Kevään Ääniä

KESKI-POHJANMAAN
KONSERVATORION sali,
KOKKOLA
La 4.5.2019
KLO 17.00 JA 19.00
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KOKKOLAN LAULUVEIKOT
HEHKU ENSEMBLE
SENIORIKUORO
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Kulttuurin
nettohinta?

Johtaa: Mari Sillanpää, EMMA RÄIHÄLÄ
Säestys: LEENA PEKKARINEN, piano
Liput: ennakkoON 15 €, ovelta 20 €
LIPUN HINTAAN SISÄLTYY: KAHVITARJOILU KLO 18–19.00
Ennakkovaraukset ja myynti:
myynti@kokkolanlauluveikot.fi
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Suomalainen
mieskuorolaulu
200 v.

Kokkolan Lauluveikot ry • www.kokkolanlauluveikot.fi

FRISTYLE

KUOROMUSIIKIN VANKKUMATON ÄÄNENKANNATTAJA • 75. vuosikerta • Kevät 2019
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Kuoro
Kokkola400
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SULASOL - Suomen
Laulajain ja
Soittajain Liitto
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Taiteellisen
johtajan terveiset

V

uosi sitten vietettiin pyöreitä vuosia, kun Lauluveikot
juhlistivat 90-vuotista taivaltaan kevätkonsertissaan.
Tuo ikä ei tunnu, ei näy, eikä kuulu kuorossa, vaan
vauhti paremminkin kiihtyy koko ajan.
Joka viikkoisten harjoitusten lisäksi kuoro keikkailee ja konsertoi ahkerasti sekä koko kuoron voimin että pienemmillä
ryhmillä. Täytyy kerrassaan ihailla tuota reilun kolmenkymmenen hengen miesporukkaa, joka viikosta toiseen jaksaa ja haluaa kokoontua yhteen ja kehittää oma laulullista osaamistaan. Lyhyelläkin varoitusajalla he ovat valmiita kuin partiopojat edustamaan kuoroa erinäisissä tilaisuuksissa. Hyvä yhteishenki on helppo aistia, ja se jos mikä saa aikaan
sen, että laulajat sitoutuvat harrastukseensa. Kuorolaulu on joukkuelaji, se vaatii jokaisen laulajan sitoutumisen, panostuksen, aktiivisen osallistumisen. Tämä sitoutunut joukko on saanut aikaiseksi myös sen, että
allekirjoittanut on ollut osa porukkaa jo 11 vuotta ja matka sen kun jatkuu. Vahva joukkuehenki on ollut käsinkosketeltavissa myös lähiaikojen suurten menetysten äärellä, kun olemme joutuneet saattelemaan
useampia rakkaita laulajaveljiä yläkerran laulukuoroon. Lämmöllä heitä
kaikkia muistelemme.
Maaliskuussa olin Mieskuoroliiton kutsumana Seinäjoella kouluttamassa alueen mieskuorolaisia. Ylpeänä sai olla, kun yli viidenkymmenen
mieskuorolaisen joukossa omia kuorolaisiakin oli toistakymmentä. Parasta palautetta oli, kun eräs laulaja tokaisi jo puolessa välissä viikonloppua, että "Kyllä oli hyvä, että lähdettiin". Nämä on juuri niitä yhteishenkeä lujittavia asioita, kun välillä lähdetään pois kotoa ja lauletaan yhteisvoimin niin maan perusteellisesti. Toki näihin tilanteisiin saattaa liittyä
hieman myös huumoria, naurua ja illanviettoa.
Lauluveikkojen kuluvaan vuoteen on mahtunut siis jälleen kerran runsaasti stemmojen opettelua, kärsivällisyyttä, lukemattomia toistoja, yhteen hiomista, onnistumisia, naurua, pidron peluuta, kahden eri konserttiohjelman valmistamista, makkarailtoja, lähialueella matkustelua...
Kaiken tämän lisäksi katseita on suunnattu myös keväällä 2020 järjestettävää Madetoja mieskuorokilpailua kohti. Se tietää sitä, että kova työnteko tulee jatkumaan!
MARI SILLANPÄÄ

