
KUOROMUSIIKIN VANKKUMATON ÄÄNENKANNATTAJA • 73. vuosikerta • Kevät 2017

Kokkolan Lauluveikot ry  •  www.kokkolanlauluveikot.fi

Kevään Ääniä

3 97

Manserokkia salissa
ja puistossa

Tunnustusta kokkolalaiselle 
musiikin moniosaajalle

Yhteistyötä ammattilaisten 
kanssa

Lauluveikot
Wienissä
Petterskirche 
Wienin keskustassa 
oli yksi hienoista 
konserttipaikoista.

10



2 Kevään Ääniä kevät 2017

Tasan vuosi sitten iloitsimme uusista laulajista, harjoitte-

limme tulevia koitoksia varten ja tiesimme että silloin tule-

vasta, nyt jo menneestä kaudesta tulee vauhdikas. On siis 

tehty kierros Potinrannan Manserokeista Lentävän Hollan-

tilaisen kautta Wienin kirkkoihin.  Ai niin, ja pari kantaesi-

tystä Sulasolin Kaikukoppakisassa.  Että lähtöjä on tullut 

ja työtä on ollut.  Miesten smokit ja meidän pikkumustat 

ovat ehtineet vain hetken tuulettua, kun taas on laukkuun 

pakattu niiden seuraksi äänirauta, nuotit ja keikkakengät.  

Mutta eihän tätä jaksaisi, jos ei olisi kivaa.

Johtajien näkökulmasta kausi on ollut siinä mielessä 

helppo, että ei ole tarvinnut ”keksiä” tekemistä.  Tendenssi 

on ollut vähän päinvastoin -miten tässä ehtii kaiken!? Kuo-

rolaiset ovat tehneet valtavasti töitä, stemmoja on opetel-

tu äänittämiltämme stemmanauhoilta tai nuoteista pim-

putellen. Ulkoa opettelu alkaa olla itsestäänselvyys, oli kie-

li sitten mikä tahansa.  Harjoituksissa käydään säännölli-

sesti.  Moni kuorolainen uhraa ison palan vapaa-ajastaan 

kuoron asioiden hoitoon, kuten esim. matkan suunnitte-

luun ja käytännön asioiden hoitamiseen.  Miksi?

No kun tämä on enimmäkseen TOSI kivaa!  Kuoroilu on 

joukkuelaji, siinä ollaan yhteisen asian äärellä. Kärsitään 

yhdessä alun opetteluvaihe ja nautitaan yhdessä työn 

hedelmistä.  On helppo allekirjoittaa lukuisat tutkimuk-

set kuorolaulun monipuolisista hyödyistä, kun sen näkee 

omin silmin.  Parhaimmillaan kuorosta löytyy sydänystävä, 

pelikaveri tai muuten vain mukava vieruskaveri.  Kuoroon 

on silloin mukava lähteä ja aika kuluu kuin siivillä.  

YHDESSÄ on 100-vuotiaan Suomineidon juhlavuoden 

teema.  Kokkolan Lauluveikoissa teema on totisinta totta 

viikottain ja erityisesti tänä keväänä. Yhdessä Pietarsaaren 

Laulu-Jaakkojen kanssa toteutettava kevätkonsertti kruu-

naa kevään aherruksen.  Treenihiki muuttuu endorfiiniksi 

ja jaettu ilo on ainakin kaksinkertainen ilo. Tule siis sinäkin!

   Heli Uusimäki & Mari Sillanpää

Taiteelliset johtajat 

Taiteellisten 
johtajien tervehdys

Musiikilla ja laulamisella on suuri merkitys ja arvo 
ihmisten elämässä. Laulu on ollut ikivanha kaleva-
lainen tapa kertoa tarinoita ja siirtää perinteitä su-
kupolvelta toiselle. Laulu on 
myös ollut tärkeässä osassa li-
säämällä yhteisöllisyyttä jopa 
kansallisella tasolla, esimerk-
kinä vaikkapa Eestin laulava 
vallankumous runsas neljän-
nesvuosisata sitten. Siellä yh-
teinen lauluperinne auttoi ko-
ko kansaa jaksamaan vaikei-
na vuosina. Ja yhdessä laula-
misen, kuten muunkin yhtei-
sen harrastamisen on todettu 
olevan hyväksi ihmisen hyvin-
voinnille ja terveydelle. Kan-
nattaa siis osallistua ja kan-
nattaa laulaa, yhdessä. 

Suomi juhlii tänä vuonna 
sata vuotta jatkunutta eloaan itsenäisenä kansakun-
tana. Musiikki ja laulu ovat olleet mukana sadan it-
senäisyysvuoden eri vaiheissa, arjessa ja juhlassa, 
ilossa ja surussa. Juhlavuoden teema on yhdessä. 
Haluamme tuoda oman panoksemme Suomen ko-
ko kansan juhlaan laulun keinoin tätä teemaa kun-
nioittaen. Teema on vahvasti esillä myös kevätkon-
serteissamme, jotka toteutamme yhdessä naapuri-
kaupunkimme Pietarsaaren Laulu Jaakkojen kanssa. 
Konsertit pidetään Kokkolassa ja Pietarsaaressa sa-
malla ohjelmistolla.

Viime vuonna saimme kokea hienoja yhteisiä het-
kiä harjoituksissa, konserteissa ja matkoilla. Mieleen 
painuneita olivat mm. kesäinen ilta Ykspihlajassa, 

oopperakuoroesitys Keski-Pohjan-
maan kamariorkesterin säestämä-
nä sekä Wienin matka ja esiinty-
miset siellä Peterskirchessä ja Rat-
hausissa. Tämä lehti kertoo myös 
näiden yhteisten hetkien koke-
muksista. 

Yhdessä teema näkyy lehdes-
sämme myös siinä, että haluam-
me tuoda esille myös alueellam-
me toimivia muita musiikin harras-
tajia ja kuoroja. Keskipohjalainen 
musiikkielämä elää ja voi hyvin. On 
ammattimuusikkojen kokoonpa-
noja ja yksittäisiä toimijoita, jotka 
ovat matkanneet maailman mai-
neeseen. Ja on lukuisia musiikkia 

harrastavia ryhmiä ja kokoonpanoja, jotka ilahdut-
tavat lähiympäristöään ja ennen muuta antavat har-
rastajilleen haasteita, iloa, sisältöä, virikkeitä ja hy-
vinvointia.

Hyvää kevättä ja virkistävää kesää kaikille luki-
joille!

  HANNU PAJUNPÄÄ
Lauluveikkojen puheenjohtaja

Laulaen uuteen 
vuosisataan

3    Manserock -projekti

4    Erkki Keskinen 80 vuotta

4    Mieluisa yllätysvieras 

5    Laulut ja teollisuushistoria

7    Oopperagaala, uusi kokemus

8    Fantasia-seikkailu Kaustisella

9    Director musices, Kari Pappinen

10    Konserttimatka Wieniin

12    Sulasol ja Kaikukoppa

13    Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro

14    Korsulauluja, Vetelin mieskuoro

15    Johannakuoro

16    Vetelin Poikakuoro

17    Kokkolan Naislaulajat

18    VoxPihlajan

19    Suomi 100 - I.S.K.U. 10

JULKAISIJA
Kokkolan Lauluveikot ry
www.kokkolanlauluveikot.fi

TOIMITUSKUNTA
Hannu Pajunpää
Hannu Teirikangas
Markku Ojaniemi
Asko Syrjälä

PAINOSMÄÄRÄ
23 200 kpl

TAITTO
Terje Tiilikka, Oy Fristyle Ab

PAINOPAIKKA
Botnia Print

LEHDEN JAKELU
Kokkolan Jakelu Oy

JAKELUALUE
Jaetaan jokaiseen kotiin
Suur-Kokkolan alueella
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Lauluveikot rokkasivat 
Kokkolan Konservatoriolla ja 
Ykspihlajan kulttuuriviikolla
Kokkolan Lauluveikkojen kevätkausi huipentui toukokuussa 2016 loppuun-
myytyihin Manserock -konsertteihin konservatoriolla. Juicen, Eppu Normaalin, 
Popedan ja Kasevan tuotannosta oli poimittu rusinat päältä ja paketoitu 
mieskuorolauluun. Kirsikkana kakussa oli upea Sami ”Heiska” Heinonen. 

Konsertti huipentui ”Jee, Jee, Jerry Cotto-
niin” ja ”Pitkä, kuuma kesä” -toivotuksiin. 
Konserteista jäi hyvä fiilis niin tekijöille 
kuin kuulijoille. Tästä syystä kuoro ottikin 
varsin ilahtuneena vastaan kutsun Yks-
pihlajan Kulttuuriviikolle. Saimme näin 
kunnian päättää tämän varsin monipuoli-
sen kesäisen tapahtumaviikon.

Maanantaina 25.7.2016 Potin rannassa 
kuultiin Lauluveikoilta hiukan uudistettu 
ohjelmisto. Mukana on muun muassa de-
bytoiva, salaperäinen Duo H&M. He tuu-
nasivat mm. Popedan hassuttelun, Oodi 
makkaralle, uuteen kuosiin.

Vaikka ohjelmistoa oli uudistettu, par-
haat palat oli toki otettu mukaan. Näihin 
luetaan yleisön suosikkipojat, KAJO-kvar-
tetti, jotka hurmasivat mm Marilynillään 
ja agenttiduon Kaj & Olli esittämä Jerry 
Cotton.  Mieskuoron ja johtajattarien Ma-
ri Sillanpään ja Heli Uusimäen lisäksi la-
valle kipusi pieni, mutta pippurinen or-

kesteri, jossa soittivat Leena Pekkarinen 
pianoa, Jorma Lappalainen kontrabassoa 
ja Oskari Paakki Lootaa ja percussioita. 
Lauluveikkojen oma kitarapartio täyden-
si kokoonpanon.

Kaiken kaikkiaan maanantai-illansuus-
sa klo 19 Sahan piha oli lähes täysi, tun-

nelma rento ja viihdyttävä. Pihalla oli 
vauhdissa erilainen mieskuorokonsertti, 
jota kannatti tulla kuulemaan vaikka uu-
destaankin! 

   HELI UUSIMÄKI, HANNU TEIRIKANGAS

Kokkola
Kannus

Kaustinen

Me palvelemme

Näkömestari

Tuulilasit - Vahaukset - Pesut - Kiillotukset

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

MA-PE 07.30-16.30
LA-SU SOPIMUKSEN MUKAAN
WWW.KOKKOLANAUTOFIKSAUS.FI

Oy

/ Kokkolan autofi ksausSeuraa meitä Facebookissa: 

UUSI OSOITE INDOLANTIE 23 (ENT. AUTOMAALAAMO LEPPÄKARI)

KODIN TERRA
KOKKOLA
Heinolankaari 4, puh. 020 780 8700
Ark. 7–21 | la 8-18 | su 10–18 

PRISMA KOKKOLA    ark. 8-22, su 10-22

0400 131 990Pia Anttila

0400 665 255Harri Puskala

Jan Liljedahl 0445 247 800

Kokkolanseutu

Kalajokilaakso

I Svenska Österbotten
0400 181 553Marko Mäki

Muuttovalmiit

Kodit

Manserock-konsertti konservatoriolla, Heli Uusimäki johtaa.

