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Jyväskylä Sinfonia & Jyväskylä Big Band: Vahvat ja voittamattomat –
Elokuvasankarien ilta
06:00

The Mask -elokuvasta tuttuun keltaiseen pikkutakkiin ja sulkahattuun sonnustautunut klassisen musiikin kauhukakara, Krzysztof Dobosiewicz,
tanssi tiensä teatteritalon lavalle Jyväskylä Big Bandin ja Jyväskylä Sinfonian paahtaessa konsertin avausnumeroa täydellä raivolla.

Teatraalisesta showstaan tuttu kapelimestari on aiemmin esiintynyt muun muassa Hannibal Lecter -tyylisessä kasvonaamiossa ja johtanut orkesteria
keittiöveitsellä.

Dobosiewicz esitteli voimansa yhdistäneet orkesterit Jyväskylän musiikkielämän jininä ja jangina.

Teatteritalon lavan vallannut kuusikymmenpäinen hirmuorkesteri ylsi konsertin voimakkaimmissa kohdissa järkälemäiseen äänenpaineeseen, ja
kahden orkesterin yhdistelmä kykeni tavoittelemaan äänenvärejä, jotka eivät pienemmällä soitinvalikoimalla olisi olleet toteutettavissa.

Ohjelmisto koostui Hollywood-elokuvien sävelmistä, jotka Dobosiewicz oli sovittanut konserttia varten.

Perustana oli joukko suursuosikkeja, kuten Paluu tulevaisuuteen -tunnussävelmä ja Hämähäkkimies-piirrossarjan klassinen teema, sekä elokuvien
kautta tutuiksi tulleita ikivihreitä kuten Glenn Millerin In the Mood ja Aamiainen Tiffanyllä -elokuvan Moon River.

Mukaan oli otettu myös uudempia elokuvateemoja, jotka eivät ole vielä saavuttaneet samaa bussipysäkillä vislattavuuden astetta kuin esimerkiksi
Henry Mancinin Vaaleanpunainen pantteri.

Sävelminä vähemmän tunnetut valinnat olivat nekin tunnettujen elokuvien teemoja: Aliens, The Matrix, Hulk ja Basic Instinct soivat vaikuttavasti ja
toivat vaihtelua höylätyimpien hittien keskelle.

Muutoin mainiossa konsertissa pieneksi ongelmaksi meinasi muodostua orkesteribalanssi: puhallinorkesterin valtaisa äänenpaine uhkasi paikoin
hukuttaa alleen sinfoniaorkesterin jousiston, joka ei muutoinkaan ole kooltaan liioitellun suuri.

Tuplaorkesteri mahdollisti kuitenkin osaavan orkestroijan käsissä valtaisan paletin sävyjä, joita konsertissa harvoin kuullaan. Jokohan seuraavalla
kerralla koemme näiden seurana vielä aimo sekakuoron.

Jemo Kettunen

 Jaa 0  TwiittaaTwiittaa 0

20 henkilöä suosittelee tätä.SuositteleSuosittele JaaJaa

Share

 Kommentoi artikkelia (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/jforum.htm?module=posts&action=insert&forum_id=7&article_id=1990905)

http://eas3.emediate.se/eas?camp=254386::cu=4803::no=466139::ty=ct::cat1=km_uutiset::uuid=cfe00ab0-b8dc-11e4-96ed-002590af901f
http://www.ksml.fi/
http://www.ksml.fi/
http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/tilaus/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Jyv%C3%A4skyl%C3%A4%20Sinfonia%20%26%20Jyv%C3%A4skyl%C3%A4%20Big%20Band%3A%20Vahvat%20ja%20voittamattomat%20%E2%80%93%20Elokuvasankarien%20ilta%20-%20Konsertti%20-%20Keskisuomalainen&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ksml.fi%2Fuutiset%2Fkulttuuri%2Fkonsertti%2Fjyvaskyla-sinfonia-jyvaskyla-big-band-vahvat-ja-voittamattomat-elokuvasankarien-ilta%2F1990905%3Fpwbi%3D19fe8277407eeac693960143b07be8dc
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ksml.fi%2Fuutiset%2Fkulttuuri%2Fkonsertti%2Fjyvaskyla-sinfonia-jyvaskyla-big-band-vahvat-ja-voittamattomat-elokuvasankarien-ilta%2F1990905%3Fpwbi%3D19fe8277407eeac693960143b07be8dc
javascript:void(0);
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/jforum.htm?module=posts&action=insert&forum_id=7&article_id=1990905


