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K
evätaurinko paistaa jo lämpimästi, kun palaut-
telen mieleeni vilkkaan kauden tapahtumia 
Lauluveikkojen parissa. Kokkolan Lauluveikko-
jen kulunut laulukausi on ollut mieleenpainuva 
monellakin tapaa. Kuoro on saanut jälleen ker-

ran tehdä yhteistyötä monien eri tahojen kanssa ja meneillään 
oleva Kokkolan kaupungin 400-vuotis juhlavuosi takaa sen, et-
tä yhteistyötä tehdään myös syksyllä. Kuoron toiminta on ollut 
hyvin aktiivista. Viikottaisten harjoituksien lisäksi kuorolla on ol-
lut lukemattomia esiintymisiä kaupoissa, hoitokodeissa, sairaa-
lassa, ravintoloissa, turuilla ja toreilla.

 Alkusyksystä pääsimme laulamaan Teemu Haapaniemen 
projektiin 400 Dreams. Teos taltioitiin Mediakeskus Limen ti-
loissa. Lopputulos on ollut alkuvuodesta lähtien nähtävillä 
Youtubessa. Kannattaa käydä tutustumassa! Live- esitys teok-
sesta tulee kaiken kansan kuultaviin syyskuun alussa. 

Syyskauteen mahtui myös paljon muuta. Kuoro on venynyt 
moneen, tehnyt montaa asiaa ja projektia päällekkäin. Syys-
kauden huipentuma oli kuitenkin jouluinen yhteiskonsertti tut-
tuun tapaan Kokkolan Naislaulajien kanssa. Tavoistamme poi-
keten olimme tällä kertaa Kaarlelan kirkossa ja saimme esiin-
tyä täydelle kirkkosalille. Tuskin oli ehditty joululauluja karistet-
tua mielistämme, kun tammikuussa tärähti iso projekti ilmoille. 
Kampushallissa järjestettiin ikäänkuin kuorolaulajien kokoon-
tumisajot, kun yli 400 kuorolaista kajautti ilmoille Karlabi- nimi-
sen teoksen. Lauluveikot olivat mukana teoksen harjoittelussa 
ja esityksessä vahvalla miehtyksellään. Tämäkin 400- vuotiaan 
Kokkolan kunniaksi järjestetty. Tämän kaiken ohella olemme 
koko ajan valmistautuneet kevätkauden päätavoitteeseemme, 
Leevi Madetoja - Mieskuorokilpailuun. Kilpailu on järjestetty 
noin viiden vuoden välein vuodesta 1989 lähtien, tänä keväänä 
se olisi järjestetty seitsemättä kertaa. Tässä vallitsevassa maail-
man tilanteessa kaikki kuitenkin kääntyi toisin. 

Kevään ääniä- lehden ilmestyessä olemme olleet kukin ko-
deissamme reilut 6 viikkoa. Tämäkään ei ole sammuttanut Lau-
luveikkojen toimintaa. Samaisella viikolla, kun maamme halli-
tus päätti rajoittaa kokoontumisia ja sulkea oppilaitokset, Lau-
luveikot kokoontuivat jo ensimmäistä kertaa etäyhteyden 
kautta. Kuinka piristävää onkaan vaihtaa kuulumisia, nähdä tu-
tut nauravat ja laulavat kasvot, kuulla ne mahanpohjaa kutkut-
tavat jutut! Lähes jokaisessa etätapaamisessa on kuitenkin kuu-
lunut jostain suusta tuttu fraasi ” voi, kun saatais laulaa yhdes-
sä” tai ” Miettikääs, sitten kun saadaan taas laulaa vieri vieressä”. 
Kaipuu aitoon ihmiskontaktiin on kaikilla eittämättä kova. 

Tilanne on nyt tämä ja sen mukaan me kaikki elämme. Ym-
märrämme toki sen. Odotukset ovat suuret syksylle, kun on 
monta mukavaa asiaa tiedossa ja laulamista riittää. Siihen asti 
kuitenkin näin. 

Kiitos tekniikka! Kiitos Lauluveikkous! Kiitos yhteishenki! 

     MARI SILLANPÄÄ      
Lauluveikkojen taiteellinen johtaja

Taiteellisen johtajan 
tervehdys

Kun vuonna 2005 liityin ensin sekakuoroon ja sa-
mana syksynä myöhemmin mieskuoroon, en 
tiennyt mitä odottaa. En ollut aikaisemmin edes 
kuullut mieskuorosta,  saati käynyt heidän kon-
serteissaan.

Virheellisesti kuvittelin sen 
olevan perinteisten suoma-
laisten kuoroteoksien paatok-
sellista, jäykähköä tulkintaa. 
Mutta olin täysin väärässä.

Mieskuorot lokeroidaan 
usein virheellisesti samaan 
muottiin, vaikka nykypäivänä 
voikin kuulla mieskuorolau-
lussa monenlaisia eri vivahtei-
ta; on perinteisiä kansallisro-
manttisia kuoroteoksia, viih-
teellistä, humoristista iskelmä-
musiikkia, jopa operetteja ja 
oopperaa. Niin ja tämä Karlabi!

Lauletaan a capellana, mut-
ta myös säestyksellä, koska 
kuoroista löytyy myös erilaisten soittimien taitajia.  

Mieskuorossa öljyiset lanteet keinuvat ja jal-
ka naputtaa tahtia. Silmät loistavat laulun ilos-
ta ja hymy karehtii laulajan tyytyväisillä kasvoilla. 
Hauskaa pitää olla!

Kokoonpanoja on monia kuten Lauluveikoissa-
kin, aina yli 50 miehen isosta kokoonpanosta tup-
lakvartetteihin ja kvartetteihin, jotka ovatkin tär-
keä osa mieskuoroa. Kvartetti on kuoron pienin 

kokoonpano, joka pystyy moniäänisesti esittele-
mään laulujen kauniit harmoniat kuulijoilleen. 

Mieskuorossa laulaminen voi olla myös tavoit-
teellista työtä. Vaikka harrastaminen on vapaaeh-
toista, se tuo mukanaan taiteellista vastuuta. Pitkät 

perinteet korostavat tätä vas-
tuuta ja tuovat arvokkuutta ja 
juhlallisuutta kuorotoimintaan.

Mutta ennen kaikkea kuo-
rossa laulaminen on hauskaa 
yhdessäoloa kavereiden kes-
ken, tuoden yhteenkuuluvai-
suuden tunnetta ja ilon hetkiä 
tekijöilleen.

Niinpä haastankin nyt kaik-
ki ne perheenpäät, joilla lo-
juu sohvan nurkassa laulava 
”peruna”. Potkaiskaa miehen-
ne kuoroon, ja voin taata, että 
elämänne muuttuu.

Pitkistä perinteistä sen ver-
ran että Lauluveikot viettää 

tänä vuonna 92-vuotista taivaltaan. 
Kokkola täyttää syksyllä 400 vuotta ja myös 

Lauluveikot ovat tiiviisti mukana näissä juhlissa.
Onnea Kokkola! Ja Hyvä Kokkolan Lauluveikot! 

Toivotan hyvää kevättä ja kesää kaikille lukijoille 
ja tukijoille! 

   OLLI LEHTIMÄKI     
Lauluveikkojen puheenjohtaja

Mieskuoro! 
Hmm… Mitä se on?

2    Taiteellisen johtajan tervehdys

2    Puheenjohtajan terveiset

3    Korona koskee meitä kaikkia

3    Poikkeuksellinen juhlavuosi

4    Kokkolan Nuorisokuoro

5    Hehku Ensemble

6    I.S.K.U.

7    Suomen Mieskuoroliitto 75 vuotta!

8    Lapsikuoro Sävelsäkki

9    Käynti Lohtajalla Ohtakarissa

10    Marita Kaakinen – Laulusta totta

11    400 Unelmaa

12    Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri

13    Kuorolaulun vaikutus hyvinvointiin

14    Guardia Nuevan tarina

15    K80 kvartetti

16    Uusin Lauluveikko, Urho Kalliokoski

16    Liity Lauluveikkoihin!

17    Ystäväkuoro Wienistä

18    Uusi Ykkösbassoko

19    Laulusalin esittely

JULKAISIJA
Kokkolan Lauluveikot ry
www.kokkolanlauluveikot.fi

TOIMITUSKUNTA
Hannu Teirikangas
Hannu Pajunpää
Olli Lehtimäki
Markku Kallvikbacka
Erkki Koittola

PAINOSMÄÄRÄ
25 000 kpl

TAITTO
Oy Fristyle Ab

KANSIKUVA 
Pirkko Teirikangas

PAINOPAIKKA
Botnia Print

LEHDEN JAKELU
Kokkolan Jakelu Oy

JAKELUALUE
Jaetaan jokaiseen kotiin
Suur-Kokkolan alueella sekä osaan 
Perhonjokilaaksoa.

Kevään Ääniä
KUOROMUSIIKIN 
ÄÄNENKANNATTAJA 

76. VUOSIKERTA
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VÄLITÄMME PALJON JA HYVIN!

Välityspalkkio 4,96% tai sop. mukaan

010 4402600
www.asuntobjorndahl.fi

Tammikuussa ehdimme jo olla mu-
kana monen muun kuoron mukana 
Kampushallilla laulamassa Marita Pa-
sasen säveltämää Karlabi-teosta 400 
laulajaa konsertissa. Olimme myös jo 
viime syksystä lähtien valmistautu-
neet huhtikuulla Helsingin Musiikki-
talossa pidettäväksi suunniteltua Ma-
detoja Mieskuorokilpailua varten. 

Mutta sitten Kiinassa eläimistä pe-
räisin oleva virus päätti toisin, tarttui 
ihmisiin ja alkoi levitä ihmisten mu-
kana ympäri maailmaa rantautuen 
myös Suomeen. Olemme maailman-
laajuisen pandemian kynsissä. Viruk-
sen etenemistä ihmisestä toiseen ja 
erityisesti niihin ihmisiin, joille vi-
rus todennäköisimmin voi aiheuttaa 
vaarallisen sairauden, pyritään rajaa-
maan monenlaisilla ihmisten liikku-
mista ja lähikontakteja rajaavilla, ih-
misten vapauksia rajoittavilla toi-
menpiteillä. Samalla tarkoituksena 
on turvata hoitomahdollisuudet niil-
le, joille virus kaikista varotoimista 
huolimatta iskettyään aiheuttaa sai-
raalahoitoa ja jopa tehohoitoa vaati-
van taudin.  

Elämä kuitenkin jatkuu näissä ra-
jatuissakin oloissa. Myös laulu- ja 
muu musiikkielämä. Lauluveikot-
kin jatkaa toimintaansa niillä kei-
noilla, mitä on käytettävissä. Olem-
me johtajamme Mari Sillanpään joh-
dolla ottaneet käyttöön uutta digi-
taalitekniikkaa, jonka avulla harjoit-
telemme stemmoittain sekä uusia 
lauluja että kertaamme vanhaa oh-
jelmistoa. Tästä tarkemmin muualla 
lehdessämme. 

On sanottu, että elämässä on tärke-
ää vain puutarhanhoito, eikä sekään 
ole niin kovin tärkeää. Ajattelen, että 
musiikki ja laulaminen on samalla ta-
voin tärkeää. Musiikki ja musiikin har-
rastaminen auttaa keskittymään ja ko-
koamaan ajatuksia ja näkemään yli tä-
män korona-ankeuden. Samalla se an-
taa uskallusta ajatella, että tästäkin vai-
heesta selvitään ja voidaan joku kaunis 
päivä, toivottavasti mahdollisimman 
pian palata normaaliin arkeen iloineen 
ja murheineen.

Mutta ennen sitä päivää meidän 
kaikkien täytyy toimia annettua ohjei-
ta ja varotoimia noudattaen suojellak-

semme itseämme, läheisiämme ja mui-
ta ihmisiä.

Voimia ja rohkeutta meille kaikille. 
Ja nautitaan siitä tulevasta normaalis-
ta arjesta, kun se koittaa. Ja odotelles-
sa nautitaan laulusta ja musiikista sekä 
kuuntelemalla että itse laulamalla.

   HANNU PAJUNPÄÄ

Vuoden 2020 monipuolinen tapahtu-
ma-tarjonta keskittyi eteenkin kevää-
seen ja alkusyksyyn. Maaliskuun alku-
puolella maailmanlaajuinen uhka ran-
tautui Keski-Pohjalanmaallekin kes-
keyttäen hetkessä juhlavuoden huo-
mioimisen ja lähes kaikki siihen liitty-
vät toimenpiteet. Koskaan aiemmin 
ihmisten elämää ja kanssakäymistä ei 
ole rajoitettu yhtä vahvasti, kun nyt 
koronavirusepidemian aikana. Kaik-
ki rajoitukset ovat kuitenkin meidän 
omaksi ja läheistemme parhaaksi ja 
terveytemme varjelemiseksi. Niitä on 
kaikkien syytä noudattaa. 

Uskokaamme kuitenkin, että ke-
vään ja kesän etenemisen myötä ko-
koontumiskieltojen vähittäinen pur-
kaminen yhdistettynä vastuulliseen 
käyttäytymiseen soisi mahdollisuu-
det fyysisiin kohtaamisiin viimeistään 
loppukesällä. Odottavan aika saattaa 
toisinaan tuntua hyvinkin pitkältä 
mutta pyrkikäämme käyttämään se 
viisaasti: kulutetaan kulttuurielämyk-
siä, vaikka sitten etäällä, ja nautitaan 
heräävästä luonnosta kuunnellen ke-
vään ääniä. 

Hyvää, poikkeuksellista ja vastuul-
lista kuluvaa juhlavuotta kaikille lu-
kioille!

   STINA MATTILA   
kaupunginjohtaja

Korona koskee meitä kaikkia 

Poikkeuksellinen juhlavuosi

Tänä vuonna 2020 Kokkola juhlii 400-vuotista historiaansa 
kaupunkina. Myös Kokkolan Lauluveikot lähti innokkaana 
osallistumaan vuoden tapahtumiin.

Vietämme kuluvaa kevättä historiallisissa merkeissä. Kokkolan 
kaupungin 400 vuotisjuhlavuotta on valmisteltu pitkään, 
hedelmällisessä yhteistyössä yhdistysten ja kaupunkilaisten kanssa. 

PRISMA KOKKOLA    ma-la 7-22, su 10-22

Kodin Terra Kokkola 
Heinolankaari 4, 67600 Kokkola, puh. 020 780 8700
AVOINNA MA-PE: 07.00-20.00 LA: 08.00-18.00 SU: 10.00-18.00 

TÄ S TÄ  M A A S TA .

Kesä ihan pihalla

Kokkolan Lauluveikot 
onnittelee lämpimästi

Vetelin Poikakuoro 
35 vuotta!

Odottavan 

aika saattaa 

toisinaan tuntua 

hyvinkin pitkältä 

mutta 

pyrkikäämme 

käyttämään se 

viisaasti.
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Syksyllä 2019 Kokkolan Nuorisokuoro syntyi uudelleen vuoden toimintatauon jälkeen, ja 
vastaanotto on ollut lämmin niin Keski-Pohjanmaalla kuin muualta Suomesta kantautuneiden 
terveisten ja yhteistyökutsujen osalta. 

Kokkolan Nuorisokuoro

Parikymmenhenkinen jouk-
ko nuoria on ehtinyt kokea 
yhdessä jo paljon, sillä uudet 
laulajat tupsahtivat keskelle 
kuoron 40-vuotisjuhlavuotta 
ja Kokkolan 400-vuotisjuhla-
vuoden valmistelua.