Manserock-konsertti Ykspihlajan kulttuuriviikolla; Jerry Cotton, agenttiduo Kaj & Olli, Lauluveikot ja bändi, 
Mari Sillanpää johtaa.

Manserock -orkesterimme; Leena, Ossi ja Jorma             KAJO-kvartetti tunnelmoi; mä maalaispoika oon…

• Gamlakarleby Hornorkester

• Kokkolan Lauluveikot

• Gamlakarleby Manskör

• Kokkolan Naislaulajat

Wapputervehdys
Länsipuistossa
1.5.2017 klo 11.00
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Teollisuustie 1 67600 Kokkola

Isokatu 11
ma-pe 10-17 la 10-14

p. 06-8223220

TÄLLÄ KUPONGILLA
-10% 

KERTAOSTOSTA!
Voimassa 22.6.2017 asti

Tervetuloa!

   
 Tervetuloa täyden palvelun Tervetuloa täyden palvelun Tervetuloa täyden palvelun 
kukkakauppaan Isokadulle!kukkakauppaan Isokadulle!kukkakauppaan Isokadulle!   

Mieluisa 
yllätysvieras 
kuoroharjoi-
tuksissamme
Suomen Mieskuoroliiton puheenjohtaja Tomi-Pek-
ka Niukkanen pistäytyi tiistaina 21.2.2017 Kokkolassa. 
Kaupungilla hän sitten oli kuullut, että Lauluveikoilla 
oli harjoitusilta. Niinpä hän päätti yllättää meidät kuo-
rolaiset ja tuli tervehtimään meitä harjoitussalille! Meil-
lä oli juuri Helin johdolla harjoituksen alla Hannikaisen 
”Saunalaulu” ja puheenjohtaja Niukkanen liittyi jouk-
koon laulamaan. Oli oikein mukava vierailu ja vieras!

Mieskuoroliiton puheenjohtaja Tomi-Pekka 
Niukkanen keskellä yhdessä kuoronjohtajamme 
Heli Uusimäen ja kuoron puheenjohtaja Hannu 
Pajunpään kanssa.

Erkki Keskinen aloitti Kokkolan 
Lauluveikoissa jo vuonna 1959! 
Ja hän on ehtinyt tehdä paljon 
Lauluveikkojen ja mieskuorolau-
lun hyväksi. Erkki Keskinen toimi 
Lauluveikkojen kuoronjohtaja-
na vuosina 1979–1988. Tätä en-
nen hän oli kuoron hyvin taitava 
varajohtaja ja pianosäestäjä.

Kunnialaulunjohtajamme 
Erkki Keskinen on jatkanut 
kuoron perinteitä ansiokkaasti. 
Kuoronjohtajana hänen johta-
mistapansa on mielestäni sel-
keä ja ymmärrettävä. Sanatto-

man viestinnän ilmeet ja eleet 
ovat kohdallaan, vuorovaiku-
tus ja ilmapiiri ovat positiivisia 
kaikkia kuorolaisia kohtaan. Er-
killä on todella taito opettaa 
miten koko kuoron ja kuorolai-
sen on hyvä laulaa.

Erkki Keskisen johtajakaudel-
la kuoro koki monia elämyksiä: 
Kuoro teki useita konserttimat-
koja mm. Itävalta, USA. Hänen 
johdollaan Lauluveikot äänitti-
vät myös toisen tallenteensa ”On 
aika muistojen”. Huippuna oli, et-
tä hänen viimeisenä johtajavuo-

tenaan 1987 Kokkolan Lauluvei-
kot nimitettiin Suomen Mies-
kuoroliiton ”Vuoden kuoroksi”! 

Hänen johtajauransa Lau-
luveikoissa ei loppunut tähän. 
Hän jatkaa edelleen aktiivisena 
”pääkuoron” varajohtajana se-
kä pianosäestäjänä ja siis myös 
Lauluveikkojen Seniorikuoron 
johtajana. 

Erkki Keskinen on saa-
nut huomattavia tunnustuk-
sia työstään. Lauluveikkojen 
75-vuotisjuhlien yhteydessä v. 
2003 Mieskuoroliiton puheen-

johtaja Pekka Hapuoja luovutti 
hänelle liiton erityisansiomer-
kin, joka on harvoin myönnet-
ty ansiomerkki kuoron parissa 
suoritetusta taiteellisesta työs-
tä. Lauluveikkojen aloitteesta 
vuonna 2007 Tasavallan Presi-
dentti myönsi Erkki Keskisel-
le arvonimen Director cantus. 
Kokkolan Lauluveikot onnitteli 
Erkkiä 80-vuotispäivänä ja luo-
vutti hänelle Mieskuoroliiton 
elämäntapamerkin!    

  HANNU TEIRIKANGAS

Director cantus, Erkki 
Keskinen 80 vuotta
Nykyisin Kokkolan Lauluveikkojen Seniorikuoroa johtava director 
cantus Erkki Keskinen täytti 14.12.2016 komeat 80 vuotta.

Kuvassa päivänsankari Erkki Keskistä onnittelemassa kuoron puheenjohtaja Hannu 
Pajunpää, mukana onnitteluissa myös kuoron taiteellinen johtaja Mari Sillanpää ja 
kunniapuheenjohtaja Erkki Koittola.

Kokkolan 

Lauluveikot 

onnitteli Erkkiä 

80-vuotispäivänä 

ja luovutti 

hänelle 

Mieskuoroliiton 

elämäntapa-

merkin!
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Vuonna 1989 kevätkonsert-
timme ohjelmistossa oli lau-
lu “Humoreski”. Säveltäjä 
G.A.Gripenberg, sovittajana 
E. Forsström. Solistina esiintyi 
Pekka Lintamo.

Laulun sanat kuuluvat: 
“Tammerfors tändsticksfab-
riks patenterade parafinera-
de säkerhetständstickor, utan 
svavel och fosfor, tända en-
dast emot lådans plån.” Samaa 
kerrottiin muillakin kielillä: 
“Tammerforsin vapriikin para-
fineerattuja tulitikkuja exting 
wich without glowing und er-
löschen ohne zu glühn.” 

Ihmettelin silloin, miten voi 
olla tulitikkuja, joissa ei ole rik-
kiä eikä fosforia. Nykyäänkin 
tulitikut sisältävät raapaisu-
päässä rikkiä, ja ns. punaista 
fosforia on raapaisupinnassa. 
Ja mikä oli tuo Tampereen tu-
litikkutehdas? Vastausta täy-
tyy etsiä historiasta. 

Netistä löytyvät sivut “Tam-
pere vanhoissa postikorteis-
sa”. Tämän artikkelin tiedoista 
pääosa sekä kuvat ovat näil-
tä sivuilta.

Tampereen ensimmäisen 
tulitikkutehtaan perusti kaup-
pias Henrik Eliander (1815-
1892) vuonna 1852 Santa-
lahteen Näsijärven rannalle. 
Tehdas toimi vain runsaat 10 
vuotta.

 Seuraavan perusti kauppi-
as Akseli Selim Laurén vuon-
na 1856 Pyynikille Pyhäjärven 
rannalle Jalkasaaren edustal-
le. Tehtaan tuotanto oli jopa 
3 miljoonaa rasiaa vuodessa. 
Työntekijöitä oli enimmillään 
40, joista suuri osa lapsia. 

Tuohon aikaan tulitikkujen 
valmistuksessa käytettiin se-

kä valkoista fosforia, jota ny-
kyään kutsutaan myös keltai-
seksi fosforiksi, että punaista 
fosforia. Ne ovat fosforin ns. al-
lotrooppisia muotoja. Työ oli 
äärimmäisen vaarallista, sillä 
valkoinen fosfori on sekä myr-
kyllistä, että erittäin syttymis-
herkkää, sen sijaan punainen 
fosfori on myrkytöntä.  Sattui 
paljon tapaturmia ja muita on-
nettomuuksia. Työntekijöil-

le syntyi muutaman vuoden 
työskentelyn jälkeen erilaisia 
luusairauksia mm. ylä- ja ala-
leuan kuolioita. Hampaat irto-
sivat, ikenet turposivat, iho al-
koi vihertää, ja leukaluu saat-
toi alkaa  loistaa himmeästi pi-
meässä. Valkoinen fosfori tu-
hosi heidän elämänsä.

Seurauksena oli, että valkoi-
sen fosforin käyttö tulitikuissa 
kiellettiin v. 1872 Suomen suuri-
ruhtinaskunnassa, ensimmäise-
nä maailmassa. Ruotsissa kielto 
astui voimaa vasta v. 1901.

A.S. Laurénin kuoltua toi-
mintaa jatkoi hänen veljen-
sä Knut Oskar Laurén )1836-
1874).. Tehdas paloi v. 1865, ja 
siirtyi v. 1874 uudelle osakeyh-
tiölle, Tammerfors Tändsticks-
fabrik Ab:lle, jonka perustaji-
na olivat Frans Wilhelm von 
Frenckell (1821-1878), Walde-
mar von Frenckell (1853-1936) 
ja Carl Zuhr (1823-1876).  Tek-
nillisen johtajan, ruotsalaisen 
Walfrid Hultbergin johdolla 
tehdas alkoi menestyä. 

Ruotsalainen G.E.Pasch oli 
keksinyt jo v. 1844 uudenlai-
sen “varmuustulitikun”, jossa 
ei enää käytetty valkoista fos-
foria. Lisäksi tikut parafinoitiin 
syttymisen edistämiseksi, se-
kä käsiteltiin ammoniumfos-
faatilla hehkumisen estämisek-
si.  Tehtaan prosessi muutettiin 
tällaiseksi, todennäköisesti he-
ti omistajavaihdoksen jälkeen 
vuodesta 1874 alkaen. Tampe-
reen tulitikkutehtaan “parafi-
neeratut ja waarattomat tuliti-
kut” saivat mainetta sekä Suo-
messa että ulkomailla. Nämä 
tulitikut saivat palkintoja mo-
nissa teollisuusnäyttelyissä: En-
simmäinen palkinto Helsingis-
sä v. 1876, Moskovassa v. 1882, 
Pariisissa v. 1889 ja Lyypekis-
sä v. 1900. Tehtaan tuotannon 
arvo v. 1885 oli 63.000 silloista 
markkaa, ja v. 1900 jo 232.000 
markkaa. V. 1903 tuotanto oli 
30 miljoonaa tulitikkulaatikkoa. 