Viimeisimmät keskustelut

  Oppositiojohtaja Navalnyi kahdeksi viikoksi vankilaan Venäjällä (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91064.htm)

  Perussuomalaiset ovat vihamielisen toiminnan kohteina. (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91035.htm)

  Ukraina/USA:n geopolitiikka (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90936.htm)

  Uskontoa ei pidä ajaa marginaaliin (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90747.htm)

  JYP on vedenjakajalla – Omissa käsissä, mutta tärisevätkö ne? (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91063.htm)

  Kirjastopuukotus: "rotupetturit" listanneelle syyte (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/83871.htm)

  Sote-ratkaisu yritetään pelastaa – Aikaa kolme viikkoa (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91061.htm)

  Marjastuskin verolle? Jokamiehenoikeudet kauppatavarana uusille metsäveroille. (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90986.htm)

  Suomen talviurheilijat valoisin mielin MM-kisoihin. (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90979.htm)

  Professorit: Auerin tapaus käyty nyt tavattoman perusteellisesti läpi (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91042.htm)

1

(http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/naiset-
nauroivat-uimahallissa-ylipainoiselle-
liikkujalle-olet-mun-sankari/1990049)

2

(http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/keskusta-
siivottiin-hylatyista-pyorista-ja-niita-kertyi-
paljon/1991108)

3

Luetuimmat juuri nyt

Naiset nauroivat ylipainoiselle uimarille – Some-viesti leviää netissä
(http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/naiset-nauroivat-uimahallissa-ylipainoiselle-liikkujalle-
olet-mun-sankari/1990049)

Keskusta siivottiin hylätyistä pyöristä – Ja niitä kertyi paljon
(http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/keskusta-siivottiin-hylatyista-pyorista-ja-niita-kertyi-
paljon/1991108)

Syyttäjät: Hovioikeuden Auer-päätös ei vastaa todellisuutta (http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/syyttajat-hovioikeuden-auer-paatos-ei-
vastaa-todellisuutta/1991163)

 (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90969.htm) 23

 (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91062.htm) 1

http://eas3.emediate.se/eas?camp=260437::cu=4804::no=466066::ty=ct::cat1=km_uutiset::uuid=cff3e062-b8dc-11e4-8068-002590af901f
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91064.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91035.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90936.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90747.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91063.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/83871.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91061.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90986.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90979.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91042.htm
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/naiset-nauroivat-uimahallissa-ylipainoiselle-liikkujalle-olet-mun-sankari/1990049
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/keskusta-siivottiin-hylatyista-pyorista-ja-niita-kertyi-paljon/1991108
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/naiset-nauroivat-uimahallissa-ylipainoiselle-liikkujalle-olet-mun-sankari/1990049
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/keskusta-siivottiin-hylatyista-pyorista-ja-niita-kertyi-paljon/1991108
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/syyttajat-hovioikeuden-auer-paatos-ei-vastaa-todellisuutta/1991163
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/90969.htm
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/91062.htm


(http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/syyttajat-
hovioikeuden-auer-paatos-ei-vastaa-
todellisuutta/1991163)

Konsertti

Jyväskylä Sinfonia & Jyväskylä Big Band: Vahvat ja voittamattomat – Elokuvasankarien ilta
(http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-jyvaskyla-big-band-vahvat-ja-voittamattomat-elokuvasankarien-
ilta/1990905)
Arvio 06:00