Syksy käynnistyi tiiviillä ai-
kataululla, koska jouluksi ha-
lusimme oman konsertin. Se 
oli meille kuin sinetti sille, et-
tä kuoro on palannut omil-
le jaloilleen. Oli koskettavaa 
ja innostavaa nähdä ja kuulla 
kuoron historian olevan läsnä 
konsertissa, jossa kuoro nyky-
muodossaan sai ensi kertaa 
ottaa lavan omakseen ja yh-
distyä lopulta suureksi kuo-
roksi sekä entisten laulajien 
että yleisön kanssa. Meillä on 
ilo olla osa Kokkolan Nuoriso-
kuoron upeaa, elävää histo-
riaa, mutta myös paljon laa-
jempaa kokkolalaista ja kes-
kipohjalaista kulttuurikent-
tää, jossa jokainen kuoron 
tukihenkilö ja yleisön jäsen 
on tärkeä omalla paikallaan. 
Tammikuussa lähes pakah-
duttavat onnentunteet osa-
na kuoroyhteisöä saivat lisää 
pontta Kokkolan 400-vuotis-
juhlan suurkuoron ja Mari-
ta Kaakisen Karlabi-teoksen 
myötä. Ilo Nuorisokuoron pa-
luusta on kouriintuntuvaa.

”Olihan se aika jännittävää 
tietenkin, että kun oli uusi kuo-
rossa ja kuoro oli aloitettu uu-
destaan, niin yhtäkkiä jo val-
mistauduttiin semmosiin aika 
isoihin konsertteihin. Mutta oli-
han se tosi kivaa, että tapah-
tui jotain eikä jääty odottele-

maan”, 14-vuotias Venla Kivi-
oja summaa kuoron alkutai-
paleen tuntemuksiaan.

 ”Kuoron aloittaminen kes-
kellä juhlavuotta tuntui jännit-
tävältä hyvällä tavalla. Juhla-
vuoden kautta sain paljon uu-
sia kokemuksia kuoron kanssa”, 
17-vuotias Iida Juola vahvistaa.

Korona muutti muiden 
kuorojen tavoin myös Kokko-
lan Nuorisokuoron toimintaa 
kevään ajaksi, mutta ei kes-
keyttänyt sitä. Lyhyen toimin-
tansa aikana Nuorisokuoro on 
ehtinyt tiivistyä yhteisöksi, jo-
ka kantaa yli sosiaalisen eris-
täytymisen ajan. Keski-Poh-
janmaan konservatorio on 
siirtynyt etäopetukseen, joten 
keskiviikkoiltaisin kokkolalais-
kodeissa soi kuoromusiikki 
etätehtävien muodossa ja vii-
koittain jaetaan kuulumisia ja 
tekniikkaharjoituksia myös li-
veyhteyden kautta.

 ”Etäopiskelu on ollut osit-
tain haastavaa kun ei voi lau-
laa yhdessä, mutta yhteiset 
etätunnit ovat olleet muka-
via”, Iida kertoo. Myös Venla 
on huomannut saman. ”Ihan 
hyvin on toiminu nää kuoron 
etäjutut ja on se kyllä kivaa. 
Toimisipa kaikissa muissakin 
harrastuksissa näin hyvin!”

 Toivoa ja mielekkyyttä poik-
keustilanteeseen tuovat tule-
vaisuudessa odottavat projek-
tit, joiden harjoittelu on käyn-
nistetty jo etäharjoituksissa. 
Syksyllä jatkamme Kokkolan 
juhlistamista olemalla muka-
na Keski-Pohjanmaan konser-
vatorion tuotannossa Eilen, tä-

nään ja huomenna. Joulukuus-
sa meillä on kunnia olla kutsu-
esiintyjänä Keski-Pohjanmaan 
konservatorion ja Kokkolan 
suomalaisen seurakunnan yh-
teisesti järjestämässä Joulun 
Laulujuhlassa. Keväälle 2021 
on myös luvassa innostavia ta-
pahtumia, kuten Nuorisokuo-
ropäivät Jyväskylässä ja Sävel-
säkin toteuttama ilmastotee-
mainen konserttitaideteos, 
jossa olemme yhtenä yhteis-
työtahona mukana.

Monessa yhteydessä pe-
räänkuulutettu henkinen lä-

heisyys toteutuu kuorossa 
luontevasti jaettujen koke-
musten ja musiikin kautta – 
myös poikkeusaikana. Mikä 
onni onkaan saada tarkkailla 
poikkeustilaa nuorten vaiku-
tuspiiristä käsin! Näen rohke-
utta, voimaa, lämpöä, sitke-
yttä ja niin paljon toivoa, että 
omakin usko tulevaan vahvis-
tuu. Laulamisiin!

  KATRIINA MATHLIN
Kuva: MARKO KUJALA

Kokkolan Nuorisokuoro

Kokkolan Nuorisokuoro on n. 12–19-vuotiaille 
tarkoitettu valovoimainen, lämminhenkinen ja 
monipuolista ohjelmistoa esittävä, tavoitteellinen kuoro. 

Kuorossa opitaan kehittämään omaa äänenkäyttöä 
ja laulutekniikkaa, ilmaisua ja sosiaalisia taitoja sekä 
kasvamaan muusikkona, esiintyjänä ja joukkuekaverina.

Kokkolan Nuorisokuoro toimii Keski-Pohjanmaan 
konservatorion alaisuudessa ja kuoroa johtaa 
musiikinopettaja ja muusikko Katriina Mathlin.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet kuoron nettisivuilta 
www.kokkolannuorisokuoro.fi
Somessa @kokkolannuorisokuoro

Hakalahdenkatu 76 • 67100 Kokkola • p. 06 822 4611, 831 2303

www.jarvelan-puutarha.fi

Kokkolan Nuorisokuoro ja entisiä kuorolaisia yhteisessä joulukonsertissa.
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Kallentorin apteekki
Pitkänsillankatu 15
67100 Kokkola
puh. 06-824 1712

Koivuhaan apteekki
puh. 06-822 6019

“Hehku Ensemble koos-
tuu Kokkolan Lauluveikko-
jen taiteellisista johtajista 
ja kahdesta mieslaulajas-
ta.” Näin kirjoitti paikallis-
lehti jonkin konsertin tie-
dotteessa.  Mari Sillanpää ja 
Heli Uusimäki -laulunopet-
tajia kumpainenkin- ovat 
saaneet muistutuksen ker-
ran jos toisenkin siitä, ket-
kä täällä on niitä laulajia.  
Muistuttajina ovat tietenkin 
kvartetin miesjäsenet eli te-
nori Kari Kalliokoski ja basso 
Olli Lehtimäki.  

Hehku Ensemble on tä-
hän saakka esiintynyt osa-
na Kokkolan Lauluveikkojen 
konsertteja ja perhejuhlissa.  
Konserttikaronkat ovat toi-
mineet loistavana estradina 
hieman enemmän heittäy-
tymistä vaativille koreogra-
fioin varustetuille kappaleil-
le.  Hehku Ensemblen vah-
vuus on juuri monipuolisuu-
dessa.  Ohjelmistosta löy-
tyy niin kirkko- ja joulukon-
sertteja varten perinteistä 
sakraalia kuoro- ja lauluyh-
tyemusiikkia kuin kotimais-

ta ja ulkomaista nykypoppia.  
Varsinkin Mari on ahkera so-
vittaja ja hänen kynästään 
ovat lähtöisin monet Hehku 
Ensemblen versioinnit.

Kvartetti odottaa kovasti 
näiden poikkeusolojen lop-
pumista ja mahdollisuutta 
harjoitella jälleen samassa 
huoneessa.  Siinä huoneessa 
odottaa nimittäin uuden uu-
tukainen äänentoisto, jonka 
kanssa lauluyhtye ehti har-
joitella vain pari kertaa en-
nen koronaeristäytymistä ja 
virtuaaliharjoitusten ollessa 

ainut vaihtoehto.  Sitäkin on 
kokeiltu, Zoom -treenejä, se-
kä laulaen että kuulumisia 
päivitellen.  Mutta lauluyhty-
eelle, joka viihtyy hyvin yh-
dessä ja rakastaa lauluyhtye-
työskentelyä se on vain kur-
ja korvike.  Hehku Ensemble 
suuntaa siis energiansa tule-
vien esiintymisten suunnit-
teluun.  Oi sitä hetkeä kun tä-
mä kytevä lauluinto pääsee 
jälleen täyteen Hehkuun!

  HELI UUSIMÄKI   
Kuvat: TEIJA TUUNILA

Hehku Ensemble 
– tuore tulokas lauluyhtyekentällä
Tai no jos ihan tarkkoja ollaan, niin kyse ei ole ihan uunituoreesta 
tapauksesta. Tämä neljän hengen kokoonpano on treenaillut ja 
esiintynyt yhdessä jo reilun kolmen vuoden ajan.  

Hehku Ensemble

www.apexautomation.fi

Automaatiota ammattitaidolla - Vuodesta 1993 

Terminaalikatu 3
67700 KOKKOLA

Puhelin: 0207 288 288
Telefax: 0207 288 289

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea.

Osoitteesta halpahalli.fi voit tilata ostokset 
valmiiksi kotiin tai ilmaiseksi myymälään. 

p. 0500 813 784, jatehuolto@reinikkaoy.fi, www.reinikkaoy.fi

Viemärihuoltoa vuodesta 1976Viemärihuoltoa vuodesta 1976
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Heti kesätauon jälkeen jat-
koimme valmisteluja sak-
salaisen ystäväkuoromme 
Singing Westside -gospel-
kokoonpanon saapumis-
ta varten. He tulivat Kokko-
laan venetsialaisviikonlop-
puna ja miten kiva viikon-
loppu siitä tulikaan! Upea 
Magnificat -kuoroteos esi-
tettiin Kokkolan kirkos-
sa venetsialaissunnuntai-
na yhdessä saksalaisten ja 
konservatorion orkesterin 
kanssa ja tunnelma oli aina-
kin esiintyjillä todella hieno. 

Yksi mieleenpainuvista 
viikonlopun tapahtumista 
oli venetsialaisten viettämi-
nen vieraiden kanssa me-
renrantamökillä. Illan aika-
na ehdittiin viettää aikaa 
saksalaisten ystäviemme 
kanssa, paistaa makkaraa, 
syödä, ihailla tyyntä mer-
ta ja auringonlaskua, sau-
noa ja tietysti laulaa, niin 
erikseen kuin yhdessäkin. 
Alustavasti laitettiin jo vi-
reille ajatus I.S.K.U.n vasta-
vierailusta Saksaan Singing 
Westsiden 20-vuotissynttä-
rivuonna 2021. 

Syksyllä osallistuimme 
myös Valosäveliä-hyvänte-
keväisyyskonserttiin Käl-
viän kirkossa. Siellä jaet-
tiin backstage Mari Palon 
kanssa, joka esiintyi samas-
sa konsertissa. Syksy jatkui 

I.S.K.U.lla vuoden aikana 
isoja ja mieleenpainuvia 
tapahtumia

I.S.K.U. ja Singing Westside venetsialaisia viettämässä elokuussa 2019.

Mennyt vuosi ja varsinkin syksy 2019 oli I.S.K.U.lle kiireistä aikaa. 
Oli pienempiä kotoisia keikkoja, mutta myös isoja kokonaisuuksia. 

www.jakobetoni.fi

www.jakobetoni.fi

Prismantie 1, 67700 Kokkola
p. 823 4300

Metals for modern life

I.S.K.U.

I.S.K.U. Valosäveliä-hyväntekeväisyyskonsertissa Mari Palon kanssa.

valmistautumisella jo perin-
teeksi muodostuneeseen 
Lauluyhtyeiden Joulu -kon-
serttiin Raatihuoneella, jos-
sa lisäksemme esiintyi kaksi 
muutakin ryhmää. 

Tammikuussa olimme 
mukana massiivisessa Kok-
kolan 400-vuotisjuhlan Kar-
labi -kuoroteoksessa. Oli 
hienoa olla rivissä mukana, 
kun jättimäisellä lavalla oli 
satoja eri ikäisisä laulajia yh-
tä aikaa. Iso kiitos vielä Ma-
rita Kaakiselle todella valta-
vasta työstä niin harjoittelu-
vaiheessa, kuin itse konser-
tissa! Kiitos, että saimme olla 
mukana! Toivottavasti meil-
lä on mahdollisuus esittää 

sama teos myös Kaustisen 
kansanmusiikkifestivaaleilla 
ensi kesänä. 

Keväällä saatiin poruk-
kaan mukaan myös pari uut-
ta vahvistusta. Rinteen Tuo-
mas tuli vahvistamaan bas-
sorivistöä ja paluumuuttaja 
Palomaan Mikko tuli kahden 
välivuoden jälkeen takaisin. 
Mikko sai jopa ”ylennyksen”, 
kun pääsi tällä kertaa hie-
man korkeammalle eli teno-
reihin edellisten bassokausi-
en jälkeen. 

Tätä kirjoittaessa elämme 
huhtikuun alkua ja punakynä 
on viuhunut myös I.S.K.U.:n 
keikkakalenterissa, niin kuin 
kaikkien muidenkin. Keikat 

on peruttu kesäkuulle saakka 
kuten myös yhteisharjoituk-
set vallitsevan koronapan-
demian takia. Hätä kuitenkin 
keinot keksii ja nyt onkin har-
joitukset siirtyneet netin ih-
meelliseen maailmaan. Etä-
tapaamisia on järjestetty ver-
kossa ja jopa yhteisiä stem-
maharjoituksia on voitu pi-
tää sen kautta. Toivottavasti 
tilanne rauhoittuu mahdolli-
simman pian ja pääsisimme 
taas rakkaan harrastuksem-
me pariin tuttuun harjoitus-
ympäristöön. 

   
   KARI KALLIOKOSKI

Kuvat: TEIJA TUUNILA

Heinolankaari 24
Kokkola
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    +
 358 (0)6 824 1000

                   www.hotelkokkola.fi

Rantakatu 14, 67100 Kokkola

KAUNEUSHOITOLA FIORE
(Myllytalo) Pitkänsillankatu 20 A, 67100 Kokkola
P. 045-1246114 • www.kauneushoitolafiore.fi

T
ämän ajatuksen toteutuksena syntyi ensim-
mäinen, suomen- ja ruotsinkieliset mies-
kuorot koonnut liitto jo v.1913. Se kuitenkin 
hajosi myöhemmin 1920-luvulla, osin muu-
tenkin yhteiskunnassa vallinneisiin kielirii-

toihin, osin siihen, että osa mieskuoroista oli liittynyt 
toiseen liittoon.

1930-luvulla ja edelleen sotien aikana keskusteltiin – ti-
lanteesta huolimatta – vilkkaasti yhteisestä liitosta. Touko-
kuussa 1943 pidettiin suunnittelukokous 30 kuoron edus-
tajien voimalla, vaikka sota oli vielä käynnissä. Tämä ko-
kous teki jo päätöksen liiton perustamisesta. Konkreet-
tinen päätös saatiin kuitenkin aikaan vasta sodan pää-
tyttyä. Liiton perustamiskokoukseen 30.3.1945 osallistui 
edustajia 10 kuorosta. Kokous vahvisti aiemmin tehdyt 
päätökset ja uuden liiton ensimmäiset säännöt. Liitto liit-
tyi Sulasoliin sen erikoisliittona. Ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi valittiin Ilmari Kalkkinen.

Suomen Mieskuoroliitto perustettiin työskentele-
mään, kuten liiton säännöissä edelleenkin lukee, ”mies-
kuorolaulun edistämiseksi maassamme”. Kuluvana vuon-
na vietetään siis liiton 75-vuotisjuhlavuotta jatkoksi vii-
me vuonna vietetylle suomalaisen mieskuorolaulun 
200-vuotisjuhlavuodelle.

Omaa mieskuorojaostoa Sulasolin alaisuuteen suunni-
teltiin jo vuonna 1938, tavoitteena seuraavana vuonna ko-
koontuneen toimikunnan muistion mukaan muun muassa:

 Toverihengen herättäminen

 Yhteisten taloudellisten asioiden kehitteleminen

  Vierailevien kuorojen konserttitilaisuuksien 
järjestäminen

  Uusien sävellysten hankkiminen ja niiden 
kustantaminen

  Yhteisten koko valtakuntaa tai piirejä käsittävien 
konserttien järjestäminen

Tavoitteet ovat varsin ajankohtaisia asioita ja liiton toimin-
nan kulmakiviä siis vielä tänäkin päivänä!

