
Kokkolan Lauluveikot solistinaan
Sami “Heiska" Heinonen

- konsertti
Lauantaina 21.5.2016 klo 15.00 ja 19.00

Konservatorion sali
Johtaa: Mari Sillanpää ja Heli Uusimäki Bändi: Leena Pekkarinen, piano, 

Oskari Paakki, lyömäsoittimet, Jorma Lappalainen, kontrabasso.
Liput: Ennakkoon 15 euroa, ovelta 20 euroa.

Ennakkoliput: myynti@kokkolanlauluveikot.fi, tai suoraan lauluveikoilta
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Kokkolan Lauluveikot ry  •  www.kokkolanlauluveikot.fi

Kevään Ääniä

3 7 8

Mukavat kaverit ja 
mahdollisuus laulaa

Kullervo-musikaali soi 
Kaustisella

Kilpailua, kilpailua…
Hajamietteitä musiikista

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

SIHTEERI
Asko Syrjälä 050 502 3796

Tykkää 
makeasta 
ja pörrää kuin 
keväinen lauluveikko
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Kulunut toimintakausi on ollut Kokkolan Lauluveikoille valoisa. 

Maanlaajuinen ongelma mieskuorojen ikääntymisestä otettiin 

tosissaan, ja uusien laulajien rekrytointiin satsattiin kaikin voimin 

heti alkusyksystä. Työ tuotti tulosta. Uusia laulajia tuli tutustumaan 

ja mieskuorokipinä oli sytytetty. Tulevassa kevätkonsertissa 

näemme ja kuulemme useampia debytoivia lauluveljiä.

Uudet laulajat toimivat piristysruiskeena myös jo kauemmin 

harrastuksen parissa olleille. Johtajien näkökulmasta se ei ole 

ollenkaan hassumpi juttu. Sieltä kuoron edestä on ollut ilo seurata 

kokeneempien kuorolaulajien ottavan ihan omaehtoisesti 

vastuuta uusien kaverien perehdyttämiseen ja auttamiseen. 

Nuotit, rakenteet, kodat ja maalit ovat aika käsittämättömiä 

tottumattomalle. Siitä iso kiitos, laulajat!

Kokkolan Lauluveikoissa on nyt virtaa. Siitä kertovat myös 

viisi perusmerkkisuoritusta viime syksynä. Edellisistä oli päässyt 

kulumaan jo ihan liian kauan. Toivottavasti nuo viisi urheaa 

kukkomerkin haltijaa toimivat kannustimena vielä suorituksesta 

haaveileville. Yrittänyttä ei laiteta, pojat!

Kevään ajan olemme pakertaneet manserock -hengessä. 

Konserttiin on vielä harjoituksia jäljellä ja jo nyt tästä 

kokonaisuudesta soittajineen ja solisteineen on kiva kutina. Ja 

ihanaa on tietää, että syksyllekään ei tekemiset lopu. Luvassa on 

oopperaa, reissaamista ja uunituoreita sävellyksiä. Elikkä stay 

tuned, sanois lontoolainen.

   HELI UUSIMÄKI, MARI SILLANPÄÄ

Taiteelliset johtajat 

Taiteellisten 
johtajien tervehdys

Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa maku musiikin 
suhteen. Yksi tykkää kevyestä, iloisesti viihdyttäväs-
tä musiikista, toinen klassisesta taikka muutoin va-
kavammasta musiikista. Yh-
den mielestä musiikissa pitää 
olla sanallinen sanoma, lau-
lu, toinen arvostaa soittoa, sa-
noja ei tarvita. Mutta myös jo-
kaisella sukupolvella on oma 
musiikkimakunsa. Kevyen 
musiikin puolella tämä aika-
kausisidonnaisuus näkyy sel-
västi. Sota-ajan valssit, 50-lu-
vun jatsahtavat käännösis-
kelmät, 60-luvun rautalanka-
pop, 70-luvun rock, 80-luvun 
diskomusiikki jne. Usein ih-
miset haluavat kuunnella sitä 
musiikkia, jota kuulivat olles-
saan nuoria. Tämä on musiik-
kia esittävien kannalta toisaalta haasteellista, mutta 
toisaalta myös positiivinen asia. Haasteellista on ra-
kentaa esityskokonaisuus, konsertti, joka kiinnostai-
si kaikkia. Mutta, jos yleisössä on eri-ikäisiä ihmisiä, 
niin aina löytyy niitä jotka ovat kiinnostuneita.

Myös meidän yhdessä laulamista, kuoromusiikkia 
harrastavien on seurattava sitä, mitä ympärillämme 
tapahtuu. Mieluiten lauletaan sellaisia lauluja, joista 
itse tykätään ja ollaan mukana porukassa, jossa tällai-
sia lauluja on mahdollista laulaa. 

Kuorojen haasteeksi on viime vuosina laajalti to-
dettu se tosiasia, että uusia laulajia ei ole helppo löy-

tää. Elämässä on paljon muitakin kiinnostavia asioi-
ta ja harrastuksia. Työelämä on entistä kiireellisem-
pää ja monella perhe ja kasvuiässä olevien lasten har-

rastukset vievät valtaosan ajasta. 
Kuorojen on kyettävä rakentamaan 
oma toimintansa niin kiinnostavak-
si, että musiikista kiinnostuneet ha-
luavat tulla mukaan kehittämään 
omaa laulutaitoaan ja yhdessä mui-
den kanssa laulamista.

Kuorotoiminnassa on paljon pe-
rinteitä, joita on hyvä kunnioit-
taa. Kuorolaulu sopii hyvin juhlista-
maan monia tärkeitä ja arvokkaita 
tilaisuuksia. Ja kuoron on hyvä osa-
ta näihin tilaisuuksiin sopivia laulu-
ja. Mutta kuoro- ja muu yhtyelau-
lu toimii monella muullakin musii-
kin saralla.

Lauluveikkojen tämän kevät-
talven teema on Manserock. Johtuneeko siitä, et-
tä meistä kuorolaisista monet ovat viettäneet nuo-
ruuttaan 60- ja 70-luvuilla. Kevätkonsertissa esi-
tämme tamperelaisten yhtyeiden ja säveltäjien 
mieskuorolle sovitettuja teoksia, osa kappaleista 
esitetään säestettyinä. 

Iloista, valoisaa musiikin täyttämää kevättä kaikille!

  HANNU PAJUNPÄÄ
Lauluveikkojen puheenjohtaja

Vuoden vierivät 
– musiikki elää

3    Mukavat kaverit

4    Kuorolaulajan joulukiireet

5    Nimeni on Jaakko

6    Kokkolan Naislaulajat

7    Kullervo Kaustisella

8    Kilpailua, kilpailua...

9    Kokkolan Oopperakesä

10    Lauluyhtye I.S.K.U.

11    Viljava

13    Konservatorio tanssii

14    Sävelsäkki illuusiometsässä

15    So Many Sisters

15    Käry 60's Bänd

16    VoxPihlaja Hanhiniemen ajassa

18    Gamlakarleby Manskör

19    Laulutervehdykset hoitolaitoksiin

JULKAISIJA
Kokkolan Lauluveikot ry
www.kokkolanlauluveikot.fi

TOIMITUSKUNTA
Hannu Pajunpää
Markku Ojaniemi
Asko Syrjälä
Erkki Koittola

PAINOSMÄÄRÄ
22 650 kpl

TAITTO
Oy Fristyle Ab

PAINOPAIKKA
Botnia Print

LEHDEN JAKELU
Kokkolan Jakelu Oy

JAKELUALUE
Jaetaan jokaiseen kotiin
Suur-Kokkolan alueella

Kevään Ääniä
KUOROMUSIIKIN 
ÄÄNENKANNATTAJA 

72. VUOSIKERTA

Onnittelemme 
juhlavuoden johdosta:

PIETARSAAREN LAULU-JAAKOT 70V
KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO 50V

KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 40V

”Lippusemme kohouupi taivahille... ”

KOKKOLAN LAULUVEIKOT
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APTEEKKI

AVOINNA: 
MA–LA 8-22

SU  10-21

KOKKOLA  Prismantie 1

MA - LA

8-22 10-21
SUNNUNTAI

Pitkänsillankatu 17 
(Iskun yläkerta)

VUOKRAAMME 
HUONEISTOAMME 
KÄYTTÖÖNNE.

Sopii häihin, syntymäpäiviin, 
muistotilaisuuksiin,  
kokouksiin ym.

Tiedustelut ja varaukset:  
Klubimestari Juhani Vitka
0400 915 901 
juhanivitka@gmail.com 
Markku Ojaniemi 
040 570 7690
markku.ojaniemi@gmail.com

Kysy myös musikaalista 
ohjelmatarjontaamme!

Tervetuloa laulusaliin

• Gamlakarleby Hornorkester

• Kokkolan Lauluveikot

• Gamlakarleby Manskör

• Kokkolan Naislaulajat

Tule 
sinäkin!

Wapputervehdys
Länsipuistossa
1.5.2016 klo 11.00Mukavat kaverit ja 

mahdollisuus laulaa
Kuorojen yhteinen haaste on uusien laulajien saaminen mukaan. Uusien 
laulajiemme haastattelusta voi päätellä, että he ovat kiinnostuneita 
hyvin monenlaisesta musiikista. Kuoron toiminnassa arvostetaan hyvää 
ohjausta ja opetusta, mutta myös mukavaa porukkaa ja hyvää ilmapiiriä.

Kuoroilla on haaste. Mistä löytää uusia 
laulajia, kun ihmisillä on harrastusmah-
dollisuuksia rajattomasti ja työ sekä ar-
jen pyörittäminenkin vaativat aikaa. Lau-
luveikoilla oli runsas kymmenen vuotta 
sitten Ottopoikaprojekti. Mukaan saatiin 
parikymmentä uutta laulajaa, jotka har-
joittelivat ja esiintyvätkin omana kokoon-
panonaan. Ohjelmistossa heillä oli varsin-
kin alkuun pääkuoroa enemmän kevyttä 
musiikkia. Vähitellen ottopojat ovat siirty-
neet pääkuoroon ja muodostavat tänään 
kuoron rungon.

Uusia laulajia tarvitaan kuitenkin jat-
kuvasti. Kevään Ääniä kyseli kahdeksalta 
tuoreelta kuorolaiselta tuntemuksia alku-
taipaleelta mielimusiikista, kuoroon tu-
losta, kokemuksista ja kehittämisajatuk-
sista. Taustaksi vastauksille, että kuoro 
harjoittelee parhaillaan kevätkonserttiin, 
jonka teemana on Manserock:

Laulajien musiikkimaku oli laaja. 
Useimmat kertoivat pitävänsä lähes kai-

kenlaisesta musiikista, mutta painopiste 
tuntui olevan kevyen musiikin puolella. 
Mielimusiikki vaihteli kuitenkin raskaasta 
rokista klassiseen lauluun ja oopperaan. 
Musiikki ja musiikin kuuntelu kiinnosti 
kuitenkin kaikkia ja useilla oli omaa soit-
toharrastustakin.

Kuoroon mukaan tulon herättäjänä 
oli monella jonkun nykyisen kuorolai-
sen kutsu. Mutta oli myös omasta aloit-
teestaan mukaan tulleita. Paikkakunnalle 
muutto tai elämäntilanteen muutos sel-
laiseksi, että lauluharrastukselle oli tullut 
tilaa, olivat myös vaikuttamassa. Nyt har-
joittelun kohteena oleva kevyt musiikki 
tuntui miellyttävän useimpia, mutta esi-
tettiin myös toivomuksia klassisemman 
kuoromusiikin laulamisesta.

Kuoron ilmapiiriä ja hyviä kavereita 
kehuttiin. Johtajat saivat paljon kiitos-
ta perusteellisesta ja hyvästä opetukses-
ta, ”hyvä kun saa kehittää omaa laulamis-
taan”. Myönnettiin myös kuorossa laula-

misen haasteet, mutta niihin tarttuminen 
koettiin myönteisenä. Oman äänenkäy-
tön hallitseminen ja sanojen oppiminen 
ja nuotinlukutaito mainittiin kehittämis-
kohteina.  

Kaikki haastatellut olivat olleet muka-
na korkeintaan vuoden, joten isompia 
muutostoiveita ei noussut esille. Hom-
man todettiin toimivan.

Kokonaisuudessaan uudet laulajat vai-
kuttavat tyytyväisiltä. Musiikkimaku kai-
killa tuntuu olevan laaja ja musiikkia on 
harrastettu jo ennen kuoroon tuloa. Kuo-
rossa laulavan kaverin kutsu on ollut tär-
keä tekijä mukaan lähdöstä päätettäessä. 
Kuoronjohtajia kehutaan avoimesti ja hy-
vää kaverihenkeä kiitetään.

Tule sinäkin laulusta 
kiinnostunut mukaan.

  HANNU PAJUNPÄÄ

Helin harjoituksissa on rento tunnelma. 

Sami "Heiska" Heinonen on kevään uusi solisti. Tuoreimmat tenorit ja bassot harjoitustauolla.
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Lauluveikkojen lauluvuosi ja-
kautuu kahteen laulukauteen, 
kevät- ja syyskauteen. Mitä tu-
lee konsertteihin ja muihin 
esiintymisiin, niin tavallista kii-
reempiä ja vaativampia ovat 
laulukausien viimeiset kuukau-
det, toukokuu ja joulukuu.  Nii-
hin ajoittuvat suurimmat kon-
sertit ja muut esiintymiset. Sil-
loin esitetään, mitä edellisellä 
harjoituskaudella on opittu.

Kevätkaudella on normaalis-
ti kevätkonserttimme, yleensä 
huhtikuun lopulla, mutta tänä 
vuonna poikkeuksellisesti vas-
ta  21. toukokuuta. Sitä ennen 
on esiintymisemme, muiden 
kuorojen ohella, vappuaamuna 
Länsipuiston lavalla.

Mutta nyt keskitymme jou-
lun ajan tapahtumiin. Niitä 
on lukumääräisesti enemmän 
kuin keväällä. 

Joulu- ja adventtikonsertit 
ovat luku sinänsä.  Selattuani 
Lauluveikkojen arkistoa, tote-
sin, että ensimmäiset joulukon-
sertiksi nimetyt esiintymiset 
olivat jo vv. 1943 ja 1944. Niis-
sä laulettiin kuitenkin perintei-
siä mieskuorolauluja, eikä var-
sinaisia joululauluja. 2.12.1956 
laulettiin Kokkolan kirkossa jo 
mm. Hoosiannaa. 11.12.1960 
osallistuimme Kokkolan uuden 
kirkon vihkiäisjumalanpalve-
lukseen yhdessä eräiden mui-
den Kokkolan kuorojen kanssa. 
Ohjelmassa oli Toivo Elovaaran 
säveltämä juhlakantaatti “Kiitos 
Hälle kanna”. 