Mandolin Mountain: Stairway to Cloud Nine (Jyväskylän Nikolainsalissa 15.2.2015 kello 18)
(http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/mandolin-mountain-stairway-to-cloud-nine-jyvaskylan-nikolainsalissa-1522015-kello-
18/1988817)
Arvio 17.2.2015 06:00

Jyväskylä Sinfonia: Uusia tuulia maailmalta (http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-uusia-tuulia-
maailmalta/1986080)
Arvio 13.2.2015 00:01 (13.2.2015 08:24)

Sólstafir Tanssisali Lutakossa 9.2.2015 (http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/solstafir-tanssisali-lutakossa-922015/1984561)
Arvio 11.2.2015 00:01

Jyväskylä Sinfonia: Idän pikajuna (Jyväskylän teatteritalossa 4.2.) (http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-
idan-pikajuna-jyvaskylan-teatteritalossa-42/1981703)
Arvio 6.2.2015 03:00 (6.2.2015 07:44)

Garagefest Tanssisali Lutakossa 30.–31.1.2015 (http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/garagefest-tanssisali-lutakossa-
303112015/1979019)
Arvio 1.2.2015 20:00

Haapaneitty, mettäntyttö – musiikkisatu, Jyväskylä Sinfonian muusikoita (Kaupunginteatterin pieni näyttämö 28.1.2015)
(http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/haapaneitty-mettantytto-musiikkisatu-jyvaskyla-sinfonian-muusikoita-
kaupunginteatterin-pieni-nayttamo-2812015/1977374)
Arvio 30.1.2015 06:00

Kimmo Pohjonen & Eric Echampard (Tanssisali Lutakko 27.1.2015) (http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/kimmo-pohjonen-
eric-echampard-tanssisali-lutakko-2712015/1976724)
Arvio 29.1.2015 06:00

Jyväskylä Sinfonia – Sallinen 80 vuotta Teatteritalossa 21.1.2015 (http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-
sallinen-80-vuotta-teatteritalossa-2112015/1972912)
Arvio 23.1.2015 00:01 (25.1.2015 08:04)

Jyväskylä Sinfonia: Shakespeare kohtaa Kalevalan (Jyväskylän teatteritalossa 14.1.)
(http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-shakespeare-kohtaa-kalevalan-jyvaskylan-teatteritalossa-
141/1969046)
Arvio 16.1.2015 03:00

HIM, Daniel Cavanagh, Kuolemanlaakso (Helldone, Tavastia-klubi, Helsinki 31.12.2014)
(http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/him-daniel-cavanagh-kuolemanlaakso-helldone-tavastia-klubi-helsinki-
31122014/1961027)
Arvio 2.1.2015 00:01

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/syyttajat-hovioikeuden-auer-paatos-ei-vastaa-todellisuutta/1991163
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-jyvaskyla-big-band-vahvat-ja-voittamattomat-elokuvasankarien-ilta/1990905
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/mandolin-mountain-stairway-to-cloud-nine-jyvaskylan-nikolainsalissa-1522015-kello-18/1988817
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-uusia-tuulia-maailmalta/1986080
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/solstafir-tanssisali-lutakossa-922015/1984561
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-idan-pikajuna-jyvaskylan-teatteritalossa-42/1981703
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/garagefest-tanssisali-lutakossa-303112015/1979019
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/haapaneitty-mettantytto-musiikkisatu-jyvaskyla-sinfonian-muusikoita-kaupunginteatterin-pieni-nayttamo-2812015/1977374
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/kimmo-pohjonen-eric-echampard-tanssisali-lutakko-2712015/1976724
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-sallinen-80-vuotta-teatteritalossa-2112015/1972912
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-shakespeare-kohtaa-kalevalan-jyvaskylan-teatteritalossa-141/1969046
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/him-daniel-cavanagh-kuolemanlaakso-helldone-tavastia-klubi-helsinki-31122014/1961027


(http://ksml.menoinfo.fi) Keskisuomalainen
Keski-Suomi Jyväskylä

Jyväskylän ooppera: Uudenvuoden gaala Jyväskylän kaupunginteatterissa 31.12.2014
(http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskylan-ooppera-uudenvuoden-gaala-jyvaskylan-kaupunginteatterissa-
31122014/1960889)
Arvio 1.1.2015 20:00