Suomen Mieskuoroliiton tarkoitus oli juhlia merkkivuot-
ta ennen kaikkea Helsinki Male Choir Weekendin ja VII Kan-
sainvälinen Leevi Madetoja mieskuorokilpailun yhteydes-
sä huhtikuussa, mutta kuten tiedämme, koko tapahtuma 
jouduttiin peruuttamaan koronavirusepidemian ja maam-
me hallituksen asettamien rajoitusten vuoksi. 

Juhlavuoden kunniaksi Suomen Mieskuoroliitto julkaisi 
erikoislogon, joka on kaikkien jäsenkuorojen käytettävis-
sä koko juhlavuoden ajan kaikkien konserttien ja muiden 
mieskuorotapahtumien painotuotteissa ja markkinoinnis-
sa. Logoversiot ovat ladattavissa verkkosivuilla: 
www.mieskuoro.fi/SMKL75v/ 

Suomen 
Mieskuoroliitto 
75 vuotta! 
Ajatus Suomen mieskuorojen saamisesta yhteiseen 
liittoon on peräisin jo 1900-luvun alusta, seurauksena 
myös silloisen venäläistämispaineen vaikutuksesta. 

Tuulilasit - Vahaukset - Pesut - Kiillotukset

KOKKOLAN AUTOFIKSAUS
INDOLANTIE 23 67600 KOKKOLA
PUH. 0400-560 122

MA-PE 07.30-16.30
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WWW.KOKKOLANAUTOFIKSAUS.FI
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MM. UUDISTETTU  TAVOLA VERDE  -SALAATTIPÖYTÄ!

Isokatu 4, Kokkola

WE WILL BE BACK!
Kun pandemia on ohitse toivotamme sinut tervetulleeksi 

tutustumaan uuden listan herkkuihin!

BENVENUTI!

AKKU-TEHO MARINE OY
Indolantie 6 • 67100 Kokkola

Puh. 06-8312970 info@akkuteho.fi
www.akkuteho.fi

Äänen avaus

Aluksi kuuluu vain
ärrän surinaa tai 

ässän sihinää, kai
huulilta laulajain

Hiljaa ääni aukeaa,
soinnut seuraa toisiaan 
Katseita jo vaihdetaan

jännityskin laukeaa

Stemmat yhteen sitoutuu
harmoniat hahmottuu
musiikkia muodostuu
Johtajakin innostuu

– HMP –

Kysy lisää  palveluistamme:
 puh. 044 7311 340 / Maija-Leena 

 tai 0400 867085 / Terttu
 www.kphoi.fi

Kotihoidomme turvin 
sujuvampi arki sekä 
turvallisempi elämä 
omassa kodissasi:

- luotettavaa ja ammattitaitoista 
huolenpitoa ja sairaanhoitoa

ikäihmisille sekä 
vaikeasti sairaille ja vammaisille 

lapsille

Ihmisen hoitamista ammattitaidolla ja sydämellä 
yli 25 vuoden kokemuksella!

Minimoi infektioriski ja tilaa 
laboratorionäytteiden otto kotiisi! 

Puh. 0400 867 085

Kokkolan Lauluveikot 
onnittelee lämpimästi
Raahen Mieslaulajat 

80 vuotta!
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Lapsikuoro Sävelsäkki viettää juu-
ri nyt etäaikaa yhdessä muun Suo-
men kanssa. Vaikka yhdessä lau-
laminen ja oleminen onkin kuoro-
laulun perusta, joka vain korostuu 
nyt, kun se ei ole käytännössä mah-
dollista, niin onneksi mikään ei es-
tä laulamasta ja musisoimasta sy-
dämensä kyllyydestä kotona. Piste-
tään pihat ja kammarit raikumaan 
iloisista lauluista! 

Kevätkauden esiintymiset ovat 
peruuntuneet niin kuin kaikilla 
muillakin. Kyllä tuntuukin varmas-
ti mukavalta päästä yhdessä laula-
maan ja touhuamaan, kun aika sen 
taas sallii. Onneksi ehdimme kulu-
neena talvikautena jo esiintyä Leis-
kaus-perhetemmellyksessä sekä Tu-
le joulu kultainen -konsertissa ja ko-
kea valtaisa laulun voiman yhdes-
sä satojen muiden laulajien kanssa 
Karlabi-teoksessa. Laulukausi oli ri-
kas vaikka jäikin vähän lyhyeksi. Pa-
remman puutteessa voi halutessaan 
kertailla vanhoja lauluja kuoron 
harjoitusnauhojen kanssa, opetel-
la uutta ohjelmistoa kuunnellen ja 
kurkistaa kuoronjohtajan videoter-
vehdyksiin. Ajatellaan vaikka niin, 
että nyt kasvatamme nälkää tulevia 
seikkailuja varten. 

Ensi talvikausi tuo mukanaan 
runsaasti mielenkiintoista lauletta-
vaa sävelsäkkiläisille. Syksyn alussa 
olemme mukana Keski-Pohjanmaan 
konservatorion Eilen, tänään ja huo-
menna - tuotannossa, joka juhlis-
taa 400-vuotista Kokkolaa. Juhlin-
ta jatkuu myöhemmin marraskuus-
sa, kun saamme olla vieraina Keski-
Pohjanmaan kamariorkesterin kon-
sertissa, jossa esitetään Mäntykan-
kaan musiikkiluokkien säveltämiä 
teoksia orkesterille. 

Kevätkaudelle 2021 valmistau-
dumme toteuttamaan Sävelsäkin Il-
masto-teemaisen konserttitaidete-
oksen omana tuotantona lukuisten 
yhteistyötahojen kanssa. Suunni-
telmissa on ilmaisun pohjaksi miet-
tiä lasten kanssa arvokkaita asioita, 
joita ympäröivä luonto meille tar-
joaa ja ajatella, mitä pieniä ja suu-
ria asioita voimme kukin tehdä aut-

taakseemme rinnakkaiselon suju-
van paremmin tulevaisuudessa. 
Pohdinnoista syntyy uusia lauluja 
ja tekstejä, kuvataidetta, käsitöitä ja 
tanssia – taiteiden iloinen kirjo, jo-
ta pääsemme yhdessä esittämään 
Earth hour -päivänä 2021. Sävelsä-
kin laulajat  osallistuvat tämän tii-
moilta laulamisen lisäksi muunmu-
assa syyskaudella omiin sävellys- ja 
sanoituspajoihin Kirsti Rasehornin 
johdolla.  Mukana menossa  on Sä-
velsäkin lisäksi Keski-Pohjanmaan 
konservatorio ja balettiopisto, Kok-
kolan nuorisokuoro, Kokkolan las-
ten- ja nuorten kuvataidekoulu, TAI-
TO käsityökoulu sekä Santtu sana-
taidekoulu. Toivotamme kaikki uu-
det laulajat lämpimästi mukaan yh-
teiselle lauluretkelle!

  VUOKKO KORVA

Lapsikuoro Sävelsäkki

Lapsikuoro Sävelsäkki valmistautuu Tule joulu kultainen – jouluiloa lapsilta lapsille -konserttiin  
yhdessä Keski-Pohjanmaan konservatorion Kamuorkesterin kanssa.

Esiintymässä Tule joulu kultainen – jouluiloa lapsilta lapsille -konserttissa yhdessä Keski-Pohjanmaan konservatorion 
Kamuorkesterin kanssa Kokkolan kirkossa jouluna 2019.

Kaikki lapset mukaan 
lauluretkelle Sävelsäkkiin!

Kuva: Vuokko Korva

Kuva: Katriina Mathlin

Mitä kuuluu entisille sävelsäkkiläisille?

Esittelyssä sisarukset Emma ja Eeva Lapsikuoro 
SävelsäkkiOlen Emma Hietamäki, 

23-vuotias ja asun Jyväskylässä 

avomieheni ja Kerttu-kanin 

kanssa. Opiskelen yliopistossa 

neljättä vuotta historiaa, ja 
aloittelen parhaillani Suomen 

historian graduani. Olen soittanut 

viulua kuusivuotiaasta, mutta 

nykyään harrastan musiikkia 

pääasiassa pop & jazz -laulun 

muodossa. Tällä hetkellä 
harjoittelen viimeistä perustason 

tutkintoa (3/3) varten, ja tarkoitus 

olisi jatkaa siitä vielä pidemmälle.

En tarkalleen muista, minkä 

ikäisenä lähdin mukaan 
Sävelsäkkiin; alakouluikäisenä 

kuitenkin, ja olin mukana 
useamman vuoden. Parhaiten 

mieleeni on jäänyt 
lastenmusikaali Kanelikaulin, 

jossa minulla oli päärooli. Olin 

silloin muistaakseni 12-vuotias, ja 

musikaalin teko oli tosi jännittävä 

ja iso juttu! Sävelsäkissä 

laulaminen innosti minut 
kuorolauluharrastuksen pariin: 

sen jälkeen lauloin monta vuotta 

Kokkolan nuorisokuorossa, ja 

myöhemmin musiikkilukiossa 

erilaisissa kuoroissa ja 
lauluryhmissä. Tällä hetkellä 

aikani ei riitä kuoroharrastukseen 

sitoutumiseen, mutta haaveissani 

olisi ehdottomasti palata 
harrastuksen pariin vielä joskus.

Yhdessä laulaminen on 
opettavainen ja palkitseva 
harrastus, ja viikoittaisista 
kuoroharjoituksista muodostuu 

helposti ja nopeasti viikon 
kohokohta. Suosittelen 
kuoroharrastusta ihan kaiken 

ikäisille, ja lapsille Sävelsäkki on 

loistava paikka aloittaa!

Oon Eeva Hietamäki, 16-vuotias 

ja suoritan nyt keväällä 
peruskoulun loppuun. Oon 
harrastanut viulun soittoa reilu 11 

vuotta ja jatkan sen soittamista 

ammatillisesti ensi syksynä, 

jos pääsen konservatoriolle 

opiskelemaan. Tarkoituksena on 

ottaa laulu sivuaineeksi.

Lähdin Sävelsäkkiin mukaan 

alakouluikäisenä, koska 
isosiskokin oli ollut siellä. Muistan 

Kanelikaulimen, vaikka en 
itse vielä silloin ollut mukana. 

Muistan että Sävelsäkissä oli 

aina hauskaa ja taidettiin me 

jonkinlainen lasten levykin tehdä. 

Kun lähdin kuorosta, laulaminen 

jäi pitkäksi aikaa pois, mutta 

yläkoulussa aloin taas laulaa ja 

syksystä asti olen käynyt konsalla 

laulutunneilla. 

Oisinpa vielä nii pieni, että 
saisin laulaa Sävelsäkissä, eli 

kaikki lapset sinne vaa! Kaikkien 

kannattaa laulaa, siinä voi aina 

kehittyä!

Lapsikuoro Sävelsäkki on 
kaikille laulusta innostuneille 
4-12-vuotiaille tarkoitettu 
kuoro. Kuorossa laulaa 
lukuvuosittain 30-50-laulajaa. 
Sävelsäkki toimii Keski-
Pohjanmaan konservatorion 
alaisuudessa ja kuoroa johtaa 
musiikkipedagogi Vuokko Korva. 
Kuorossa tutustutaan yhdessä 
laulamiseen ja omaan ääneen, 
harjoitellaan ilmaisua ja yhdessä 
toimimista sekä käydään läpi 
tavoitteellisesti lauluohjelmistoa 
erilaisia esiintymisiä varten 
ja leikitään musiikin parissa.  
Ilmoittautuminen kuoroon 
tapahtuu Keski-Pohjanmaan 
konservatorion kotisivujen 
kautta taas touko-elokuussa 
www.kpkonsa.fi 
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Koppisentie 3
67500 Kokkola
Puh. 020 757 1050
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Rantakatu 16
67100 Kokkola
puh. 044 2392637

Sari Björkroth
HAMMASLÄÄKÄRI - TANDLÄKARE

HAMMASLÄÄKÄRI - TANDLÄKARE

Sari Björkroth

& 06-831 777206-831 7772

Nettiajanvaraus:
 www.hammaslaakarikokkola.fi

Kuorolaulua Jukkolan navetan näyttelyssä, johtaa Karl-Hans Straßl.

SULOSOINTUJA
HIUKSILLESI TARJOAAclip

Itäinen Kirkkokatu 16, 67100 Kokkola      puh. (06) 831 6655      www.parturikampaamoclip.fi
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Kampaamo Leena
Louhenkatu 3
67900 Kokkola

Tarja Leskelä
Puh. 040 739 2544

Laatuapteekkisi
Kokkolassa
Palvelemme sinua:

Tervetuloa

Tehtaankatu 43 (Minimani)

 06 831 2262

www.te r va hov ina p te e k k i .fi

ma - pe   8 - 20
la              9 - 17
 su           10 - 18

Myös virallinen romuautokeräys

p. 0400 266 010

KONEHUOLTO M. KIPPO OY

Ammattitaitoista konehuoltoa jo 
vuodesta 1988

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

Niittykatu 6, 67100 Kokkola
Puh. (06) 823 5100, Faksi (06) 823 5111  www.mesiel.fi 

Terminaalikatu 7, 67700 Kokkola
Puh. (06) 823 5100, Faksi (06) 823 5111  www.mesiel.fi

Niinpä täytyi ottaa käyttöön 
varasuunnitelma. Ehdotin 
kuoromme hallitukselle ja 
sain muilta hyväksynnän 
vierailusta Ohtakarin saa-
rella. Ohtakari on avomeren 
äärellä ja siellä on myös ai-
koinaan sijainnut luotsiase-
ma. Meren pakenemisen 
myötä saari on lähentynyt 
mannerta ja sinne on raken-
nettu pengertie ja silta, jo-
ten saareen pääsee nykyisin 
autolla. Saarella on kalasa-
tama ja vanha lohtolaisten 
kalastajakylä sekä muutakin 
loma-asutusta.

Niinpä sovitun päivän 
koittaessa vieraamme kau-
pungissa asuvia kuoromme 
edustajia hyppäsi linja-au-
toon ja körötteli Lohtajal-
le. Vaimoni kanssa nousim-
me bussiin täällä Lohtajan 
kirkonkylällä. Olin ajatellut, 
että olisi kohteliasta yrittää 
kertoa paikkakunnasta vie-
raille saksaksi. Valitettavas-
ti 50 vuotta käyttämättä ol-
lut kieli oli melko lailla ruos-
teessa, mutta jotakin sain 
kuitenkin soperrettua.

Ohtakarin saarelle pääs-
tyä porukka hajosi kuin var-
pusparvi ympäri saarta ihas-

tellen tuulessa vaahtopäin 
aaltoilevaa merta ja vanho-
ja, joskin kunnostettuja ka-
lastajien asumuksia. Monel-
le taisi viileä Perämeren ran-
ta olla aika outo kokemus. 
Omastakin mielestä itse saa-
rikin on melkoinen nähtä-
vyys puhumattakaan man-
tereen puolella olevasta yli 
kaksitoista kilometriä pit-
kästä, pääosin luonnonti-
laisesta hiekkarannasta ja 
hiekkadyyneistä.

Paluumatkalla kävimme 
tutustumassa Jukkolan van-
han maatilan navetan tiloi-
hin rakennettuun matkailu-
kohteeseen. Navetan tilois-
sa nautimme paikan emän-
nän Eija Jukkolan mehutar-
joilusta ja tutustuimme par-
haillaan esille olevan taitei-
lija Miina Äkkijyrkän näytte-
lyyn. Ehtivätpä monet naut-
timaan talon keittiönkin 
herkkuja kahvin kera.