11.12.1969 oli Kaarlelan kir-
kossa kirkkokonsertti, jossa 
lauloimme jo selvästi jouluisia 
lauluja. 3.12.72 oli pikkujoulu-
konsertti Ammattikoululla, ti-
laajana Kesi-Pohjanmaan kirja-
paino. 2.12.73 oli Kokkolan kir-
kossa adventtisunnuntain tilai-
suus, lauloimme yhdessä Mart-
takuoron ja Kirkkokuoron kans-
sa. 9.12.75 oli joulukonsertti 
Jungsborgilla ja samana päi-

vänä myös joulukonsertti Kes-
kussairaalan henkilökunnalle. 
9.12.78 oli kuoromme 50-vuo-
tiskirkkokonsertti.

Ensimmäinen “pikkujoulu-
konsertti” Snellman-salissa oli 
1.12.84.  Oikea joulukonsertti 
oli 30.11.88 Kokkolan kirkossa, 
sekä 13.12.88 joulukonsertti, 
yhdessä Lauluveikkojen ehdo-
tuksesta perustetun Poikakuo-
ron kanssa. 

29.11. 92 Kokkolan Naislau-
lajat ja Lauluveikot pitivät Kok-
kolan kirkossa ensimmäisen 
yhteisen adventtikonserttinsa. 
Tästä alkoikin hyvin pysyvä pe-
rinne, joka  on jatkunut tähän 
päivään saakka, jo 24 vuoden 
ajan. Vuoteen 2013 asti konser-
tit pidettiin kirkkokonserttei-
na, joko Kokkolan tai Kaarlelan 
kirkossa, parina vuonna myös 
Pietarsaaren kirkossa. Mutta 
vv. 2014 ja 2015 tapahtuma sai 

uutta väriä: Konsertit pidettiin 
hiukan maallisemmalla ohjel-
malla Snellman-salissa nimil-
lä “Taivaalla tähtivyö” ja “Jou-
lun taikaa”. Näissä konserteis-
sa esiintyivät myös  yhteistyö-
kumppanimme  “Kajo” kvartet-
ti” sekä I.S.K.U. kuoro.

Viime vuosina on ollut näi-
den lisäksi myös 3 kevyem-
pää konserttia Snellman-salis-
sa: Lauluveikkojen nuorempi-
en miesten kokoonpano “Ot-
topojat” järjesti 9.12.06 laululli-
sen esityksen “Back to the Jou-
lu”.  15.12.07 oli konsertti “Pukki 
ovella kolkuttaa”, jossa esiintyi-
vät pääkuoromme ohella Se-
niorikuoro, Ottopojat sekä soi-
tinryhmä.  13.12.08 oli konsert-
ti “Villiä vilskettä, helinätä hels-
kettä”,  jossa Ottopoikien ohella 
esiintyvät “So Many Sisters”.

Joulukuun esiintymiset ei-
vät toki lopu tähän. Tärkeä “lau-

lupäivä’” on Itsenäisyyspäi-
vä  6. joulukuuta.  Sen juhlalli-
suuksiin Lauluveikot ovat osal-
listuneet koko olemassaolon-
sa ajan. Itsenäisyyspäivän tilai-
suuksia on ollut sekä kirkoissa, 
Vartiolinnassa, Urheilutalolla 
sekä viime vuosina kaupungin-
talon Kokkola-salissa. Joka toi-
nen vuosi  olemme olleet lau-
lamassa Marian hautausmaan 
sankarihaudalla. 

Ja sitten Uuden vuoden vas-
taanotto, nykyään Kauppato-
rilla kaupungintalon edustalla. 
Olemme sopineet Gamlakarle-
by Manskörin kanssa, että vuo-
rovuosin esiinnymme me itse-
näisyyspäivänä Marian hautaus-
maalla ja GM uudenvuoden vas-
taanotossa torilla, ja seuraavana 
vuonna päinvastoin. Tämä muu-
ten aiheuttaa sen että olemme 
ainakin joka toinen vuosi toril-
la “selvin päin”. Mikä voitto kan-

santerveyden, ja ennen kaikkea 
meidän itsemme kannalta.

Mutta tämä ei riitä.  Lähes 
niin kauan kuin Kokkolassa on 
ollut Prisman tavaratalo, olem-
me käyneet siellä laulamassa, 
yleensä aatonaattona klo 10. 
Parina viime vuotena samaan 
kierrokseen on liitetty myös 
uusi Keskon Citymarket ja  K-
Supermarket.  

Tärkeä perinne on, että jo-
ka vuosi joulupäivänä 25.12. 
klo 13 alkaen suoritamme lau-
lutervehdyskierroksen, joka al-
kaa vanhainkoti Honkaharjusta 
klo 13.00 jatkuen Keski-Pohjan-
maan Keskussairaalan aulaan, 
ja sen jälkeen Libeckin sairaa-
laan parille osastolle.  Tämä ta-
pa sai alkunsa jo v. 1957 van-
han Libeckin sairaalan joulu-
esiintymisistä ja jatkui uudessa 
Keskussairaalassa heti sen val-
mistuttua v. 1969.

Joulukuussa on usein myös 
tilattuja esiintymisiä, useim-
miten joko Seniorikuorolla tai 
Ottopojilla. Esim. Seniorikuo-
ro on viime vuosina esiinty-
nyt  Osuuspankin puurojuhlas-
sa. marraskuun lopulla, ja vaki-
naiseen ohjelmaan on kuulu-
nut myös esiintyminen Terva-
kartanon itsenäisyyspäivätilai-
suudessa. 

Vielä on mainitsematta Lau-
luveikkojen oma pikkujoulu 
joulukuun 20. päivän tienoilla.

Uudenvuoden jälkeen onkin 
jo aika siirtää ajatukset seuraa-
vaan laulukauteen, jonka har-
joitukset alkavat loppiaisen jäl-
keisenä tiistaina.  

  PÄIVÖ AALTO
Teksti ja kuvat

Lauluveikkojen joululaulut Prismassa 22.12.2013.

Kuorolaulajan joulukiireet

Värisilmäliike Sandkvist & Co Oy
Kansakoulukatu 1, Kokkola

Puh. (06) 831 1456
sandkvist@anvianet.fi

www.varisilma.fi

KELLO-KOIVIO
Isokatu 19, 67100 Kokkola

Puh. 06-831 2159
www.palkinto-koivio.fi

Mannerheiminaukio 1, 67100 Kokkola, p. 831 2262

Kokkolan
Kauppatorin Apteekki
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PERJANTAISIN seura-
kuntakeskuksen Yläsalis-
sa kajahtaa kirjaimellises-
ti vatsan pohjasta hoh-hoi 
ja moimoimoi, kun nuoren 
seurakunnan kauan kaivat-
tu ja hartaasti odotettu nuor-
ten gospelkuoro pitää innok-
kaasti äänenavauksia ja har-
joittelee laulujen stemmo-
ja ja melodioiden sävelkul-
kuja. Kokkolan suomalaisen 
seurakunnan uusin kanttori 
Tuomo Viherjuuri pääsi uu-
dessa työssään suoraan kuo-
ronjohtamisen makuun, kun 
uusi kuoro aloitti harjoitte-
lemisen hyvin pian Tuomon 
työn alkamisen jälkeen. ”Oli 
mielenkiintoista päästä en-
simmäistä kertaa johtamaan 
säännöllisesti toimivaa nuor-
ten kuoroa. Kuorolaisten 
kanssa on kiva tehdä ren-
nosti hommia ja opetella kui-
tenkin tehokkaasti uusia bii-
sejä ja stemmoja niihin. He 
oppivat nopeasti!”, Tuomo 
kertoo.

TUOMO TOIVOI, että po-
rukasta tulisi toimiva ja että 
poikiakin saataisiin mukaan. 
Kuoro asettaa myös omat 
haasteensa: ”On haasteellis-
ta pärjätä välillä pienelläkin 
porukalla. Yhtäältä pienen 
kuoron kanssa on helppo 
työskennellä, mutta toisaalta 
se on kovin haavoittuvainen 
poissaoloille. Minun pitäisi 
myös ottaa enemmän aikaa 
ohjelmiston etsimiseen, lau-
lujen sovittamiseen ja niiden 
itsenäiseen harjoitteluun. 

Pitkällä aikavälillä haasteelli-
simmalta etukäteen ajateltu-
na vaikuttaisi jatkuva uusien 
laulajien saaminen mukaan, 
ettei kuorosta tulisi vain pro-
jekti, joka sammuu alkupe-
räisten laulajien kasvettua 
siitä ulos.”

”Parasta on, että saamme 
laulaa Jumalan kunniaksi ja 
toistemme ja seurakuntalais-
ten rakennukseksi sekä se, 
että olen tutustunut aktiivi-
siin seurakuntanuoriin, jot-
ka laulavat hyvin!”, Tuomo 
sanoo.

TÄLLÄ HETKELLÄ muka-
na kuorossa on noin kymme-
nen aktiivista seurakunnan 
nuorta, joista osalla on taka-
naan musiikkiluokkien nuot-
tiopetus, osalla vain oma sä-
velkorva ja korvakuulolta 
opettelu, mutta kaikki mah-
tuvat samaan kuoroon hy-
vin, eikä taito – tai laulutaso 
ole este laulamiselle. Naisää-
niä, sopraanoa ja alttoa, lau-
letaan eniten, koska kuoro 
on naisvaltainen – ovathan 
kaikki osallistujat Tuomoa ja 
muutamaa satunnaisesti käy-
vää poikaa lukuunottamatta 
naispuoleisia – mutta myös 
tenoria on muutama naislau-
laja päässyt kokeilemaan.

Esiintymisiä ja keikkoja 
nuorten kuorolla on lähin-
nä messuissa ja nuorten tilai-
suuksissa, mutta kaikenlai-
set muutkin tilaisuudet ovat 
tervetulleita esiintymismah-
dollisuuksia kuorolle, jonka 
lauluvalikoima koostuu sa-

nomaltaan hyvin selkeistä ja 
kauniista kuorokappaleista, 
osa a cappellana, osa piano-
säestyksellä. Tulevaisuuden 
kuoron suunnitelmissa olisi 
saada myös muita soittimia 
mukaan.

KUOROSSA ALTTOA laula-
va Jessica Hautaniemi, 17-v., 
lähti kuoroon mukaan uu-
sia kokemuksia hakien. ”Ha-
lusin laajentaa äänialaani ja 
oppia käyttämään ääntäni 
uusin, erilaisin tavoin. Odo-
tin kovasti sitä, että kuoros-
sa on iso, hyvä porukka, jo-
ka tekee yhteistä, mukavaa 
asiaa musiikin siivittämänä.” 
Enemmänkin laulajia Jessi-
can mukaan voisi olla. ”Tu-
levaisuudessa olisi myös mu-
kava laulaa biisejä eri kielillä, 
vaikka englanniksi.”

Hieman pilkettä silmäkul-
massa Jessica kertoo olleen-

sa liian laiska opettelemaan 
nuottienlukemisen taidon ja 
siksi kokee myös haastavana 
uusien stemmojen opette-
lun, koska ne täytyy opetel-
la korvakuulolta ulkoa. ”On 
myös haastavaa laulaa omaa 
stemmaansa, jos saman 
stemman laulaja puuttuu eli 
ei saa tukea siltä toiselta lau-
lajalta”, Jessica lisää ja jat-
kaa: ”Mutta parasta kuoros-
sa on se, että saamme jakaa 
yhdessä musiikin kautta Ju-
malan sanaa kuulijoille sekä 
tietysti esiintyminen!”

MYÖS SOPRAANOA lau-
lava Iida Salo, 18-v., on si-
tä mieltä, että Jumalan sana 
kuorossa on tärkeää. ”Juma-
lalle kaikki kelpaavat sellai-
sina kuin ovat ja kuorossam-
me on vähän sama periaa-
te: kenenkään ei tarvitse ol-
la täydellinen laulaja ja oppia 

kaikkea sekunnissa ja vaik-
ka uusien ja tuntemattomien 
biisien melodioiden ja stem-
mojen opettelu onkin haas-
tavaa, kaikki saavat tulla mu-
kaan sellaisina laulajina ja 
oppijoina kun ovat.”

Iida kertoo kuoroon läh-
temiseen olleen aivan luon-
nollinen asia, koska Kokko-
laan on jo niin kauan halut-
tu ja odotettu kuoroa nuoril-
le ja kun viimein hyvä kant-
tori sitä varten saatiin, niin 
miksipä ei olisi mennyt mu-
kaan.

ILOINEN ja energinen kuo-
ro on miettinyt itselleen ni-
meä, joka kertoisi mistä seu-
rakunnan kuorotoiminnas-
sa on perimmiltään kyse: ar-
mon, rakkauden ja toivon 
välittämisestä laulun kaut-
ta. Lopulta pitkien pohdin-
tojen ja useiden vaihtoehto-

jen jälkeen kuoron nimek-
si valittiin gospelkuoro Ilolla: 
kuorolaisethan laulavat ilol-
la, harjoittelevat ilolla, esiin-
tyvät ilolla, elävät ilolla ja en-
nen kaikkea uskovat ilolla, 
sillä ”minun sydämeni iloit-
see ja kieleni riemuitsee, vie-
läpä ruumiini on lepäävä toi-
vossa, sillä sinä et hylkää sie-
luani tuonelaan etkä salli py-
hän palvelijasi ruumiin maa-
tua. Sinä osoitat minulle elä-
män tien. Minä saan nähdä 
sinun kasvosi, sinä täytät mi-
nut ilolla”. (Ap.t. 2:26-28)

Laulujensa kautta gospel-
kuoro Ilolla haluaa tuoda 
kunniaa Jumalan armolle ja 
sille toivolle, joka pitää mei-
dät kiinni päämäärässä pääs-
tä Taivaan kotiin ja tuo ilo 
yhdistää kaikkia kuorolaisia 
– laulutaidosta, nuotinluku-
taidosta tai äänialasta huo-
limatta.
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PERJANTAISIN seura-
kuntakeskuksen Yläsalis-
sa kajahtaa kirjaimellises-
ti vatsan pohjasta hoh-hoi 
ja moimoimoi, kun nuoren 
seurakunnan kauan kaivat-
tu ja hartaasti odotettu nuor-
ten gospelkuoro pitää innok-
kaasti äänenavauksia ja har-
joittelee laulujen stemmo-
ja ja melodioiden sävelkul-
kuja. Kokkolan suomalaisen 
seurakunnan uusin kanttori 
Tuomo Viherjuuri pääsi uu-
dessa työssään suoraan kuo-
ronjohtamisen makuun, kun 
uusi kuoro aloitti harjoitte-
lemisen hyvin pian Tuomon 
työn alkamisen jälkeen. ”Oli 
mielenkiintoista päästä en-
simmäistä kertaa johtamaan 
säännöllisesti toimivaa nuor-
ten kuoroa. Kuorolaisten 
kanssa on kiva tehdä ren-
nosti hommia ja opetella kui-
tenkin tehokkaasti uusia bii-
sejä ja stemmoja niihin. He 
oppivat nopeasti!”, Tuomo 
kertoo.