Uriah Heep (UK), The Yardbirds (UK), Silvennoinen Maijanen Band (Paviljongissa 12.12. 2014)
(http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/uriah-heep-uk-the-yardbirds-uk-silvennoinen-maijanen-band-paviljongissa-1212-
2014/1950679)
Arvio 14.12.2014 0:10

Jyväskylä Sinfonia ja Vox Aurea -kuoro: Joulukonsertti (Taulumäen kirkossa 11.12.2014)
(http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-ja-vox-aurea-kuoro-joulukonsertti-taulumaen-kirkossa-
11122014/1950658)
Arvio 13.12.2014 14:12

Markus Pesonen Hendectet (BoomBox-klubilla 6.12.2014) (http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/markus-pesonen-hendectet-
boombox-klubilla-6122014/1947214)
Arvio 8.12.2014 6:00

Jyväskylä Sinfonia: Tour de France (Teatteritalossa 3.12.2014) (http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-tour-
de-france-teatteritalossa-3122014/1945345)
Arvio 5.12.2014 6:00

Kansallisooppera: Lepakko (Ensi-ilta Kansallisoopperassa 28.11. 2014.)
(http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/kansallisooppera-lepakko-ensi-ilta-kansallisoopperassa-2811-2014/1942697)
Arvio 30.11.2014 17:39

Seuraa meitä Facebookissa

Työpaikat

Rukoushetki (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=475128)
Jyväskylä | Keltinmäen kirkko | 20.2.

Perhekahvila Monimessi (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=479682)
Jyväskylä | Monikulttuurikeskus Gloria | 20.2.

 (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/87829.htm) 1

KSML.fi - Keskisuomalainen

22 806 henkilöä tykkää sivusta KSML.fi -
Keskisuomalainen.

TykkääTykkää

http://ksml.menoinfo.fi/
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-jyvaskyla-big-band-vahvat-ja-voittamattomat-elokuvasankarien-ilta/1990905#e2e-widget55-tab0
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-jyvaskyla-big-band-vahvat-ja-voittamattomat-elokuvasankarien-ilta/1990905#e2e-widget55-tab1
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskylan-ooppera-uudenvuoden-gaala-jyvaskylan-kaupunginteatterissa-31122014/1960889
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/uriah-heep-uk-the-yardbirds-uk-silvennoinen-maijanen-band-paviljongissa-1212-2014/1950679
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-ja-vox-aurea-kuoro-joulukonsertti-taulumaen-kirkossa-11122014/1950658
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/markus-pesonen-hendectet-boombox-klubilla-6122014/1947214
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-tour-de-france-teatteritalossa-3122014/1945345
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/kansallisooppera-lepakko-ensi-ilta-kansallisoopperassa-2811-2014/1942697
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=475128
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=479682
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/87829.htm
https://www.facebook.com/ksmlfi
https://www.facebook.com/ksmlfi
https://www.facebook.com/ksmlfi
https://www.facebook.com/marita.kantalainen.7
https://www.facebook.com/tarmo.lensu
https://www.facebook.com/joona.vuori.71
https://www.facebook.com/hilkka.kunelius
https://www.facebook.com/marjatta.honkonen
https://www.facebook.com/ida.suuronen
https://www.facebook.com/santeri.laitinen.3


(http://ksml.menoinfo.fi) Keskisuomalainen
Keski-Suomi Jyväskylä

Laulusta voimaa -yhteislaulutilaisuus (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=471466)
Jyväskylä | Jyväskylän kaupunginkirjasto Minnansali | 20.2.

Asiakasopastus kirjaston englanninkielisiin e-aikakauslehtiin (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=479295)
Jyväskylä | Jyväskylän kaupunginkirjasto, pääkirjasto, opetusstudio, 3. kerros. | 20.2.