Matka jatkui Lohtajan 
1769 Ruotsin kuningas Fred-
rik II hallinnon aikana raken-
nettuun puukirkkoon. Vie-
raamme ihailivat kirkon si-
sustusta ja Mikael Toppe-
liuksen maalaamaa alttari-
taulusarjaa, triptyykki. He in-

nostuivat myös testaamaan 
kirkon akustiikkaa laulullaan 
Wer nur den lieben Gott läs-
st walten. Ja hyvin akustiik-
ka vastasi taitavan kuoron 
lauluun. Kirkosta siirryim-
me ruokailemaan paikalli-
seen lounasravintola Cafe 
Ellaan. Hyvin tuntui paikal-
linen arkiruokakin maistu-
van vieraillemme. Tunnetus-
tihan liikkuminen raikkaassa 
meri-ilmassa lisää ruokaha-
lua. Ruokailun jälkeen kau-

punkiin matkaavat siirtyivät 
bussiin ja jatkoivat vierai-
demme kanssa hotellille. 

Kiitokset tuon päivän ja 
muista vierailun aikaisista 
hienoista kokemuksista vie-
raillemme ja oman kuoron 
väelle.

Auf Wiedersehen!

  HANNU PAJUNPÄÄ  
Kuvat: HANNU TEIRIKANGAS

Käynti Lohtajalla Ohtakarissa
Heinäkuussa 2019 meillä oli vieraanamme ystäväkuoro Wiener 
Sängerrunde Itävallasta. Olimme suunnitelleet ohjelmaan laivaretken 
Tankarin majakka- ja luotsiasemasaarelle. Sää oli kuitenkin niin 
tuulinen, että Jenny-laiva ei voinut ajaa sinne koko viikolla. 

Kuoronjohtaja Karl-Gerhard Straßl, puolisonsa Martina 
sekä Alfred Römer Ohtakarin rannassa.
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Marita Kaakinen kuuluu Kokkolan vahvoihin musiikkivaikuttajiin. Hän on toiminut 
myös Kokkolan Lauluveikkojen johtajana. Näin hän kertoo urastaan ja musiikillisesta 
toiminnastaan täällä toimituksen kysymysten pohjalta: 

Olen asunut Kokkolassa pi-
an 20 vuotta. Tulin opiskele-
maan klassista laulua ja kuo-
ronjohtoa ammattikorkea-
kouluun. Opinnot ovat täy-
dentyneet myös säveltämi-
sellä ja kansanmusiikilla. Alal-
la riittää paljon mielenkiin-
toista työtä. Opettamisen ja 
säveltämisen  lisäksi johdan 
viittä eri kuoroa ja toimin ta-
pahtumatuottajana Kuoro-
Kokkola-projektissa. 

KuoroKokkola ry perustet-
tiin tukemaan ja edistämään 
kuorotoimintaa Keski-Pohjan-
maalla. Haluamme auttaa pai-
kallisia toimijoita niissä mas-
siivisissa tuotannoissa, jotka 
olisivat yhdelle organisaatiol-
le liian raskaita. Voimme an-
taa asiantuntija-apua, raken-
taa rahoitusmalleja tai olla 
mukana hankkeiden osa-alu-
eissa tarpeen mukaan. Tällä 
hetkellä teemme työtä Kok-
kolan 400 vuotisjuhlien kuo-
romusiikkitarjontaan liittyen.

Sain viime vuonna keskit-
tyä säveltämiseen Suomen 
Kulttuurirahaston apurahan 
avulla. Syntyi kansanlaulun 
pohjautuva "Karlabi"-kuoro-
teos. Karlabi on  sävelkuva 
Kokkolasta ennen ja nyt. Se 
kantaesitettiin "400 ääntä - 
400 röster" - konsertissa Kam-
pushallissa tammikuussa. Se 
oli ensimmäinen KuoroKok-
kola ry:n tuottamista tapah-
tumista. Lavalla oli 30 eri kuo-
roa ja lauluyhtyettä, solistina 
Anne-Mari Hakamäki ja Talla-
ri soitti. 

Tuossa projektissa oli ide-
ana juhlistaa kaupunkiam-
me 400:n äänen voimin. Ja 
sen teimme. Sain olla mukana 
ihan joka käänteessä alkuide-
asta rahoituksen ja aikatau-
lutuksen myötä harjoituksiin, 

myyntiin ja konserttipäivään. 
Mieleenpainuvimmat hetket 
itse konsertin johtamisen li-
säksi ovat harjoituksissa, jois-
sa avattiin laulujen yhteyttä 
Kokkolan historiaan ja omiin 
ajatuksiini. Myös nuottikirjan 
saapuminen painosta oli sy-
kähdyttävä hetki. 

Alunperin maaliskuulle tar-
koitettu "Erik Fordell Grand 
Prix"- kuorokilpailu toteute-
taan lokakuussa. Siirtäminen 
Koronan alta tapahtui vain 
vuorokausi ennen ensim-
mäisten kuorojen saapumis-
ta. Jo nyt tiedämme, että rat-
kaisu oli ainoa oikea, vaikka-
kin sillä hetkellä todella ras-
kas. Syksyllä saamme kuulla 
kahdeksaa suomalaista huip-
pukuoroa kilpailemassa ja 
konsertissa. 

Joulun alla kokoonnumme 
kirkkoon laulamaan yhdessä 
"Joulun laulujuhlaan". Kuoro-
Kokkola ry järjestää siten jat-
koa jokin vuosi sitten järjeste-
tylle konsertille, jossa laulet-
tiin rakkaimmat joululaulut 
äänissä satojen laulajien voi-
min. Ohjelmistoa on päivitet-

ty, nuottikirja myydään ja yh-
teisharjoitukset pyörivät syk-
syn mittaan. 

Musiikki- ja kulttuuritarjon-
ta Kokkolassa on monipuolis-
ta ja yllättää korkeatasoisuu-
dellaan ilahduttavan usein. 
Kaikessa näkyy perinteen 
kunnioitus, tinkimätön työ ja 
reagoiminen erilaisiin ilmiöi-
hin maailmalla. Teemme pal-
jon yhteistyötä ammattilais-
ten ja harrastajien kesken. Jo-
kaisen ihmisen osuus musii-
kintekemisessä on arvokasta 
ja tärkeää! 

Kun tekijöitä ja yleisöä riit-
tää, olisi suotavaa, että tilat 
saataisiin päivitettyä vastaa-
maan tarvetta. Unelmissa-
ni näen kulttuurikeskuksen, 
missä eri ikäiset ihmiset koh-
taavat ja pääsevät taideko-

kemusten ohella kokemaan 
aitoa yhteisöllisyyttä. Tarvit-
semme muuntuvat tilat kon-
serteille, harjoittelulle ja ope-
tukselle. Saman katon alla 
mahtuisi kasvamaan kaikki 
luovat taiteet; kuorot, orkes-
terit, teatteri, tanssi, kuvatai-
de, sanataide, käsityö, unoh-
tamatta kaiken taltiointia. 

Kokkolasta on tullut minul-
le ja perheelleni koti. Koen, 
että täällä pääsen toteutta-
maan itseäni. Saan rauhassa 
kehittyä ja kasvaa, olla äänes-
sä kun laulattaa ja nautin ope-
tustyöstä. Täällä on jo monta 
kertaa nähty, miten unelmista 
tulee totta. 

  MARITA KAAKINEN

Laulusta totta

Musiikki- ja 

kulttuuritarjonta 

Kokkolassa on 

monipuolista ja 

yllättää korkea-

tasoisuudellaan 

ilahduttavan 

usein.

Karlabi-teos kaikuu Kampuksella, Marita johtaa n. 30 kuoroa sekä soittajia. 

Kuva: Pirkko Teirikangas

Lämpimät onnittelut: laulajaveljemme

Hannu Pajunpää 70 vuotta 
11.5.2020

Juhlimme perhepiirissä 

Mahdolliset huomionosoitukset
Kokkolan Lauluveikkojen Laulajarahastoon

tili FI21 5162 0040 0140 14, viite 2017114
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PYÖRÄILIJÄN ERIKOISLIIKE • Isokatu 21, Kokkola 
Puh. (06) 831 3044 • info@lyback.fi • www.lyback.fi

Unelmaa / Drömmar / Dreams
400

Ensi-ilta 7.9.2020 klo 19 
– Esityspaikka ilmoitetaan myöhemmin johtuen tämänhetkisten pandemiarajoitusten kestosta ja laajuudesta –

400 Unelmaa - Kokkola on teos, jossa koko kaupunki on teos itsessään. 

Teoksen äänimaisema ammennetaan melodioista, ihmisistä, soittimista, 
kaupungin äänistä, rytmeistä ja metelistä.

400 Unelmaa - Kokkola on teos, joka kertoo tarinoita Kokkolan asukkaista ja heidän unelmistaan.

Mikään unelma ei ole liian suuri tai liian pieni. Unelmat ovat menneestä, 
tästä ajasta ja tulevaisuudesta.

Nyt kokkolalaiset unelmat muodostavat kaupungista teoksen, 
mitä ei ole missään kaupungissa nähty.

400 Unelmaa - Kokkola – kaupunki teoksena 
toteutetaan esittävän taiteen keinoin kuten valotekniikoilla, video- ja kuvataiteella, tanssitaiteella, teatterilla ja musiikilla. Valosuunnittelusta 

vastaa Mats Hästbacka. Mukana toteutuksessa ovat mm. Kokkolan Lauluveikot, Emilia Hyytinen, Halkokarin sirkuskerho, Teatteri Iltatähti, 
Kokkolan JYMYn tanssijoita, Mediakeskus Lime ym. Teoksen musiikki julkaistiin omana tuotantonaan keväällä 2020. Se on kuultavissa mm. 

seuraavissa suoratoistopalveluissa: Spotify, Deezer, iTunes. 

Lisäksi muutamista kappaleista on tehty musiikkivideot, jotka ovat nähtävillä Teemu Haapaniemen Youtube -kanavalla.

Teemu Haapaniemi  |  musiikki / musik / music

Kuvassa: Lauluveikot, eturivissä Mari Sillanpää, Emilia Hyytinen, Teemu Haapaniemi, Markku Riipi, Juha Kiviharju  |  Kuva: Sini Sulkakoski

KIINTEISTÖNVÄLITYS OY

PITKÄNSILLANKATU 23, 67100 KOKKOLA

Kokkolan Laitevälitys Oy

Charmia kotiin
Varaa ilmainen 
suunnitteluaikasi:
050 338 5790 tai
Kalustetukkukokkola.fi Kalustetukku.fi
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KESKI-POHJANMAAN 
KAMARIORKESTERILLA 
EDESSÄ VILKAS 
VIERAILUKESÄ
Kokkolan Raatihuoneella ko-
tiansa pitävä Keski-Pohjan-
maan Kamariorkesteri (KP-
KO) lukeutuu Suomen kan-
sainvälisesti tunnetuimpiin 
orkestereihin. Orkesterin 20 
muusikkoa soittavat työk-
seen konsertteja niin Kok-
kolassa kuin maakunnassa 
ja ympäri Suomea. Vierailu-
ja tehdään lisäksi myös ulko-
maille. Ikimuistoisia ovat ol-
leet vierailukonsertit Wie-
nin Musikvereinin kultaises-
sa salissa sekä viimeksi kesäl-
lä 2019 Würzburgin Mozart-
festivaaleilla. Euroopan mai-
den lisäksi orkesteri on teh-
nyt kiertueita myös Yhdys-
valtoihin ja Japaniin. 

TALVIKAUDET 
KOTIMAAKUNNASSA 
– KESÄLLÄ REISSUN 
PÄÄLLÄ
Talvikauden orkesteri kes-
kittyy palvelemaan kotikau-
punkinsa Kokkolan sekä lä-
himaakunnan yleisöä niin 
kausikonserttien kuin myös 
esimerkiksi koulu- ja hoito-
laitosvierailujen merkeis-
sä. Orkesterin kesäkauteen 
kuuluvat vierailut suomalai-
silla tai kansainvälisillä mu-
siikkifestivaaleilla. Tulevan 
kesän vierailuja ovat – jos 
korona-tilanne suo – perin-
teinen vierailu Korsholman 
musiikkijuhlilla orkesterin 
taiteellisen johtajan Malin 
Bromanin johdolla sekä Pe-

teris Vasks -gaalakonsertti 
Turun Musiikkijuhlilla kapel-
limestari Klaus Mäkelän joh-
dolla. Orkesteri tulee myös 
vierailemaan Crusell-viikolla 
Uudessakaupungissa. Kok-
kolassa odottaa mm. Piknik-
konsertti Länsipuistossa Val-
takunnallisilla kotiseutupäi-
villä. Silloin orkesteria johtaa 
Jaakko Kuusisto ja solistina 
kuullaan maakunnan omaa 
kultakurkkua, Mari Paloa. 

KANGAS, ORAMO JA 
BROMAN
Orkesterin perustaja, pro-
fessori ja KPKO:n kunnia-
kapellimestari Juha Kan-
gas perusti orkesterin vuon-
na 1972 – joten vuonna 
2022 on orkesterilla vuoros-
sa 50-vuotisjuhlat. Pian vii-
sikymppistä orkesteria on 
viime vuosina luotsannut 
huippukapellimestari Saka-
ri Oramo, joka toimi orkes-
terin taiteellisena johtajan 
vuosina 2013-2019. Oramon 
kauden loputtua orkesterin 
taiteelliseksi johtajaksi kut-
suttiin ruotsalainen viulu-
taiteilija Malin Broman. So-
listina, kamarimuusikkona 
ja musiikin johtajana ansi-
oitunut Broman aloitti kau-
tensa syksyllä 2019. Ruot-
sin Radion sinfoniaorkeste-
rin konserttimestarina toi-
miva Broman on kuuma ni-
mi ruotsalaisessa musiikki-
elämässä, sillä musiikkilehti 
Opus valitsi Bromanin joulu-
kuussa 2019 Ruotsissa ”vuo-
den muusikoksi”. Varsinai-
sesti tahtipuikkoa Bromanin 

käsissä ei Kokkolassa näh-
dä vaan hän johtaa KPKO:ta 
konserttimestarin paikalta. 

TÄRKEÄÄ TOIMINTAA 
MYÖS KONSERTTI-
SALIEN 
ULKOPUOLELLA 
KPKO soittaa klassista mu-
siikkia barokista nykypäi-
vään. Orkesterin aktiivinen 
rooli oman aikansa musii-
kin tekijänä on tuottanut yli 
170 kantaesitystä, ja tiheä 
levytystahti on poikinut lä-
hes 70 äänitettä. Orkesterin 
edessä on vuosien mittaan 
vieraillut säännöllisesti niin 
kotimaisia kuin ulkomaisia 
arvostettuja kapellimesta-
reita ja solisteja. 

Orkesterista pystyy naut-
timaan paitsi kausikonser-
teissa myös eri puolilla kau-
punkia: entistä tärkeämmäk-
si on muodostunut erinäi-
nen yleisötyö, jolloin yrite-
tään tavoittaa kuulijoita yh-
teiskunnan kaikilta alueilta. 
KPKO onkin pitkään tehnyt 
vierailuja vanhainkoteihin, 
päiväkoteihin ja kouluihin 
sekä esiintynyt työpaikoilla 
ja eri puolilla kaupunkia. Val-
takunnallinen Taidetestaa-
jat-projekti on mahdollista-
nut monen tuhannen kah-
deksasluokkalaisen konsert-
tikäynnin. 

SYKSYN KOHOKOHTA-
NA BEETHOVENIN 9. 
SINFONIA
Kevät 2020 on ollut kaikil-
le poikkeuksellinen, niin 
myös kulttuurin saralla. Or-

kesterin konserttitoiminta 
on koronavirus-tilanteen ja 
maamme poikkeustilan ta-
kia tätä kirjoittaessa tauol-
la. Muusikot jatkavat kuiten-
kin soittoharjoittelua niin 
kotona kuin pienryhmissä. 
Vuoden 2020 aikana suun-
nitelmissa on kaksi levytys-
tä. Myös konserttisyksy on 
pullollaan hienoja konsertti-
kokonaisuuksia, joissa mm. 
Kokkolan 400-vuotisjuh-
laillisuudet ovat näyttäväs-
ti näkyvillä. Toivon mukaan 
pystymme toteuttamaan 
välistä jääneen Beethoven 
8 -konsertin ennen suositun 
konserttisarjan loppuhui-
pennusta, Beethoven 9, jol-
loin Beethovenin ”Oodi ilol-
le” raikuu Kokkolassa ensim-
mäistä kertaa!