TUOMO TOIVOI, että po-
rukasta tulisi toimiva ja että 
poikiakin saataisiin mukaan. 
Kuoro asettaa myös omat 
haasteensa: ”On haasteellis-
ta pärjätä välillä pienelläkin 
porukalla. Yhtäältä pienen 
kuoron kanssa on helppo 
työskennellä, mutta toisaalta 
se on kovin haavoittuvainen 
poissaoloille. Minun pitäisi 
myös ottaa enemmän aikaa 
ohjelmiston etsimiseen, lau-
lujen sovittamiseen ja niiden 
itsenäiseen harjoitteluun. 

Pitkällä aikavälillä haasteelli-
simmalta etukäteen ajateltu-
na vaikuttaisi jatkuva uusien 
laulajien saaminen mukaan, 
ettei kuorosta tulisi vain pro-
jekti, joka sammuu alkupe-
räisten laulajien kasvettua 
siitä ulos.”

”Parasta on, että saamme 
laulaa Jumalan kunniaksi ja 
toistemme ja seurakuntalais-
ten rakennukseksi sekä se, 
että olen tutustunut aktiivi-
siin seurakuntanuoriin, jot-
ka laulavat hyvin!”, Tuomo 
sanoo.

TÄLLÄ HETKELLÄ muka-
na kuorossa on noin kymme-
nen aktiivista seurakunnan 
nuorta, joista osalla on taka-
naan musiikkiluokkien nuot-
tiopetus, osalla vain oma sä-
velkorva ja korvakuulolta 
opettelu, mutta kaikki mah-
tuvat samaan kuoroon hy-
vin, eikä taito – tai laulutaso 
ole este laulamiselle. Naisää-
niä, sopraanoa ja alttoa, lau-
letaan eniten, koska kuoro 
on naisvaltainen – ovathan 
kaikki osallistujat Tuomoa ja 
muutamaa satunnaisesti käy-
vää poikaa lukuunottamatta 
naispuoleisia – mutta myös 
tenoria on muutama naislau-
laja päässyt kokeilemaan.

Esiintymisiä ja keikkoja 
nuorten kuorolla on lähin-
nä messuissa ja nuorten tilai-
suuksissa, mutta kaikenlai-
set muutkin tilaisuudet ovat 
tervetulleita esiintymismah-
dollisuuksia kuorolle, jonka 
lauluvalikoima koostuu sa-

nomaltaan hyvin selkeistä ja 
kauniista kuorokappaleista, 
osa a cappellana, osa piano-
säestyksellä. Tulevaisuuden 
kuoron suunnitelmissa olisi 
saada myös muita soittimia 
mukaan.

KUOROSSA ALTTOA laula-
va Jessica Hautaniemi, 17-v., 
lähti kuoroon mukaan uu-
sia kokemuksia hakien. ”Ha-
lusin laajentaa äänialaani ja 
oppia käyttämään ääntäni 
uusin, erilaisin tavoin. Odo-
tin kovasti sitä, että kuoros-
sa on iso, hyvä porukka, jo-
ka tekee yhteistä, mukavaa 
asiaa musiikin siivittämänä.” 
Enemmänkin laulajia Jessi-
can mukaan voisi olla. ”Tu-
levaisuudessa olisi myös mu-
kava laulaa biisejä eri kielillä, 
vaikka englanniksi.”

Hieman pilkettä silmäkul-
massa Jessica kertoo olleen-

sa liian laiska opettelemaan 
nuottienlukemisen taidon ja 
siksi kokee myös haastavana 
uusien stemmojen opette-
lun, koska ne täytyy opetel-
la korvakuulolta ulkoa. ”On 
myös haastavaa laulaa omaa 
stemmaansa, jos saman 
stemman laulaja puuttuu eli 
ei saa tukea siltä toiselta lau-
lajalta”, Jessica lisää ja jat-
kaa: ”Mutta parasta kuoros-
sa on se, että saamme jakaa 
yhdessä musiikin kautta Ju-
malan sanaa kuulijoille sekä 
tietysti esiintyminen!”

MYÖS SOPRAANOA lau-
lava Iida Salo, 18-v., on si-
tä mieltä, että Jumalan sana 
kuorossa on tärkeää. ”Juma-
lalle kaikki kelpaavat sellai-
sina kuin ovat ja kuorossam-
me on vähän sama periaa-
te: kenenkään ei tarvitse ol-
la täydellinen laulaja ja oppia 

kaikkea sekunnissa ja vaik-
ka uusien ja tuntemattomien 
biisien melodioiden ja stem-
mojen opettelu onkin haas-
tavaa, kaikki saavat tulla mu-
kaan sellaisina laulajina ja 
oppijoina kun ovat.”

Iida kertoo kuoroon läh-
temiseen olleen aivan luon-
nollinen asia, koska Kokko-
laan on jo niin kauan halut-
tu ja odotettu kuoroa nuoril-
le ja kun viimein hyvä kant-
tori sitä varten saatiin, niin 
miksipä ei olisi mennyt mu-
kaan.

ILOINEN ja energinen kuo-
ro on miettinyt itselleen ni-
meä, joka kertoisi mistä seu-
rakunnan kuorotoiminnas-
sa on perimmiltään kyse: ar-
mon, rakkauden ja toivon 
välittämisestä laulun kaut-
ta. Lopulta pitkien pohdin-
tojen ja useiden vaihtoehto-

jen jälkeen kuoron nimek-
si valittiin gospelkuoro Ilolla: 
kuorolaisethan laulavat ilol-
la, harjoittelevat ilolla, esiin-
tyvät ilolla, elävät ilolla ja en-
nen kaikkea uskovat ilolla, 
sillä ”minun sydämeni iloit-
see ja kieleni riemuitsee, vie-
läpä ruumiini on lepäävä toi-
vossa, sillä sinä et hylkää sie-
luani tuonelaan etkä salli py-
hän palvelijasi ruumiin maa-
tua. Sinä osoitat minulle elä-
män tien. Minä saan nähdä 
sinun kasvosi, sinä täytät mi-
nut ilolla”. (Ap.t. 2:26-28)

Laulujensa kautta gospel-
kuoro Ilolla haluaa tuoda 
kunniaa Jumalan armolle ja 
sille toivolle, joka pitää mei-
dät kiinni päämäärässä pääs-
tä Taivaan kotiin ja tuo ilo 
yhdistää kaikkia kuorolaisia 
– laulutaidosta, nuotinluku-
taidosta tai äänialasta huo-
limatta.
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Nimeni on Jaakko. 
Laulu-Jaakko.

Tämä lyhyt kuvaus kuvaa varsin hyvin 
mieskuoro Laulu-Jaakkoja. Sopivasti huu-
moria, ahkeraa harjoittelua, esiintymisiä, 
yhteistyötä muiden kuorojen kanssa, kil-
pailuja ja matkoja.

Ohjelmistosta löytyy uusia mieskuoro-
lauluja, iskelmiä, perinteellisiä mieskuo-
rolauluja, hengellisiä lauluja, joululauluja, 
juomalauluja ja onpa laulettu lastenlaulu-
jakin yhdessä konservatorion lapsikuoron 
Sävelsäkin kanssa.  

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä kuo-
ro juhlii toimintaansa koko vuoden ajan. 
Juhlavuosi alkoi matkalla mieskuorolii-
ton Talvipäiville Ouluun maaliskuussa jos-
sa vaihdoimme kuulumisia ja lauloimme 
muiden mieskuorolaisten kanssa. Osansa 
saivat myös taksikuskit ja naispuoliset ju-
nakonduktöörit jne. Talvipäivillä pidet-
tiin myös lauluyhtyekilpailu jossa muka-
na oli 10 ryhmää. Hienoja esityksiä joita 
oli nautinnollista kuunnella. Illan karonk-
katilaisuudessa luovutettiin ansiomerkke-
jä sekä myös liiton Äänekkäimmän ämpä-
ri. Tällä kertaa sen sai liiton toiminnanjoh-
taja Aino Herranen. Lisätietoa tästä pal-
kinnosta löytyy mieskuoroliiton sivuilta 
www.mieskuoro.fi. Matkan tuloksena mm 

facebook:sta löytyvä videopätkä junamat-
kalta laulun kera. Laulu-Jaakot löytyvät ny-
kyään siis myös somesta.

70-vuotis juhlakonsertti pide-
tään lauantaina 23.4 Schaumansalissa 
Pietarsaaressa. Kuoron taiteellisena johta-
jana toimii nyt kolmatta vuotta Johannes 
Ahlvik. Mukana vierailevina kuoronjohta-
jina Kokkolalaisillekin hyvin tuttu Raakel 
Solvin, kaustislainen Vuokko Korva, 
Toholammilta kotoisin oleva Annami 
Hylkilä ja nykyään Tampereella asuva 
Anna-Leena Salokorpi. Jaakkojen oma lau-
luryhmä Kotoa-Boys on myös rikastutta-
massa ohjelmaa.

Muista vuoden tapahtumista mainit-
takoon mm mahdollinen käynti Vaasan 
kuorofestivaaleilla ja syksymmällä sitten 
Sulasolin Keski-Pohjanmaan piirin 60-vuo-
tis juhlakonsertti 1.10 Snellman-salissa 
Kokkolassa. Toki muutakin on tulossa.

 SEPPO HEINO

Talvipäivillä 

pidettiin myös 

lauluyhtyekilpailu 

jossa mukana oli 

10 ryhmää. Hienoja 

esityksiä joita oli 

nautinnollista 

kuunnella. 

Yhteistyötä mm. 
Lauluveikkojen kanssa.                    Harjoituksia. Montecatini Terme, Italia.

Tämä legendaarinen esittely on kaikunut maailman turuilla 
Norjan vuonoilta Budapestin yöhön, Havaijin rannoilta 
kenguruiden maahan, Andien rinteiltä Britannian pubeihin.

Hakalahdenkatu 76,67100 Kokkola
06-822 4611, 831 2303

KOKKOLAN LUKKO
Rantakatu 12

p. 06-822 3372
info@kokkolanlukko.fi 
www.kokkolanlukko.fi 

Kun tarvitset apua
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Laulajat saavat kokea tuntei-
ta laidasta laitaan. Harjoituk-
sien huippuhetkiä ovat, kun 
haasteellinen stemma tai ryt-
mi osuu kohdalleen pitkällisen 
puurtamisen tuloksena. Kuoro-
harrastus on ryhmäytymistä ja 
toisten kanssa yhdessä tavoit-
teellista harrastamista. Kuoros-
sa kannustetaan toinen toista 
ja onnistumisen kokemukset 
koetaan yhdessä. Kuorolaula-
jan tähtihetkiä on odottaa kon-
serttia, kunnes tunnetila hui-
pentuu vastaanottamaan ylei-
sön kyyneleitä ja iloisia ihastuk-
sen katseita. Se tunne, kun saa 
nousta lavalle ja kohdata ylei-
sön, pulssi nousee ja saa alkaa 
tulkita lauluja, joihin on har-
joituskaudella syntynyt erityi-
sen läheinen suhde. Konsertin 
jälkeen olo on tyhjä kuin kon-
sanaan urheilusuorituksen jäl-
keen. Mieleenpainuvia hetkiä 
ovat myös, kun joku tulee ko-
puttamaan olkapäähän, kiit-
tää koskettavasta konsertista ja 

varmistaa, että olitko laulamas-
sa viime vappuna Naislaulaji-
en konsertissa. ”Haluaisin vielä 
kiittää, kun jäi mieleen teidän 
kauniit laulut ja tulkinnat.”

Kuluvan kauden olemme 
saaneet harjoitella musiikki-
pedagogiksi opiskelevan Pau-
liina Virkkalan johdolla. Paulii-
na on tuonut uutta, nuorta in-
toa 35-vuotiaalle kuorollemme. 
Mieleenpainuvimpina hetkinä 
ovat viime kevään jälkeen jää-
neet Kokkolan Naislaulajien ja 
Lauluveikkojen yhteinen jou-
lukonsertti Snellmansalilla vii-
me joulun alla. Esiintymässä 
oli myös Kajo. Konsertissa oli 
”yhdessä tekemisen meinin-
ki”. Kuoroharrastus on muuta-
kin kuin harjoittelua ja esiinty-
mistä. Sama harrastus yhdis-
tää ihmisiä ja luo kiinteitä ys-
tävyyssuhteita. On turvallista 
laulaa konsertissa, kun voi luot-
taa kaveriin. Jos minulta kat-
keaa flunssan vuoksi ääni, niin 
kaveri ”pelastaa tilanteen”. Vii-
me keväänä kävimme Toimin-
takeskus ja palvelutalo Terva-
kartanossa laulamassa keväisiä 
lauluja. Kokkolan Naislaulajilla 
oli kansainvälisenä naistenpäi-

vänä 8.3.2016 Ruuhkavuodet 
-konsertti Kaarlelan kirkossa. 
Ruuhkavuodet on koskettava, 
elämästä kertova teos, jonka 
Naislaulajat ovat myös levyttä-
neet. Sanat ovat Satu Kreivi-Pa-
losaaren käsialaa ja sulavat sä-

velkulut ovat Marita Kaakisen 
kynästä. Teoksesta löytyi uusia 
ilon ja surun aiheita, joita nai-
nen saa kokea elämän eri vai-
heissa. Kokkolan Naislaulajat 
odottaa kevättä valoisin mie-
lin. Vappuaaton laulajaiset on 

työn alla ja esiinnymme yhdes-
sä Jiri Tammilehdon kanssa. Se 
tunne, kun saa nousta lavalle ja 
kohdata odottavan yleisön....  

   PAULIINA VIRKKALA

Kokkolan Naislaulajien laulut ovat kaikuneet 35 vuoden ajan konserttisaleissa, kirkoissa, 
sairaaloissa, teatterilla, busseissa, lentokentillä ja kaikissa paikoissa, missä olemme 
saaneet esiintyä. Kuoroharrastus koostuu harjoittelusta ja esiintymisistä.