Laulusta voimaa -yhteislaulutilaisuus (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=466587)
Jyväskylä | Jyväskylän kaupunginkirjasto Minnansali | 20.2.

Näytä lisää (http://ksml.menoinfo.fi/events) | Ilmoita tapahtuma (http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ksml)

Rukoushetki (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=475128)
Jyväskylä | Keltinmäen kirkko | 20.2.

Perhekahvila Monimessi (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=479682)
Jyväskylä | Monikulttuurikeskus Gloria | 20.2.

Laulusta voimaa -yhteislaulutilaisuus (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=471466)
Jyväskylä | Jyväskylän kaupunginkirjasto Minnansali | 20.2.

Asiakasopastus kirjaston englanninkielisiin e-aikakauslehtiin (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=479295)
Jyväskylä | Jyväskylän kaupunginkirjasto, pääkirjasto, opetusstudio, 3. kerros. | 20.2.

Laulusta voimaa -yhteislaulutilaisuus (http://ksml.menoinfo.fi/event?id=466587)
Jyväskylä | Jyväskylän kaupunginkirjasto Minnansali | 20.2.

Näytä lisää (http://ksml.menoinfo.fi/events) | Ilmoita tapahtuma (http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ksml)

Sivukartta

Etusivu (http://www.ksml.fi/)
Omat uutiset (http://www.ksml.fi/omat-uutiset/) | Lukulaitelehti (http://www.ksml.fi/lukulaitelehti/) | Näköislehti (http://www.ksml.fi/nakoislehti/) | Arkisto
(http://www.ksml.fi/arkisto/) | Rajaton lukuoikeus (http://www.ksml.fi/rajaton/) | Uutisvinkki (http://www.ksml.fi/uutisvinkki/) |
Uutiset (http://www.ksml.fi/uutiset/)
Keski-Suomi (http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/) | Kotimaa (http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/) | Talous (http://www.ksml.fi/uutiset/talous/) |
Ulkomaat (http://www.ksml.fi/uutiset/ulkomaat/) | Kulttuuri (http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/) | Viihde (http://www.ksml.fi/uutiset/viihde/) | Oikaisut
(http://www.ksml.fi/uutiset/oikaisut/) | Kuvasarjat (http://www.ksml.fi/uutiset/kuvasarjat/) | Sää (http://www.ksml.fi/uutiset/saa/) |
Urheilu (http://www.ksml.fi/urheilu/)
Urheilu-uutiset (http://www.ksml.fi/urheilu/uutiset/) | Kiekko (http://www.ksml.fi/urheilu/kiekko/) | Jääkiekon MM-kisat 2015 - Tsekki
(http://www.ksml.fi/urheilu/jaakiekon-mm-kisat/) | Otteluohjelma - Jääkiekon MM-kisat 2015 Tsekki (http://www.ksml.fi/urheilu/jaakiekon-mm-
kisat/otteluohjelma/) | Jalkapallo (http://www.ksml.fi/urheilu/jalkapallo/) | Neste Oil Ralli 2014 (http://www.ksml.fi/urheilu/neste-oil-ralli/) |
KSML.tv (http://www.ksml.fi/tv/)
Päivän nosto (http://www.ksml.fi/tv/paivan-nosto/) | JYPin maalikoosteet (http://www.ksml.fi/tv/kiekko/) | Totuus top 5
(http://www.ksml.fi/tv/totuustop5/) | Webkamerat (http://www.ksml.fi/tv/webkamerat/) | Kelikamerat (http://www.ksml.fi/tv/kelikamerat/) | Yhteisö
(http://www.ksml.fi/tv/yhteiso/) | Sponsoroidut videot (http://www.ksml.fi/tv/sponsoroidut/) |
Erikoissivut (http://www.ksml.fi/erikoissivut/)
Autot ja liikenne (http://www.ksml.fi/erikoissivut/autot/) | Matkailu (http://www.ksml.fi/erikoissivut/matkailu/) | Ruokaohjeet
(http://www.ksml.fi/erikoissivut/ruokaohjeet/) | Nuoret (http://www.ksml.fi/erikoissivut/nuoret/) | Luontokuvat
(http://www.ksml.fi/erikoissivut/luontokuvat/) | Valmistuneet (http://www.ksml.fi/erikoissivut/valmistuneet/) | Eduskuntavaalit
(http://www.ksml.fi/erikoissivut/eduskuntavaalit/) | Verotiedot 2013 - KSML.fi 2014 (http://www.ksml.fi/erikoissivut/verotiedot/) | Nuorille töitä
(http://www.ksml.fi/erikoissivut/nuorilletoita/) | Opetuksessa (http://www.ksml.fi/erikoissivut/sanomalehti-opetuksessa/) | Museo
(http://www.ksml.fi/erikoissivut/museo/) |