Tehtaalle haettiin työvä-
keä jopa Tukholmasta. V. 1883 
Tampereen Uutisissa kerrot-
tiin: “Tyttöjä tuodaan tänne 
Tampereelle tulitikkuja teke-
mään – Tukholmasta. Työtä 
tarvitsisivat tosiaan tuumaam-
me, Tampereenkin tytöt”.

Kaikki loppuu aikanaan: 
Tuotanto loppui 1900- luvun 
alkuvuosina, ja tehdasraken-
nus purettiin Pyhäjärven ran-
nasta vuonna 1910. Tehtaan 
paikka oli muuten aivan ny-
kyisen hotelli Rosendahlin ala-
puolella. Siellä ei juuri enää 
ole merkkejä tehtaasta, vain 
betonilaatta, jonka voi olet-
taa olleen mahdollisesti teh-
taan lattia.

Laulun sanat viittaavat juu-
ri tähän vaiheeseen, jolloin tu-
litikkuja alettiin valmistaa il-
man valkoista fosforia. Kyllä 
ne edelleenkin sisälsivät rikkiä 
ja raapaisupinnassa punais-
ta fosforia, mutta muutos oli 
suuri tikkujen sekä valmistus- 
että käyttöturvallisuudessa, 
niin että se herätti laulun te-
kijänkin huomion. Näistä tie-
doista voi päätellä, että laulu 
on syntynyt todennäköisesti 
1890- luvulla, jolloin tikkujen 
maine oli suurimmillaan.

Kuka oli sitten laulun sävel-
täjänä mainittu Gripenberg?  
Hän oli Gustaf Adolf Gripen-
berg (1854-1918). Hän oli soti-
las ja kuoromies. Otti osaa Tur-
kin sotaan, jossa yleni evers-
tiluutnantiksi. Kirjoitti sota-
historiallisia teoksia ja sävel-
si joukon mieskuorolauluja ja 
sovitti muutamia, mm. “Tuon-
ne taakse metsämaan”. Tiedot 
hänestä löysin Musiikin tieto-
kirjasta, Kustannusosakeyhtiö 
Otava 1948.  

  PÄIVÖ AALTO

Laulut voivat kertoa 
teollisuushistoriasta

Kuka oli sitten laulun 

säveltäjänä mainittu 

Gripenberg?  Hän 

oli Gustaf Adolf 

Gripenberg (1854-

1918). Hän oli 

sotilas ja kuoromies. 

Mieskuorolauluissa, puhumattakaan muista lauluista ja 
iskelmistä, on joskus sanoja,  joilla on yhtymäkohtia kemiaan. 
Kuten laulut miilunpolttajista, tervasta, pontikankeitosta, 
oluen panemisesta tai viineistä. 

Tampereen Tulitikkutehtaan tikkurasia.

Kuva tehtaasta Pyhäjärven rannalla.

PALKINTO-KOIVIO OY
Isokatu 19, 67100 Kokkola

Puh. 06 831 2159 • 050 3014723
www.palkinto-koivio.fi

Mannerheiminaukio 1, 67100 Kokkola, p. 831 2262

Kokkolan
Kauppatorin Apteekki

Värisilmäliike Sandkvist & Co Oy
Kansakoulukatu 1, Kokkola

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

www.varisilma.fi
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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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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

 .auniS ällehäL

KODIN KEITTIÖ JA KALUSTE
Kangasvieri Oy

(06) 8311 356

Tehtaankatu 45, 67100 Kokkola
myynti@kkk.kpnet.com

www.kkk.kpnet.com

KODIN KEITTIÖ JA KALUSTE
Kangasvieri Oy

(06) 8311 356

Tehtaankatu 45, 67100 Kokkola
myynti@kkk.kpnet.com

www.kkk.kpnet.com
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Ecophon Akusto™ One
    inspiraationa muoto ja rytmi  

Akusto™ One – tehokas äänenvaimennus ja tyylikäs design. 
Akusto™ One -seinälevyt ovat helppoja asentaa ja valikoimasta löytyy 
useita väri-, koko- ja muotovaihtoehtoja.  Lisätietoja: www.ecophon.fi.

Kokkolan lauluveikot_ilmoitus_2_2017.indd   1 17.3.2017   10:09:45

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

HOIVAA. HOITAA. HUOLEHTII.

Vuokraamme huoneistoamme käyttöönne. Laulusalimme 
sopii harjoituksiin, häihin, syntymäpäiviin, muistotilaisuuksiin, 
kokouksiin ym. Huoneistossa on eteinen, keittiö ja kaksi suurta 
huonetta, joista toinen on kalustettu pöydin ja tuolein ja toisessa 
on tuoleja ja piano.

Voimme myös neuvotella säännöllisen, esim. joka viikko 
toistuvan ajan vuokraamisesta. Asiasta päättää kuoron hallitus.

Tiedustelut ja varaukset
Klubimestari: Markku Ojaniemi 
puh. 040 570 7690, 0400 606 778  |  markku.ojaniemi@gmail.com
Vara: Juhani Vitka
puh. 0400 915 901  |  tvitka@luukku.com

Tervetuloa laulusaliin

Onnittelemme pitkäaikaista 
yhteistyökumppaniamme

100 vuotiasta Keski-Pohjanmaan 
Kirjapainoa sekä Keskipohjanmaa 

-lehteä

Rytmissä mukana

Rytmissä 
mukana!

KOKKOLA, Snellman-sali La 22.4.2017 klo 19

PIETARSAARI, Schaumansali La 6.5.2017 klo 19
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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. (06) 8242 350, fax (06) 8242 395
gsm 0400 566 295

anne.makela@asianajaja.kpnet.com

www.kokkolanlauluveikot.fi

JYVÄSKYLÄ  KOKKOLA  LEMPÄÄLÄ  SEINÄJOKI  VAASA

www.minimani.fi

JYVÄSKYLÄ  KOKKOLA  LEMPÄÄLÄ  SEINÄJOKI  VAASA

www.minimani.fi

JYVÄSKYLÄ  KOKKOLA  LEMPÄÄLÄ  SEINÄJOKI  VAASA

www.minimani.fi

Kaikki kipsistä

Lars Sonckin kaari 14, 

PL 18, 

02601 Espoo

 Puh. (09) 476 400 

Fax (09) 476 40 300

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

info@acconsuomi.fi 
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Puu-, Parketti- ja Laminaattilattioiden 
hionta ja pintakäsittely

Pärehöyläntie 2 • Puh. 050 564 8831

Kokkolattia Ahola Oy

Oopperagaala, uusi 
ja upea kokemus 
Lauluveikoille!

Lauluveikot Wagnerin Matruusikuoron harjoituksissa yhdessä Kokkolan 
Orkesterin kanssa.

Kokkolan Orkesterin harjoitus yhdessä kuoron kanssa Snellman-salissa.

Lauantai-ilta 17.9.2016 Snell-
man salissa oli Kokkolan Lau-
luveikoille uusi, jännittävä ja 
unohtumaton kokemus: Esiin-
nyimme West Coast Kokko-
la Operan ”Oopperagaalassa”!  
Kuoro oli mukana R. Wagne-
rin teoksessa: Lentävä hollan-
tilainen, Matruusikuorokohta-
us, ”Steuermann laß die Wacht”. 
Kokkolan Orkesteria ja kuoro-
amme johti Sakari Oramo. Kos-
ka ”kajautimme” laulun iloisen 
reippaasti, saimme laulaa sen 
jopa kahteen kertaan! Oli vä-
hän ”Proms”-fiilistä.  Meistä kuo-
rolaisista tuntui hienolta siirtyä 
viime kevään ja kesän ”manse-
rockista ” oopperagaalan tun-
nelmiin. Lauluveikot ja Kevään 
Ääniä lähettää kiitokset hyvästä 
yhteistyöstä ja terveiset Kokko-
lan Operalle,  onnea oopperake-
sään 2017! 

  HANNU TEIRIKANGAS
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KOKKOLASSA 
KOKO KESÄ

4.7.  Keski-Pohjanmaa laulaa
8.7.  Katusählyturnaus
15.–23.7.  Ykspihlajan 
  kulttuuriviikko
20.–23.7.  Kokkola cup
20.7.  Kokkolan ooppera
26.–30.7. Lohtajan kirkko-
  musiikkijuhlat
25.–27.8.  Kokkolan 
  Venetsialaiset

Kokkola – monipuolinen, vilkas ja eläväinen kesä-
kaupunki, jonka monipuolinen ja runsas tapahtuma-
tarjonta lupaa jokaiselle jotakin – ja yllättää usein. 
Musiikkia, urheilua, teatteria ja kesän päätteeksi 

upeat Kokkolan Venetsialaiset. 

Tervetuloa Kokkolan kesään 2017!

www.jakobetoni.fi

www.jakobetoni.fi
Prismantie 1, 67700 Kokkola

p. 823 4300

Michael Enden vuonna 1979 
julkaistun romaanin on drama-
tisoinut näytelmäksi Väinö Vai-
nio vuonna 1984. Musiikkiteat-
teriksi sen sovittaa ohjaaja Rai-
sa Ekoluoma yhdessä Kausti-
sen musiikkilukion työryhmän 
kanssa.  

Esitys kertoo yksinäisestä ja 
kovia kokeneesta Bastian-po-
jasta, joka saa käsiinsä kirjan ni-
meltä Tarina vailla loppua. Kun 
hän alkaa lukea, kirja imaisee 
hänet mukaan tarinaan, Fan-
tasian rajattomaan valtakun-
taan. Fantasiassa vallitsee hätä-
tila: selittämätön ja vääjäämät-
tömästi etenevä tyhjyys syö 
suihinsa valtakuntaa. Värit ka-
toavat, ääriviivat haalistuvat ja 
näkymät kaventuvat. Tuhou-
tumisen estämiseksi tarvitaan 
sankaria.  

Esityksessä katsojat näkevät 
mitä mielikuvituksellisimpia 
hahmoja lentävästä lohikäär-
meestä monipäiseen suokilpi-
konnaan. Tarinassa matkataan 
läpi surujen soiden, oraakke-
lin temppelin ja entisten keisa-
rien kaupungin kohti muutos-
ten taloa. 

Raisa Ekoluoma on teatte-
riopettaja ja Laban/Bartenieff 
-liikeanalyytikko. Hän on eri-
koistunut keholähtöiseen näyt-
telijäntyöhön, somaattiseen lii-
ke- työskentelyyn ja tanssi-lii-
keterapeuttisiin menetelmiin. 
Ekoluoma on aiemmin työs-

kennellyt mm. Centria-ammat-
tikorkeakoulun esittävän tai-
teen koulutusohjelman lehtori-
na ja koulutusohjelmajohtaja-
na. Musiikkilukiossa hän ohjaa 
nyt ensimmäistä kertaa. 

