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tulevaa...

...ja mennyttä
Bad Dreams 4 kuvattu 
syyskuussa!
Kuuluisa trilogia Bad Dreams on saanut 
uuden jatko-osan. Bad Dreams 4 - begins 
& ends poikkeaa aikaisemmista jaksoista 
siten, että elokuvassa mennään tällä 
kertaa ajassa taaksepäin! Huhun mukaan 
jaksosta on tulossa mitä todennäköi-
simmin koko hittisarjan joutsenlaulu, 
mikä on tietysti saanut fanit suunniltaan.
Kuvaukset tehtiin tuttuun tapaan 
unelmaparatiisissa - siis Leppäsaarella. 
Mukana oli poikkeuksellinen määrä 
näyttelijöitä: Antsa, Lauri, Otto, Emil, Ere, 
Rodi, Von Havi ja isä Raimo.
Tuhannet kiitokset jälleen kerran 
Hakaloiden perheelle!

Baja Champ haastaa 
Kuunari Trasherin
Syyslukukaudella kerhon kuudesluokkalaiset ryhtyivät rakentamaan 
Kuunarikerhon kolmatta kauko-ohjattavaa autoa. Malli valittiin 
Hobby Pointissa. Samalla kuultiin tulevista viritysmahdollisuuksista 
ensi vuotta ajatellen (isompi moottori, parempi nopudensäädin jne.).
Baja Champ -auto on siis rakenteilla; valmistumisajankohta on 
huhujen mukaan ensi vuoden alku.

Erkki ja Juha 
lennossa.

'Mä menneen vettää 
hirsiä...' Lauri näyttelee 
vakuuttavasti Bad 
Dreams nelosessa.

Joulujuhla 17.12. klo 16
Kuunarikerhossa kunnioitetaan kristillisiä arvoja ja perinteitä. 
Joulu on tärkeä juhla kuunarissa, vietämmehän Jeesuksen 
syntymäpäivää. Kerhon joulujuhla lähestyy, kaikki perheet 
huom! Juhla pidetään tuttuun tapaan kerhon tiloissa 
Fredrikinkadulla 41 C. Luvassa rentoa tunnelmaa, lasten omia 
sketsejä (jos luovuus sallii) sekä varmasti musiikkia!
Huhun mukaan juhlan yhteydessä esitetään myös 
Kuunarikerhon tämän vuoden yllätyselokuva. Alan kritiikon 
povaavat jättimennestystä kyseiselle, huhujen mukaan mitä 
omaperäisimmälle tuotannolle. Kerrotaan jopa Javin 
turhautuneen ohjaajan hommiin ja antaneen lapsille kerrankin 
vapaat kädet elokuvan juonen kehittämiseen! Huh huh, mihin 
maailma onkaan menossa...

Tervetuloa kaikki perheet osallistumaan myös perinteiseen 
Makein äiti -kakkukilpailuun, johon isät ja lapset saavat tietysti 
ottaa osaa. Juhla alkaa klo 16 (kesto n. 2 tuntia).

3v3 sisäfudisturnaus!
Muutaman viikon kuluttua järjestetään 
kerhon kautta aikojen ensimmäinen 
sisäfudisturnaus. Siinä pelataan kolmen 
hengen joukkueissa. Turnaus on 
tarkoitettu kaikille koululaisille, ja voittajille 
ja parhaille pelaajille on palkinto luvassa. 
Kaikille takuuvarmasti energistä liikuntaa, 
onhan jalkapallo Suomen harrastetuin 
urheilulaji, tiesit kai...
Turnaus pidetään pe 1.12. klo 16 
Hakaniemen Arena Centerissä. 
Osallistumismaksu 5 euroa pelaajalta. 
Qué bom!
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kuukauden teema...

sanottua
”Futisjoukkueemme tavoite on tehdä 1 
maali koko turnauksessa...” (Eetu)
”Ratkaisu on... avataan maha, ha ha ha 
ha!” (Erkki)
”Valas on Kuunari Productionsin historian 
paras elokuva...” (Zehong)

päivänsankarit
18.11. Santi
Ilmoitathan vaikka sähköpostilla mikäli 
syntymäpäiväsi puuttui luettelosta!

Marraskuun ohjelma
ke 1.11. Bänditreenit: yläaste
to 2.11. Bänditreenit: ala-aste
pe 3.11. Fudisvideo (editoiminen): 8. luokka
la 4.11. Lauantaikerho (roolipeli / muu toiminta)
ma 6.11. Kauko-ohjattavan auton rakentaminen: 6. luokka
ke 8.11. Musiikko Timo Rautiainen vierailee 
Kuunarikerholla (myös vanhemmat tervetulleita, 
tilaisuus alkaa klo 18.30)
to 9.11. Bänditreenit: ala-aste
pe 10.11. Keilailu: 8. luokka
la 11.11. Lauantaikerho (elokuva)
ma 13.11. Roolipeli
ke 15.11. Bänditreenit: yläaste
to 16.11. Bänditreenit: ala-aste
pe 17.11. Syksyn päättäjäiset (kaikille tarkoitettu)
la 18.11. EI LAUANTAIKERHOA
ma 20.11. Sohvapalloturnaus
ke 22.11. Bänditreenit: yläaste
to 23.11. Bänditreenit: ala-aste
pe 24.11. Elokuvakerho: 8. luokka
la 25.11. Lauantaikerho (roolipeli / muu toiminta)
ma 27.11. Roolipeli
ke 29.11. Bänditreenit: yläaste
to 30.11. Bänditreenit: ala-aste

Marraskuu: huolellisuus
Olet varmasti huomannut kuunarikerhon 
ilmoitustaulun uuden asukin: kuunarisammakon! 
Yleisön pyynnöstä sammakko sai nimekseen herra 
Havi. Hän antaa jatkossa kerholaisille viisaita 
neuvoja ja muistuttaa siitä, mikä on kuluvan 
kuukauden teema Kuunarissa. Syyskuussa 
teemana oli anteliaisuus, kun taas lokakuussa 
korostettiin järjestystä.

Marraskuun teema on huolellisuus. Tähän liittyen  
herra Havi suosittelee miettimään: Huolehdinko 
kotini siisteydestä ja tavaroista? Suoritanko 
koulutyöt huolellisesti? Muistanko ottaa 
mukaan tarvittavat kouluvälineet?

Siinäpä pohdittavaa! Havi lupaa menestystä ja 
hauskempaa elämää niille, jotka seuraavat hänen 
viisauksiaan! ;-)
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