http://ksml.menoinfo.fi/
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-jyvaskyla-big-band-vahvat-ja-voittamattomat-elokuvasankarien-ilta/1990905#e2e-widget33-tab0
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertti/jyvaskyla-sinfonia-jyvaskyla-big-band-vahvat-ja-voittamattomat-elokuvasankarien-ilta/1990905#e2e-widget33-tab1
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=471466
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=479295
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=466587
http://ksml.menoinfo.fi/events
http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ksml
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=475128
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=479682
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=471466
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=479295
http://ksml.menoinfo.fi/event?id=466587
http://ksml.menoinfo.fi/events
http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ksml
http://www.ksml.fi/
http://www.ksml.fi/omat-uutiset/
http://www.ksml.fi/lukulaitelehti/
http://www.ksml.fi/nakoislehti/
http://www.ksml.fi/arkisto/
http://www.ksml.fi/rajaton/
http://www.ksml.fi/uutisvinkki/
http://www.ksml.fi/uutiset/
http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/
http://www.ksml.fi/uutiset/talous/
http://www.ksml.fi/uutiset/ulkomaat/
http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/
http://www.ksml.fi/uutiset/viihde/
http://www.ksml.fi/uutiset/oikaisut/
http://www.ksml.fi/uutiset/kuvasarjat/
http://www.ksml.fi/uutiset/saa/
http://www.ksml.fi/urheilu/
http://www.ksml.fi/urheilu/uutiset/
http://www.ksml.fi/urheilu/kiekko/
http://www.ksml.fi/urheilu/jaakiekon-mm-kisat/
http://www.ksml.fi/urheilu/jaakiekon-mm-kisat/otteluohjelma/
http://www.ksml.fi/urheilu/jalkapallo/
http://www.ksml.fi/urheilu/neste-oil-ralli/
http://www.ksml.fi/tv/
http://www.ksml.fi/tv/paivan-nosto/
http://www.ksml.fi/tv/kiekko/
http://www.ksml.fi/tv/totuustop5/
http://www.ksml.fi/tv/webkamerat/
http://www.ksml.fi/tv/kelikamerat/
http://www.ksml.fi/tv/yhteiso/
http://www.ksml.fi/tv/sponsoroidut/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/autot/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/matkailu/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/ruokaohjeet/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/nuoret/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/luontokuvat/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/valmistuneet/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/eduskuntavaalit/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/verotiedot/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/nuorilletoita/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/sanomalehti-opetuksessa/
http://www.ksml.fi/erikoissivut/museo/