Keväisiä ääniä
Huhtikuun toinen päivä on aurinkoinen. Kevään
merkit ilmassa lintujen ruokintapaikalla suorastaan kuhisee erilaisia kevään tuojia, erilaiset tiaiset, punatulkut heleän punaisina, urpiaiset matkallaan pohjoiseen, joutsenparvet lentämässä
kohti pohjoista trumpettejaan soittaen ja lumisesta metsästä kuuluu kevään ensimmäisten peipposten viserrys. Kolmivuotias tyttärenpoika leikkii pihalla, kaivaa innokkaana paljastunutta hiekkaa ja välillä laskee pulkalla. Kevään valoisuus, elämänilo ja tulevan kesän odotus on käsin kosketeltavasti läsnä.
Kuorolaulun harrastaja haluaa keväällä tuoda
muidenkin kuultavaksi talven työnteon tulokset.
Koko talvi on harjoiteltu ahkerasti sekä koko kuorona että pienemmissäkin ryhmissä, on käyty harjoittelemassa myös muiden kuorojen laulajien
kanssa. Harjoittelu on kuorolaisen elämän arkista juhlaa, jonka konserttitilaisuus kruunaa. Yhdessä olo, uusien stemmojen oppiminen ja eri äänten
yhteensovittamisesta syntyvä sointuva musiikki
ovat asioita, jotka tuovat elämään sisältöä ja iloa
ja ovat samalla tutkitusti hyväksi ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.
Tulevana vuotena Kokkola täyttää 400 vuotta.
Musiikilla on ollut tärkeä osa ehkä tunnetuimman
kokkolalaisen elämässä jo yli 200 vuotta sitten. On
luontevaa, että musiikilla ja laululla on oma tärkeä osansa Viulu-Pohjanmaan pääkaupungin juhliessa merkkivuottaan. Kokkolan Lauluveikot tulee tulevana keväänä osallistumaan myös Madetoja – kuorokilpailuun Helsingissä. Kuluneen talven-
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kin työ tähtää kevätkonsertin ohella myös tähän
tavoitteeseen.
Kiitän kuluneesta talvesta johtajiamme ja kaikkia laulajaveljiä. Uusi laulukausi alkaa taas kesän
jälkeen. Jokainen laulusta kiinnostunut mies on
tervetullut mukaan laulamaan mukavaan reipashenkiseen miesjoukkoon, jolla on kevättä rinnassa
ympäri vuoden.
H
 ANNU PAJUNPÄÄ 			
Lauluveikkojen puheenjohtaja

Kevään Ääniä
KUOROMUSIIKIN
ÄÄNENKANNATTAJA
75. VUOSIKERTA
JULKAISIJA
Kokkolan Lauluveikot ry
www.kokkolanlauluveikot.fi
TOIMITUSKUNTA
Hannu Teirikangas
Markku Kallvikbacka
Asko Syrjälä
Hannu Pajunpää
Erkki Koittola
PAINOSMÄÄRÄ
25 000 kpl
TAITTO
Kaj Frilund, Oy Fristyle Ab
PAINOPAIKKA
Botnia Print
LEHDEN JAKELU
Kokkolan Jakelu Oy
JAKELUALUE
Jaetaan jokaiseen kotiin
Suur-Kokkolan alueella sekä osaan
Perhonjokilaaksoa.
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Kulttuurin nettohinta?
Inhimillisessä elämässä on paljon asioita, joiden hintalapun kirjoittamisessa on ongelmia. Mikä on elämän hinta,
mikä lapsen hinta, mikä on työttömyyden hinta, mikä on syrjäytymisen hinta jne? Ongelmana on yksinkertaisesti
se, ettei tiedetä kaikkia hintaan vaikuttavia tekijöitä, tai ei osata laskea niiden
tuottovaikutuksia rahassa. Kulttuurin
merkitystä ihmisen hyvinvoinnissa ei
kuitenkaan ole koskaan kiistetty.
Taloustieteen professori Sixten
Korkman kirjoitti Helsingin Sanomissa 19.2.19 (Kulttuurin arvo on mittaamaton) tästä samasta aiheesta. Hän,
kuten muutkin, laskevat kulttuuriin
kuvataiteen, musiikin, tanssin, teatterin ja kirjallisuuden. Hänen mukaansa siihen kuuluvat myös arvot ja uskomukset sekä käyttäytymistä ohjaavat normit.
Korkman jatkaa: ”Talouden kannalta voi kovasti pelkistäen tehdä eroa
populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin välille. Ensin mainittu on osa ”luovaa taloutta”, joka usein on kannattavaa elinkeinotoimintaa. Jälkimmäisen taloudelliset reunaehdot ovat vaikeampia.
Yksityisten mesenaattien puutteessa
kulttuuripalveluja voivat rahoittaa joko
kuluttajat maksamalla niistä tai julkinen valta tukemalla niitä. Julkinen tuki on kuitenkin rajallista ja siitä kilpailee monta ottajaa. Pitäisikö julkista tukea lisätä? Mitkä ovat perustelut julkisen vallan kulttuurille maksamalle tuelle, jota alan toimijat kovasti toivovat
kasvatettavan?”
Edelleen Korkman sanoo: ”Kulttuuripalvelujen tarjonta on osa sitä ympäristöä tai infraa, joka osaltaan vaikuttaa turismiin ja kansainvälisten yritysten sijaintipäätöksiin. Helsingin päättäjien kannattaa tukea kulttuuria, koska
sen tarjonta lisää vetovoimaa. Tämä on

välineellinen ja kaupallinen perustelu
kulttuurin tukemiselle.
Musiikilla ja muilla kulttuuripalveluilla on myönteisiä vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin.
Kulttuuripalvelut antavat ihmisille yhteisiä kokemuksia, mikä tukee yhteisöllisyyttä. Viihtyvyyttä yhteiskunnassa tukee myös korkeatasoinen arkki-