Ennen kuin konserttiin 
pääsee taas, orkesterin soi-
tosta voi nauttia vaikka os-
tamalla orkesterin levyjä. 
Niissä onkin valinnanvaraa 
– onhan orkesteri levyttänyt 
vuosien varrella yli 70 levyä, 
lastenlevyistä nykymusiik-
kiin. 400-vuotiasta kotikau-
punkiaan Kokkolaa orkesteri 
juhli julkaisemalla musiikkia 
Anders Chydeniuksen nuot-
tikirjastosta nimellä ”The 
Chydenius Collection”. Löy-
tyyhän se jo levyhyllystäsi? 

Tutustu orkesteriin: 
www.kamariorkesteri.fi 

  SARA NIKULA-NYMAN

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri ja nykyinen taiteellinen johtaja Malin Broman.

Keski-Pohjanmaan 
oma huippuorkesteri 

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri

Kuva: Ulla Nikula

K O K K O L A

Isokatu 11
p. 06 8223 220

ma-pe 10-17  la 10-14

Etukuponki sinulle

Myös rengasmyynti!

RENGASASIANTUNTIJASI

Kun etsitte luotettavaa ja 
toimivaa isännöintipalvelua

Räätälöimme juuri teidän taloyhtiölle sopivan 
isännöintisopimuksen, kilpailukykyiseen hintaan.

Pyydä tarjous! 
puh. 010 228 8130 tai kokkola.isp@realia.fi

Rantakatu 14, 67100 Kokkola
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M usiikkipedago-
gi, kuoronjoh-
taja Emma Räi-
hälä tutki lop-

putyössään keväällä 2019 
miesten ajatuksia kuorossa 
laulamisesta. Tutkimuskoh-
teena toimi Kokkolan Laulu-
veikkojen Seniorikuoro, jota 
hän itse myös johtaa. Ohessa 
tuloksia tutkimukseen teh-
dyistä haastatteluista, yh-
teenvetoa ja pohdintaa:

Tutkimusaineisto kerättiin 
neljän kuorolaisen teema-
haastatteluilla. Haastateltavat 
tulivat hieman eri taustoista 
ja ikäluokista, ja heillä oli eri-
lainen musiikillinen harras-
tuneisuus, mutta kaikilla oli 
useita kymmeniä vuosi taka-
naan mieskuorossa. Jokaises-
ta kuoron stemmasta oli mu-
kana yksi haastateltava. Tee-
mahaastattelun kysymyksinä 
olivat kuorolaisten omat tun-
temukset ja kokemukset siitä, 
kuinka kuorolaulu vaikuttaa 
heidän fyysiseen, psyykkiseen 
ja sosiaaliseen hyvinvointiin-
sa. Kysymykset olivat avoimia 
ja jättivät haastateltavalle ti-
laa omille tulkinnoille. 

Tutkimus on tapaustutki-
mus, jossa tutkitaan yksit-
täistä yksikköä. Tapaustutki-
muksessa saavutettava tieto 
ei ole yleistettävissä. Omas-
sa tutkimuksessani siis tapa-
us on Kokkolan Lauluveikko-
jen Seniorikuoro, eivätkä täs-
tä tutkimuksen tulokset ole 
yleistettävissä muihin kuoroi-
hin, eivätkä välttämättä edes 
kaikkiin Seniorikuoron laula-
jiin. Vaikka tulokset myötäi-

levät aiempien tutkimusten 
linjaa, ovat vastaukset henki-
lökohtaisia. Haastatteluiden 
kulku oli siis vapaa, mutta jo-
kaiselta haastateltavalta py-
rittiin saaman vastaukset näi-
hin kysymyksiin: 

1.  Miten kuorolaulu on vai-
kuttanut fyysiseen hy-
vinvointiisi? 

2.  Miten kuorolaulu on vai-
kuttanut psyykkiseen 
hyvinvointiisi / mieli-
alaasi? 

3.  Oletko muodostanut 
kuoron kautta tärkeitä 
sosiaalisia suhteita? 

TUTKIMUKSEN 
YHTEENVETO 
JA POHDINTAA
Haastateltavien vastaukset 
noudattelivat hyvin pitkäl-
ti aiemmissa tutkimuksissa 
esiin tullutta linjaa. Fyysisen 
hyvinvoinnin kokemuksen 
yhdistäminen kuorolauluun 
oli haastateltaville vaikein-
ta, mutta sen sijaan psyykki-
sestä hyvinvoinnista ja sosi-
aalisesta pääomasta haasta-
teltavat osasivat kertoa rei-
lusti. Kuoro nähdään tärkeä-
nä kohtaamispaikkana, jossa 
tunteiden koko kirjo on näh-
tävissä. 

Sosiaalinen kanssakäymi-
nen ja yhteisöllisyys nousi-
vat haastatteluissa tärkeim-
miksi ja suurimmiksi tekijöik-
si useimmilla. Monet kuoro-
laiset ovat tunteneet toisensa 
vuosikymmeniä, ja tulleet sii-
nä ajassa toisilleen läheisiksi. 
Haastateltavat kokivat, että 

ovat saaneet kuorosta ystä-
viä, joiden kanssa osa on te-
kemisissä myös kuoron ulko-
puolella. Myös ne, jotka eivät 
olleet tekemisissä kuorolais-
ten kanssa harjoitusten ulko-
puolella, kokivat että saavat 
kuorossa jakaa kokemuksi-
aan toistensa kanssa, ja saada 
vertaistukea. Sosiaalista kans-
sakäymistä kuvattiin ”elintär-
keäksi”. Tämä yhteisöllisyys 
näkyy myös kuoron harjoi-
tuksissa. 

Haastateltavat tunnistivat 
kuorolaulun myös psyykkisen 
hyvinvoinnin tukijana. Jokai-
nen tunsi saavansa musiikista 
jonkinlaista helpotusta vaikei-
na aikoina. Yleisajatus oli, et-
tä kuoroharjoitusten jälkeen 
mieli on iloisempi, joidenkin 
mukaan jopa muutamien päi-
vien ajan. Monien puheessa 
psyykkinen hyvinvointi yhdis-
tyi nopeasti kuorolaulun so-
siaalisuuteen. Koettiin, että 
mieliala kohoaa kavereiden 
näkemisestä ja yhteisen asi-
an eteen toimimisesta. Haas-
tateltavat löysivät kuitenkin 
yhteyksiä myös laulamisen ja 
mielialan välillä; koettiin, et-
tä eri mielialoihin yhdistyivät 
eri kappaleet, ja että niiden 
kappaleiden kautta tuntei-
den työstäminen on helpom-
paa. Yksi haastateltavista käyt-
ti kuorolaulusta adjektiivia 
”eheyttävä”.  Esiin nousi myös 
kulttuurielämysten tuotta-
ma hyvinvointi; yksi haastatel-
tavista kertoi saavansa suur-
ta mielihyvää kappaleen on-
nistuessa, kun hän osaa stem-
mansa ja voi keskittyä tulkin-

taan. Tämä kertoo niin kutsu-
tusta flow-tilasta, johon ihmi-
nen pääsee ollessaan erityisen 
keskittynyt ja kiinnostunut. 

Haastavinta oli löytää yh-
teyttä fyysiseen hyvinvoin-
tiin, oletettavasti vertauskoh-
dan puuttumisen vuoksi. Yksi 
haastateltavista nosti kuiten-
kin esiin stressisairautensa, ja 
sen että uskoi kuorolaulun ol-
leen tärkeä tekijä siitä paran-
tumisessa. Toinen koki saa-
vansa kuorosta olemiseen-
sa tietynlaista ”helppouden” 
tunnetta, muttei osannut tar-
kemmin määritellä, mistä se 
johtuu. Muistivaikutuksista 
kysyttäessä haastateltavat ei-
vät osanneet yhdistää vaiku-
tuksia itseensä, vaan kertoi-
vat mielellään siitä, mitä oli-

vat nähneet musiikin tekevän 
muissa ihmisissä. Olisin kuo-
ronjohtajana halunnut saada 
vielä enemmän tietoa kuoro-
laulun fyysisistä vaikutuksista 
senioreihin, mutta tämän tie-
don saaminen valitsemallani 
tutkimusmetodilla osoittau-
tui haastavaksi. Kuoroharras-
tus kuitenkin selvästi aktivoi 
seniorien elämää yhteisten 
harjoitusten merkeissä, se-
kä heidän mieltään että ruu-
mistaan. 

Haastattelujen teko ja ko-
ko prosessi on entisestään in-
nostanut minua senioreiden 
kanssa toimimiseen ja toi-
minnan kehittämiseen. Siinä 
missä toisaalta yhteinen ai-
ka ja muu ulkomusiikillinen 
puuhastelu ovat kuorolaisille 

selvästi tärkeitä, vastauksis-
sa tulivat esiin myös musiikil-
liset päämäärät ja niiden saa-
vuttamisesta koituva mieli-
hyvä. On tärkeää, ettei senio-
rikuoroa aliarvioida ja nähdä 
vain summittaisena lauleske-
luna, vaan kuorona, jonka ta-
voitteena on edelleen luoda 
yleisölleen hienoja musiikilli-
sia kokemuksia. Päämääränä 
voisikin ehkä olla mahdolli-
simman korkeatasoinen kuo-
romusiikki sopivasti huumo-
rilla ja täytekakkukahveilla 
höystettynä.

  EMMA RÄIHÄLÄ

”En olisi 
kaivannut yhtään 
mitään muuta” 
Kokkolan Lauluveikkojen Seniorikuorolaisten kokemuksia 
kuorolaulun vaikutuksesta hyvinvointiin.

Musiikkipedagogi, kuoronjohtaja Emma Räihälä.

Lämpimät onnittelumme: laulajaveljemme, solistimme

Jussi Isotalo 90 vuotta 
20.6.2020

Juhlimme perhepiirissä 

Mahdolliset huomionosoitukset
Kokkolan Lauluveikkojen Laulajarahastoon

tili FI21 5162 0040 0140 14, viite 2017091
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Syntyi ajatus siitä, että Kok-
kolan-seudulta löytyy niin 
paljon osaamista, että tän-
nehän voisi perustaa ison or-
kesterin. Oli itse koulutetut 
harmonikan soittajat ja vah-
va jousisoiton keskipohjalai-
nen perinne.  Osaava komp-
piryhmä täydensi soitinper-
hettä - kitara, kontrabas-
so, piano ja lyömäsoittimet. 
Taustalla soi vahvasti suo-
malainen ja argentiinalainen 
tango.

SUORAAN LEIJONAN 
LUOLAAN
Jo 2004 Guardia Nueva mat-
kusti suoraan leijonan luo-
laan, Buenos Airesiin. Mat-
kalla Guardia Nueva soitti ra-
diokonsertin sadalle miljoo-
nalle kuulijalle Argentiinas-
sa, Brasiliassa, Uruguayssa 
ja Paraguayssa. Kohokohta 
oli vierailu Argentiinan kan-
salliseen tangoakatemiaan, 
jossa orkesteri kohtasi Astor 
Piazzollan läheisimmän yh-
teistyökumppanin, akatemi-
an johtaja Horacio Ferrérin. 

Guardia Nuevaa kuultuaan 
Ferrér lausui, että Piazzollan 
Enkeli-sarjaa ei voi paremmin 
soittaa. Siitä oli hyvä jatkaa 
ja soittaa vielä Osvaldo Pug-
liesen La Casa del Tangossa. 
Pugliesen leski antoi Guardia 
Nuevalle miehensä nuotteja 
orkesterille sovitettaviksi. Ja 
sovituksistaan orkesteri tun-
netaan. 

Argentiinan jälkeen matka 
jatkui kohti uusia lavoja, mu-
siikillisia valloituksia ja yhteis-
työtä monien upeiden taitei-
lijoiden kanssa. Vierailu Turk-
kiin Ankaran suurlähetystön 
toiveesta vuonna 2006, kon-
sertti kolmessa kaupungis-
sa (Izmir, Ankara ja Istanbul) 
ja Turkey CNN -kanavalla. Sen 
jälkeen askel on otettu kirk-
komusiikin maailmaan mm. 
Lohtajan Kirkkomusiikkijuh-
lilla ja Urkuyö ja Aaria- festi-
vaalilla Espoossa.

GNX – JA SIITÄ 
ETEENPÄIN
Seuraava suuri ponnistus oli 
GNX, Guardia Nuevan kym-

menvuotisjuhlakonsertti 
Kokkolan jäähallissa helmi-
kuussa 2011. Jäähallin peitto-
levytkin vuokrattiin Helsin-
gistä, yhtä matkaa konsertin 
kanssa työstettiin myös uut-
ta levyä ja dokumenttia. Lu-
moava konsertti nähtiin kah-
dessa osassa YLE TV2 -kana-
valla syksyllä 2011.

Guardia Nueva on pitänyt 
linjansa ja jatkanut määrätie-
toista työtään.  Keväällä 2012 
orkesterin loppuunmyyty 
konsertti soi ensimmäisen 
kerran Musiikkitalossa. Kon-
sertin tuotti Live Nation. Syk-
syllä yhteistyö Live Nationin 
kanssa jatkui kiertueella Lah-
dessa, Turussa ja Tampereel-
la. Guardia Nueva konsertoi 
Musiikkitalossa myös 2013 ja 
konsertoi muun muassa Sata-
Häme-Soi-festivaalilla, Jyväs-
kylän kesässä, Kokkolan Ve-
netsialaisissa sekä Brahe Clas-
sica -konserttisarjan 20-vuo-
tisjuhlissa. 

Seuraavana vuonna orkes-
terin annista nautittiin sekä 
laineilla että Berliinissä. Kon-

sertti Viking Gracella oli jy-
mymenestys ja vuoden ko-
hokohtana Guardian Nuevan 
esiintyminen ensimmäisenä 
suomalaisena tango- ja viih-
deorkesterina Berliinin Filhar-
moniassa kesäkuun 6. päivä 
2014. Konsertin suojelijana 
toimi Suomen Saksan-suur-
lähettiläs Päivi Luostarinen. 
Konserttitaltioinnista julkais-
tiin tuplalive-cd marraskuus-
sa 2014 ja otteita konsertis-
ta kuultiin myös YLEn kana-
villa. Berliinin esiintyminen 
tuotti myös uuden vierailu-
kutsun Saksaan. Lokakuus-
sa 2015 Guardia Nuevan kon-
sertti soi Usedomer Musik-
festivalilla Kaisenbäder-salis-
sa. Konsertin nauhoitti Sak-
san Yleisradio-NDR, ja lähet-
ti sen Soiree-ohjelmasarjassa 
28.2.2016.

Guardia Nuevalla on tärkei-
tä perinteitä, jotka toistu-
vat vuodesta toiseen. Helmi-
kuussa Kokkolan Talviharmo-
nikan päätösviikonloppuna 
Guardia Nuevan Suuri Viih-
dekonsertti viihdyttää ylei-
söä kahteen kertaan lauan-
taina. Ensin iltapäivällä ja toi-
sen kerran illansuussa – tänä 
vuonna jo 17.kertaa peräk-
käin. Toinen tärkeä perinne 
ovat joulukonsertit. Aina jou-
lun alla Guardia Nueva soit-
taa Kokkolan kirkossa ja toi-
nen konsertti järjestetään 
jossakin toisessa pohjalais-
kirkossa: Laihia, Mustasaari, 
Haapajärvi, Kalajoki...

ARJA KORISEVA JA 
ITÄVALTA
Vuosi 2019 on ollut orkesteril-
le tähän asti työläin. Arja Ko-
risevan 30-vuotisjuhlakier-
tue, jossa 11 konserttia eri 
puolilla Suomea. Vierailu Itä-
vallassa Innsbruckin World 
Music Festivaalilla, Lohtajan 

kirkkomusiikkijuhlat, joulu-
konsertit. Kaikki nämä eri oh-
jelmilla.