Kokkolan Naislaulajat

Kuorolaulajan 
tähtihetkiä 
on odottaa 
konserttia, 
kunnes tunnetila 
huipentuu 
vastaanottamaan 
yleisön kyyneleitä 
ja iloisia 
ihastuksen 
katseita.

Kokkolan Naislaulajat

Ruuhkavuodet Kaarlelan kirkossa Naistenpäivänä.

Naislaulajat esiintyivät Nenäpäiväkonsertissa Kokkolan seudun opistolla.
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Aleksis Kivi kirjoitti Kalevalan ta-
ruihin perustuvan näytelmän 
vuonna 1864, ja Ahti Ahonen 
sovitti sen uudelleen 120 vuotta 
myöhemmin. Kullervoa on kut-
suttu ensimmäiseksi suomalai-
seksi murhenäytelmäksi. Tari-
na alistetusta nuorukaisesta, jo-
ka kylvää ympärilleen onnetto-
muutta, on syvästi traaginen, ja 
tässäkin ajassa ajankohtainen.

Entistä ajankohtaisempi se 
on Kaustisen musiikkilukion 
tulkintana. Aku-Petteri Pahka-
mäen ohjauksessa Kullervon 
tarinaa kerrotaan tulevaisuu-
teen sijoittuvan kehyskerto-
muksen sisällä. Kehystarinassa 
yhteiskunta on syvästi jakautu-
nut, ja koulutusleikkausten an-
siosta nuorten on sananmukai-
sesti kilpailtava koulutuspai-
koista. Kansantaiteenkeskuk-
sen yleisö pääseekin osaksi to-
si-tv-ohjelman kuvauksia.

Kaustisen Kullervo on vähin-

tään puoliksi myös kantaesitys, 
sillä näytelmään uuden musii-
kin säveltää Ville Ojanen. Hä-
net tunnetaan monipuolise-
na muusikkona ja säveltäjänä, 
ja Kullervossakin yhdistetään 
rock-musiikin elementtejä pe-
rinteiseen kansanmusiikkiin.

– Kullervon musiikki on tyy-
lillisesti modernisoitua kansan-

musiikkia raisulla toteutuksella. 
Se leijuu läsnä esityksessä mo-
nimuotoisen orkesterin, kuo-
ron ja solistien kannattelema-
na. Teos vaatii laulajilta paljon, 
jotta he voivat tuoda vanhan-
tyylisen laulutekstin sanoman 
hyvin esille, Ojanen kertoo.

Kappaleita, sekä tausta- ja 
tehostemusiikkia Kullervoon 
ovat säveltäneet myös luki-
on instrumenttiopettajat sekä 
opiskelijat. Musikaali on koko 
Kaustisen musiikkilukion yhtei-
nen ponnistus, johon osallis-
tuu lähes koko koulu. Näytte-
lijöiden ja muusikoiden lisäksi 
tarvitaan mm. lavastus-, puvus-
tus-, maskeeraus-, tiedotus- ja 
tekniikkatiimi. Laulunopetta-
jien työ alkaa jo syksyllä, kun 
musiikkia aletaan harjoitella. 
Kaikki työskentelevät yhteisen 
päämäärän eteen – tarjotak-
seen yleisölle elämyksen, joka 
jää mieleen.

Kuva Kullervosta 
muuttui
Kullervon roolissa nähdään toi-
sen vuosikurssin opiskelija Väi-
nö Riihimäki. Kun hän kuuli tul-
leensa valituksi päärooliin, en-
simmäinen tunne oli yllätys.

– Sitä oli vaikea sisäistää. Sit-
ten ajattelin, että eipä tässä au-
ta muu kuin esittää vaan. Mut-
ta kivaahan se on, päärooli on 
kuitenkin aina päärooli.

Kullervon tarina oli Riihimä-
elle ennestään tuttu, sillä Hal-
sualla Kalevalaa luettiin yläas-
teella. Kun musikaalin harjoi-
tukset alkoivat, kuva Kullervos-
ta kuitenkin muuttui.

– Odotin jotain perinteisem-
pää, mutta Aku-Petteri selitti, että 
nyt tehdäänkin eri tavalla. Ja se on 
kyllä parempi, Riihimäki kertoo.

Kehystarina tekee tarinas-
ta nuorten maailmaa kosketta-
van, ja tuo siihen kokonaan uu-
den tason.

Kullervon replikoinnissa näyt-
telijöiltä vaaditaan kuuluvaa ää-
nenkäyttöä. Riihimäki kuvaa sitä 
”kansallisteatterimaiseksi”. Hän 
arveleekin, että esityskaudella 
tarvitaan kuumaa teetä ja Car-
molis-tippoja. Koska esityksissä 
myös lauletaan paljon, näytös-
ten väleihin on varattava aikaa 
hiljaisuudelle.

Riihimäki sanoo pitävänsä 
esityksen musiikista kovasti.

– Se on ihan parasta. Vil-
le Ojasen musiikki on sellais-
ta kansanmusiikkimeininkiä 
ja Rasmuksen kappaleet ovat 
enemmän rock-henkisiä, Riihi-
mäki kuvaa.

Laulujen sanat tulevat suo-
raan Kalevalasta ja Kanteletta-
resta, ja kielen rytmi on siirty-
nyt musiikkiin. Neljään laske-
minen ei riitä, sillä kappaleissa 
on mm. 5/4 ja 7/8 –tahtilajeja. 
Riihimäki on harjoitellut laulu-
ja viime syksystä lähtien, ja lop-
puvaiheessa on voitu keskit-
tyä tulkintaan ja laulujen mer-
kitykseen.

Kullervon kokonaisuudes-
sa Riihimäki sanoo olevan huu-
moria, mutta myös oikeasti va-
kavia kohtia.

  ANNI SAARI
Kuvat: Esko Keski-Vähälä

Kaustisen musiikkilukio täyttää tänä vuonna 
40 vuotta. Lukio sai perustamisluvan 
huhtikuussa 1976, ja päivää juhlitaan kutsumalla 
kahvitilaisuuteen lukiolle sen perustamiseen 
vaikuttaneita ja toiminnan alkuvaiheessa mukana 
olleita henkilöitä.

Keväällä järjestetään myös Studia Generalia –
luento, jossa puhuu YTT Johanna Hietalahti.  Toinen 
luento on luvassa syyslukukaudella 2016.

Kesällä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla nähdään 
kansanmusiikin suurkonsertti, jossa esiintyy 
musiikkilukion entisiä ja nykyisiä opiskelijoita eri 
kokoonpanoissa. Konsertin kokoaa Ville Ojanen.

Juhlinta jatkuu monitaiteisessa Taiteiden yö –
tapahtumassa lokakuussa 2016. Juhlavuoden 
pääjuhla järjestetään marraskuussa. Silloin 
Kaustiselle kutsutaan kaikkia musiikkilukion 
ystäviä, entisiä ja nykyisiä opiskelijoita 
Kansantaiteenkeskuksessa järjestettävään 
konserttiin. Tapahtumaan liittyy myös taidenäyttely 
ja vuosikurssien tapaamisia.

Koko juhlavuoden ajan järjestetään 
musiikkilukiolla järjestetään konsertteja, ja 
lukiolaiset esiintyvät paljon koulun ulkopuolella. 
Säännöllisesti konsertoidaan lähialueella ja 
erikoiskonsertit vievät nuoria muusikoita niin 
kotimaisille kuin ulkomaisillekin areenoille.

Kullervo-musikaali soi Kaustisella
Blondi, Hairspray, Nahkatakkinen tyttö…Kaustisen musiikkilukion jokakeväiset 
musikaalit ovat olleet viime vuosina toinen toistaan näyttävämpiä. Tänä vuonna 
luvassa on kuitenkin jotain aivan erilaista. Musiikkilukion täyttäessä 40 vuotta 
Kansantaiteenkeskuksen lavalla nähdään suomalaiskansallinen klassikko, Kullervo.

Juhlavuosi näkyy 
lähellä ja kaukana

Kaarlelankatu 22
67100 Kokkola

PESO-AUTOT OY
MESTARINTIE 10, 67600 KOKKOLA

PUHELIN (06) 831 1905
FAKSI (06) 831 1091
myynti@peso-autot.fi 

www.peso-autot.fi AUKIOLOAJAT: ARKISIN 8 - 17

Sepon Kulta
Asemakatu 3 ja Kauppakeskus ISO, YLIVIESKA

www.seponkulta.fi

                  Rantakatu 8 ja Anttila Center, KOKKOLA

TUHANSIA KORUJA
KULTAA ∙ HOPEAA ∙ TERÄSTÄ ∙ PRONSSIA

TIMPURITIIMI
UUDISRAKENTAMISTA ja 

RAKENNUSSANEERAUSTA

www.timpuritiimi.fi

Näyttelijöiden ja 
muusikoiden lisäksi 
tarvitaan mm. 
lavastus-, puvustus-, 
maskeeraus-, 
tiedotus- ja 
tekniikkatiimi. 
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Muistanpa nuoruudessani jär-
jestetyn ns. ”henkisiä kilpailu-
ja”, usein myös ”kulttuurikilpai-
luiksi” kutsuttuja. Itsekin taisin 
osallistua Kokkolan kaupungin 
kulttuurilautakunnan järjestä-
miin sellaisiin kaukaisella 50-lu-
vulla. Oli soittoa, laulua, lau-
suntaa, puheen pitoa. 

Musiikki lienee tänä päivä-
nä aktiivisin, mitä tulee kilpailu-
jen järjestämiseen. On Sibelius-, 
Hannikais-, Madetoja-, Mustakal-
lio- ja Panula-kilpailuja, kuoro-
sotia ja sävellyskisoja. Näissä ki-
soissa eivät enää sentit ja sekun-
nit päde, vaan on turvauduttava 
tuomaristojen ratkaisuihin. Tuo-
mareiksihan valikoituvat yleen-
sä kunkin alan ansioituneet kol-
legat. Vaikka heidän päätöksen-
sä perustuvat usein pitkäänkin 
kokemukseen ja alan tuntemuk-
seen, ne ovat kuitenkin viime 
kädessä heidän mielipiteitään. 
Siksi ne saattavat herättää jälki-
puintia, joskus kiivastakin. Tot-
tahan jokaisella on omat paino-
tuksensa ja ihanteensa, ja se tie-
tysti näkyy myös heidän tuo-
maroinnissaan. Ja voihan joskus 
myös tapahtua jonkinlaista ko-

tiinpäin vetämistäkin, jos sattuu 
olemaan tuttuja tai peräti omia 
oppilaita kilpailemassa. Tätähän 
yleensä pyritään erilaisin jääviys-
säännöin estämään. 

On kuitenkin yksi musiikkikil-
pailun alue, missä minkäänlai-
nen kotiinpäinveto ei ole mah-
dollista: sävellyskilpailu. Siellä-
hän kilpailijat kätkeytyvät nimi-
merkin suojaan, joten tuomaris-
to ei tiedä ratkaisuja tehdessään 
kilpailijoiden henkilöllisyyttä. 
Esittävän taiteen piirissähän tä-
mä käytäntö ei ole mahdollista, 
lukuun ottamatta joitakin koe-
soittotilanteita, joissa soittajat 
esiintyvät esim. piilossa verhon 
takana.

Keskusteluissa usein kyseen-
alaistetaan taiteen alan kilpailu-
jen tarpeellisuus, aiheellisesti-
kin. Niillä on omat etunsa ja hait-
tansa, joiden pohdinta ja vertailu 
vaatisi jo oman messunsa. Sävel-
lyskilpailu kuitenkin kerää tässä 
useimmat pluspisteet. Se tarjo-
aa säveltäjälle perin tarpeellisen 
– ja harvinaisen – julkisen foo-
rumin, missä esitellä osaamis-
taan ja tuoda teoksiaan mahdol-
listen esittäjien tietoisuuteen, ja 

sitä kautta myös yleisön kuulta-
vaksi. Avoimet kilpailut nostavat 
myös usein uusia kiinnostavia 
säveltäjäkykyjä esiin. Kutsukil-
pailut ovatkin sitten vain harvo-
jen herkkua. 

Nämä mietteet ovat nous-
seet mieleeni toimittuani usein 
kuoro- ja sävellyskilpailujen 
tuomaristoissa, viimeisimpä-
nä tuore Sulasolin Keski-Poh-
janmaan piirin ja Keski-Pohjan-
maan konservatorion kuorosä-
vellyskilpailu täällä Kokkolassa. 

Kisan suosio yllätti: 89 sävel-
lystä – osoittanee ainakin tar-
peellisuutensa. Kilpailun erityis-
piirre oli, että kaikki kuoromuo-
dot painivat samassa sarjassa 
(sic!). Tämä luonnollisesti lisäsi 
haastetta tuomarityöskentelyyn. 
Tuotosten taiteellinen ja tekni-
nen taso vaihteli suuresti, odo-
tettuakin tämän tapaisessa avoi-
messa kilpailussa. Järjestäjät oli-
vat kiitettävästi laatineet selke-
ät ja yksityiskohtaiset säännöt, 
mutta valitettavasti kaikki kil-
pailijat eivät olleet paneutuneet 
niihin tarpeellisella hartaudella. 
Niinpä joitakin teoksia joudut-
tiin siirtämään sivuun, kun eivät 
mahtuneet sääntöjen puitteisiin.

Säännöt määrittelivät kilpai-
lun tarkoitukseksi luoda harras-
tajakuoroille uutta ”a cappella” 
käyttömusiikkia. Joiltakin osal-
listujilta oli vain jäänyt huomi-
oimatta nuo kaksi tärkeää epi-
teettiä: harrastajakuoro ja käyt-
tömusiikki. No, millaista se har-
rastajakuoroille sopiva käyttö-
musiikki sitten on?

Perusedellytyksenä voinee pi-
tää sitä, että stemmat ovat taval-
lisen harrastajalaulajan ulottu-
villa ilman ylivoimaisia ponnis-
tuksia sekä vaikeustasonsa että 
äänialansa puolesta. Siis lyhyes-
ti sanottuna: ne ovat laulettavia. 
On myös toivottavaa, että niiden 
muodostama sävelkudos, satsi, 
mahtuu niin laulajan kuin kuuli-
jankin korvaan – ja korvien väliin 
– suuremmitta vaikeuksitta. 