Mielipide (http://www.ksml.fi/mielipide/)
Mielipidekirjoitukset (http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/) | Kolumnit (http://www.ksml.fi/mielipide/kolumnit/) | Pääkirjoitukset
(http://www.ksml.fi/mielipide/paakirjoitukset/) | Huomioita (http://www.ksml.fi/mielipide/huomioita/) |
Yhteisö (http://www.ksml.fi/yhteiso/)
Keskustelupalsta (http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/) | Blogit (http://www.ksml.fi/yhteiso/blogit/) | Kumppanit
(http://www.ksml.fi/yhteiso/kumppanit/) | Menoinfo (http://ksml.menoinfo.fi/) | Lukijan kuvat (http://www.ksml.fi/yhteiso/lukijan-kuvat/) | Polkupyörät
(http://www.ksml.fi/yhteiso/polkupyorat/) | Junioriseurat (http://www.ksml.fi/yhteiso/junioriseurat/) |
Yritykset (http://www.ksml.fi/yritykset/)
Jyväskylä (http://www.ksml.fi/yritykset/jyvaskyla/) | Laukaa (http://www.ksml.fi/yritykset/laukaa/yrityshakemisto/) | Muurame
(http://www.ksml.fi/yritykset/muurame/yrityshakemisto/) | Mediatiedot (http://www.ksml.fi/yritykset/info/) |
Asiakaspalvelu (http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/)
Omat tiedot (http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/omat-tiedot/) | Tilaa Keskisuomalainen (http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/tilaus/) | Ilmoitukset
(http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/ilmoitukset/) | Jakelu (http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/jakelu/) | Paneeli
(http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/paneeli/) | Yleiset tiedot (http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/tiedot/) |

Keski-Suomen Media Oy

Vastaava päätoimittaja
Pekka Mervola
Yhteystiedot » (/yhteystiedot/)
Keskisuomalainen Oyj » (http://www.keskisuomalainen.com/)

Keskisuomalainen Oyj:n lehdet

Aamuposti (http://www.aamuposti.fi/)  Aromi (http://www.aromilehti.fi/)  Avec (http://www.aromilehti.fi/avec/)  Evento  
Hankasalmen Sanomat (http://www.hankasalmensanomat.fi/)  Heinäveden Lehti (http://www.heinavedenlehti.fi/)  
Helsingin Uutiset (http://www.helsinginuutiset.fi/)  Hyvinkään Viikkouutiset (http://www.viikkouutiset.fi/)  
Iisalmen Sanomat (http://www.iisalmensanomat.fi/)  Iltalohja  Imatralainen (http://www.imatralainen.fi/)  Karkkilalainen (http://www.karkkilalainen.fi/)
Keski-Uusimaa (http://www.keskiuusimaa.fi/)  Keskisuomalainen (http://www.ksml.fi/)  Koillis-Savo (http://www.koillis-savo.fi/)  
Kuopion Kaupunkilehti (http://www.kaupunkilehti.fi/)  Laukaa-Konnevesi (http://www.laukaa-konnevesi.fi/)  
Lappeenrannan Uutiset (http://www.lappeenrannanuutiset.fi/)  Länsi-Uusimaa (http://www.lansi-uusimaa.fi/)  Länsiväylä (http://www.lansivayla.fi/)  
Matti ja Liisa (http://www.mattijaliisa.fi/)  Miilu (http://www.miilu.fi/)  Mäntsälän Uutiset (http://www.mantsalanuutiset.fi/)  
Nurmijärven Uutiset (http://www.nurmijarvenuutiset.fi/)  Ota talteen! (http://www.otatalteen.fi/)  Pieksämäen Lehti (http://www.pieksamaenlehti.fi/)  
Pielavesi-Keitele (http://www.pielavesi-keitele.fi/)  Pikkukaupunkilainen (http://www.pikkukaupunkilainen.fi/)  Pitäjäläinen (http://www.pitajalainen.fi/ )
Reklama  Riihimäen seudun Viikkouutiset (http://www.viikkouutiset.fi/)  Saarijärveläinen (http://www.saarijarvelainen.fi/)  
Sampo-lehti (http://www.sampolehti.fi/)  Savon Sanomat (http://www.savonsanomat.fi/)  Seinäjoen Sanomat (http://www.seinajoensanomat.fi/)  
Sipoon Sanomat (http://www.sipoonsanomat.fi/)  Sisä-Savo (http://www.sisa-savonsanomat.fi/)  Sisä-Suomen Lehti (http://www.sisis.net/etusivu)  
Soisalon Seutu (http://www.soisalonseutu.fi/)  Suur-Jyväskylän Lehti (http://www.sjl.fi/)  Tamperelainen (http://www.tamperelainen.fi/)  
Turkulainen (http://www.turkulainen.fi/)  Tuusulanjärven Viikkouutiset (http://www.viikkouutiset.fi/)  Töllötin (http://www.tollotin.fi/)  
Uusimaa (http://www.uusimaa.fi/)  Uutis-Jousi (http://www.uutis-jousi.fi/)  Vantaan Sanomat (http://www.vantaansanomat.fi/)  
Warkauden Lehti (http://www.warkaudenlehti.fi/)  Vihdin Uutiset (http://www.vihdinuutiset.fi/)  Viikkosavo (http://www.viikkosavo.fi/)  
Viispiikkinen (http://www.viispiikkinen.fi/)  Viitasaaren Seutu (http://www.viitasaarenseutu.fi/)