- Arjan kiertuetta valmis-
telimme puolitoista vuotta, 
kertoo Vertainen. Koko orkes-
terin  toiminta vaatii erittäin 
paljon työtä ja sitoutumista 
pitkäjänteiseen toimintaan. 
Yhdistys on tärkeänä poh-
jana, samoin kaikki orkeste-
rimme tukijat ja yleisö, heil-
le kiitos.

GUARDIA NUEVA 
Tänä päivänä Guardia Nue-
va on musiikillinen runsau-
densarvi. Kaikki orkesterissa 
soittavat muusikot ovat am-
mattimuusikoita tai opetta-
vat eri musiikkioppilaitoksis-
sa. Myös free lance- muusi-
koita on mukana. Samoin joi-
takin Sibelius-Akatemian am-
mattiopiskelijoita.  Orkesteri 
tekee jatkuvasti yhteistyötä 
Suomen tunnetuimpien ar-
tistien kanssa – ja kenenkään 
kanssa yhteistyö ei ole jäänyt 
yhteen pyrähdykseen. Yh-
teistyökumppaneiden lista 
on vaikuttava mm. Esa Ruut-
tunen, Angelika Klas, Mari 
Palo, Matti Korkiala, Arja Kori-
seva, Jorma Uotinen, Jari Sil-
lanpää, Jorma Hynninen, Mi-
kael Konttinen, Arja Korise-
va, Juha Uusitalo, Saara Aal-
to, Johanna Rusanen-Karta-
no, Jyrki Anttila, Tomi Metsä-
keto, Teemu Roivainen, Jo-
hanna Försti. Oman kaupun-
gin solisteista Matin lisäksi Ji-
ri Tammilehto, Virva Puuma-
la, Johanna Isokoski ja  Ma-
ria Autio.

Guardia Nuevasta puhut-
taessa ei saa sivuuttaa yhtä 
orkesterin tunnetuinta ele-
menttiä: guardiamaisia so-
vituksia, joita hiotaan huip-
puunsa jopa vuosia. Orkes-
terille sovituksia ovat viime 
vuosina kapellimestari Rai-

mo Vertaisen lisäksi tehneet 
Jaakko Kuusisto, Mika Toiva-
nen, Petri Ikkelä, Teemu Hon-
kanen, Juha Yli-Kotila, Mika 
Paasivaara, Mikko Hassinen 
ja Kari Veisterä. Syksyllä 2016 
mukaan sovitustiimiin liitty-
vät Marzi Nyman, Jarkko Rii-
himäki ja Jari Eskola. 

MONIMUOTOISUUS
Monimuotoisuus on Guardia 
Nuevan valtti, samoin ainut-
laatuinen ja jäljittelemätön 
sointi, joka syntyy viulujen, 
harmonikkojen ja pianon, ki-
taran, kontrabasson ja lyö-
mäsoittimien yhdistelmästä.

Jokainen sovitus on ni-
menomaan Guardialle kirjoi-
tettu, valmiita ei ole ennes-
tään.

TV-TUOTANNOT
Guardia Nueva on nauhoitta-
nut  7 televisiokonsertia YLE 
TV2 ja AlfaTV- kanaville. Vah-
vana yhteistyökumppanina 
on ollut mukana myös LIME-
tv Kokkolasta.

KOKKOLA 400
Kaupungin juhlavuonna 
Guardia Nueva on avannut 
uudistetun kaupungintalon 
ja Talviharmonikassa pitänyt 
Kokkola 400-henkiset kon-
sertit. Myös muita kaupungin 
juhlallisuuksia on tulossa ja 
tietenkin orkesterin oma juh-
lavuosi 2021, jolloin Guardia 
Nueva täyttää 20 vuotta.

Suuri viihde- ja tango-orkeste-
ri täynnä pauhaavaa voimaa ja 
suunnatonta herkkyyttä. Kaiken 
takana yksi ja sama: monipuoli-
nen, herkkä, voimakas ja taipui-
sa timantti, Guardia Nueva.

  RAIMO VERTAINEN

Viihde- ja tango-orkesteri 

Guardia Nuevan tarina 
Guardia Nuevan tarina alkaa vuodesta 2001. Juuret ulottuvat vuoteen 1995, jolloin 
Raimo Vertainen ja Sari Viinikainen muuttivat Kokkolaan. Molemmat toimivat 
harmonikansoiton opettajina Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. 

Guardia Nueva, discografia:
Astor  Piazzollan  tangoja, 2002
Täysikuu, 2003
Häävalssi, 2006
Tango Finlandia, 2011
Live in Concert, 2013
Tangokonzert Berlin Philharmonie, 2014

Guardia Nueva

KOKKOLAN HAUTAKIVIPALVELU OY
0400-594600 • 0400-560804 • 040-7328890
WWW.HAUTAKIVIPALVELU.FI

UUSI NÄYTTELYTILAMME LAAJALAHDENTIE 22
AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

HAUTAKIVIVEISTÄMÖ 
KOKKOLASSA

Kuva: Anne Yrjänä, Terje Tiilikka

timo.pajunpaa@netikka.fi
www.kokkolanaluetaksi.fi

KOKKOLAN 
ALUETAKSI OY

0440 568 887

1+16 henkilön taksi
pyörätuolikuljetukset
lentokenttäkuljetukset

Soita ilman tilausmaksua



15Kevään Ääniäkevät 2020

Seniorikuoromme toistai-
seksi viimeinen esiintyminen 
oli muutaman muun kuo-
ron mukana ”Kuorot kohtaa” 
konsertissa Kälviän kirkossa 
11.3. Saman tien voimaan as-
tuneet kokoontumisrajoituk-
set panivat pisteen meidän-
kin harrastuksellemme – tois-
taiseksi? Muutaman viikon 
karanteeni ja katkos tavan-
omaisiin harjoituksiin näyt-
tää aiheuttavan monenlaista 
oireilua, rauhattomuutta ja 
ainakin kaipuuta omaan tut-
tuun joukkoon. Ymmärräm-
me varotoimet ja jaksamme 
odottaa. Onneksi oloa voi lie-
vittää nykytekniikan keinoin. 
Hätäisimmille on jo tarjolla 
jopa videoharjoituksia.

Kyllä me tästä yhdessä 
selviydymme, vakuuttavat 
maamme päättäjät. Kunhan 
vain jaksamme pestä usein 
kätemme ja pysymme pois 
muiden ihmisten ilmoilta! Tie-
detään, onhan tässä nähty 
monenlaista kriisiä ennenkin; 
aasialaista, hongkongilaista, 
sikalentsua, lintuflunssaa ja 
nyt vielä tämä korona. Mutta 
aina on laulu jatkunut. Selviy-
dymme nytkin!

Mikä onkaan se kuorolau-
lun tenhovoima, joka saa in-
nostumaan, jaksamaan ja kes-
tämään, tekemään harrastuk-
sesta jopa elinkautisen? Lau-
luveikkojen K80 -kvartetin se-

niorit sen tietävät omista mit-
tavista kokemuksistaan. Yk-
kösbasso Esa (89) lauluveikko 
vuodesta 1959, kakkosbasso 
Reetu (82) lauluveikko vuo-
desta 1961, ykköstenori Jussi 
(pian 90) lauluveikko vuodes-
ta 1965 ja kakkostenori Un-
to (82) lauluveikko vuodesta 
1970, kaikki Lauluveikkojen 
kunniajäseniä ja Mieskuorolii-
ton elämäntapamerkein sekä 
vuosiruusukkein koristeltuja, 
kuorotyön sankareita. 

Haastatellessani laulajavel-
jiä selvisi kuin yhdestä suusta, 
kuinka tärkeää kuoroon en-

simmäistä kertaa tulevalle on 
turvallinen ja kannustava vas-
taanotto. Kolmella neljästä 
sattui olemaan aikaisempaa 
kokemusta koulu- tai opiske-
lukuoroista, mutta silti mies-
kuoroon tulo tuntui turvalli-
semmalta ennestään tutun 
lauluveikkokaverin saattama-
na. Kuoronjohtajan ja koke-
neempien laulajaveljien ren-
to rohkaisu helpottivat jouk-
koon sopeutumista, kannusti-
vat alkuun. Siemen harrastuk-
sen onnistuneeseen jatkumi-
seen kylvetäänkin näköjään jo 
ensimmäisissä kohtaamisissa. 
Samanhenkisten luomasta il-
mapiiristä se voima syntyy!

Onnistunut alku antaa hy-
vät lähtökohdat harrastuksen 
jatkamiselle mutta kuoros-
sa laulaminen edellyttää pit-
käjänteistä sitoutumista. Sitä 
ei voi harrastaa silloin tällöin, 
vaan siihen on omistaudut-
tava kuten perheeseen. Siksi 
onkin eduksi, jos laulajalla on 
harrastukselleen puolisonsa ja 
koko perheensä vankkumaton 
tuki. Asian varmistamiseksi 
edesmenneellä kunnioitetulla 
kuoronjohtajallamme Heikillä 
oli tapana ottaa vihille mene-
vältä morsiamelta kirjallinen 
vakuutus: ”en tule asettumaan 
esteeksi puolisoni kuorohar-
rastukselle”. Kokemuksesta 
tiedän, toimii hyvin edelleen! 
Menetelmän soveltaminen 

vain on nykyisin ongelmalli-
sempaa, kun uudet laulajat tu-
levat kuoroon varttuneempi-
na, valmiiksi vihittyinä.

Kuultujen mielestä kuoro-
harrastus on riittävän haasta-
vaa, välillä kovaakin puurta-
mista, sillä tulemmehan kuo-
roon useimmiten melko ke-
vein eväin, ilman kummem-
paa musiikin osaamista. Ko-
kemattomuudesta on kuiten-
kin se etu, että hyvin johdettu 
harjoitus tuottaa tulosta heti 
ensimmäisestä yrityksestä al-
kaen. Tutustuminen omaan 
äänialaan ja pysyminen stem-
makaverin mukana kasvattaa 
itsetuntoa ja rohkaisee jatka-
maan. Aikaisemmin käsittä-
mättömille nuottimerkinnöil-
lekin hahmottuu vähitellen 
merkitystä.  Tuloksena on yh-
dessä oppiminen ja sen myö-
tä onnistumisen ilo. Työpäivän 
huolet ja väsymys haihtuvat 
illan harjoituksissa ja yöuni-
kin maistuu. Riittävä määrä 
harjoituksia muuttuu osaami-
seksi ja osaaminen konsertti-
ohjelmaksi, näytteeksi yhtei-
sestä osaamisesta. Yhteisölli-
syys onkin tämän harrastusla-
jin kantava ja jatkuvuutta yl-
läpitävä voiman lähde. Hyvin 
organisoitu ja johdettu kuo-
royhteisö tarjoaa jäsenelleen 
parhaimmillaan jopa elinkau-
tiset puitteet, mistä kvartet-
timme on mainio esimerkki. 

Jo ensimmäinen kotiylei-
sölle laulettu konsertti on 
kuorolaiselle sykähdyttävä 
kokemus. Se on alku jopa lop-
puelämän mittaiselle hieno-
jen kokemusten sarjalle, josta 
muutamat syöpyvät pysyvästi 
muistoihimme. Kvartettimme 
jäsenille kotoisten kokemus-
ten ohella lukuisat ulkomail-
le suunnatut konserttimatkat 
ovat jättäneet omat muistijäl-
kensä. Vierailut ystävyyskau-
pungeissa Fredericiassa, Kris-
tiansundissa ja Härnosandis-
sa synnyttivät monille hen-
kilökohtaisia, edelleen jatku-
via ystävyyssuhteita. Saksan 
Baijeriin toteutettu kiertue 
(1973), kirkkokonsertit pai-
kallisessa basilikassa ja ma-
joittuminen nunnaluostaris-
sa nostavat edelleen tunteet 
pintaan. Yllättävä yökonsert-
ti liettualaisille ystävillemme 
Vilnan laulujuhlilla (1975) jäi 
pysyvästi mukana olleiden 
mieliin. Samoin konserttitun-
nelmat ensimmäiseltä Itäval-
lan kiertueelta (1983). Oman 
lukunsa reissaavien lauluveik-
kojen huippuhetkistä muo-
dostavat Pohjois-Amerikan 
suomalaiskeskuksiin (1979) ja 
Floridaan (1987) sekä Viroon, 
Unkariin, Tsekkoslovakiaan 
ja Espanjaan suunnatut kon-
serttivierailut. 

Tämäntapaisia avartavan 
matkailun kultaamia huippu-

hetkiä voi kertyä vain pitkä-
jänteisen, vuosikymmeniä jat-
kuneen antoisan mieskuoro-
harrastuksen kylkiäisinä. K80 
-kvartettimme suosittelee si-
nullekin, (kuoro)musiikista 
kiinnostunut nuorehko mies: 
tutustu toimintaamme www.
kokkolanlauluveikot.fi, soita 
kuoronjohtajallemme ja sovi 
tapaamisesta. Se saattaa joh-
taa sinutkin palkitsevaan, ter-
veelliseen ja parhaimmillaan 
elinkautiseen harrastukseen. 

Toki harrastuksen voi aloit-
taa myöhemminkin Laulu-
veikkojen Seniorikuorossa, jos 
on ”hieman nuottikorvaa suo-
tu” ja ”mieli kuin poikavarik-
sella”. Tällöin harrastuksen voi 
käynnistää jo seuraavalla Kok-
kolan seudun opiston kurssil-
la, mikä alkaa, jos koronavirus 
suo, tulevan syyskuun ensim-
mäisellä viikolla. Seuraa kurs-
si-ilmoituksia ja ryhdy tuu-
masta toimeen. Laulunjohta-
jiemme yhteystiedot löydät 
tästä lehdestä.

   ERKKI KOITTOLA  
Lauluveikko vuodesta 
1963 

Elinkautista hyvinvointia kuorosta
Maailmanlaajuisen virusvitsauksen riehuessa ja kieltojen rajoittaessa ryhmäkokoontumisia 

huomaamme, kuinka tärkeä onkaan ikioma kuoroharrastuksemme. Lukuisat tieteelliset tutkimukset 
todistavat kiistattomasti kuorossa laulamisen terveellisyyden paitsi lääketieteellisesti, myös sosiaalisesti. 

Vanhemmat lauluveikot toki tuntevat sen omissa nahoissaankin. 

Haastatellessani 

laulajaveljiä selvisi 

kuin yhdestä 

suusta, kuinka 

tärkeää kuoroon 

ensimmäistä 

kertaa tulevalle 

on turvallinen 

ja kannustava 

vastaanotto.

K80 -kvartetti, vasemmalta Jussi, Reino, Esa ja Unto keikalle virittäytymässä. 

Kuva: Hannu Teirikangas
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Mies, kuoroon!
Oletko kiinnostunut musiikista, 
erityisesti yhdessä laulamisesta?

Mitä, jos liittyisit Lauluveikkoihin! Tarjoamme Sinulle 
ja kaverillesi hienot harjoitusolot, ammattijohtajien 
opastuksen ja loistavan Lauluveikkohengen. 

Tee nyt päätös, jota et kadu. Ota yhteys tuttuun 
lauluveikkoon tai  yhteyshenkilöihimme. 
Katso www.kokkolanlauluveikot.fi

KUORONJOHTAJAT 
Mari Sillanpää 040 533 4475
Heli Uusimäki 040 516 8333
Emma Räihälä 044 251 7199 (Seniorikuoro)

SIHTEERI
Arto Alapiha 040 500 8643

Kerrotko lyhyesti itsestäsi ja 
perheestäsi?                                                                                                               
Olen syntynyt Ullavassa ja kasvanut 
siellä ison perheen keskimmäise-
nä lapsena. Laulu on kuulunut iso-
na osana elämään ja hengellises-

sä kasvatuksessa. Olin aina innokas 
esiintyjä koulun ja muidenkin juhli-
en yhteydessä. Asun nyt Kokkolas-
sa yhdessä avopuolisoni Johannan 
ja kohta 1-vuotiaan Astrid tyttäreni 
kanssa. Päivätyönä teen sähköasen-

tajan hommia ja illat kuluvat per-
heen ja harrastusten parissa.