– Tavoitteeni ohjaajana on, 
että näyttämöllä nähdään mie-
likuvituksekas ja monitaiteinen 
kokonaisuus, Ekoluoma sanoo.  

Ekoluoma on halunnut an-
taa musiikkilukion opiskelijoi-
den vaikuttaa kaikkiin esityk-
sen osa-alueisiin. Esimerkik-
si koreografiat, puvustus ja la-
vastuselementteinä nähtävät 
projisoinnit ovat opiskelijoiden 
tekemiä. Satumaailma syntyy 
opiskelijoiden piirroksista, jot-
ka heijastetaan näyttämölle, 

osin animoituina. Eräässä koh-
tauksessa ympäristön muutos 
lumometsäksi kuvataan niin, 
että piirros kasvaa pienestä vii-
vasta värikkääksi maisemak-
si. Projisoinnin tekeminen vaa-
ti yli 200 kuvaa. Myös esityksen 
musiikki on opiskelijoiden käsi-
alaa. Musiikin ovat säveltäneet 
Oona Harju ja Jonna Lankinen 
Ville Ojasen ohjaamana. Sanoi-
tuksista vastaavat Oona Muuri-
nen ja Reija Kekäläinen. 

Raisa Ekoluoma kertoo, et-
tä Tarina vailla loppua on ker-
tomus mielikuvituksen, luo-
vuuden ja ilon merkitykses-
tä elämässä. – Tällainen tarina 
on erityisen tärkeä kertoa tässä 
ajassa ja yhteiskunnallisessa ti-

lanteessa, jossa merkityksettö-
myyden kokemukset tai kärjis-
tyvät vastakkainasettelut saat-
tavat tehdä maailmasta musta-
valkoisen. Esitys korostaa luo-
vuuden ja yhdessä tekemisen 
mahdollisuuksia. Minulla on 
ilo olla mukana kertomassa tä-
tä tarinaa.   

Tarina vailla loppua -esi-
tyksen ensi-ilta on Kaustisen 
Kansantaiteenkeskuksessa 
19.4.2017 kello 19. Muut esityk-
set: to 20.4. klo 19, pe 21.4. klo 
12 ja klo 19, la 22.4. klo 16 ja su 
23.4. klo 16.   

  ANNI SAARI 
Kuvat: Esko Keski-Vähälä

Koko perheen fantasia-
seikkailu Kaustisella
Kaustisen musiikkilukion tämän vuoden musiikkiteatteriproduktio on Michael 
Enden klassikkoromaaniin perustuva fantasiaseikkailu Tarina vailla loppua. 
Monikerroksinen ja jännittävä esitys sopii kaikenikäisille.
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Koko perheen fantasia-
seikkailu Kaustisella

Kaarlelankatu 22
67100 Kokkola

Sepon Kulta
Asemakatu 3 ja Kauppakeskus ISO, YLIVIESKA

www.seponkulta.fi

                  Rantakatu 8 ja Anttila Center, KOKKOLA

TUHANSIA KORUJA
KULTAA ∙ HOPEAA ∙ TERÄSTÄ ∙ PRONSSIA

KLAPITIIMI
www.klapitiimi.fi

Liikennekoulu
Trafikskola
Liikennekoulu
Trafikskola

Trafikskola
Liikennekoulu
Trafikskola

Liikennekoulu
Trafikskola

Parturiliike Anne
Pitkänsillankatu 10

67100 Kokkola
pu. 0400-728 858

 aolutevreT
 !neesillakiap

naamelevlap tiimlav emmelO .niikknapsuuso neesillakiap iskaakkaisa-ajatsimo eluT  
,äämhyR PO atsiamitok anaso emmimioT .assietnalit assivuttuum neduusiavelut aunis  

 .iskiknap iskammivhav napooruE uttetsunnut no akoj
  

eeT .neetäkute najasimaapat taarav nuk 91-8 olk nisikra tavevlap emmajitnutnaisA  
 iteh akkiav suaravnaja aamnajhop-iksek-po/fi.po.isuu  .3337 852 010 iat 
 !aolutevret itsämipmäL

napooruE nPO isetot aj 5102 annouv ajekknap itsesiujaalnamliaam iliatrev grebmoolB otsimiotsituU  
.iskiknap iskammivhav iskennaskedhak namliaam äkes iskammivhav  :toremunsytiry-020 aj -010 nämhyR PO  

tannih( nim/e 761,0 + ulehup/e 5380,0 ätsimyttiilnilehupaktam atsisiamitok aj ätsimyttiilaknal nokrev näetniik  
 .)n:vla .sis

Valtioneuvoston kanslian 
mukaan arvonimet ovat kan-
salaisille heidän yhteiskun-
nan hyväksi tekemästään 
työstä myönnettävä julkisen 
arvonannon osoitus. Arvo-
nimiä myönnetään yleensä 
kaksi kertaa vuodessa, tällä 

kertaa arvonimiä myönnet-
tiin yhteensä 96 kappaletta.

Kari Pappinen on työsken-
nellyt konservatoriolla yli 30 
vuotta ja toteaakin nyt saadun 
tunnustuksen merkittäväksi 
myös Keski-Pohjanmaan kon-
servatorion tekemälle musiik-

kikasvatus-, nuoriso- ja kult-
tuurityölle.

   HANNU TEIRIKANGAS /  
Keskipohjanmaa -lehden 
uutinen pvm. 

Tasavallan presidentti on 10. maaliskuuta 2017 myöntänyt 
Keski-Pohjanmaan konservatorion apulaisrehtori Kari 
Pappiselle Director musices-arvonimen. Kokkolan 
Lauluveikot ja Kevään Ääniä-lehti onnittelee Kari Pappista 
arvonimen johdosta! 

Kari Pappiselle 
Director musices 
-arvonimi

Kiitämme lämpimästi konserttiyleisöä, 
tukijoita ja yhteistyökumppaneita!

KUVA: KP/CLAS-OLAV SLOTTEDirector musices, Kari Pappinen.
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Itävallan asukasluku on n. 8,5 
milj. ja pääkaupunki Wienin n. 
1,7 miljoonaa. Itävallassa on 9 
osavaltiota ja kaupunkiosaval-
tio Wien on yksi niistä. Itävallan 
pinta-alasta 2/3 on Alppien pei-
tossa. Itävalta itsenäistyi vuon-
na 1955 ja siitä muodostettiin 
Itävallan 2. liittotasavalta. Vierai-
lumme aikana 4.12. Itävallassa 
järjestettiin liittopresidentin vaa-
lien toinen kierros. Maassa on 
työllisyys melko hyvä, työttömiä 
n. 5%. Lähituotantoa suositaan 
ja luomuviljelyä onkin n. 15%.  

Wienin kaupungissa on erit-
täin paljon puistoja ja pinta-
alasta 18% on metsää. Toisen 
maailmansodan aikana 22% 
kaupungin asunnoista tuhou-
tui. Wienin kaupunki on maail-
man suurin asuntojen omista-
ja. Lähes 80% wieniläisistä asuu 

vuokra-asunnoissa. Wienissä 
asuu n. 500 suomalaista ja koko 
Itävallassa n.1000 suomalaista. 
Wienin perinteiset ja kuuluisat 
joulutorit ”Christkindlmarkt” 
ovat avoinna marraskuun puo-
livälistä jouluun, Raatihuoneen 
edessä ne suurimmat yli 150 
myyntikojua. Myös me ehdim-
me ihastella ja pistäytyä muu-
tamalla joulutorilla.

Wienin keskustaan saavuttu-
amme teimme oppaan johdol-
la kiertoajelun ja saimme ensi-
silmäyksen kaupungin kauniis-
ta rakennuskulttuurista ja nä-
kymistä. Saimme tietoa Wienis-
tä maailmanmaineeseen nous-
seena musiikkikaupunkina ja 
näimme siitä merkkejä myös 
katukuvassa: Wienissä vai-
kuttaneita kuuluisia klassisen 
musiikin säveltäjiä ovat mm. 

Kokkolan Lauluveikkojen onnistunut 
konserttimatka Wieniin, 1.–5.12.2016
Pitkään odotettu konserttimatkamme alkoi aikaisin joulukuun 1. päivän aamuna lennolla Kruunupyystä Helsinkiin 
ja sieltä edelleen Itävallan pääkaupunkiin Wieniin. Meitä oli matkalla mukana 26 kuorolaista ja kuoronjohtajat sekä 
seuralaiset mukaan lukien yhteensä 45 matkalaista. Jo noin klo 10.30 paikallista aikaa olimme Wienin lentokentällä 
bussissa ja yhdessä paikallisen oppaamme Kirsi Hytösen kanssa matkalla kohti Wienin keskustaa. Saimme heti 
oppaaltamme hyvän annoksen yleistä tietoutta Itävallasta ja kohteestamme Wienistä.

Kokkolan Lauluveikot konsertissaan upeassa barokkikirkossa, Peterskirchessä.

Wiener Rathaus juhlasali oli myös erittäin kaunis ja juhlava konserttipaikka Lauluveikoille.

Erityisen tunnelman 

koimme sunnuntaina 

4.12.2016 Wienin 

suomalaisen seura-

kunnan adventti-

jumalanpalveluksessa 

ja suomalaisyhteisön 

itsenäisyyspäivän 

juhlassa Schwedische 

Kirchessä.
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Amtshaus Wien, ystäväkuoromme Wiener Sängerrunde 
ja Kokkolan Lauluveikot.

Wiener Rathaus, suurimmat joulumarkkinat löytyivät 
raatihuoneen edustalta.

Kuorolaisia jouluisessa Wienin keskustassa Grabenilla.

Schwedische Kirche. Avustimme suomalaisen seurakunnan 
Suomen itsenäisyysjuhlan jumalanpalveluksessa.

W.A.Mozart, Joseph Haydn, 
Christoph Gluck, Franz Schu-
bert, L. van Beethoven, Jo-
han Strauß, Franz List, Gus-
tav Mahler, Franz Lehár, Anton 
Bruckner, Arnold Schönberg, 
Alban Berg. Onkohan jollakin 
eurooppalaisella kaupungilla 
esittää vastaavan tasoista lu-
etteloa! Eli juuri oikeaan kau-
punkiin oli matkamme suun-
tautunut. 

Kieroajelun jälkeen seura-
si yhteinen lounas, jolla ta-
pasimme myös paikallisen 
ystävyyskuoromme Wie-
ner Sängerrunden edusta-
jat, kuoron perustaja Karl-
Hans Straßl ja puolisonsa Eri-
ka Straßl. Kulinaristinen Wien 
esittäytyi heti lounaallamme; 
Wienerschnitzel ja Sacher-
kakku! Lounaan jälkeen oli ai-
ka majoittua ja valmistautua 
jo saman illan yhteiskonsert-
tiimme Wienin Amtshausissa. 