Tärkeää osaa näyttelee myös 
tekstin valinta. Tuntuu siltä, et-
tä kaikki säveltäjät eivät ole tie-
dostaneet sitä, että laulu on ai-
na sävelen ja sanan liitto. Se toi-
mii parhaiten, kun ne ovat ta-
sapainossa. Valitettavan usein, 
kuten tapahtui tässäkin kilpai-
lussa, aivan kelvollinen sävel-
luomus saatetaan pilata kelvot-
tomalla tekstillä, usein säveltä-
jän omalla. Hyvin harvoin hyvä 

sävelseppo ja hyvä sanaseppo 
osuvat olemaan sama henkilö. 

Sävellyksen tie käyttömusii-
kiksi etenee niin, että säveltäjän 
on ensiksi ”myytävä” teoksen-
sa kuoronjohtajalle, siis saatava 
hänet haluamaan sen esittämis-
tä. Sen jälkeen myyntiketju jat-
kuu johtajalta kuorolle ja lopuksi 
kuorolta kuulijoille. Jos ketju kat-
keaa jossakin kohdassa, teokses-
ta ei tule käyttömusiikkia.

Tuo ”a cappella”- maininta 
säännöissä ilahduttaa minua 
erityisesti, sillä säestyksetön lau-
luhan on laulajan korvan ja mu-
siikkitajun kehittymisen kannal-
ta suorastaan perustavaa laatua 
oleva tapa. Se on kuorossa lau-
lamisen ydin, sen ruisleipä. On 
hienoa, että maamme kuorope-
rinne on rakentunut juuri a cap-
pella-pohjalle. Sillä on varmasti 
ollut suuri osuus suomalaisten 
kuorojen menestykseen maail-
man kuorolavoilla. Valitettavan 
monissa maissa, sekä idässä et-
tä lännessä, kuorokasvatus me-
nee siitä yli, missä aita on mata-
lin, totuttamalla kuorot ”nojaa-
maan” pianosäestykseen. 

Ymmärrettävästi sekakuoro 
kiinnosti säveltäjiä kuoromuo-
doista eniten, tarjoaahan se ää-
nellisesti monipuolisimman 
instrumentin säveltäjälle ide-
oidensa toteuttamiseen. Luku-
määräisesti (56/89) mutta myös 
yleistasoltaan se erottui selväs-
ti muista kuoromuodoista. Dis-
kanttiääniset kuorot (nais-, nuo-
riso-, lapsi-) tulivat kakkosena 
(20/89) sisältäen muutamia ilah-
duttavia tuotoksia.

Mutta mieskuorot: määrälli-
sesti (9/89) sekä valitettavasti 
myös laadullisesti ne jäivät pa-
hasti alakynteen. Jotenkin tun-
tui, että ”meill’ on (edelleen) 
hanki ja jää”. Miksi mieskuorolle 
säveltäminen ei kiinnosta sävel-
täjiä, joilla voisi olla raikasta ja 
vähemmän pölyttynyttä sanot-
tavaa? Missä ovat meidän päi-
viemme Madetojat ja Kuulat? 
Kysyn vaan. 

  KARI ALA-PÖLLÄNEN
Kuoronjohtaja Espoon 
Tapiolasta

Kilpailua, kilpailua…
Hajamietteitä musiikista

Kari Ala-Pöllänen - kansainvälinen kuoromies, 
kotoisin Kokkolasta.

Olen usein ihmetellyt, mahtaako kaikenlainen kilpaileminen olla juuri noita 
peruspiirteitä, jotka erottavat ihmissuvun muista eläinlajeista. Mehän kilpailemme 
kaikessa mahdollisessa seiväshypystä saappaanheittoon. Tulosten mittaaminen 
onnistuu parhaiten lajeissa, joissa on käytettävissä selkeät mittayksiköt, sentit ja 
sekunnit. Tulosten vertailu muuttuu vaikeammaksi, kun se perustuu arviointiin. 
Näinhän on asian laita, kun kisataan henkisen kulttuurin alueella. 

Chydenia, Tehtaankatu 3-5.

-20%
 normaalihinnasta.

Kuponki on voimassa 31.5.2016 saakka.

Tule valitsemaan tyyliisi sopiva
TURO-PUKU

saat tällä kupongilla

Kaffeli
Kälviänkatu 16, 68300 Kälviä
puh. (06) 835 0750
fax (06) 835 1735

myynti, valmistus ja asennuspalvelu

jaakko ojatalo
Alavus Ikkunat Oy 
PL 39, 63301 Alavus 
www.alavusikkunat.fi

paikkakuntasi ikkuna- ja ovimyyjä
GSM 040 678 9350 
jaakko.ojatalo@alavusikkunat.fi
Betjäning på svenska.
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Ahti ja Urho seikkailevat hurjan haus-
kassa ja liikuttavassa, ilkikurisessa-
kin oopperateoksessa, joka oli tämän 
vuoden klassisen musiikin Emma-eh-
dokkaana Kokkolan Oopperan vir-
tuoosisen ensemblen levyllä. Saam-
me Suomen Pankin pääjohtajan Erk-

ki Liikasen  alustamaan esitystä  22.7.  
Ykspihlajan Toimitalolla. Konsertteja  
oopperafestivaalilla on tarjolla Kaar-
lelan kirkossa ja Ykspihlajassa. Syys-
kuussa  17.09.  järjestämme yhdessä 
Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin 
kanssa suuren Oopperagaalan Snell-

man-saliin, jossa erityinen ilonaihe on 
yhteistyö Kokkolan Lauluveikkojen 
kanssa, Wagnerin Matruusikuoro Len-
tävästä Hollantilaisesta kajahtaa vih-
doin Kokkolassa!

  ANU KOMSI

11. Kokkolan Oopperakesä

rondo 230 x 267 mm.indd   1 31/03/2016   11:01:05

11. Kokkolan Oopperakesä 21.7.-24.7. 2016  
tarjoaa taas herkkua Suomen musiikkielämässä. 

Sakari Oramo oopperagaalan kapellimestarina 17.09. 
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Lauluyhtye I.S.K.U.
MAHTAVA PORUKKA! Siinä on kiteytettynä kahteen sanaan tämä meidän Lauluyhtye I.S.K.U. Ensi vuonna 
vietämme yhtyeen 10-vuotissynttäreitä ja sitä suunnittelemme jo kuumeisesti. Reissuunhan olisi tietenkin 
mahtava päästä ja tuntosarvet on kohdistettu ympäri Eurooppaa ja miksei vähän kauemmaksikin. 

Lauluyhtye I.S.K.U.

Ensimmäinen I.S.K.U.n oma 
konsertti Kokkolassa pidettiin 
Konsalla ystävänpäivänä 2015. 
Yleisöä oli sali täynnä ja aina-
kin palautteen mukaan myös 
yleisö viihtyi. Itse olimme to-
della innoissamme, kun vih-
doinkin saimme esittää meil-
le tärkeitä ja mielenkiintoisia 
kappaleita isommalle yleisöl-
le. Muutamille synttäreillekin 
meitä tilattiin, esim. Navetan 
vintillä Lohtajalla käytiin laula-
massa päivänsankarille muuta-
ma laulu. Myös jo perinteisillä 
Joulumarkkinoilla Mannerhei-

minaukiolla käytiin laulamas-
sa muutamia joululauluja. Uu-
tena konseptina järjestettiin 
joulukuussa Kokkolan kirkossa 
Yhtyeiden joulukonsertti, mis-
sä saimme olla mukana muu-
taman muun porukan kanssa. 
Tämä oli hieno kokemus ja ylei-
sökin otti heti konsertin omak-
seen, joten jatkoa seuraa… 

Eniten meissä kunnioitus-
ta herätti se, kun Vertaisen Rai-
mo otti meihin yhteyttä ja ky-
syi yhteistyöhön Talviharmoni-
kan kanssa. Olimme tietenkin 
heti valmiina ja voi pojat ja ty-

töt, kun siitä tulikin mielenkiin-
toinen ja hauska projekti. Saim-
me suunnitella Talviharmonikan 
avajaiskonsertin Snellmansaliin 
ystävänpäivänä yhdessä baritoni 
Hannu Ilmolahden ja mahtavan 
komppiryhmän kanssa, johon 
kuului pianisti Teresa Myllykan-
gas, harmonikassa Mervi Mylly-
kangas ja kontrabasistina Jorma 
Lappalainen. Nyt oli kasassa sel-
lainen porukka, ettei olla ennen 
koettu! Meille tuo koko projek-
ti oli hauska ja mielenkiintoinen 
kokonaisuus, jota arvostimme 
kovasti. Itse konserttihan meni 

tietysti loistavasti ja palo jäi kyl-
lä kytemään, että tätä pitää saa-
da lisää. Nyt onkin jo ensi syksyl-
le suunnitteilla uusi konsertti sa-
malla porukalla. Kivaa!

I.S.K.U.:n kokoonpano on py-
synyt vuosien varrella aika lailla 
samana. Johtajiakin on ollut vain 
kaksi eli ensin Kirsi Tunkkari ja 
hänen Helsinkiin muuttonsa jäl-
keen meitä on luotsannut Paulii-
na Virkkala hellällä kädellään ja 
tarkalla korvallaan. Sopraanoissa 
laulaa Eeva-Liisa Luomala, Marit 
Hänninen ja Marja Haanpää. Al-
toissa Heidi Pokela, Tarja Pakkala 

ja Teija Tuunila. Miesenergiaa tuo 
bassot Mikko Palomaa, Kimmo 
Kankaanpää ja Mika Mikkola, se-
kä tenorit Harri Karvonen ja Kari 
Kalliokoski. 

Tällä porukalla on nyt viime 
ajat menty ja hauskaa on ollut, 
harjoituksissakin menee usein 
nauramiseksi. Uusia kappaleita 
otetaan aina sitä mukaa työn al-
le, kun joku niitä keksii. Tosin vii-
me kädessä Pauliinahan on mei-
dän diktaattorimme kappaleva-
linnoissa. Hän yleensä heti nä-
kee ja kuulee mikä meille sopii 
ja mikä taas ei. Yhteistä kaikille 

kappaleillemme on, että niissä 
on hieno melodia ja kun melo-
dia on hieno, on sitä myös muka-
va laulaa. 

Käykäähän tykkäämässä 
meistä Facebookissa (Facebook 
Lauluyhtye I.S.K.U.) ja sieltä löy-
tyy myös yhteystietomme, jos 
vaikka tarvitsette juhliinne rei-
pasta esiintyjäporukkaa.

Hyvää kesän odotusta kaikille 
toivoo Lauluyhtye I.S.K.U.

   KARI KALLIOKOSKI

Lauluyhtye I.S.K.U. vuosimallia 2016. 

Hannu Ilmolahti, Mervi Myllykangas ja I.S.K.U. 
tunnelmoimassa Talviharmonikan avajaiskonsertissa.

Kuva: Sofia Ylimäki Kuva: Anne Yrjänä

Kuva: Sofia Ylimäki

Meiltä saat kaikki tarvitsemasi 
pankki-, vakuutus- sekä 
kiinteistönvälityspalvelut.

Varaa aika osoitteessa aktia.fi  
tai pirauttamalla numeroon 
0800 0 2470.

 

Tule Aktiaan, niin on parempi.

Aktia Pankki Oyj, Kokkola
Isokatu 15, 67100 Kokkola
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Viljavan ääni 
kuuluu jälleen
Sekakuoro Viljava on vuoden mittaisen tauon jälkeen 
palaamassa jälleen Kokkolan kuorokentälle. 

Viljava

Vastikään järjestetyistä koelau-
luista matkaan tarttui uusia lau-
lajia ja uudella innolla kuoro 
suunnitteleekin ohjelmistoa ke-
säisiin tapahtumiin sekä joulu-
kuussa siintävään omaan kon-

serttiin. Poikkeuksellisen alka-
vasta harjoitusrupeamasta te-
keekin juuri tulossa oleva kon-
sertti, sillä se on ensimmäinen 
Viljavan oma konsertti, omas-
sa kotikaupungissa. Aiemmin 
Viljava on pääsääntöisesti kon-
sertoinut tilauksesta tai kilpai-
lumielessä, joten  nyt kajahtaa 
Viljavaa omimmillaan. Vielä on 
matkaa juhannukseenkin, mut-
ta harjoituksissa seurana ovat jo 
rytmikkään musiikin lisäksi po-
rot, pukki sekä kuorollinen tont-
tuja -amerikkalaisella twistillä! 

Sekakuoro Viljava on rytmi-
musiikkiin keskittyvä kuoro, 

jonka perustana on vahva poh-
ja musiikin ammattilaisia sekä 
ammattiopiskelijoita, maustet-
tuna pitkän linjan harrastajil-
la. Kuoro harjoittelee viikoittain 
Keski-Pohjanmaan konservato-
riolla uuden taiteellisen johta-
jan -Jessica Riipan, johdolla.

Viljava Facebookissa 
- Viljava kuoro (Official)

  KAISA MÖTTÖNEN 
Puheenjohtaja
Kuoroyhdistys Viljava Ry

Ecophon Master™ Matrix
    inspiraationa muoto ja rytmi  

Ecophonin innovatiivinen Master™ Matrix -järjestelmä on akustisesti 
laadukas ja näyttävä alakattoratkaisu, jossa jokainen levy toimii myös 
helposti avattavana ja suljettavana luukkuna. Tutustu tuotteeseen osoitteessa 
www.ecophon.fi.
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TEHDASPALVELU

RAKENNUSKONEPALVELU

MAANTIEKULJETUKSET

KUNNOSSAPITOPALVELU

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

Torikatu 27                                              KOKKOLA

 

 

 

 

 
 

SUURSÄKIT / STRORSÄCKAR 
 

Accon Suomi Oy 
p. 06 8245 100 
www.accon.eu 

info@acconsuomi.fi 
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SUURSÄKIT / STRORSÄCKAR 
 

Accon Suomi Oy 
p. 06 8245 100 
www.accon.eu 

info@acconsuomi.fi 

 

 

 

 

 

 

 

SUURSÄKIT / STORSÄCKAR 
 

Accon Suomi Oy 
p. 06 8245 100 
www.accon.eu 

info@acconsuomi.fi 

 Tervetuloa!
Yli 60.000 tuotetta 
saman katon alta!

Myymälässä myös 
täyden palvelun 
lounasravintola!

- aamupala joka päivä 8-10
- lounas joka päivä 10.30-15
- listaruokia iltaan saakka
- hampurilaiset ja muut pikkusuolaiset

- herkulliset kahvit ja leivonnaiset

Tervetuloa!
www.HHnet.fiKokkola

m.HHcafe.fi

Isokatu 2, 67100 Kokkola
Puh. (06) 831 4755  •  www.pedrinas.fi
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www.pohjolanmatka.fi 

Tilausajot & matkapalvelut 
- laadukkaasti ja ammattitaidolla

Hyvää matkaa!