http://www.ksml.fi/mielipide/
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/
http://www.ksml.fi/mielipide/kolumnit/
http://www.ksml.fi/mielipide/paakirjoitukset/
http://www.ksml.fi/mielipide/huomioita/
http://www.ksml.fi/yhteiso/
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/
http://www.ksml.fi/yhteiso/blogit/
http://www.ksml.fi/yhteiso/kumppanit/
http://ksml.menoinfo.fi/
http://www.ksml.fi/yhteiso/lukijan-kuvat/
http://www.ksml.fi/yhteiso/polkupyorat/
http://www.ksml.fi/yhteiso/junioriseurat/
http://www.ksml.fi/yritykset/
http://www.ksml.fi/yritykset/jyvaskyla/
http://www.ksml.fi/yritykset/laukaa/yrityshakemisto/
http://www.ksml.fi/yritykset/muurame/yrityshakemisto/
http://www.ksml.fi/yritykset/info/
http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/
http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/omat-tiedot/
http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/tilaus/
http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/ilmoitukset/
http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/jakelu/
http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/paneeli/
http://www.ksml.fi/asiakaspalvelu/tiedot/
http://www.ksml.fi/yhteystiedot/
http://www.keskisuomalainen.com/
http://www.aamuposti.fi/
http://www.aromilehti.fi/
http://www.aromilehti.fi/avec/
http://www.hankasalmensanomat.fi/
http://www.heinavedenlehti.fi/
http://www.helsinginuutiset.fi/
http://www.viikkouutiset.fi/
http://www.iisalmensanomat.fi/
http://www.imatralainen.fi/
http://www.karkkilalainen.fi/
http://www.keskiuusimaa.fi/
http://www.ksml.fi/
http://www.koillis-savo.fi/
http://www.kaupunkilehti.fi/
http://www.laukaa-konnevesi.fi/
http://www.lappeenrannanuutiset.fi/
http://www.lansi-uusimaa.fi/
http://www.lansivayla.fi/
http://www.mattijaliisa.fi/
http://www.miilu.fi/
http://www.mantsalanuutiset.fi/
http://www.nurmijarvenuutiset.fi/
http://www.otatalteen.fi/
http://www.pieksamaenlehti.fi/
http://www.pielavesi-keitele.fi/
http://www.pikkukaupunkilainen.fi/
http://www.pitajalainen.fi/
http://www.viikkouutiset.fi/
http://www.saarijarvelainen.fi/
http://www.sampolehti.fi/
http://www.savonsanomat.fi/
http://www.seinajoensanomat.fi/
http://www.sipoonsanomat.fi/
http://www.sisa-savonsanomat.fi/
http://www.sisis.net/etusivu
http://www.soisalonseutu.fi/
http://www.sjl.fi/
http://www.tamperelainen.fi/
http://www.turkulainen.fi/
http://www.viikkouutiset.fi/
http://www.tollotin.fi/
http://www.uusimaa.fi/
http://www.uutis-jousi.fi/
http://www.vantaansanomat.fi/
http://www.warkaudenlehti.fi/
http://www.vihdinuutiset.fi/
http://www.viikkosavo.fi/
http://www.viispiikkinen.fi/
http://www.viitasaarenseutu.fi/