 Kulttuurikaupunki Wien ja 
avulias ystävyyskuoromme 
Wiener Sängerrunde tarjosi-
vat unohtumattomat hetket 
ja upeat puitteet onnistuneil-
le konserteillemme niin Amt-
shausin kuin Wienin Rathau-

sin upeissa juhlasaleissa. Ylei-
söä oli molemmissa konser-
teissa salit täynnä. Kokkolan 
kaupungin Wienin pormes-
tarille osoitetun tervehdyk-
sen ja lahjan otti vastaan kult-
tuuritoimen johtaja Robert 
Zöschling. Kiitokseksi saamis-
taan tuliaisista Wienin kau-
punki tarjosi Lauluveikoille 
seuralaisineen kulinaarisen il-
lanvieton aidossa wieniläises-
sä Heurigen -viinituvassa.

Useimpien kuorolaisen 
mielestä konserttimatkamme 
huippuhetki oli konserttim-
me 2.12. kuvankauniissa ba-
rokkikirkossa, Peterskirchessä. 
Lauluveikot esittivät kirkos-
sa suomalaista isänmaallista 
ja hengellistä musiikkia sekä 
katolisia kirkkolauluja ja mm. 
Schubertin ”Heilig”.  Myös uu-
si ”vientituotteemme” Hehku 
ensemble esiintyi upeasti ja 
menestyksellä kaikissa edellä 
mainituissa konserteissamme. 
Heidän ohjelmassa oli mm. 
”Es ist ein Ros’ entsprungen”, 
”The First Noel” ja ”Go tell it 
on the mountain”.  Peterskir-
chen konsertin päätökseksi 
esitimme Sibeliuksen Finlan-

dia-hymnin. Konsertti ei jättä-
nyt ketään kylmäksi. Sen to-
disti kirkontäyteinen yleisökin 
voimakkain suosionosoituk-
sin. Peterskirchen konsertti 
jäi varmasti meidän jokaisen 
muistoihin ainutlaatuisena ja 
sykähdyttävänä hetkenä.

Erityisen tunnelman koim-
me, kun saimme osallistua 
sunnuntaina 4.12. 2016 Wie-
nin suomalaisen seurakunnan 
adventtijumalanpalvelukseen 
ja suomalaisyhteisön itsenäi-
syyspäivän juhlintaan entises-
tä keskiaikaisesta luostarista 
kunnostetussa Schwedische 
Kirchessä. Jumalanpalveluk-
sen toimitti suomalaistaustai-
nen pastori Ella-Maria Boba.  
Juhlapuheen piti vasta loka-
kuussa 2016 virkaansa astunut 
suurlähettiläs Hannu Kyröläi-
nen. Suomen laululla ja Finlan-
dia-hymnillä varmistimme, et-
tei yksikään salintäyteisen ylei-
sön silmäkulma jäänyt kuivak-
si. Kohotimme myös yhdessä 
maljan Suomen kunniaksi!

Sunnuntai-illan 4.12. vie-
timme oman kuoromme kes-
ken hotellimme lähellä ole-
vassa perinteisessä wieniläi-

sessä Beisl:issa ja nautimme 
Wienin ruokakulttuurista. 

Maanantaiaamuna oli ko-
tiinlähdön aika. Bussi kentälle, 
sinivalkoisin siivin Wien-Hel-
sinki ja edelleen kotiin Kokko-
laan. Helsinki-Vantaan kentäl-
lä meitä ilahdutti joulupukki 
ja lauloimme jopa hänen joh-
dollaan. Vielä koneessa ennen 
Kokkolaa kaikui kapteenin lu-
valla ja Heli Uusimäen johdol-
la Finlandia. 

Suuret kiitokset konsertti-
matkamme järjestäjille, taiteel-
lisille johtajille Mari Sillanpääl-
le ja Heli Uusimäelle, yhteis-
työkumppaneille, ystäväkuo-
rollemme Wienissä ja jokaisel-
le lauluveikolle hyvästä panok-
sesta matkan onnistumiselle.

Wieniläisten ystäviemme 
kanssa käymämme keskuste-
lun perusteella voimme odot-
taa mahdollista vastavierailua 
jo ensi vuonna 2018, jolloin 
myös Kokkolan Lauluveikolla 
on 90-vuotisjuhlat!

Matkalla mukana
  HANNU TEIRIKANGAS

Kuvat: Teija Tuunila, 
Kaj Frilund, Hannu Teirikangas

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

Jaakko Kerola, Hannu ja Marja-Leena Pajunpää 
Peterkirchen edustalla.

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

 
 

 

 
  
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 
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Näillä sanoilla sai alkunsa Su-
lasolin Keski-Pohjanmaan pii-
ri r.y:n toiminta vuonna 1956. 
Teksti on suora lainaus piirin pe-
rustamiskokouksen pöytäkir-
jasta. 60-vuotista taivaltaa juh-
livaan Sulasolin Keski-Pohjan-
maan piiriin kuuluu 10 jäsenyh-
distystä: 9 kuoroa ja 1 orkeste-
ri, joissa kokoontuu viikoittain 
noin 300 musiikin harrastajaa. 
Piirin puheenjohtajana toimii 
Seppo Heino Pietarsaaren Lau-
lu-Jaakoista. Piiri on toiminut jä-
sentensä välisenä yhdyssiteenä, 
herättänyt kiinnostusta musiik-
kiin ja tukenut musiikkitoimin-
nan alueellista kehitystä. Piirim-
me toiminta on muiden vastaa-
vien yhdistysten tapaan vaih-
dellut jäsenyhdistystensä ak-
tiivisuuden ja mahdollisuuksi-
en mukaan. Vuosikymmenten 
aikana tärkeää on ollut yhteis-
ten konserttien järjestäminen ja 

muiden kuorolaulajien tapaami-
nen. Viime vuosi pääpaino on ol-
lut erilaisen koulutuksen järjes-
täminen jäsenyhdistyksille yh-
teistyössä erityisesti Keski-Poh-
janmaan konservatorion kanssa. 
60-vuotista toimintaa haluttiin 
juhlistaa jollakin uudella erilai-
sella tavalla. Yhden hallituksen 
jäsenen tokaisu ”järjestetään sä-
vellyskilpailu” sai alku hämmen-
nyksen jälkeen myönteistä väri-
nää. Lopputuloksena syntyi tä-
nä syksynä 50-vuotta toimineen 
Keski-Pohjanmaan konservato-
rion kanssa yhteistyössä toteu-
tettu Kaikukoppa 2016 kuoro-
sävellyskilpailu. Sävellyskilpai-
lun toteutumisen mahdollistivat 
avustuksillaan Suomen Kulttuu-
rirahasto, Kokkolan kaupunki, 
Sokoshotel Kaarle ja Keski-Poh-
janmaan rahasto. Lisäksi kilpai-
lun järjestämistä tukivat useat 
paikalliset yritykset.  

Valtakunnallisen Kaikukoppa 
2016 kuorosävellyskilpailun ta-
voitteena oli luoda harrastaja-
kuoroille soveltuvaa ”a cappel-
la” käyttömusiikkia taiteellises-
ta laadusta tinkimättä. Kilpai-
lun tuomariston muodostivat 
puheenjohtajana toimineen 
Kari Pappisen johdolla Kari Ala-
Pöllänen, Juha Holma, Mari Sil-
lanpää ja Johannes Ahlvik sekä 
sihteeri Esa Saari. 

Kilpailuun osallistuneiden 
sävellysten määrä yllätti vil-
leimmätkin odotukset. Kilpai-
luun osallistui 74 säveltäjää yh-
teensä 89 sävellyksellä. Sävel-
lysten ja osallistuneiden sävel-
täjien lukumäärä osoitti, että 
kilpailulle oli selvä tilaus. Teok-
sista 56 oli sävelletty kuorol-
le SATB, 15 SSAA, 9 TTBB ja lo-
put 9 muille kuoromuodoille. 
Kilpailun tuomaristo kokoon-
tui maaliskuussa 2016 ja valit-

si sävellysten joukosta 3 palkit-
tava teosta ja 6 kunniamainin-
nan saajaa. 

Sulasol Keski-Pohjanmaan 
piirin kuorot esittivät 8 palkit-
tavaa teosta 60-vuotis juhla-
konsertissa 1.10.2016. Kilpailu-
jen tulokset selvisivät palkitta-
ville säveltäjille ja kuorolaisille 
vasta konsertin lopuksi palkin-

tojen jaossa. Siihen saakka kil-
pailusävellyksiin oli tutustuttu, 
käsitelty ja valmistauduttu ni-
mimerkkisäveltäjien tiedoilla.  
Kaikukoppa 2016 huipentui tu-
losten julkistamiseen.

Kilpailun parhaana sävellyk-
senä palkittiin Kokkolan kau-
pungin ”Kokkokaiku” nimikko-
palkinnolla (2200€) Niels Burg-

mannin, Tammisaari sävel-
lys ”Aamu” (SATB), 2. palkinto 
(1000€) Juha Hilander,Siilinjärvi 
”Veen tytti, veen neiti” (SSAA) 
ja 3. palkinto (800€) Erkki 
Nurminen,Rusko ”Lapselleni” 
(SATB).

  ESA SAARI

Kaikukoppa juhlisti Sulasol 
Keski-Pohjanmaan piirin 
60-vuotista toimintaa
”Tuona keväisenä sunnuntaina oli Kokkolan Kauppaseuraan kokoontunut Keski-Pohjanmaan 
Maakuntaliiton kutsumana joukko musiikista kiinnostuneita henkilöitä keskustelemaan siitä, 
miten Keski-Pohjanmaalla voitaisiin kehittää musiikillista toimintaa ja lisätä harrastusta erikoisesti 
nuorison keskuudessa ja mitä mahdollisuuksia olisi esim. musiikkiopiston perustamiseen.”

Sulasol

Lisäksi kilpailussa myönnettiin 
kunniamaininta seuraaville sävellyksille:

Tomas Takolander, Helsinki   ”Rannalla” (SATB)
Kirsti Rasehorn, Kokkola  ”Kokko kokoon” (SSA)
Hanne ja Risto Kupiainen, Helsinki ”Laulan lasta nukkumahan” (SSAA)
Marita Kaakinen, Kokkola   ”Pakkasen luomonta” (TTBB)
Kenth Granbacka, Pedersöre   ”Sommardag” (SATB)
Jori Männistö, Kantvik   ”Höstvind” (SATB)

KUVA: EEVA-LIISA LUOTO

KUVA: EEVA-LIISA LUOTO

KUVA: MARKKU OJANIEMI
Kilpailun tuomaristo Kari Pappinen, Kari Ala-Pöllänen, Juha Holma,
Mari Sillanpää, Johannes Ahlvik ja sihteeri Esa Saari

So Many Sisters ja Kokkolan Lauluveikot.