Pitkänsillankatu 20 A, Kokkola
040 5191930

www.lerbacka.com

 www. dahlbus.fi • info@dahlbus.fi •  (06) 822 9202

24housing.com  Espoo  Helsinki  Kokkola  Oulu  Porvoo  Tampere  Vantaa

Elämäsi kauppa 
hyvissä käsissä

24 Housing Oy Lkv 
Rantakatu 14 
67100 Kokkola

Martina Sorvisto
Alue-edustaja

GSM 045 614 9590
puh. 020 198 6850

martina.sorvisto@24housing.com

24 Housing Kokkola
24 Housing Oy Lkv

Rantakatu 14
67100 Kokkola

www.24housing.com

Oletko haaveillut asunnonvaihdosta?

Soita 045 614 9590
Martina Sorvisto
Alue-edustaja
Puh. 045 6149590 
martina.sorvisto@24housing.com

Martina Sorvisto
Alue-edustaja

GSM 045 614 9590
puh. 020 198 6850

martina.sorvisto@24housing.com

24 Housing Kokkola
24 Housing Oy Lkv

Rantakatu 14
67100 Kokkola

www.24housing.com

 
 

 

 
  
Kokkolan iPark, Vaasantie 6, 67100 Kokkola 
Vuokratavana toimistotiloja sekä kellarissa toimi-/varastotila 
Kiinteistöisännöitsijä Pia Sundholm 
Puh. 044 780 9099 
Sähköposti pia.sundholm(at)kokkola.fi 

Måttisenkatu

Terminaalikatu

Eteläväylä E8

Ouluun

Jy
vä

sk
ylä

nt
ie

He
in

ol
an

ka
ar

i

Kauppakaari

Måttisenkatu 10, 67700 Kokkola. Puh. 044 7230 826.

Koko kansan K-rauta!

JOKA PÄIVÄ TUOREET 
PULLAKAHVIT

OSTA JA NOUDA
HUOMAA UUDET  

AUKIOLOAIKAMME!
ma-pe la

7–19 9–16

www.eurofoto.fi Puh. 040-510 1990

Viralliset passikuvat

Hyvät valikoimat 
erilaisia kulta- ja

hopeakoruja 

KOKKOLA Heinolankaari 1

TASOITE JA MAALAUSTYÖT 
JUHA NAUKKARINEN OY • 0400-160799 

  

 

”Se kaunis ja 

lämmin koti”

Kokkolanseutu Tervetuloa nykyaikaan!
spu.fiPia Anttila          0400 131 990

Harri Puskala    0400 665 255

Marko Mäki       0400 181 553 Jan Liljedahl       0445 247 800
Kalajokilaakso I Svenska Österbotten

kreivitalo.fi

VAKIONA  AITO 

MATALAENERGIASEINÄ

U-ARVO 0,13

Insinööritoimisto
NISSILÄ & CYGNEL

Pitkänsillankatu 10, 67100 Kokkola
p. 06-832 8800

www.nissilacygnel.fi
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1

K-P:n konservatorion tanssiosasto, Balettiopis-
to, antaa monipuolista tanssin opetusta lapsil-
le, nuorille ja aikuisille  –  sekä tytöille että pojil-
le! Tanssiosastolla on toimipisteet Kokkolassa ja 
Kaustisella ja oppilaita on yli 250.  Kokkolassa on 
pojille oma ryhmä. 

2

Balettiopisto tarjoaa sekä baletin että nykytans-
sin opetusta. Oppilas voi itse valita opintojensa 
laajuuden ja tavoitteet, sillä opetusta annetaan 
sekä harrastetasolla että tavoitteellisemmin tai-
teen perusopetuksen tanssin laajan oppimää-
rän mukaan. 

Harrasteryhmät on jaettu teineihin (12-15v.) 
ja aikuisiin (16v.+), ja niistä on opintojen edetes-
sä mahdollista pyrkiä tanssin laajan oppimäärän 
opetukseen taiteen perusopetuksen tunneille. 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta 
toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle 
mahdollisuuden pitkäjänteiseen tanssin ja tans-
sitaiteen opiskeluun sekä valmiudet pyrkiä am-
mattiopintoihin. Taiteen perusopetuksen opin-
not muodostuvat varhaisiän opinnoista (4-7v.), 
perusopinnoista (8-13v.) ja syventävistä opin-
noista (14-18v.).  

Varhaisiän opintojen tavoitteena on innostaa 
lapsia tanssimaan ja luoda hyvä pohja myöhempiä 
tanssiopintoja varten. Oppiminen tapahtuu leikin-
omaisin harjoituksin, joiden avulla kehitetään pe-
rusliiketaitoja ja edetään tanssitekniikan alkeisiin. 

3
   

4
   

5
   

6

Perus- ja syventävien opintojen pääaineena on 
baletti ja sivuaineena nykytanssi. Näiden lisäk-
si opintoihin kuuluu myös muita tanssitekniikoi-
ta ja tanssitaidetta täydentäviä aineita kuten ke-
honhuolto, tanssin historia, anatomia ja ravitse-
mustieto. Esiintymistoiminta on myös tärkeä osa 
opintoja. Kaikki oppilaamme esiintyvät vuosit-
tain järjestettävissä syys- ja kevätnäytöksissä ja 
näiden lisäksi lukuvuoden aikana on myös muita 
esiintymisiä. Taiteen perusopetuksen laajan op-
pimäärän opinnoissa oppilaat suorittavat perus-
opintovaiheen päätteeksi välitutkinnon 6.luokal-
la ja syventävien opintojen päätteeksi päättötut-
kinnon opistoluokalla. Tanssiopintoja on mah-
dollista jatkaa myös päättötutkinnon jälkeen. 

7

Yhteistyö musiikin kanssa. Kevätkaudella 2016 
Balettiopisto osallistui Talviharmonikan oppilas-
konserttiin 15.2. Mukana olivat Balettiopiston 
ylempien luokkien oppilaat, 2.luokan oppilaita 
ja poikien ryhmä. Oppilaat tanssivat sekä balet-
tia että nykytanssia lahjakkaan 12-vuotiaan Vil-
ma Wirénin esittämän V. Zolotarjovin ilmeikkään 
Lapsisarja -musiikin mukaan. 

8

Esibaletti on kevään 2016 aikana osallistunut 
lapsikuoro Sävelsäkin laulukauden päähank-
keeseen, joka on kuorolaisten itsensä ideoima 

musiikkinäytelmä Nelli & Veitikka ja kadonneen 
poptähden arvoitus. Balettioppilaat esittivät mu-
sikaalissa kolme tanssia esiintyen ”Illuusiomet-
sän puiden varjoina”, ”Loitsulaulun loitsijoina” ja 
”Lolli Sarvinen -pop-tähden tanssijoina”. Näytök-
siä oli yhteensä 6 kertaa huhtikuussa. 

9

Yhteistyö kuvataiteen kanssa. Lasten ja nuor-
ten Kuvataidekoulun oppilaat ovat kahden ku-
luneen lukuvuoden aikana työstäneet teemaa 
”liike” ja he kävivät balettitunneilla piirtämässä 
oppilaita liikkeessä. Piirustuksista oppilaat maa-
lasivat upeita balettiaiheisia taideteoksia, jotka 
ovat esillä Kuvataidekoulun Kevätnäyttelyssä K-
P:n Konservatoriolla la 30.4. saakka. Balettioppi-
laat esiintyivät näyttelyn avajaisissa kaupungin-
talolla 5.4.  

10

Balettiopiston kevätnäytös torstaina 19.5. klo. 
18.00 Snellman-salissa. Näytöksessä esiintyvät 
kaikki balettiopiston oppilaat Kokkolan ja Kaus-
tisen toimipisteistä. Lavalla nähdään paljon eri-
laisia viehättäviä tanssiesityksiä suloisista lasten-
tansseista, klassisen baletin upeisiin numeroihin 
ja nykytanssin yllätyksiin. Liput paikan päältä. 

Balettiopisto esittäytyy. Tanssinopettajat Raija 
Ilo, Cecilia Kåla, Jenny Girod ja Marita Nieminen 
toivottavat oppilaat tervetulleiksi tunneille. 

Marita Nieminen on KP:n Balettiopiston perus-
taja, jonka rehtorina hän toimi 35 vuoden ajan. 
Hän toimii nykyään ylimpien luokkien balettipe-
dagogi ja koreografi. 

Jenny Girod on tanssiosaston linjajohtaja, joka 
lisäksi toimii perusopintojen (1.-3.lk), poikaluo-
kan ja lastentanssin opettajana. Girod on KP:n 
Balettiopiston oma kasvatti. 

Raija Ilo, myös KP:n Balettiopiston kasvatti, on 
tanssipedagogi ja koreografi (Danshögskolan, 
Tukholma). Hän toimii perusopintojen ja lasten-
tanssin lisäksi nykytanssin sekä teini- että aikuis-
ryhmien vastuuopettajana.  

Cecilia Kåla, myöskin KP:n Balettiopiston oma 
kasvatti, toimii Kaustisen toimipisteen lasten-
tanssin ja baletin vastuuopettajana. 

Ilmoittautuminen oppilaaksi. 
Otamme uusia oppilaita lukukaudelle 2016-
2017. Oppilaaksi ilmoittautuminen tapahtuu 
toukokuun aikana sähköisen lomakkeen kautta 
osoitteessa http://kpkonsa.fi/ 

Tervetuloa mukaan tanssimaan 
kanssamme! 

  JENNY GIROD

Keski-Pohjanmaan konservatorio tanssii 
K-P:n konservatorio on syksystä 2013 lähtien antanut musiikin lisäksi tanssin opetusta kun K-P:n 
Balettiopisto siirtyi osaksi konservatorion toimintaa. Tanssin ja musiikin yhteistyö on lisääntynyt ja 
tuonut mukanaan uusia yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia myös muiden taiteen alojen kanssa.  
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Poikaluokka

Vilma & balettioppilaat, 2016

”Simpukka”, esibaletti
Treenitunneilta, 3.lkn oppilaita

Treenitunneilta,  4.lkn, oppilaita Treenitunneilta, 5.lkn oppilaita
Treenitunneilta, opistoluokan oppilaita

Nelli & Veitikan lavaharjoitukset 
Lapset piirtävät ballerinoja näyttelyn 

avajaistilaisuudessa Tanssinopettajat
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Keväällä 2015 Sävelsäkkiläiset 
avasi satukirjan vailla tarinaa 
ja alkoivat täyttää sitä omilla 
olennoilla, teksteillä ja piirus-
tuksilla. Näin sai alkunsa Kes-
ki-Pohjanmaan konservatorion 
lapsikuoro Sävelsäkin laulukau-
den 2015–2016 päähanke Nel-
li & Veitikka sekä kadonneen 
poptähden arvoitus.

Musiikkinäytelmän tarina ja 
laulut valmistettiin Sävelsäkin 
lasten tarinoinnin perusteel-
la. Esityksiä konservatorion sa-
lissa oli kuusi kertaa huhtikuun 
2016 aikana. Sävelsäkin 37 lau-
lajan ja näyttelijän lisäksi näyt-
tämöllä oli 19 balettiopiston 
esibaletin tanssijaa Jenny Giro-
din johdolla sekä Nuottinyytti 
soitinyhtye Pasi Porvarin luot-
saamana. Lavastuksesta vasta-
si Lasten- ja nuorten kuvatai-
dekoulu. 

Sävelsäkin taiteellisen joh-
tajan, musiikkipedagogi Vuok-
ko Korvan, teatteri-ilmaisun 
ohjaaja Sini Paasilan sekä van-
hempainyhdistyksen myötä-

vaikutuksella uskallettiin tart-
tua kokeilevaan tapaan valmis-
taa musiikkinäytelmä pikku 
hiljaa, yhdessä lasten kanssa. 
Prosessi kesti kokonaisuudes-
saan reilun vuoden ja piti sisäl-
lään monta jännittävää hetkeä. 
Onhan työskentely musiikki-
näytelmän parissa varsin eri-
laista, kun alussa ei ole olemas-
sa käsikirjoitusta eikä lauluja, 
vaan palaset loksahtelevat vä-
hitellen yhteen ja muodostavat 
lopulta kokonaisuuden. Lapsi-
lähtöinen työskentelytapa on 
ollut kuorolaisista innostava, ja 
suorastaan ihmeellistä on ollut 
nähdä lopulta keksimänsä hah-
mo näyttämöllä kaverin esittä-
mänä. Aikuisten työtiimiltä me-
todi on vaatinut hieman enem-
män hermoja ja uskoa siihen, 
että näyttämölle lopulta pää-
tyy kokonainen teos.

 Tarinan alkuideat saatiin Sä-
velsäkkiläisiltä saduttamalla. 
Lasten mielikuvituksen pulp-
puavasta virrasta valitsi Sini 
Paasila muutaman hahmon, 

joille alettiin luoda maailmaa, 
sattumuksia ja jopa ongelmia 
matkanvarrelle. Lapset tarinoi-
vat, piirsivät yhdessä ja erik-
seen ja taululle koottiin esi-
merkiksi kunkin hahmon luon-
teenpiirteitä, kiinnostuksen 
kohteita ja toiminnan motiive-
ja. Runsaasta tarjonnasta Paa-
sila koosti kesän aikana juonen 
kaaren. Silloin sai myös ensim-
mäinen apusäveltäjä musiik-
kipedagogi Ulla-Sisko Jauhiai-
nen kasan piirustuksia ja luon-
nehdintoja vielä mystisistä Mu-
ruista ja Lollista kappaleita var-
ten. Syksyllä laulettiin jo ensim-
mäisiä lauluja ja apusäveltäjät 
musiikkipedagogit Pasi ja Outi 
Porvari sekä musiikin yliopetta-
ja Kirsti Rasehorn saivat viettää 
hetkensä lasten ideoiden ja jat-
kuvasti tarkentuvan kertomuk-
sen parissa. Jouluksi käsikirjoi-
tus valmistui ja nimikin tarinal-
le löydettiin! Ilmeen viimeisteli 
lasten kuvista koottu juliste.

