkoti ja 0-2 lk ala-aste ratkaisusta laajempaan monitoimitalomalliin. Monitoimitalomallissa voisi olla
kylää ja laajempaakin aluetta palvelevaa yritystoimintaa sekä etätyöpisteitä. Kyseisissä ratkaisumalleissa koulutilat investoija
vuokrattaisi kaupungille ja muut toiminnot hoidettaisiin yksityisin voimin.
Jos olet kiinnostunut rakentaja/rakennuttaja ja/tai mahdollisena päiväkodin yrittäjänä halukas selvittämään asiaa, ole yhteydessä Syvänniemen kyläyhdistyksen puheenjohtajaan (Maigi Korhonen,s.posti: maigi.korhonen@gmail.com tai puh. 0440137927).

Lastenteatterin harjoitukset alkaavat - haluatko mukaan?
Hermannin Lastenteatterikerho aloittaa valmistautumisen lokakuussa esitettävään lastenteatteriesitykseen. Tervetuloa kaikki
lasten teatterista kiinnostuneet lapset ja aikuiset mukaan torstaina 8.5.2014 klo 18 - 20 Hermannitalolle tutustumistapaamiseen.
Lasten Hermanni imaisee ensi syksynä lapsiyleisön mukaansa roskien seikkailuun uudessa ”Roskasakki ihan pihalla” näytelmässä, joka pohjautuu Tatu Kokon syksyllä 2014 julkaistavaan samannimiseen kirjaan. Näytelmän tarina on jatkoa viime
syksynä suuren suosion saaneelle Roskasakki ja kadonnut kulkunen –näytelmälle, jossa roskat ystävineen joutuivat jännittäviin
seikkailuihin. Tänä vuonna Roskasakkiin liittyy myös Koru, joka luovuttaa valtikan takaisin Torakalle ja taas on uusi seikkailu
valmis!
Näytelmän ohjaa tänäkin vuonna ”vanha tuttumme” Sari Siltavuori. Lisätietoja saat osoitteesta lasten.hermanni@gmail.com tai
Merja Järvikseltä puh. 050 – 371 7980.

Syvänniemen nuorisotoiminnan kuulumiset
Syvänniemen kyläyhdistyksen nuoriso-osaston toimesta järjestetyt nuortenillat aloitettiin 28.2.2013. 11-17 v. nuorille suunnattu
toiminta on jatkunut aktiivisena ja sitä jatketaan kesän jälkeen syksyllä 2014.
Kylällämme on kasvava nuorten joukko. Toiminnalla halutaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja aktivoida nuoria itse osallistumaan toiminnan järjestämiseen ja siten oppia omien vaikutusmahdollisuuksien käyttämistä.
Toiminnan suunnittelu ja ohjaus on tapahtunut vapaaehtoisvoimin laadukkaaseen toimintaan sitoutuneiden aikuisten toimesta. Lisäksi toiminnalle on
Syvänniemen kyläyhdistyksen vahva tuki. Nuoria illoissa on ollut keskimäärin 16.
Nuoriso-osaston tukena on ollut motivoitunut joukko kyläläisiä. Aikuisia ohjaajia iltoihin on riittänyt, koska vapaaehtoisia on toiminnassa ollut n.15 henkeä. Toiminnan muotoutumisesta ottavat vastuun vanhemmat ja se suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Olemme käyneet keilaamassa, laskettelemassa, pitäneet elokuvailtoja, laulaneet karaokea ja vain oleilleet yhdessä.
Nuortenillat tulevat olemaan vieläkin tärkeämmässä roolissa, nyt kun Kemppaanmäen koulun oppilaat jakaantuvat eri kouluihin. Nuortenilloissa tärkeät
ystävyyssuhteet saavat mahdollisuuden jatkua.

Nuoret kuuntelemassa ohjeita Paintball-aseen käytöstä.
Kuva Timo Kokkonen

Ohjaajia tullaan tarvitsemaan jatkossakin, jotta voimme näyttää alueemme nuorille että heistä välitetään.
Nina Nuutinen, SKY nuorisotoiminta

Nousun salibandy kuulumisia
Viime syksynä Syvänniemen Nousulle perustettiin salibandyjaosto. Sen myötä Syvänniemen Nousulla oli menneellä kaudella
joukkue F1-pojissa. Joukkueessa oli mukana 18 pelaajaa. Pojat harjoittelivat 2 kertaa viikossa Hermannintalolla ja Kissankuusen koululla.
Joukkue osallistui salibandyliiton Savo-Karjalan F-poikien sarjaan.
Otteluita kertyi kauden aikana kaikkiaan 16. Turnauksia oli Kuopiossa,
Varkaudessa ja Joensuussa. Turnaukset menivät ihmetellessä hienoja
liikuntahalleja ja totutellessa useamman vuoden enemmän harjoitelleiden joukkueiden peliesityksiin. SyNolla oli pelaajista yli puolet vuoden tai useamman nuorempia, kuin muilla. Poikien peliesitykset paranivat kauden edetessä ja pojat odottavat jo innolla seuraavaa kautta.
Menneellä kaudella voittotili jäi vielä avaamatta, mutta pistetili karttui
tasapelin myötä.
SyNo pojat vauhdissa Studentialla pidetyssä turnauksessa.
Kuva Timo Kokkonen

Pojilla on vielä edessä Savon Sanomat-turnaus Kuopiohallissa, jossa
voittotilin avaamista päästään yrittämään seuraavan kerran. Nousulta
osallistuu joukkueet 01-, 04- ja 05-syntyneiden sarjaan.