Kilpailun palkitut säveltäjät Juha Hilander, Erkki Nurminen, 
Niels Burgmann
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Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro Seniorikuoro

Tapahtuma järjestetään nyt 
seitsemännen kerran ja Lau-
luveikot ovat osallistuneet tä-
hän mennessä jokaiseen  
tapahtumaan, viimeksi kol-
me vuotta sitten Helsingin Yli-
opiston juhlasalissa. Tapah-
tuma kerää yhteen parikym-
mentä seniorimieskuoroa 

pääasiassa maan etelä- ja kes-
kiosista. Jokainen kuoro esit-
tää Sibeliustalon upeassa sa-
lissa oman ohjelmansa ja osal-
listuu lisäksi yhteisesityksiin. 
Suurkuorossa laulaa viitisen-
sataa laulajaa. 

Lauluveikkojen 24-miehi-
nen Seniorikuoro matkustaa 

Lahteen kunniajohtajansa, dir. 
cant. Erkki Keskisen johdol-
la. Kuoro esiintyy omalla oh-
jelmallaan myös tulevissa ke-
vään konserteissa Kokkolassa 
ja Pietarsaaressa.

   ERKKI KOITTOLA

Se lauletaan suomenkielisenä 
ja se muodostuu solisti kvar-
tetista, yksittäisistä solisteista  
sekä ykkös- ja kakkoskuorosta. 
Simo Kankaan antaman lehti-
haastattelun mukaan ”teos on 
sopivan vaativa ja hyvin kau-
nis. Säestyksenä toimii conti-
nuo-ryhmä: sello, kontrabasso 
ja urut. Pikkukuoro ja isokuo-
ro tuovat esitykseen erilaisuut-
ta verrattuna tavanomaiseen 

kuorokonserttiin”. Saimmekin 
runsaasti lisää laulajia projek-
tiin, joten nyt 40 laulajan voi-
min teosta valmistellaan ja esi-
tetään alustavan suunnitel-
man mukaan 22.4. Vetelin kir-
kossa, 4.6. Kokkolassa ja 3.11. 
Kalajoen kirkossa. Osallistum-
me myös yhteiskonserttiin 
muiden kuorojen kanssa Sa-
lamajärven luonnonpuistossa 
Koirasalmessa 26.8.

Kuoro pitää harjoituksia joka 
toinen perjantai Kaarlelan seu-
rakuntakodilla klo 18 - 20, min-
kä lisäksi stemmat pitävät omia 
harjoituksiaan ja kuorolaiset 
harjoittelevat itsenäisesti stem-
mojaan. Laulajia kuorossa on 
kokkolalaisten lisäksi myös Ve-
telistä, Halsualta, Kaustiselta ja 
Kalajoelta.

   TERHI PETÄJÄ

Kokkolan Lauluveikkojen Seniorikuoro valmistautuu ensi 
lokakuussa Lahdessa järjestettävään valtakunnalliseen 
Suomi 100 seniorimieskuorotapahtumaan. 

Kuoron toiminta alkoi syksyllä 2016 vilkkaana, kun 
aloitimme johtajamme Simo Kankaan ideoimana ison 
kuoroprojektin: Heinrich Schützin Musikalische Exequien-
teoksen harjoittelemisen. 

Seniorikuoro Lahden 
Sibeliustaloon

Keski-Pohjanmaan 
Maakuntakuoron 
kuulumisia

Shoppaile nyt
Halpa-Hallissa 24/7!

Verkkokauppamme avattu osoitteessa:

www.halpahalli.fi

Lauluveikkojen seniorit: Eturivi vasemmalta Jussi Isotalo, Immo Tiainen, Teuvo Tiainen, 
Unto Saukko, Pauli Hällback, Mikko Finnilä ja Eino Björkbacka. Toinen rivi: Tapani Palmi, 
Juhani Vitka, Herbert Räikkönen, Esa Parviainen, Sauli Oikarinen, Antero Kumpumäki ja 
Erkki Keskinen. Kolmas rivi: Eero Malviniemi, Reino Porko, Erkki Koittola, Antti Komsi ja 
Antero Kumpumäen takana vielä Taisto Pesonen.
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Korsulauluja ja perinteistä 
mieskuorolaulua
Vetelin mieskuoro on Perhonjokilaakson kansalaisopiston ryhmä ja se
kuuluu jäsenenä Vetelin musiikinystävät ry:een. Kuoro jatkaa Vetelissä 
pitkää kuorolauluperinnettä, nykyisessä kokoonpanossaan kuoro 
on toiminut vuodesta 1977. Sitä ovat johtaneet Risto Ainali, Juhani 
Latvala, Simo Kangas ja nykyinen johtaja Juha Saari. 

Vetelin Mieskuoro

1982 kuoro voitti SULASOL:in 
laulu- ja soittojuhlilla mies-
kuorojen C-sarjan Simo Kan-
kaan johdolla. Vuonna 1987 
sijoitus vastaavassa kilpailus-
sa Oulussa toi kolmannen si-
jan.

Kuoron esiintymismatkat 
ovat suuntautuneet pääasias-
sa eri puolille Suomea, mut-
ta myös ulkomailla on esiin-
nytty, mm. Ruotsissa, Virossa, 
Unkarissa ja USA:ssa. Kahteen 
kertaan on oltu mukana Ame-
rikansuomalaisten Finnfest-
juhlilla, ensin Mainessa 1998 

ja 2001 Philadelphiassa. Kan-
nel-kuoro Vörusta, Virosta on 
Vetelin mieskuoron ystävyys-
kuoro.

Kuoro ennakoi vuoden 
1989 rautaesiripun murtumi-
sen mukanaan tuomat mullis-
tukset kokoamalla sota-ajan 
lauluista koostuvan esityksen. 
Nämä korsulaulukonsertit sai-
vat alkunsa v.1988 Miehikkä-
län Salpalinjalla, siellä kuvat-
tiin sovitetut korsulaulut vide-
olle. Laulut myös levytettiin 
nimellä “Röhön rannailta Ää-
nisen aalloille”. Myöhemmin 

levytettiin lisää sota-ajan lau-
luja nimellä “Älä sure tyttökul-
ta”. Korsulaulukonsertteja on 
kuoro pitänyt jo yli 170. Kuo-
ro on myös esittänyt eri vuosi-
kymmenten kevyttä musiikkia 
konserteissa nimellä “Viihteen 
vuosikymmenet”. Hengellis-
tä musiikkia on esitetty kym-
menissä konserteissa nimellä 
“Ristin luona”.

Kuoro on panostanut oma-
leimaiseen ohjelmistoon, jo-
ta myös sovitetaan itse. Kivi-
jalan esiintymisissä muodos-
tavat perinteiset mieskuoro-

laulut.  Pienellä paikkakunnan 
toimivan kuoron ohjelmiston 
määrää aika pitkälle vuosit-
tain toistuvat esiitymiset Itse-
näisyyspäivinä, Veteraanipäi-
vinä ja kaatuneitten muisto-
päivänä. Yhteistyö seurakun-
nan kanssa on myös tärkeää, 
kirkossa esiinnytään säännöl-
lisesti Jumalanpalvelusten yh-
teydessä..

  JUHA SAARI

www.apexautomation.fi

Automaatiota ammattitaidolla - Vuodesta 1993 

Terminaalikatu 3
67700 KOKKOLA

Puhelin: 0207 288 288
Telefax: 0207 288 289

VÄLITÄMME PALJON JA HYVIN!

Välityspalkkio 4,96% tai sop. mukaan

010 4402600
www.asuntobjorndahl.fi

Koppisentie 3
67500 Kokkola
Puh. 020 757 1050

8
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TASOITE JA MAALAUSTYÖT 
JUHA NAUKKARINEN OY • 0400-160799 

Saako olla 
lainatarjous?

Onko mielessä kodinvaihto? 
Kysy ihmeessä lainatarjous meiltä. Saat 
kilpailukykyisen tarjouksen juuri sinulle 

sopivalla laina-ajalla.

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

Tervetuloa Aktia Pankkiin!

Aktia Pankki Oyj, Kokkola
Ristirannankatu 8
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www.eurofoto.fi Puh. 040-510 1990

Viralliset passikuvat

Hyvät valikoimat 
erilaisia kulta- ja

hopeakoruja 

Kuorosta muodostui naiskuo-
ro, joka v. 2010 järjestäytyi 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton 
jäsenkuoroksi nimellä Kuo-
royhdistys Johanna ry. Kuoro-
toiminnassa käytämme nimeä 
Johannakuoro. 

Nyt kuorossa on 21 toimin-
taan vahvasti sitoutunutta 
laulajaa, jotka harjoittelevat 
viikoittain, enimmäkseen neli-
äänisesti. Pääasiallinen tarkoi-
tus on palvella kanttorin työ-
kaluna ja seurakunnan mu-
siikkielämän rikastuttajana. 

Kuoroa ovat sen toiminnan 
aikana johtaneet kanttorit Jo-
hanna Koivumaa, Tuomo Vi-
herjuuri ja nykyään Tuula Pih-
lajaharju.

Kuoron ansioiksi voi laskea 
laulajien pitkän kokemuksen, 
laajan ohjelmistotuntemuk-
sen, vireän oppimishalun ja 
nöyrän palvelualttiuden. 

Iän tuomista lisähaasteista 
huolimatta kuorolainen voi lau-
laessaan yhä kokea ”nuoruu-
tensa uudistuvan kuin kotkan”.

Kuoro esiintyy jumalanpal-
veluksissa ja erityisesti diakoni-
an työalan tilaisuuksissa ja van-
husten hoitolaitoksissa. Kun 
palvelemme lähimmäisiäm-
me laulunlahjalla, virkistym-
me itsekin. 

Parhaimmillaan kuoromusii-
kin elementit, teoria ja taidot, 

sanat ja sävelet, avaavat väyliä 
ihmistä eheyttäville tunteille. 
Musiikki, joka ilmaisee elämän 
kokemuksia ja herättää muis-
toja, antaa niin kuorolaisen 
kuin kuulijankin kokea suurta 
iloa ja kiitollisuutta, myötätun-
toa ja lohdutusta.

Ikääntyvien laulajien musiik-
kitoiminnassa toteutuu myös 
arvokkaita ei-musiikillisia ta-
voitteita. Tietoisesti ja paneu-
tuen haluamme Johannakuo-
rossa vaalia ja kehittää keski-
näistä yhteisöllisyyttä, ”kuoro-
henkeä”. 

On arvokasta, kun musii-
kin äärellä ja sen avulla voi ja-
kaa kokemuksiaan, vahvistaa 
luovuuttaan, hoitaa hengel-
listä elämäänsä, rohkaistua 
yhdessä olemisesta ja hengit-
tää samaan tahtiin laulusisko-
jen kanssa!