Oletko aikaisemmin laulanut 
kuorossa? Milloin liityit 
Lauluveikkoihin?                                                      
Lauloin varusmieskuorossa ollessa-
ni armeijassa ja sen jälkeen hetken 
aikaa hengellisessä sekakuorossa. 
Muutettuamme Kokkolaan toteutin 
pitkäaikaisen haaveeni liittyä Laulu-
veikkoihin ja myös Johanna ehdot-
ti liittymään mieskuoroon. Ja sitten 
loppusyksystä 2019 menin ensi ker-
taa kuoron harjoituksiin Länsipuis-
ton lukion auditorioon.

Millaisesta musiikista / 
laulumusiikista pidät? 
Musiikkimakuni on laaja, hengelli-
sestä heviin. Olen halunnut tarkoi-
tuksellisesti laajentaa musiikkima-
kuani ja kuunnella kaikenlaista mu-
siikkia. Lähinnä sydäntä on kuiten-
kin vanhempi musiikki, esimerkki-
nä iskelmällisestä Olavi Virta ja Kari 
Tapio.

Oliko sinulla tuttuja kuorossa? 
Miten sinut otettiin vastaan?                                                                    
Muutamia tuttuja kasvoja löytyi, 
mutta muutoin en tuntenut ketään. 
Minut yllätti lämmin vastaanotto 
Lauluveikoissa. Monet tulivat pais-
kaamaan kättä ja toivottivat tervetul-
leeksi. Oli aika helppo asettua riviin.

Millaiselta Lauluveikkomeininki 
on tuntunut sinusta tähän men-
nessä?                                                    
Veikoissa olo on ollut henkisen hy-
vinvoinnin kannalta iso juttu. Kun 
on pienen lapsen isä ja muitakin 
huolia niin kuorossa ne unohtuvat. 
Kaikki tekevät kuorossa töitä saman 
päämäärän eteen ja tykkäävät lau-
laa yhdessä.

Mitä muuta harrastat?  
Harrastan kuoron lisäksi monenlais-
ta liikuntaa, jääkiekkoa, jalkapalloa, 
sählyä ja lentopalloa.

Kuinka olet päässyt mukaan 
omaan stemmaasi ja kuoroon?                                                                             
Alun laulukokeilussa kuoronjohta-
jan kanssa selvitettiin, että tenori-
äänet sopivat minulle parhaiten ja 
niinpä pääsin 2. tenoreihin. Olen 
ehkä hieman kehittynyt ja päässyt 
sisälle mieskuorolauluun. Lauluvel-
jet onneksi kertoo, jos jossain koh-
taa menee ääni pieleen ja osaan 
siten korjata. Tuki on hyvää. Kuo-
rossa on hyvää huumoria ja paljon 
naurua.

Kuinka nyt, kun pandemian takia 
normaali harrastustoiminta 
on seis, olet selvinnyt ilman 
jokaviikkoisia harjoituksia ja 
tapaamisia? Oletko ollut mukana 
Veikkojen nettiharjoituksissa? 

Koronapandemia tuli ikävästi vä-
liin. Mutta kun on innokkaita opet-
tajia ja innokas kuoro, niin ei se es-
tä kuoroharrastusta. Olen ehtinyt 
muutaman kerran mukaan netti-
stemmaan.

Olisiko sinulla tuttuja kavereita, 
jotka sopisivat tai voisit 
houkutella tulemaan mukaan 
kuoroon? 
Muutamaa olen houkutellut mu-
kaan, mutta ei vielä ole onnistunut.

Mitä muuta haluaisit 
sanoa kuorolaulusta tai 
kuorotoiminnasta?                                                        
Kuorolaulu antaa voimia, itsetunto 
paranee, kun kokee onnistumisia, 
laulaminen kehittyy. Kuorossa on 
mukava myös jutella lähes kaikesta 
ja vaihtaa kuulumisia. Harjoitusten 
jälkeen on helppo mennä kotiin, 
kun mieli on keveä ja iloinen. Kan-
nustan liittymään Lauluveikkoihin, 
jos yhdessä laulaminen kiinnostaa 
ja haluaa kehittyä siinä. Ammatti-
laiset opettajat mahdollistavat hy-
vän oppimisen. Ja tietysti hyvä yh-
teishenki! 

  Haastattelu: HANNU TEIRIKANGAS

Uusin Lauluveikko, Urho Kalliokoski
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Uusin Lauluveikko, Urho Kalliokoski

W
iener Sängerrunden vie-
railu oli kovasti odotet-
tu vastavierailu Laulu-
veikkojen joulukuussa 
2016 toteuttamaan Wie-

nin konserttimatkaan. Kuoro kävi Kokkolassa 
ensimmäisen kerran vuonna 1989. Sekakuo-
ron Wiener Sängerrunde perusti Karl-Hans 
Straßl vuonna 1978. Hän johtikin kuoroa aina 
vuoteen 2000. Tämän jälkeen kuoron johtaja-
na on toiminut hänen poikansa Karl-Gerhard 
Straßl. Kuoron tunnuslauseen, Singen kann je-
der – jokainen osaa laulaa, mukaan kuorossa 
on tänä päivänä 50 kunnianhimoista laulajaa. 
Mukana tällä Kokkolan vierailulla oli 37 jäsen-
tä johtajineen. 

Ystäväkuoromme laskeutui Kokkola-Pietar-
saari lentoasemalle maanantai-iltana 8. heinä-
kuuta. Kuoroa olivat Lauluveikkojen puoles-
ta vastaanottamassa Hannu Pajunpää, Erkki 
Koittola ja Hannu Teirikangas. Wiener Sänger-
runde -kuoron vierailuohjelma oli tiivis ja sii-
hen kuului heti tiistaina 9.7. bussimatka Loh-
tajalle ja käynti Ohtakarissa. Täällä wieniläi-
set ihastelivat suomalaisten tyypillisiä punai-
sia kesämökkejä! Seuraavaksi vierailtiin Jukko-
lan navetan Miina Äkkijyrkän näyttelyssä. Ja 
lopuksi kävimme vielä Lohtajan kauniissa kir-
kossa, jossa kuoro lauloi virren; Wer nur den lie-
ben Gott lässt walten. Kierros päätettiin maitta-
valla lounaalla Cafe Ellassa. Lohtajan vierailu 

toteutettiin, koska kova tuuli esti suunnitellun 
laivaretken Tankariin.  

Wiener Sängerrunde ja Lauluveikot jatkoi-
vat tiistaipäivää yhteisellä illanvietolla Mus-
takarilla. Ilta alkoi tervetulomaljalla ja Laulu-
veikkojen puheenjohta-
jan tervetulotoivotuksil-
la. Pöytien istumajärjestys 
pyrittiin tekemään siten, 
että vieraat ja isännät se-
koittuivat mahdollisim-
man hyvin. Tutustuminen 
ja vilkas keskustelu ruo-
kailun yhteydessä alkoi. 
Ruokailun jälkeen Heh-
ku ensemble esiintyi sa-
moin Lauluveikot muu-
tamalla laululla. Sitten oli 
vieraiden vuoro. Hauskan 
jodlaus kappaleen Djo e di 
o esittivät kahdeksan (8) 
Wiener Sängerrunden lau-
lajaa, jotka olivat mukana 
vierailulla Kokkolassa jo 
30 vuotta sitten! Vieraamme lauloivat vielä pa-
ri muuta laulua ja lopuksi sykähdyttävästi suo-
meksi Suomi Song, Suomen Laulu. Nyt oli lahjo-
jen ja seurustelun vuoro. Hauska ja kaunis ke-
säilta päättyi n. klo 23. Osa vieraistamme halu-
si nauttia valoisasta illasta ja käveli Mustakaril-
ta keskustan hotellille.

Keskiviikkona 10.7. vieraille oli kiertoaje-
lu kaupungilla, oppaana toimi varmoin ottein 
Arto Jokela. Kiertoajeluun sisältyi tietysti tie-
toisku Kokkolasta, kiertoajelu mm. keskusta, 
erikoisesti Neristan, Kirkonmäki ja Kaarlelan 

kirkko, jossa vieraat lauloi-
vat Schubertin Heilig. Kier-
toajelun jälkeen oli Kokko-
lan kaupungin tervehdyk-
sen vuoro. Kaupungintalon 
edessä valtuuston puheen-
johtaja Tiina Isotalus esit-
ti erinomaisella englannin 
kielellä vierailevalle kuorol-
le kaupungin tervehdyk-
sen ja kertoi hieman kau-
punkimme kunnallispoli-
tiikasta. 

Vieraileva kuoro kiitti 
valtuuston puheenjohtajaa 
ja kaupunkia esittämällä 
mm. laulun Vem kan segla 
för utan vind. Sitten oli lou-
naan vuoro Kalahallissa. 

Kokkolan Iltatorilla esiintymisen jälkeen oli 
kirkkokonsertti Kokkolan kirkossa alkaen klo 
20. Kuoro esitti mm. osan Heilig Schubertin 
Saksalaisesta messusta, Mozartin Ave verum 
corpus ja Beethovenin Die Ehre Gottes in der Na-
tur, Jumalan kunnia luonnossa. Konsertissa oli 
noin 200 kuulijaa.

Torstai aamuna heti klo 9.00 jälkeen läh-
dimme vieraittemme kanssa Festivaalibussil-
la Kaustisen Folk Music Festivaaleille. Matka 
sujui mukavasti, lauluveikko Markku oli mei-
tä vastassa, johdatti seurueemme hakemaan 
alueelle ilmaisen pääsyn oikeuttavat rannek-
keet Festivaalitoimistosta ja alkoi tutustumi-
nen festarialueeseen. Lounastimme Festivaa-
liravintolassa ja kuoro aloitti keskittymisen il-
tapäivän esiintymisiin. Wiener Sängerrunden 
ensimmäinen esiintyminen n. 30 min. oli Juh-
lapihalla ja toinen esiintyminen Troka-teltas-
sa. Molemmat onnistuneet esiintymiset päät-
tyivät reippaaseen Regimentsmarsch -kappa-
leeseen. Nyt sai vaihtaa vapaalle! Muutami-
en onnistuneiden festivaaliostosten ja pitkän 
päivän jälkeen oli hyvä palata bussilla hotellil-
le Kokkolaan.

Perjantaiaamuna aamiaisen jälkeen oli sy-
dämellisten hyvästien aika. Irish blessing lau-
lettiin yhdessä ja kyyneleitäkin nähtiin. Kiitok-
set unohtumattomasta vierailustanne, ystävä-
kuoromme Wiener Sängerrunde! 

Kuorovierailun käytännön järjestelyistä vas-
tasivat Kokkolan Lauluveikot yhdessä Kokko-
lan kaupungin ja Kokkolan suomalaisen seu-
rakunnan kanssa.

  Teksti ja kuvat: HANNU TEIRIKANGAS

Kokkolan Lauluveikkojen ystäväkuoro, sekakuoro Wiener Sängerrunde Wienistä vieraili 
Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla 8.-12.7.2019. Kuoro konsertoi Kokkolan kirkossa ja Kaustisen 
kansanmusiikkijuhlilla sekä esiintyi myös Kokkolan iltatorilla.

Ystäväkuoro Wienistä vierailulla Kokkolassa

Kaustisella kuoro esiintyi Juhlapihalla ja Troka-teltassa. Kuoroa johtivat Karl-Gerhard 
Straßl kuvassa ja Karl-Hans Straßl. 

Wiener Sängerrunde 
kuoron konsertti 

Kokkolan kirkossa 
10.7.2019, johtaa 
Karl-Hans Straßl, 

urut Karl-Gerhard 
Straßl.

Vieraileva kuoro kiitti valtuuston puheenjohtajaa ja kaupunkia esittämällä mm. laulun 
Vem kan segla för utan vind. Sitten oli lounaan vuoro Kalahallissa. 

Irish blessing 

laulettiin yhdessä ja 

kyyneleitäkin nähtiin. 

Kiitokset unohtumatto-

masta vierailustanne, 

ystäväkuoromme

Wiener Sängerrunde!

Wiener Sängerrunde
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Laminaatin ja parketin 
asennukset, puulattioiden 

hionta ja pintakäsittely.
Kokkolattia Ahola Oy
www.kokkolattia.fi
puh. 050 564 8831

Kokkolattia
AHOLA OY

Kun tarvitset apua
varaa aika www.mehilainen.fi
010 414 00
Kokkola, Rantakatu 2 B 3. krs | mehilainen.fi
 

AUTTAA. HOITAA. HUOLEHTII.

KESKI-POHJANMAAN 
ROMU OY
Romusta Rahaa

Romutamme kaikki materiaalit 
Puh. 040 727 5191
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TEHDASPALVELU

RAKENNUSKONEPALVELU

MAANTIEKULJETUKSET

KUNNOSSAPITOPALVELU

24H NUMERO: 044 056 4713 WWW.KOUKKUKULJETUS.FI

Torikatu 27                                              KOKKOLA

Toimeksi saaneena kirjoitan muutaman 
rivin hetkestä, kun liityin Lauluveikkoihin 
sekä vajaan vuoden ajalta kokemuksista 
kuoron mukana olosta (OSAT: 1–2). 

Kerron havaintojani kuorolaulamisesta 
yleensä. Teksti on kirjoitettu suhteellisen 
vapaaseen muotoon, mitä sitten tarkoit-
taakaan (OSAT: 3a–4).

OSA 1
Liittyminen ja kommelluksia
Ensimmäisessä lauseessa, "minulla on ol-
lut mukavaa", olikin kaikki.

Jos kuitenkin hiukan ns. aukaisen tun-
temuksiani.

Olin siis eräänä keväisenä tiistai-iltana 
Länsipuistossa kyselemässä milloin Lau-
luveikot harjoittelevat ja missä, olin kuul-
lut huhuja tiistai-illasta. Aulassa harhaili 
joitakin sulkapallonharrastajia ja yksinäi-
nen punttisaliinmenijä. Henkilö, joka oli 
pukeutunut KPV:n vm -69 verkkareihin. 
Edellistä huolimatta hän osasi kertoa, et-
tä Lauluveikot ovat auditoriossa. Entinen 
huipputoppari kuittasi vielä "eikö vaan ol-
lut tsäkä, että olin tässä just tänään, muu-
ten olis sultaki jäänyt laulut laulamat-
ta". Niin miten olisikaan käynyt, jos olisin 
mennyt torstai-iltana, rakentaisinko nyt 
kitaroita tai jotain muuta, tuskinpa.

Menin auditorioon tietoisena edel-
lä mainitusta tsäkästä. Vastaan tuli tuttu-
ja, kaikki olivat ystävällisiä. Muutamia esi-
merkkejä. 

Seppo kysyi "Miks kesti".
Eetu sanoi "No niin".
Markku, totesi "Mihin jätit autos. Joo, 

älä sinne"
Asko kyseli "Onko rahaa arpajaisiin"
Olin laulanut jo suhteellisen kauan 

muissa kuoroissa ja valtaosa kuorolaisis-
ta tunsi minut. Myös kuorojohtaja Marin 
kanssa olimme tuttuja. Olin ollut hänen 
nuoruudessaan ja minun keski-ikäni lop-
pupuolella, hänen "Pedi-oppilaansa", Mo-
kasin silloin…kin. 

Paikalla oli muitakin ensimmäistä kaut-
ta laulavia henkilöitä, jotka olivat käyneet 
läpi ns. "laulatustestin". Tällainen tapahan 
on käytössä kaikissa kuoroissa, luulisin. 
Kuorojohtajien tapa selvittää laulajan ää-
niala ja hiukan perustaitoja, luulisin.

Kysyin Marilta "Saako tulla, mihin meen"
"Tuonne jonnekin sekaan, keskelle" to-

tesi hän, tietoisena että olin ehkä uusi yk-
kösbassoko.