Kesällä SyNo-pojilla on vielä edessään uusi kokemus Kupsin järjestämässä tenavaliigassa jalkapallon parissa. Uudelle kaudelle olisi tarkoitus saada kaksi salibandy-joukkuetta pojille ja yksi miehille.
Lopuksi haluan kiittää paikallisia yrityksiä ja joukkueen sponsoreita, jotka mahdollistivat poikien harrastuksen.
Sami Leinonen, SyNo salibandyjaosto

Karttulan kylät ry:n kuulumiset
Karttulan Kylät ry:n vuosikokous pidettiin 1.4.2014 Airakselan Yrityksen talossa. Osallistujia oli parisenkymmentä kyläaktiivia eri
puolilta Karttulaa. Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus 2013, toimintasuunnitelma ja sekä talousarvio v.
2014.
Kokouksessa oli mukana Kalakukko ry:n Asukkaan ääni -hankkeen projektipäällikkö Päivi Hagman, joka esitteli Kuopion nykyisten ja tulevien liitoskuntien uuden kuntalain mukaisen lähidemokratiaohjelma-esityksen Karttulan alueelle päivitettynä. Karttulan Kylätoiminta päätti olla mukana lähidemokratia -ohjelmassa muiden liitoskuntien tavoin ja seurata ohjelman totetumista
kaupungin virkamiesvalmistelussa ja luottamusmieskäsittelyssä.
Orvokki Husso, Karttulan Kylät ry:n puheenjohtaja

Kyläkauppa palvelee
Syvänniemen kyläkauppa M-Market Keihäskoski palvelee kaikkina viikonpäivinä, myös Pääsiäisen, Vapun ja juhannuksen aikaan. Kauppiaat haluavat pitää kaupalla kyläläisten tarpeita ja kysyntää mahdollisimman hyvin palvelevan tuotevalikoiman.
Esim. 19.4 alkaen kyläkaupan tuotevalikoima laajenee Valio Arki- maitojuomilla (rasvaton 0,89 euroa ja kevyt maitojuoma 0,99
euroa).
Mikäli kaipaat jotakin tiettyä tuotetta kaupalle myyntiin, kerro reilusti tarpeesi kauppiaille. Samoin mahdollinen palaute, kerro
sekin välittömästi asian ilmettyä. Kauppiaat huomioivat kyläläisten tarpeet ja palautteet mahdollisuuksien mukaan. Kaupalla on
myös pieni kahvipiste, johon voit pysähtyä kauppareissun lomassa ja nauttia kahvikupin kahvileivän kera.
AUKIOLOAJAT juhlapyhinä: pitkäperjantai suljettu, lankalauantai klo 10-14, 1. pääsiäispäivä su klo 10-13 ja 2. pääsiäispäivä
ma klo 10-13. Vapun aattona 30.4.2014 10-18, Vappu 1.5.2014 klo 10-13, Äitienpäivä su 11.5.2014 suljettu, Helatorstai to
29.5.2014 klo 10-13, Helluntai su 8.6.2014 klo 10-13, juhannusaattona pe 20.6 10-13 , juhannuspäivänä la 10-13
Kyläkauppa on elävän kylän merkki. Vain käyttämällä kyläkaupan palveluita, voimme jokainen osaltamme turvata sen olemassaolon ja osoittaa sen olevan meille tärkeän. Muistakaa käydä kyläkaupassa!

Kylällä järjestettiin käsikirjoituskoulu
Rullatehdas – käsikirjoituskoulusta positiivista palautetta
Teatteri Hermannin järjestämä Rullatehdas käsikirjoituskoulu tuotti runsaasti uusia teksti-ideoita tulevaisuutta varten. Rullatehtaan rahoitukseen osallistuivat Syvänniemen Hermanni ry:n lisäksi Taiteenedistämiskeskus, Syvänniemen kyläyhdistys ry ja
Syvänniemen Historia ry.
Vuoden kestänyt käsikirjoituskoulu Syvänniemellä hioi ideoitaan ohjaaja Sari Siltavuoren johdolla. Käsikirjoituskoulussa lähdettiin liikkeelle kirjoittajan omasta tekstistä ja ideasta Lähijaksoilla tehtiin kirjoitusharjoituksia ja hahmoteltiin draaman kirjoittamisen kokonaisuutta ja yksityiskohtia mm. monologin ja dialogin kirjoittamista. Osallistujat saivat myös etäpalautetta teksteistään
lähijaksojen välissä.
Suurin osa kirjoittajien teksteistä kumpuaa rikkaasta paikallishistoriasta, joten taustatyötä tehtiin innokkaasti mm. kirjojen, internetin ja saatujen haastattelujen avulla. Yhtenä lopputuotoksena nähdään esimerkiksi ensi kesänä Hermannin kesäteatterissa
Marja Airan kirjoittama Rullatehtaan onni.
Käsikirjoituskoulun viimeiselle kokoontumiskerralle 5.4.2014 oli pyydetty näyttelijät lukemaan tekstejä. Paikalla oli myös näyttelijä Sinikka Mokkila, jolta kirjoittajat saivat palautetta. Mokkilan mielestä on ainutlaatuista, että kaikki kirjoittajat ovat melkein
samalta kylältä. Näistä teksteistä kuullaan vielä! Seuraavat henkilöt osallistuivat käsikirjoituskouluun: Suvi Laukkanen, Riitta
Puomilahti, Ritva Puomilahti, Marja Aira, Jaakko Kuldvere, Kauko Kauhanen ja Sanni Husso.