Meneillään oleva vuo-
si 2017 on Johannakuoron 
10-vuotisen toiminnan juh-
lavuosi. Kuorolaiset haluavat 
laulun lahjallaan osallistua Ju-
malan valtakunnan työhön ja 
ilmentää ohjelmistossaan eri-
tyisesti ihmisen elämänkaarta, 
elämää naisena Jeesuksen ys-
täväpiirissä, sekä Johanna-ni-
men merkitystä ”Jumala on ar-
mollinen”.

10 vuotta kuoron toimin-
taa ei satavuotiaassa Suomes-

sa ole paljon. Mutta kun kuo-
rolaisten keski-ikä on reippaat 
75 vuotta ja kuorolaulun ki-
pinä on saatu jo kansakoulun 
joulujuhlista tai lapsikuorosta, 
niin laulu-uran mitta on juhli-
misen arvoinen.

Juhlavuosi 2017 alkoi todel-
lisella oppimishaasteella, val-
mentautumisella kanttori Tuo-
mo Viherjuuren opinnäyte-
konserttiin, joka toteutui maa-
liskuun lopulla. 

Me ”muorisokuorolaiset” an-
noimme hänelle leikkisää palau-
tetta: ”Psalmisävellystesi stem-
mojen puolisävelaskelkulut so-
pivat erinomaisesti meidän lau-
lettavaksemme, kun jo muuten-
kin elämänaskel lyhenee!”

Äitienpäiväsunnuntain 
messussa laulamme kantto-
ri Tuula Pihlajaharjun johdolla 
Kokkolan kirkossa. Siitä on tul-
lut kuorolle jo traditio. 

Kesäkuun alkupuolella, Py-
hän Kolminaisuudenpäivä-
nä, olemme mukana Kaarlelan 
kirkon iltamessussa. Siitä tulee 
musiikkipainotteinen, kuoro-
laisten toivelauluista koottu 
kesäinen ja kiitoksen sävyinen 
kirkkoilta.

Marraskuussa pidetään var-
sinainen 10-vuotiskonsertti, 
johon toivomme saavamme 
kaikki kuoroa johtaneet kant-
torit mukaan. Konsertin ohjel-

misto tulee koostumaan mo-
nipuolisesta kuoromusiikista, 
jossa myös Reformaation juh-
lavuosi ja Suomen itsenäisyy-
den juhlavuosi huomioidaan.

Joulukuussa kuoro on kut-
suttu konsertoimaan Ullavan 
kirkkoon. 

Hyvä lukija! Jopa tieteelliset 
tutkimustulokset ovat nosta-
neet kuorolaulun elämän ter-
veellisimmäksi harrastukseksi. 
Toiseksi terveellisintä on mu-
siikin kuuntelu.

Pysy siis ainakin kuulolla. Ja 
yhdessä laulaessasi koe, miten 
samaan tahtiin hengittämi-
nen edistää hyvinvointiasi.

Kuorolaulun ystäville keväisel-
lä diskanttivirityksellä

  ORVOKKI SAINIO
Kuoroyhdistys Johanna ry:n 
puheenjohtaja 

Ajankohtaista tietoa Johan-
nakuoron ja Kokkolan suoma-
laisen seurakunnan muiden 
kuorojen ja musiikkiryhmien 
toiminnasta löytyy osoitteesta 

www.kokkolansuomalai-
nenseurakunta.fi/toiminta/
musiikki/kuorot

”Laulu mielet 
nuorentaa...”

Johannakuoro

Pitkänsillankatu 20 A, Kokkola
040 5191930

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

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

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

Kampaamo Leena
Louhenkatu 3
67900 Kokkola

Tarja Leskelä
Puh. 040 739 2544

Johannakuoro kuvattuna Kokkolan kirkossa Äitienpäivänä 2015. Kuoron nykyinen johtaja on Tuula Pihlajaharju. 

Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan perustettiin syksyllä 2007 kuoro, 
jonka toiminnan tavoitteeksi asetettiin, että se tarjoaisi jo eläkeikään 
ehtineille, elämänsä varrella erilaisissa kuoroissa mukana olleille ja 
edelleen kuorolaulusta motivoituneille laulajille mahdollisuuden jatkaa 
mieluisaa harrastusta uudessa, laadukkaassa kokoonpanossa. 

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
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Vetelin Poikakuoro

www.arkman.fi puh. 040 836 5040

esim. 195/65 R15  
295 € /sarja  
asennettuna

Rengasammattilaiset palveluksessanne

KOIVUSAARI OY
Leppäojantie 5 • KANNUS • 06 8741 300

www.koivusaari.fi
avoinna ma-pe klo 8-17

®

www.lerbacka.com

Vetelin Poikakuoro
Vetelin Poikakuoro perustettiin keväällä 1985 Vetelissä Keski-Pohjanmaalla. Aluksi kuorossa 
oli noin 40 poikaa, kaikki sopraanoja ja alttoja. Vuosien varrella kuoro on kasvanut yhdeksi 
Suomen suurimmista poikakuoroista.  

Kuvateksti???????? ??????????

Nykyään kuorossa laulaa yli 40 
poikaa Halsuan, Kaustisen, Ul-
lavan  ja Vetelin kunnista. Kuo-
roa on sen perustamisesta asti 
johtanut dir.cant. Simo Kangas.

Vetelin Poikakuoro on osal-
listunut useisiin valtakunnalli-
siin ja kansainvälisiin kuorota-
pahtumiin. Vuonna 1990 kuoro 
voitti sarjansa kuorokilpailus-
sa Lahdessa. Poikakuoron Mies-
kuoro kilpaili Tampereen Sävel 
-tapahtumassa vuonna 1997 
saavuttaen tunnustuksena kak-

si hopealeimaa. Vuotta myö-
hemmin mieskuoro voitti oman 
sarjansa Roomassa pidetyssä 
Giovanni Pierluigi Da Palestri-
na -nimeä kantavassa sakraali-
musiikin kilpailussa. Lisäksi Ve-
telin Poikakuoro on osallistunut 
Saksassa 1996 Itämerenmai-
den kuorofestivaaleille Suomen 
edustajana. Kuoro on myös lau-
lanut tunnusmusiikin Holly-
woodissa tehtyyn maailman-
laajuiseen televisio-ohjelmaan 
Children of the World.  

Kuoro on konsertoinut  
Ruotsissa, Tanskassa ja Saksas-
sa, Norjassa,  entisessä Tshek-
koslovakiassa ja Itävallassa,  
Yhdysvalloissa sekä Italiassa. 
Vuonna 2000 kuoro esiintyi EX-
PO 2000 -maailmannäyttelyssä 
Hannoverissa ja Brysselissä Eu-
roparlamentissa. Vuonna 2002 
ja 2015 kuoro teki konsertti-
matkan Prahaan,  Budapestiin 
ja Wieniin. 

Joulukuussa 2005 kuoro  lau-
loi  Roomassa Suomen suur-

lähetystön itsenäisyyspäivän 
juhlamessussa sekä kirkkokon-
sertissa. Samalla matkalla Vete-
lin Poikakuoro esiintyi paavin 
vastaanotolla Vatikaanin au-
kiolla yli kymmentuhatpäisel-
le yleisölle laulaen Sibeliuksen 
Finlandian. Kiitokseksi paavi 
kätteli jokaista poikaa.

Suomi Finland 100 – juhla-
vuonna kuoro pitää juhlakon-
sertin äitienpäivänä Vetelin kir-
kossa. Saman konsertin, joka 
sisältää vanhoja koululauluja, 

kansanlauluja ja isänmaallisia 
lauluja, kuoro tallentaa DVD:lle 
kuvitettuna luontokuvin. Kuo-
ro osallistuu myös 26.8.2017 
Salamajärven luonnonpuis-
tossa järjestettävään Suomi 
100-vuotta konserttiin.

  SIMO KANGAS

Suomi Finland 100 

– juhlavuonna 

kuoro pitää 

juhlakonsertin 

äitienpäivänä 

Vetelin kirkossa.

Kallentorin apteekki
Pitkänsillankatu 15-17
67100 Kokkola
puh. 06-824 1712

Koivuhaan sivuapteekki
puh. 06-822 6019
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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

Kokkolan Naislaulajat

www.pohjolanmatka.fi 

Tilausajot & matkapalvelut 
- laadukkaasti ja ammattitaidolla

Hyvää matkaa!

Ihmisen hoitamista ammattitaidolla ja sydämellä

www.kphoi.fi

Tarjoamme monipuolisia ja joustavia hoitopalveluja:
- vaikeasti sairaiden ja vammaisten lasten kotihoito

- ikäihmisten koti- ja laitoshoito
- ateriapalvelut hoidon yhteydessä

Kotihoito  *  Hoito-osasto Kotipolku  *  Karelia-koti

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

Kalustetukku.fi

KUVA: TEIJA TUUNILA

Kokkolan Naislaulajat
Tämä toimintavuosi on Kokkolan Naislaulajien 36. vuosi. 
Hyvän/haasteellisen suunnan keväälle ja koko vuodellekin olemme 
saaneet taiteellisen johtajamme, musiikkipedagogi Pauliina Virkkalan 
opinnäytetyöstä, jonka hän teki Kokkolan Naislaulajista.

Opinnäytetyöhön liittyvässä 
kyselyssä nousi esiin asioita/toi-
veita, joita nyt pyrimme toteut-
tamaan monipuolisella harjoit-
telulla, unohtamatta mukavaa 
yhdessäoloa. Meille kuorolau-
lu on tärkeä vapaa- ajan toimin-
ta, joka antaa hengähdystau-
on arkirutiinien keskelle. Halu 
kehittyä laulajana, laulamisen 
ilo ja innostus yhdessä tekemi-
seen antavat pohjan kuorohar-
rastukselle.

Suomi 100 v. näkyy ohjel-
mistossamme. Mukana perin-
teistä, suomalaista naiskuoro-
musiikkia, kansanlauluja, tan-
goja ja myös uusi, kuorokap-
pale, joka sai meidät hankki-
maan myös kuoromaskotin; 
sinivalkoisen keppihevosen, 

joka matkaa kanssamme ke-
vään ja tulevan vuoden kuo-
rohaasteisiin. Kokkolalainen 
PaaPii on suunnitellut meil-
le uuden, suomalaiseen ma-
kuun ja väriin sopivan esiinty-
misasun.

Marita Kaakinen on säveltä-
nyt ja yhdessä Raija Joentaka-
sen kanssa myös sanoittanut 
uuden kuorokappaleen Lap-
seni ja keppihevonen. Se on 
osin 5-ääninen sävellys, jos-
sa yhdistyvät erilaiset rytmit/
tunnelmat, esityskielenä suo-
mi, ruotsi, saksa ja englanti. 
Tällä sävellyksellä kilpailem-
me Itävallassa. Matkustamme 
14.6.2017 Linziin, jossa on 6. 
Kansainvälinen Anton Bruck-
ner kuorokilpailu- ja festivaa-

litapahtuma. Kilpailussa esiin-
nymme 15 min. ajan, tavoit-
teena mahdollisimman hyvä 
sijoitus, siinä on haastetta ker-
rakseen. 