Tätä juttua kirjoitettaessa on 
ensi-iltaan vielä reilu viikko ai-

kaa. Yli viisikymmentä lasta on 
jo päässyt yhdessä ihmettele-
mään ja valmistamaan tarinaa 
muidenkin koettavaksi, mutta 
mysteeriksi  jääköön vielä löy-
tyikö kadonnut poptähti! Ehkä-
pä satuit itsekin esitykset näke-
mään ja tiedät paremmin. Sä-
velsäkki jatkaa Nellin & Veitikan 
parista kohti uusia seikkailu-
ja. Jos sinulla on ikää mittaris-
sa 4-12 vuotta, olet innostunut 
laulamisesta ja osaat toimia 
isossa ryhmässä, ilmoittaudu 
mukaan Sävelsäkkiin konser-
vatorion verkkosivujen kautta 
toukokuun alusta lähtien. Kuo-
ron seuraava tavoite on valmis-
taa Kokkolan kaupungin Lois-
tavaa – lasten- ja nuorten kult-
tuuriviikolle 2016 konsertti Ta-
vattoman hyvätapaisia lauluja 
yhdessä Pikku kakkosen maa-
nantai-iltojen trubaduuri Tuo-
mo Rannankarin ja kansanmu-
siikkiyhtye Tallarin kanssa. 
Tervetuloa mukaan!

   VUOKKO KORVA

Lapsikuoro Sävelsäkki ystävineen 
seikkailulla illuusiometsässä

Lapsikuoro Sävelsäkki

Kuvassa balettiopiston esibaletin tanssijoita, Nuottinyytti soitinyhtye ja lapsikuoro Sävelsäkki harjoittelemassa NELLI & VEITIKKA esitystä varten. 

Kuva: Pirkka-Pekka Ylisuutari

JOKA HUUSHOLLISSA 

PITÄÄ OLLA TOIMIVA KEITTIÖ.

 MA, KE, TO ja PE  klo 10.00 - 17.00   •  TI  klo 10.00 - 19.00   •   LA  klo 10.00 - 14.00     
Puh. 010 439 7000  •  info@huushollikeittiot.com  •  www.huushollikeittiot.com

Rakentamisen ylin taso.

 0400 770 799

UUsi katto 
joPa kolmessa 

Päivässä

www.kateykkoset.fi
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4 salia yhden hinnalla. Joustava jäsenyys.
ACTILIFE HEINOLANKAARI Heinolankaari 12 

AIKUISTEN ACTILIFE Kallentori, ACTILIFE LADY Pitkänsillankatu 12 
ACTILIFE KOIVUHAKA Koivuhaan Palvelukeskus

info@actilife.fi  •  06 822 3300  •  www.actilife.fi

Lämpimästi tervetuloa kaupungin 
viihtyisimpään kuntokeskukseen

www.jakobetoni.fi

www.jakobetoni.fi

Haastattelu tehtiin bändin 
treenikämpällä jossa sain kuul-
la haastattelujen välissä mo-
nia tuttuja kappaleita mm.  
Beatlesia, Procol Harumia, Cliff 
Richard-Young Ones ym. Vaik-
ka hiukset ovat harmaantuneet 
niin se ei tahtia haittaa. ”Muu-
sikon työ on rakkaudesta lajiin 
sanoo Seppo Harju. Treenikäm-
pällä uudet kappaleet syntyvät 
nopeasti keikkakuntoon. En-
nen kun ei ollut levysoittimia, 
niin piti yrittää opetella kuun-
telemalla radiosta.  Kun levy-
soittimet tuli, niin kappaleiden 
opettelu oli helpompaa”  Bän-
din taustalla on pitkän linjan 
muusikoita. Seppo Harju-lau-
lu, Timo Kamsula-kitara, Stig-
Ole Nyman-basso, laulu, Ka-

ri Varjonen-kitara-laulu, Håkan 
Rintala-laulu, koskettimet, ki-
tara, Erik Wikström rummut. Ti-
mo Kamsula kertoo esimerkik-
si soittavansa useassa bändissä 
samanaikaisesti. Käry 60's Bänd 
on ollut olemassa n.3v. Erik 
Wikström kertoo, että alkupe-
räinen nimi Käry ei vielä sano-
nut mitään, mutta kun siihen li-
sättiin 60’s, niin se kertoo bän-
din musiikista enemmän. Bän-
din keulahahmona vaikuttaa 
Seppo Harju jonka musiikilli-
nen ura alkoi The Sailors- yhty-
eessä. The Sailors juhli 50-vuo-
tis taivaltaan v 2014. Seppo ja 
Kari laulavat myös Kokkolan 
Lauluveikoissa. Käry 60's Band 
on soittamassa Vapputansseis-
sa Ravintola Kaarlessa 1.5 klo. 

15.00.jonne he toivoivat run-
sasta osanottoa. Jos tahdotte 
juhliinne hyvää livemusiikkia ja 
tunnelmaa niin ottakaa yhteys 
bändin jäseniin.

  MARKKU OJANIEMI

Käry 60's Bänd 

Bändin 
keulahahmona 
vaikuttaa Seppo Harju 
jonka musiikillinen 
ura alkoi The Sailors- 
yhtyeessä. 
The Sailors juhli 
50-vuotis taivaltaan 
v 2014. 

KÄRY 60's BÄND soittaa 60-luvun rautalankamusiikkia, mutta 
kappalevalikoimasta löytyy yli 80 kappaletta joista bändi kokoaa 
sellaisen setin joka sopii moneen eri tilaisuuteen.

Kuva: Jarmo Turunen

So Many Sisters ilmoittaa: 
Kohta niitä taas saa…
Heräsikö otsikosta kenties mieleesi kysymys, että mitä niitä? 
No CD-levyjä tietenkin, vihdoinkin! 

So Many Sisters

Olemme harjoitelleet ahkeras-
ti ja fiilanneet lauluja levytyskun-
toon koko kevään Maestromme 
Heli Uusimäen johdolla. Helmi-
kuun alussa pidimme laululei-
rinkin, johon saimme mukaan 
myös ihanan Mari Sillanpään hy-
vine neuvoineen ja vinkkeineen.

Esikoislevymme ilmestyi ta-
san 10 vuotta sitten, silloin tar-
joilimme kuulijoillemme koko-
elman joululauluja. Nyt oli tul-
lut aika tehdä seuraava ääni-
te, voi jopa sanoa, että yleisön 
pyynnöstä. Meiltä on vuosien 
varrella todella paljon kyselty 
uudesta levystä.

Huhtikuun ensimmäisenä 
viikonloppuna me sitten sul-

keuduimme muulta maailmal-
ta piiloon äänittämään. Olihan 
tiivis ja intensiivinen sessio, va-
jaassa kahdessa päivässä se oli 
purkitettu, huh-huh! Äänittäjä-
nä meillä oli huippunainen Si-
belius- Akatemiasta, Maija Tu-
runen. Laittakaa hyvät ihmiset 
nimi mieleen, hänestä tullaan 
kuulemaan vielä paljon.

Tällä kertaa valitsimme le-
vymme punaiseksi langak-
si herkkiä iltalauluja sekä mui-
ta rakastettuja kaikille tuttuja 
hieman hartaampia suosikke-
ja menneiltä vuosikymmeniltä. 
Mukana on mm. Oi muistatko 
vielä sen virren ja Suojelusen-
keli. Toisella kotimaisella esi-

tämme laulut Aftonens sång ja 
Bred dina vida vingar. Ja tieten-
kin Heli Uusimäen ja Päivi Han-
hisalon sydämiin käyvät soolot 
kuulette levyllä.

Äänitteemme tulee ulos lop-
pusyksystä, juuri sopivasti jou-
lumarkkinoille. Se on mitä mai-
nioin joululahja ihan kaikille 
musiikinystäville, sopii myös 
yritysten joulu- tai merkkipäi-
välahjaksi. Ennakkotilauksia 
otamme vastaan vaikka heti! 
Levynjulkistamiskonsertti pide-
tään syksyllä, ilmoitamme siitä 
sitten lähempänä lisää.

Muiden syksyn esiintymisten 
lisäksi osallistumme myös il-
man muuta 1.10. Sulasolin Kes-

ki-Pohjanmaan piirin 60-vuotis-
juhlakonserttiin Snellmansalis-
sa. Siellä kantaesitämme muu-
taman Kaikukoppa 2016 sävel-
lyskilpailun satoa olevan sävel-
lyksen. 

Kaikkea kivaa on siis taas lu-
vassa syksyllä. Mainittakoon 
vielä, että mehän emme olisi 
me, ellei tälle vuodelle tehtäi-
si uusia esiintymisasuja. Mehän 
olemme So Many Sisters ja ne-
hän tehtiin. Pitäähän sitä olla 
silmänruokaakin.

  TEIJA POKELA

Heli ja "Soukkarit" levynteossa.
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Koko syksyn kuoro harjoitteli 
kapellimestari Esko Eirolan so-
vituksia tutuista ja vähän tun-
temattomimmista Hanhiniemi 
-biiseistä.  Mukana oli sekä taus-
talaulutyyppisiä kipaleita et-
tä ihan omia, vain kuoron esit-
tämiä lauluja.  Näin kokonai-
suus sisälsi sopivasti haastetta 
ja nautiskelua.  Tuttu Kartat mua 
– kappale soi a cappellana ja 
Maailma on tyly reviteltiin kuo-
ron oman miehen,  Kai Ruotsa-
lan hirmuenergian vetämänä.  

Karismaattinen Pauli Han-
hiniemi teki konserttiviikon-
lopusta juhlan.  Oli ilo seura-
ta ammattilaisen tasaisen var-
maa työskentelyä konsertista 
toiseen.  Neljä kertaa konsert-
ti täysille saleille viikonlopun 
aikana ja aina täysillä.  Samal-
la asenteella toimi myös koko 
konserttikokonaisuuden ”isä” 
Esko Eirola, joka oli sovittanut 
kappaleet kuorolle ja orkeste-
rille ja osittain myös harjoitut-
tanut ne. Hän piti kaikki langat 
käsissään alusta loppuun.  Yli-
päänsä koko projektissa oli rei-
pas tekemisen meininki. Soit-
tokuntien ja kuoron valmen-
taneet Kaisa Ekdahl, Sari Vä-

häsarja ja Heli Uusimäki olivat 
mukana laulamassa ja soitta-
massa.  Perheet ja ystävät hoiti-
vat järjestelyt konserttipäivinä.  
Jos tätä projektia pitäisi kuvail-
la yhdellä sanalla, olisi se yhtei-
söllisyys.  Pauli Hanhiniemi so-
lahti tähän meininkiin kuin ko-
tiinsa olisi tullut.

Kuorolaisena voi todeta, et-
tä vieroitusoireet tuon kaiken 

kokemisen jälkeen olivat mitta-
vat.  Hiekkalaulu soi päässä vie-
lä viikkojen jälkeen ja arki tun-
tui harvinaisen harmaalta. On-
neksi vertaistukea löytyi ja sun-
nuntaiharjoituksia jatkettiin 
heti uusin lauluin. Pauli -kan-
siota ei kuitenkaan voi ihan vie-
lä arkistoida, sillä sitä tarvitaan 
vielä.  Tulevana kesänä Pihla-
jan alla -konsertti kuullaan Yks-

pihlajan Kulttuuriviikoilla. Sa-
han rantaan mahtuvat kaik-
ki, jotka eivät päässeet tammi-
kuussa paikan päälle ja nekin, 
jotka ovat jo kerran konsertin 
kuulleet.

  HELI UUSIMÄKI
Kuvat: Merja Kirjava

VoxPihlaja 
Hanhiniemen ajassa
Ykspihlajan Työväen Näyttämön suojissa toimiva VoxPihlaja -kuoro 
alkaa olla tunnettu suuren mittakaavan konserteista ja nimekkäistä 
yhteistyökumppaneista.  Tämän talven ja vielä tulevan kesänkin laulelot 
lauletaan kera YTS:in (Ykspihlajan Työväen Soittajat), Gamlakarleby 
Hornorkesterin ja Pauli Hanhiniemen.  

VoxPihlaja

ROSSO KOKKOLA | Isokatu 4
puh. 020 780 7975

KRUUNAA
ATERIASI 

Jälkiruokalistalta valittavissa
suussa sulavia herkkuja.
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Kaikki kipsistä

Lars Sonckin kaari 14, 

PL 18, 

02601 Espoo

 Puh. (09) 476 400 

Fax (09) 476 40 300

www.knauf.fi

www.arkman.fi puh. 040 836 5040

Isokatu 15, 67100 Kokkola
ma-to 10.00–16.30
pe  10.00–15.00
www.asuntogallerialkv.fi

myynti@asuntogallerialkv.fi
puh. 040 738 5402 

Luotettavaa 
kiinteistönvälitystä 

ammattitaidolla jo vuodesta 1984
Irma Kemppainen, LKV
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PUNARAITA™  
SÄÄSTÄÄ AIKAASI

www.paroc.fi 

Jo vuodesta 1985

MAAPERÄ-
TUTKIMUKSET

Tutkimuksella selviää maan kan-
tavuus ja sopiva perustamistapa 

jolla luodaan pohja turvalliselle ja 
taloudelliselle rakentamiselle.

MAALÄMPÖKAIVOT
Lämmitysjärjestelmän valinta 

vaikuttaa elämiseen ja sen kus-
tannuksiin jopa vuosikymmenten 

ajan. Maalämpö on halpa, tur-
vallinen, huoleton ja ekologinen 
vaihtoehto. Porakaivossa oleva 

vesi lämmittää putkissa kiertävän 
ympäristöystävällisen liuoksen, 

josta lämpöpumppu poimii läm-
mön talteen ja lämmittää talon ja 

taloudessa käytettävän veden.
Puh. 0400 266 604
Kenneth Nordström
maaperätutkimukset

Puh. 040 520 9833
Jonny Nybacka

maalämpökaivoporaukset

Puh. 040 195 6944
Torsten Lövbacka

maalämpökaivoporaukset

www.ks-geokonsult.fi
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www.ks-geokonsult.fi

Puh. 040 195 6944
Torsten Löfbacka maalämpökaivoporaukset

KALLIOLÄMPÖ
MAALÄMPÖKAIVOT
Lämmitysjärjestelmän valinta vaikut-
taa elämiseen ja sen kustannuksiin 
jopa vuosikymmenten ajan. Maaläm-
pö (kalliolämpö) on halpa, turvallinen, 
huoleton ja ekologinen vaihtoehto.  
Porakaivossa oleva vesi lämmittää put-
kissa kiertävän ympä- 
ristöystävällisen liuoksen,  
josta lämpöpumppu 
poimii lämmön talteen  
ja lämmittää talon ja 
taloudessa käytettävän
veden.

MAAPERÄTUTKIMUKSET
Tutkimuksella selviää maan

kantavuus ja sopiva perustamistapa, 
jolla luodaan pohja turvalliselle ja 

taloudelliselle rakentamiselle.