Nuotistonhoitaja Olli, toi välittömästi 
nuotteja ja totesi "Noita lauletaan"

Pääsin siis ykkösbassojen laadukkaa-
seen ryhmään. 

Puolen tunnin laulamisen jälkeen huo-
masin osaavani kaikki laulut ja hämmäs-
tyksekseni myös kaikki muutkin ykkösbas-
sot osasivat. Mikä osoitti, niin taitoa kuin 
tervettä itsetuntoa. Olin erittäin otettu 
sekä vaikuttunut ykkösbassojen kyvystä 
omaksua ja oppia. Tilanne hiukan tasaan-
tui seuraavien tuntien ja harjoituskertojen 
yhteydessä. Itsearviointi kaaviossa oli use-
assa kohdassa, kehitettävää. (ei sellaista 
tietenkään tehty – jokainen tahollaan).

Tällainen ensikontakti oli minulla Laulu-
veikkoihin. Suhteellisen miehekäs, jos voi-
si sanoa, mutta myös lämmin ja mutkaton. 

OSA 2
Toimintaa, kommelluksia ja yleisiä 
käytänteitä.
Kuoron kausi alkoi/alkaa syksypuolel-
la kesää. Tulevan kauden konsertit muut 
tavoitteet tulivat/tulevat jäsenille säh-
köpostissa ennen kauden alkua, näin jo-

kainen olisi voinut/on voinut valmistau-
tua haasteisiin. Hyvinkin yleinen käytän-
tö kuoroissa.

Varsinainen valmistautuminen kon-
sertteihin alkoi/alkaa noin 1-2 kuukaut-
ta ennen, konserttiasun valinnalla. Valin-
ta tapahtui/tapahtuu vapaalla keskuste-
lulla harjoituksien alussa, keskustelu äityi/
äityy joskus tiukaksi ja kesti/kestää tunnin 
molemmin puolin. Esiintymisasuja on yk-
si ja neule. Kaunis asu. Hyvinkin yleinen 
käytäntö kuoroissa.

Kuoro koostuu miehistä. Muutama on 
minua nuorempia, loput saman ikäisiä.

Kuoro on jaettu neljään eri äänialaan, 
tenoreita kaksi sekä bassoja kaksi. Joissa-
kin lauluesityksissä ne iloisesti sekoittu-
vat ilman että johtaja sitä erityisesti toi-
voo, näin saamme esityksestämme tahat-
tomasti tai tahallisesti tuoreen tuntuisen. 
Hyvinkin yleinen käytäntö kuoroissa.

Ykkösbassoilla on myös pyrkimys tasa-
viritteisyydestä luonnolliseen viritykseen. 
Olemme äänialan sisäisissä palavereis-
sa hyväksyneet tämän ominaisuuden ja 
pidämme sitä eräänlaisena ideologiana. 
Hyvinkin yleinen käytäntö kuoroissa, kai-
kissa äänialoissa.

Kauden aikana harjoittelimme niin 
pienryhmissä, äänialoittain kuin tietysti 
isolla kuorolla. Pienryhmä harjoittelu (2-4 
ryhmää) vaikutti tehokkaalta ja vaativalta. 
Äänialoittain harjoittelussa kiinnitettiin 
huomiota tietysti puhtaasti laulamiseen 
sekä sisäiseen balanssiin jne.

Harjoittelu oli/on vaikeaa/hauskaa/tur-
hauttavaa/palkitsevaa sopivassa määrin 
haastavaa. Ratkaisevaa on myös kuoro-
johtajien taito valita kuorolle sopivat lau-
lut, mikä mielestäni oli mainiosti huomi-
oitu – kauniita, herkkiä balladeja, mie-
hekkäitä (saako niin nykyään määritellä) 
mieskuorolauluja ja todella vaativia iskel-
mäklassikkoja.

Harjoitustilannetta kevennettiin joskus 
parkaisulla "milloin on makkarailta". Ih-
mettelimme uusien jäsenten kanssa mi-
tä tämä nyt sitten, kunnes sellainen jär-
jestettiin.

Makkarailta lyhyesti: syödään, kävel-
lään juosten, lauletaan hiljaa huutaen, 
lauletaan väärin oikein sekä nauretaan sil-
loin ja jälkeenpäin.

Kuorolla oli vuoden aikana muutama 
konsertti, jotka kaikki olivat menestyksiä. 
Kiitos kuuluu paljolti johdonmukaiselle ja 
aktiiviselle harjoittelulle. Kiitos tietysti kai-
kille jäsenille mutta eritoten kärsivällisille 
kuoron johtajille Marille ja Helille.

Haluan korostaa myös Laulusiskojen 
suurta panosta kuoron toiminnassa. Hei-
dän mukana olo helpottaa sekä kannus-
taa myös miesjäsenten sitoutumista toi-
mintaan ja reissuihin, joita myös konsert-
timatkoiksi kutsutaan.

OSA 3A
Kuorolaulamisesta ns. puukorvan nä-
kökulmasta (sama kuin allekirjoittaja)
Haluan painottaa, että seuraavat huo-
miot (osat 3a–3b) ovat amatöörimietteitä. 
Pyydän anteeksi ammattilaisilta ja muilta 
osaajilta, jos käytän nimikkeitä väärin tai 
olen ymmärtänyt jotain nurinkurisesti.

Olen laulanut yleisesti ottaen kaikenlai-
sia lauluja tällä tutkimusmatkalla niin yk-
sin, kaksin kuin kuoroissa.

Olen tuskaillut osaamattomuuttani ja 
pihissyt kiukkua. 

En ehkä kehity enää kovinkaan pal-
jon laulajana, vaikka kuinka kouluttaisin 
itseäni mutta kuorossa muiden laulaji-
en kanssa voin ja voimme saavuttaa tun-

netiloja mitä emme muualla voisi saada 
omaksemme. Seuraavassa osiossa miet-
teitä matkalta.

OSA 3B
Tässä alla muutama ajatukseni kuorolau-
lun perimmäisestä tarkoituksesta. 

Mielestäni meidän tulisi tulkita sävel-
täjän sekä runoilijan, paperille nuotein ja 
sanoin luomaa tunnelmaa, joskus kaunis-
ta, lempeää, iloa, pelkoa, rakkautta, su-
rua, kaihoa, kaikkea mitä ihmisen sisältä 
voi etsiä. 

Näitä tarinoita, sävellyksiä meidän lau-
lajien pitäisi pystyä tulkitsemaan esimer-
kiksi kuoronjohtajien ohjeiden ja näke-
myksien mukaan. On lopputulokselle 
eduksi, jos jokainen kohdallaan voisi tui-
jottaa teosta, nuottikuvaa ja runoa yksi-
nään, jotta syntyisi jonkinlainen henkilö-
kohtainen suhde kyseisestä kappaleesta. 

Minusta olisi tärkeää huomata, että val-
taosasta runoja voit rinnastaa ne omaan 
elämän kulkuusi, niinhän se runojen salai-
suus ja tarkoitus. Runot saattavat kosket-
taa hyvin läheltä sinun elämääsi vaikkakin 
ne olisi kirjoitettu 1500 luvulla. Voisin uskoa 
silloinkin tunnetun yllä mainittuja  tunneti-
loja. Esimerkkinä voisi ajatella, "Uinahdassa 
sa vieno, laulaissani vaan jne…" tarina kan-
nattaa ajatella omistetun omalle rakkaal-
lesi, lapsellesi, isällesi, äidillesi tai kelle ta-
hansa tärkeälle ihmiselle. Saattaa helpottaa 
myös ymmärtämään melodiakulkua. 

Nuotit ja erilaiset lisämerkit, nuottien 
päällä, alla sekä vieressä. Niillä tehdään ryt-
miikkaa, määritellään mm. lauluäänien 
korkeudet, muodostetaan erilaisia sointu-
maailmoja. Niillä luodaan myös erilaisia ta-
vupainotuksia, paisutuksia sekä sidotaan 
melodian kulkua tunnelmien luomisessa. 

Puhutaan "dynamiikasta", "intensiteetis-
tä", "karaktääreistä", "syvällisyydestä" jne. 

Ihmisen keho (henkinen ja fyysinen ko-
konaisuus); monipuolinen instrumentti, 
jolla voi siirtää tai tulkita noita edellä mai-
nittuja tunnetiloja eteenpäin ja samal-
la tuntea ne itse. Voi olla tulkitsija ja vas-
taanottaja samanaikaisesti. Väittäisin, ellei 
tunne itse ei myöskään välity. 

OSA 4
No niin, tuosta voisi saada käsityksen, et-
tä jopas kuorolaulu olikin vaikeaa ja pe-
lottavaa. Valtaosa kuoroista toimivat kui-
tenkin harrastepohjalta, pääasia on laula-
minen ja yhdessä tekeminen. 

Usein käy kuitenkin niin, opittuaan jo-
tain alkaa kiinnostumaan lisää ja asiat 
monipuolistuvat. 

Tärkeää olisi myös tiedostaa, ettei kuo-
roihin pääseminen ja siellä oleminen ole 
maali vai mahdollisuus.

Voi käydä niin onnellisesti, että Mozar-
tin Lacrimosan myötä päätyy metsään 
kannonnokkaan miettimään ihmisyyttä. 
Jos ei nyt ihan maali mutta kalkkiviivat.

Minulle Lauluveikkoihin liittyminen on 
ollut kaiken kaikkiaan onnekas tapahtu-
ma, vastapuolen tunteista en mene ta-
kuuseen. Olen viihtynyt ja kokenut kuu-
luvani porukkaan, olen todella kiitollinen 
kuluneesta vuodesta.

Lauluveikkoihinkin toivotaan uusia jä-
seniä. Sinne on helppo tulla ketään ei 
käännytetä suoraan ovelta takaisin, jokai-
sella tulijalla annetaan mahdollisuus esit-
tää asiansa. 

   JAAKKOANTERO   
Ykkösbasso ja puukorva after all

Uusi Ykkösbassoko
Vajaan vuoden päivät olen ollut tiistai-iltaisin laulamassa Länsipuiston koulun 
tiloissa, Lauluveikot nimisessä mieskuorossa, minulla on ollut mukavaa. 
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LAULUSALI

Vuokraamme Laulusalia, osoite Pitkänsillankatu 17, erilaisia tapahtumia 
varten, kuten perhejuhlia, kokouksia, muistotilaisuuksia varten. 
Huoneisto käsittää tilavan eteisaulan, 2 wc:tä, kaksi kalustettua 
salia, tarjoiluhuoneen, ja keittiön astiastoineen enimmillään n. 70-
80 henkilölle. Tilassa on mm. piano. Huoneistossa on koneellinen 
ilmanvaihto. 
Tulkaa tutustumaan tiloihin Teille sopivana ajan kohtana. 
Ottakaa yhteyttä klubimestariimme ja varatkaa aika ja esittely. 

YHTEYSTIEDOT
Markku Ojaniemi 040 570 7690 tai Sauli Oikarinen 040 534 2182. 
Jos tarvitsette musiikillista ohjelmaa niin voitte kysyä Lauluveikkojen 
kuoroa tai pienempää ryhmää juhlistamaan tilaisuuttanne tilaisuuteen 
sopivalla ohjelmistolla.
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KLAPIKONEET 
MEILTÄ!

Tekniset tiedot
• Oma hydrauliikka-

järjestelmä
•  Halkaisuvoima

5,6 tonnia
•  3,8 m klapikuljetin   

(kolmeen asentoon  
kääntyvä)

•  Kuulalaakeroitu
katkaisupöytä

•  Puun halkaisija 
jopa 260 mm

•  700 mm kovametallI-  
sirkkelinteräTraktorikäyttöinen kovametallisirkkelinterällä ja hydrauli-

halkaisijalla varustettu.

Tekniset tiedot
•  Puun suurin 

 halkaisija 35 cm
•  Klapin suurin

 pituus 60 cm
•  Halkaisuvoima 

 7 tonnia
•  Automaattinen 

 nopeutusventtiili
•  Hydraulinen 3,8 m

 poistokuljetin

Traktorikäyttöinen, 15” laipalla ja 3,8 m kiinteällä poisto-
kuljettimella 

6.990€

5.750€

Kysy lisää! AGCO Suomi Oy
Jukka Hakunti, 040 728 6125
Jerker Mattsson, 040 725 4036

YOUR
WORKING
MACHINE

KAMPANJAHINNOIN

JAPA 700 TR

JAPA 355 TR

HINNAT VOIMASSA 2.–25.3.2015

Tekniset tiedot
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PYYDÄ TARJOUS

Kokkolan Lauluveikot 
onnittelee lämpimästi

Gamlakarleby Manskör 105 vuotta!
Asianajotoimistot

Kokkolassa

SIPPOLA OY
Ristirannankatu 7, 6.krs, 

67100 Kokkola
p. (06) 868 0460

www.osmosippola.fi
toimisto@osmosippola.fi

AA Osmo Sippola
p. 0400 361 465

KARI AUTIO
Pitkänsillankatu 37 as. 9, 

67100 Kokkola
p. (06) 8349 440, fax (06) 8349 441

lakimies@kariautio.fi
AA Kari Autio

KAITALUOMA & 
 KOITTOLA OY

Isokatu 5, 67100 Kokkola
p. (06) 831 5083, fax (06) 822 0415

asianajotoimisto@kaitaluomakoittola.fi
AA Hannu Kaitaluoma 0500 900 000

AA Juha Koittola 0400 764 276

KATI KYNNÄS
Kansakoulukatu 24, 67200 Kokkola

p. 040 500 2447
kati@katikynnas.fi
www.katikynnas.fi

ANNE MÄKELÄ
Torikatu 35 B 11, 67100 Kokkola

p. (06) 8242 350, fax (06) 8242 395
gsm 0400 566 295

anne.makela@aamakela.fi

Kiitämme lämpimästi 
konserttiyleisöä, tukijoita ja 

yhteistyökumppaneita!
 

Suosikaa ilmoittajiamme!
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MYYNTI JA LISÄTIEDOT:

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy

Tuomo Lahti 0400 667 593
Timo Kuivanto 040 550 5793
Kenneth From 040 527 7315
Hannu Vanhala 050 582 8718

Vaihda Konica Minoltan bizhub C258 
-värimonitoimijärjestelmään

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy

bizhub C258, A3-koon värimonitoimijärjestelmä
- Nopeus 25 sivua/min, väri ja mustavalkoinen
- Tehokkaat tietoturvaominaisuudet
- Värillinen monikosketusnäyttö
- Vihreät teknologiat vähentävät ympäristövaikutuksia

Konica Minoltan uuden malliston bizhub 
C258- värimonitoimilaite tarjoaa 
erinomaiset tulostus-, skannaus-, 
kopiointi- ja hallittavissa. Tehokkaat 
tietoturvaominaisuudet varmistavat, että 
luottamukselliset tiedot ovat turvassa. 
Laitteen uusimmat vihreät teknologia 
pienentävät käyttökustannuksia - näin 
säästät ympäristöä ja rahaa.

Tomas Öst 040 527 7315

Tieto on voimaa, joka oikein hallittuna ja  
käytettynä varmistaa yritysten kilpailukyvyn.

Huolehdimme yritysten IT-ympäristöistä, tiedonhallinnasta ja toimistotulostusympäristöistä.  
Tarjoamme tuottavat ammattitulostusratkaisut kaupalliseen ja teolliseen painamiseen.   
Tieto on käytössäsi paperisena, digitaalisena ja graafisena. Kaiken kruunaa kattavat  
ylläpitopalvelumme. Kaikki palvelut ja ratkaisut digitaalisiin työympäristöihin tietoturvallisesti.  
Valtakunnallisesti paikallisuutta arvostaen.  

www.konicaminolta.fi

TIETOTURVALLISET 
RATKAISUT  
DIGITAALISIIN 
TYÖYMPÄ  
RETHINK  
EFFICIENCY AT WORK   

RISTÖIHIN