Kappale Lapseni ja keppi-
hevonen saa ensiesityksen-
sä Vappukonsertissamme 
30.4.2017, luonnollisesti myös 
kuvassa oleva, Raija Joenta-
kasen tekemä keppihevonen 
iloitsee kanssamme.

Kuoroyhteistyö jatkuu Kok-
kolan Lauluveikkojen, Sulaso-
lin Keski- Pohjanmaan piirin 
ja Kokkolan seudun opiston 
kuorojen kanssa. Laulurikasta 
toimintavuotta ja Onnea Suo-
mi 100 v. hengessä kaikille.

  MARIA VIITASALO

Marita Kaakinen 

on säveltänyt ja 

yhdessä Raija 

Joentakasen 

kanssa myös 

sanoittanut uuden 

kuorokappaleen 

Lapseni ja 

keppihevonen. 

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
Arto Alapiha 044 725 0820
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Lauluveikot oli mukana konsertin teeman mukaisella ohjelmalla. Saimme 
myös yhdessä Ykspihlajan Työväen Soittajien kanssa esittää Timo 
Forströmin säveltämän upean ja maagisenkin ”Sons of the midnight sun”. 
Juhlan päätti yhteisesti laulettu ja soitettu Finlandia hymni.

Nyt kalenterit esiin ja merkitsemään ylös viikonloppu 5.-7.5., 
sillä silloin Ykspihlajan toimitalolla VoxPihlajan ja Ykspihlajan 
Työväen Soittajien uusin yhteisprojekti saa ensiesityksensä. Tätä 
aikamatkaa keskivertomiehen elämään Leevi & The Leavingsin 
musiikin matkassa ei kannata ohittaa. Leevi & The Leavingsin 
musiikki on taustoittanut suomalaista mielenmaisemaa jo 
vuodesta 1978. Biisit tuovat väistämättä mieleen tunteita ja 
tapahtumia omankin elämän varrelta. 

Suomi 100-juhlavuonna on 
luontevaa katsoa uusimmas-
sa produktiossamme mahdol-
lisimman lähelle. Kuoro- ja pu-
hallinmusiikin lisäksi produk-
tio tarjoaa tarinaa draaman ja 
valokuvien muodossa. Mitä 
on keskivertomiehen elämä 
tilastollisesti tai kodin ikku-
nasta sisään kurkistaessa? Mi-
kä eri vuosikymmeniä yhdis-
tää? Niin, keskivertomies on 
kunnollinen, kova tekemään 
työtä ja haluaa hyvää perheel-
leen. Elämä on kuitenkin yh-
tälö, joka heittelee myös kes-
kivertomiestä merkillisiin ti-
lanteisiin, ja muuttuva tekijä 
voi tulla mistä suuntaa tahan-
sa. Olkoon produktio oodi ta-
valliselle miehelle ja ihmetys 
elämälle. Kokonaisuutta joh-
taa Esko Eirola vastaten koko-
naisuudesta sovituksineen, 
kuoron sekä soittajien harjoit-
tamisesta. Draamallisesta oh-
jauksesta vastaa Niina Hei-
nonen.

Ykspihlaja on Kokkolassa 
kaupunginosa, jossa kulttuuri 
kuplii ja ilmapiiri antaa luvan 
omien polkujen etsimiseen. 
Toimitalolla kulttuurista hen-
gittävät mm. 110-vuotias Yks-
pihlajan Työväen Näyttämö, 
lähes sata-vuotias Ykspihlajan 

Työväen Soittajat ja nuorim-
maisena luovaa virtaa täyn-
nä oleva tokaluokkalainen: 
VoxPihlaja 8-vuotta! VoxPihla-
ja koostuu kuorolauluun hu-
rahtaneista harrastajista, joil-
la on onni harjoitella ja kehit-
tyä huippuohjauksessa vuo-
si toisensa jälkeen. Kuoro on 
osa Ykspihlajan Työväen Näyt-
tämöä, jolloin draamallinen 

ulottuvuus on luonnollinen 
osa toimintaa. Kuten etuliite 
”Vox” antaa ymmärtää, antaa 
musiikin mennä jalan alle. Pi-
an nähdään!

  EEVA-LIISA KIISKILÄ

VoxPihlaja

VoxPihlajan 
hatunnosto Leevi 
& The Leavingssille

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
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WORKING
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JAPA 355 TR

HINNAT VOIMASSA 2.–25.3.2015
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 31.5.2017 SAAKKA

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

Isokatu 4 | Kokkola
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ROSSON  
UUSITTU RUOKALISTA

Tervetuloa! 

XIX Kokkolan Talviharmonikka 
Yhdessä - Tillsammans konsertti 12.2.2017

KUVA: ANNE YRJÄNÄ
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Siinä tämän vuoden teema, kun lähdettiin rakentamaan Lauluyhtye 
I.S.K.U.:n uutta laulukautta. Ystävänpäivänä 14.2. olimme jälleen saaneet 
kunnian olla mukana kolmatta kertaa Talviharmonikka-tapahtumassa, 
ja jo toisena vuotena perätysten. 

Idea konsertista ja konsert-
tipaikasta tuli tietysti Raimo 
Vertaisen ehtymättömästä 
ideapankista. Tarkoitus oli esit-
tää Suomen juhlavuoteen liit-
tyen kotimaista musiikkia ja 
kotimaisia runoja ja tietysti 
mukana piti olla vielä harmo-
nikkakin. Sovittiin, että I.S.K.U. 
hoitaisi laulupuolen ja lausun-
taryhmä HeLiKat runopuolen. 
Viime vuotiseen tapaan säes-
täjäksi harmonikkaan saim-
me Mervi Myllykankaan. Kon-
serttipaikka oli muhinut Rai-
mon mielessä jo pitkään ja nyt 
oli aika se myös toteuttaa. Mi-
käs sen parempi paikka järjes-
tää sohvakonserttia, kuin mei-

dän nimikaima huonekaluliike 
ISKU. Pehmeitä sohvia ja noja-
tuoleja iso sali pullollaan. Mie-
leenpainuva konserttihan siitä 
tulikin, niin meidän esiintyji-
en, kuin varmasti myös yleisön 
mielestä. ”Ikinä ennen kon-
sertissa ei ole ollut näin hyvää 
tuolia” oli eräskin yleisön kom-
mentti.

Vuosi 2017 on siis myös 
I.S.K.U.:n kymmenvuotisjuh-
lavuosi ja tarkoitus on tietys-
ti pitää myös juhlakonsert-
ti. Paikka ja päivämääräkin on 
jo lyöty lukkoon eli laittakaa-
han päivämäärä 7.10.2017 ja 
konservatorion iso sali ylös ka-
lentereihinne. Uutta materi-

aalia on jo alettu kovasti tree-
naamaan ja mukaan tulee var-
maan myös parhaita paloja 
kymmenvuotisen matkan var-
relta. Suomen juhlavuosi kuu-
luu tietysti myös konsertissa. 
Kaikkea kivaa ei tietysti vielä 
paljasteta, vaan se pitää tulla 
paikan päälle katsomaan.

Loppuvuodesta 2016 saim-
me olla taas mukana Yhtyei-
den joulukonsertissa, mikä jär-
jestettiin toistamiseen Kokko-
lan kirkossa ja joka todennä-
köisesti järjestetään myös en-
si jouluna. Se oli jälleen kiva 
ja lämminhenkinen jouluno-
dotustapahtuma, mihin kuu-
lijakuntakin on jo kivasti tien-

sä löytänyt. Siinä neljä pie-
nempää ja erilaista laulupo-
rukkaa esittää jouluun liitty-
viä tai ainakin joulun mieleen 
tuovia kappaleita. Muutamia 
muitakin pienempiä keikko-
ja I.S.K.U.:lla on vuoden aika-
na ollut ja tulee olemaan mut-
ta pääpaino on nyt tuolla juh-
lakonsertilla ja siihen tähdä-
tään hymy huulilla ja suurel-
la innolla. Tervetuloa vain ja-
kamaan laulamisen iloa ja rie-
mua kanssamme.

Kevätterveisin

  LAULUYHTYE I.S.K.U.  

Lauluyhtye I.S.K.U.  

Suomi 100 - I.S.K.U. 10

    +
 358 (0)6 824 1000

                   www.hotelkokkola.fi

Rantakatu 14, 67100 Kokkola

KOKKOLAN ALUETAK
S
I • 0

4
4
 0

5
6
 8886  

 KOKKOLAN ALUETA
K
S
I 
• 

0
4
4
 0

5
6
 8

88
7 

  

KOKKOLAN ALUETAK
S
I • 0

4
4
 0

5
6
 8886  

 KOKKOLAN ALUETA
K
S
I 
• 

0
4
4
 0

5
6
 8

88
7 

  

POWER KOKKOLA - Heinolankaari 1

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

Vuosi 2017 

on siis myös 

I.S.K.U.:n 

kymmenvuotis-

juhlavuosi 

ja tarkoitus 

on tietysti 

pitää myös 

juhlakonsertti. 

Suomi 100, I.S.K.U. 10. 

I.S.K.U. ISKUssa ja yleisö kaupungin pehmeimmillä konsertti istuimilla.
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Kevään ja 

kesän juhliin!

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 bizhub C258 -värimonitoimijärjestelmään

Suomen ja Euroopan myydyin nelivärijärjestelmä  vuonna 2016!*

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

* bizhub C258 -nelivärijärjestelmä oli eniten Suomessa sekä Euroopassa myyty laitemalli (Lähde: Infosource, Full Year 2016, MFP devices)

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy  |  KAMPANJATARJOUS 30.6.2017 asti

Vaihda Konica Minoltan 
bizhub C258 
-värimonitoimijärjestelmään

bizhub C258 -värimonitoimilaite tarjoaa 
erinomaiset tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja 
faksitoiminnot sekä niiden ohjauksen 
värikosketusnäytöltä, jossa kaikki valikot ja 
tilailmoitukset ovat helposti luettavissa ja 
hallittavissa. Tehokkaat tietoturvaominaisuudet 
varmistavat luottamuksellisten tietojen ja 
dokumenttien salassapysymisen. Laitteen 
uusimmat vihreät teknologiat pienentävät 
käyttökustannuksia - näin säästät ympäristöä ja 
rahaa.

Konica Minolta bizhub C258 oli Suomen 
ja Euroopan myydyin A3-monitoimilaite 
vuonna 2016* - hyödynnä tarjouksemme 
ja hanki menestysmalli nyt 
Konttoripisteeltä.
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