-luottokelpoisuusluokka

www.ks-geokonsult.fi
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maalämpökaivoporaukset

Puh. 040 195 6944
Torsten Lövbacka

maalämpökaivoporaukset

www.ks-geokonsult.fi0400-266 604
Kenneth Nordström, maaperätutkimukset 

040-187 9880
Ronnie Mattsson, maaperätutkimukset

Asianajotoimistot
Kokkolassa

SIPPOLA OY
Ristirannankatu 7, 6.krs, Kokkola
p. (06) 868 0460, fax (06) 868 0464

asianajotoimisto@sippola.inet.fi
AA Osmo Sippola

KAITALUOMA & 
 KOITTOLA OY
Isokatu 5, Kokkola

p. (06) 831 5083, fax (06) 822 0415
kaitaluoma.koittola@asianajajat. 

kpnet.com
AA Hannu Kaitaluoma 0500 900 000

AA Juha Koittola 0400 764 276

HANNU LAAKSO
Kauppatori 2, Kokkola

p. (06) 8352 340, fax (06) 8352 342
gsm 0400 566 296

www.hlaakso.fi

KARI AUTIO
Pitkänsillankatu 37 as. 9,

67100 Kokkola
AA Kari Autio

p. (06) 8349 440,fax (06) 8349 441
lakimies@kariautio.fi

ANNE MÄKELÄ
Torikatu 35 B 11, 67100 Kokkola

p. 8242 350, fax 8242 395
gsm 0400 566 295

anne.makela@asianajaja.kpnet.com

TALVIARO OY
Rantakatu 21, Kokkola

www.lakineuvo.fi
AA, VT Mika Talviaro 044 3849 888

KOKKOLAN ALUETAK
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Näkömestarissa
sinua
katsotaan
suoraan
silmiin!
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SULOSOINTUJA
HIUKSILLESI TARJOAAclip

Itäinen Kirkkokatu 16, 67100 Kokkola      puh. (06) 831 6655      www.parturikampaamoclip.fi

TUOMAS HAKUNTI           KAISA ERKKILÄ          OLLI HAKUNTI
040 - 3500204 0400 - 912 990(06) 831 6655

SULOSOINTUJA
HIUKSILLESI TARJOAAclip

Itäinen Kirkkokatu 16, 67100 Kokkola      puh. (06) 831 6655      www.parturikampaamoclip.fi

TUOMAS HAKUNTI           KAISA ERKKILÄ          OLLI HAKUNTI
040 - 3500204 0400 - 912 990(06) 831 6655

SULOSOINTUJA
HIUKSILLESI TARJOAAclip

Itäinen Kirkkokatu 16, 67100 Kokkola      puh. (06) 831 6655      www.parturikampaamoclip.fi

TUOMAS HAKUNTI           KAISA ERKKILÄ          OLLI HAKUNTI
040 - 3500204 0400 - 912 990(06) 831 6655

JYVÄSKYLÄ  KOKKOLA  LEMPÄÄLÄ  SEINÄJOKI  VAASA

www.minimani.fi

              Puh. 06-534 2000

Lämmin kiitos konserttiyleisölle, 
tukijoille ja yhteistyökumppaneille!

Tervetuloa!   Edulliset, 
huolletut vaihtoautot

www.autojohnson.com, 
email: info@autojohnson.com

Indolantie 5, Kokkola, 0500-564 635 
myös ilt. ja viikonl.

Ostamme
 hyväkuntoisia
   henkilöautoja
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Vappukonserttimme Snellmanninsalissa on varma kevään merkki. 
Tällä kertaa Gamlakarleby Manskör on, Isoa Kirjaa lainatakseni, 
”kuin isäntä joka runsaasta varastostaan ottaa esiin sekä uutta että vanhaa”. 

Kokkola – monipuolinen, vilkas ja eläväinen kesäkaupunki, 
jonka monipuolinen ja runsas tapahtumatarjonta lupaa 
jokaiselle jotakin – ja yllättää usein. Musiikkia, kuva-
taiteita, oopperaa, jalkapalloa ja kesän päätteeksi upeat 
Kokkolan Venetsialaiset. 

26.6.–1.7. Ullavan kuvataiteen ja musiikin viikko
15. – 25.7.  Ykspihlajan kulttuuriviikko
21. – 24.7.  Kokkola Cup
22. – 24.7.  Kokkolan Oopperakesä
26. – 31.7. Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat
26.– 28.8.  Kokkolan Venetsialaiset

KOKKOLASSA KOKO KESÄ

Tervetuloa 

Kokkolan 

kesään!

Toisin sanoen laulamme sekä 
Benny Anderssonin että Lasse 
Mårtensonin musiikkia, Fordel-
lia ja tietenkin perinteisiä kevät-
lauluja. Säestäjinä Mikael Svar-
var, EevaLotta Matikainen, Mar-
tin Söderbacka ja Göran Hägg. 

Iloksemme saamme myös-
kin selailla Nattens Dagbladin 
uusinta numeroa. 

Vappuna olemme sitten pe-
rinteisesti Lauluveikkojen ja 
Naislaulajien kanssa Länsi-
puistossa riemuitsemassa ke-
vään tulosta.

101-vuotias kuoromme, 
Gamlakarleby Manskör, ei iäs-
tään huolimatta osoita väsy-
misen merkkejä. Uudet kujeet 
ovat aina mielessä. Tämän toi-

mintakauden aikana olemme 
kovasti harjoitelleet uutta oh-
jelmistoa. 

Kokkolan ruotsinkielinen 
väestö kasvaa hetkellisesti 
noin 2500 henkilöllä kesäkuun 
10 -12 päivänä. Silloin Kokko-
lassa pidetään suomenruotsa-
laisten Laulu- ja Musiikkijuhlat. 
Taiteellisena johtajana toimii 
John Storgårds. Hän on koon-
nut melko vaativan ohjelman 
juhlaa varten. Muun muassa 
Verdin ” Va, pensiero ”, Wagne-
rin sävelmiä oopperasta Tann-
häuser, von Weberin, Carl Niel-
senin, Fredrik Paciuksen ja Erik 
Bergmannin sävellyksiä, joten 
musiikitarjonta on haastava ja 
mielenkiintoinen. 

Musiikkipäivien avajaiset 
ovat perjantaina 10.6 torilla. 
Konsertteja on Hollihaan kou-
lussa, Länsipuiston koulussa, 
Snellmansalissa ja Konservato-
riossa. Illalla Kokkolan kirkossa 
on mielenkiintoinen tilaisuus 
jossa pidetään Ylioppilaskuo-
rokonsertti. Akademiska Sång-
föreningen, Lyran, Brahe Djäk-
nar ja Pedavoces esiintyvät. 

Lauantaina 11.6 klo 14 on 
mielenkiintoinen esitys Snell-
mansalissa Einar Englundin 
baletista Sinuhe 12 sellolle. 
jäähallissa pidetään eri liitto-
jen konsertti jossa johtajina 
ovat liittojen omat kuoronjoh-
tajat sekä John Storgårds ja 
juontajana on Nicke Lignell.

Suunnuntai 12.6 alkaa jää-
hallissa toimitettavalla mu-
siikkijumalanpalveluksella ja 
päättyy klo 15 alkavaan suu-
reen pääjuhlaan. 

Tämä on vain pieni poimin-
to erittäin kiinnostavasta ja 
runsaasta musiikkitarjonnasta. 

Tällä kertaa olemme todella 
ylpeitä siitä että saamme olla 
mukana osana tätä suurta mu-
siikkiyhteisöä. Kannattaa tul-
la kuuntelemaan ja kokemaan 
suomenruotsalaista laulua ja 
musiikkia!

  LARS JUNELL
Gamlakarleby Manskör

Gamlakarleby Manskör

Gamlakarleby Manskör

    +
 358 (0)6 824 1000

                   www.hotelkokkola.fi

Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Charmia kotiin
Varaa ilmainen suunnittelu- 
aikasi: 050 338 5790 tai
Kalustetukkukokkola.fi

Kalustetukku.fi

VÄLITÄMME PALJON JA HYVIN!

Välityspalkkio 4,96% tai sop. mukaan

010 4402600
www.asuntobjorndahl.fi

Parturiliike Anne
Pitkänsillankatu 10

67100 Kokkola
pu. 0400-728 858

Koppisentie 3
67500 Kokkola
Puh. 020 757 1050
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Puu-, Parketti- ja Laminaattilattioiden 
hionta ja pintakäsittely

Pärehöyläntie 2 • Puh. 050 564 8831

Kokkolattia Ahola Oy
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Useimmat suomalaiset halu-
avat viettää joulun kotonaan 
läheistensä kanssa. Mutta kai-
kille se ei ole mahdollista. Sai-
raus tai iän myötä tapahtunut 
voimien hiipiminen on johta-
nut siihen, että jouluna ollaan 
sairaalassa tai muussa hoito-
laitoksessa. Mutta joulu halu-
taan kokea sielläkin.

Kokkolan Lauluveikoilla on 
vuosikymmenien perinne käy-
dä ilahduttamassa hoitolaitok-
sissa jouluaan viettäviä asuk-
kaita potilaita ja henkilökun-
taa. Tervehdyskäynti ajoittuu 
joulupäivän iltapäivään, suu-
reen juhlapäivään.

Kierros alkaa Honkaharjun 
vanhainkodista. Asukkaat ovat 
kokoontuneet ja heitä on au-
tettu tulemaan koolle yhtei-
seen joululauluhetkeen. Elä-
mänsä ehtoossa olevat asuk-
kaat ovat paikalla voimien-
sa mukaan. Yksi istuu virke-
än oloisena tuolillaan, toinen 
tuettuna geriatrisessa tuolis-
sa. Mutta kun tutut joululau-
lut kajahtavat kuuluville silmät 
kirkastuvat. Tunnelma on sa-
malla kertaa sekä iloinen et-

tä harras. Monen kuulijan sil-
mänurkassa pilkahtaa kyynel 
ja huulet tapailevat tutun lau-
lun sanoja. Laulajakin herkis-
tyy; kuulijalle joulu saattaa olla 
hänen viimeisensä, mutta jou-
lulaulut tuovat mieleen lap-
suuden joulut. ”Jouluyö! Juh-
layö! Päättynyt kaikk’ on työ…” 

Laulut on laulettu ja toivo-
tettu Hyvää Joulua, on aika siir-
tyä seuraavaan paikkaan. Mies-
joukko pukee päällysvaatteet 
ylleen, siirtyy autoihinsa ja ajaa 
sairaalalle. Sairaalassa kokoon-
nutaan sisääntuloaulaan kant-
tiinin lähettyville. Tarkistetaan 
mikrofoni, joka välittää laulut 
keskusradion kautta osastoil-
le. Ja sitten kajahtavat jälleen 
joululaulut, osa tuttuja ja pe-
rinteisiä, osa uudempia.. Pai-
kan päällä sairaalan käytävällä 
on kuulijoina yksittäisiä lähei-
siään sairaalaan tervehtimään 
tulleita omaisia, mutta kuuli-
joiden pääjoukko on osastoil-
la.  Kuoronjohtaja johtaa tutus-
ti ja laulajat ovat keskittyneitä, 
kuin konsertissa, vaikka kuuli-
jat ovatkin pääosin näkymät-
tömissä. 

Laulujen jälkeen kahvit kant-
tiinissa. Iloisesti soriseva mies-
joukko vaihtaa kuulumisia, yh-
teishenki on käsinkosketelta-
va. Pian on kahvikupit tyhjen-
netty. On aika siirtyä kolman-
teen paikkaan, terveyskeskus-
sairaalan osastoille. Vieraillaan 
molempien kerrosten osastoil-
la. Asetelma on vähän samanlai-
nen kuin Honkaharjussa. Hoita-
jat ovat auttaneet liikuntarajoit-
teisia potilaita osaston päivä-
huoneeseen ja siihen kykenevät 
ovat tulleet itse. Monella kuoro-
laisella on tuttuja, joita käydään 
tervehtimässä ennen ja jälkeen 
laulujen. Laulun alkaessa sama 
harras tunnelma valtaa laulajan 
ja kuulijan mielen. Joulu on yh-
teinen asia ja tutut joululaulut 
kulkevat mukana läpi elämän.

Joulupäivä ei ole helpoim-
pia ajankohtia lähteä kuorona 
esiintymään, mutta tunnolli-
sesti kuorolaiset kokoontuvat 
yhteen esittämään oman Hy-
vän Joulun tervehdyksensä. 
Nämä laulutervehdykset ovat 
kuorolaulajan parhaita hetkiä!

  HANNU PAJUNPÄÄ

Joulutervehdykset 
hoitolaitosten asukkaille 
ja henkilökunnalle

SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

KESKITTÄJÄLLE 
SELKEITÄ ETUJA 
JA HUOLETONTA 
TALOUDEN- 
HALLINTAA 
op.fi/keskita 

Refl ecting everyday life

Ideaa ja
inspiraatiota

Gyptone-alakatot

Gyptone-tuotteiden akustiset ominaisuudet yhdistettynä elävään pintakuviointiin ja useisiin eri reuna-
muotoihin sekä kiinnitysmahdollisuuksiin antavat erinomaisen lähtökohdan toimivan ja tyylikkään alakaton 
suunnitteluun. Tule ja tutustu laajaan tuotevalikoimaamme. www.gyptone.fi

Suunnittelun vapautta

Tilaa Gyptone-kirja osoitteesta   
www.gyptone.fi

www.lautex.com
Yrittäjäntie 5-7, 67100 Kokkola

puh. 06-831 3499

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
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•  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

 31.5.2016 SAAKKA

Prismantie 1, 67700 Kokkola
p. 823 4300
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HALUAN  
TEHOKKAAT 
TYÖNKULUT,  
PARANTAA  
TUOTTAVUUTTA  
JA VÄHENTÄÄ 
KUSTANNUKSIA  

KONICA MINOLTAN monitoimilaitteet ja
tulostussovellukset ovat ammattitason ratkaisu kaiken
kokoisille yrityksille.

Laiteratkaisuissa painottuvat selkeä asiakaslähtöisyys, tehostettu
tuottavuus, luotettavuus, kuvalaatu,  helppokäyttöisyys ja kehittyneet
huoltotyökalut sekä huoltopalvelut - pientä energiankulutusta ja
hiilijalanjälkeä unohtamatta.

Konica Minoltan monitoimijärjestelmät ovat turvallinen sijoitus -
niiden huipputeknologia säilyttää asemansa ja arvonsa pitkälle
tulevaisuuteen.

Soita meille ja varaa Konica Minoltan laite-esittely:

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy

KOKKOLA Heinolankaari 12
PIETARSAARI Kauppiaankatu 2
KANNUS Jokipellontie 2
RAAHE Ollinkalliontie 3
YLIVIESKA Riihikatu 8 AO

Myynti ja lisätietoja:

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