Kulttuuria täytyy
ylläpitää, monipuolistaa ja tukea
tehtuuri. Kirjallisuus ja teatteri edistävät empatiaa, ihmisten kykyä ymmärtää toisiaan.”
Ei Korkmankaan osaa sanoa esimerkiksi mikä on yhteisöllisyyden lisääntymisen määrä tai eurohinta. Voisi sanoa, että yhteiskunnassa on paljon
ikään kuin korkeita panostuksia, mutta tuottoja ja vaikuttavuutta on mahdoton määrittää. Osa kulttuurin tuomasta tuotosta koetaan yhteisöllisesti, osa yksilöllisesti. Osa koetaan viihtyvyyden lisääntymisenä, osa lisääntyvänä hyvinvointina. Sitä kuitenkin voidaan vain arvailla kuinka paljon kulttuuri ennaltaehkäisevänä panostuksena voisi mahdollisesti tuottaa. Päivä
pois erikoissairaanhoidossa tuottaisi
noin 300-tuhansia €/vrk.
Kulttuurityön tuotoksista voi nauttia
useimmiten ostamalla lipun tai osallistumalla tuottamiseen itse. Kulttuurin kuluttajaksi pitää kasvaa. Monesti kasvatus lähtee kouluista, kerhoista,
eläkeläistoiminnasta jne., mutta etenkin kotoa.

Keski-Pohjanmaalla on vilkas kulttuuritoiminta. Musiikilla on korostunut
asema. Kulttuuria täytyy ylläpitää, monipuolistaa ja tukea. Päättäjien kannattaa Korkmanin sanoin tukea kulttuuria ja kulttuurikoulutusta vetovoiman
ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Voi kysyä
jäikö Hymyilevä mies -elokuvan noste alueellamme käyttämättä tai oliko
oopperan tuen pienentäminen järkevää? Pietarsaari älysi pelastaa teatterialan ruotsinkielisen koulutuksen. Siitä
hyötyy myös suomenkieliset.
Rajanveto julkisesti ja kaupallisesti järjestetyn kulttuuritarjonnan välillä tulisi häivyttää informoinnissa mm.
kuntien palvelusivuilla.
Kulttuurin nettohintalappu voi olla positiivisempi kuin uskotaankaan.
Tarkkaa lukua ei koskaan pystytä laskemaan. Tunteita, hyvää oloa, elämänhalua tai elinvoiman saamista ei voi hinnoitella; kulttuurin arvo on mittaamatonta.
Nauti siis mittaamattomasti kulttuurin arvokkaista tuotteista!

PRISMA KOKKOLA
PRISMA KOKKOLA

ma-la 8-22, su 10-22
ma-la 8-22, su 10-22

 ENTTI SILVENNOINEN
P
Keski-Pohjanmaan kulttuuriliiton pj.

Kodin Terra Kokkola
Kodin Terra Kokkola

Heinolankaari 4, 67600 Kokkola, puh. 020 780 8700
Heinolankaari
4, 67600
Kokkola,
020 780 8700
AVOINNA MA-PE:
07.00-21.00
LA:puh.
08.00-18.00
SU: 10.00-18.00
AVOINNA MA-PE: 07.00-21.00 LA: 08.00-18.00 SU: 10.00-18.00

VÄLITÄMME PALJON JA HYVIN!
www.asuntobjorndahl.ﬁ

010 4402600

Välityspalkkio 4,96% tai sop. mukaan

International transports and logistic solutions.

Suomen Mieskuoroliiton merkkilaulutreenit Seinäjoella 23. ja 24.3.2019 Mari Sillanpään johdolla.

Tel 020 777 111 | www.batru.fi | Member of the KWH Group
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Metals for modern life

Tili-ja Yrityspalvelu T.Maunumäki Ky
Pitkänsillankatu 21 L8(Kokkola)
Kälviäntie 35 (Kälviä)
info@tilikolmio.fi
0400 264217
www.tilikolmio.fi

KOKKOLAN LUKKO OY
Rantakatu 12
67100 Kokkola
06 831 4372

Lauluyhtye I.S.K.U. vuosimallia 2019 vasemmalta Eeva-Liisa Luomala, Mervi Myllykangas, Marit Hänninen,
Harri Karvonen, Kari Kalliokoski, taiteellinen johtaja Pauliina Rintala, Mika Mikkola, Sami Leppilampi,
Tarja Pakkala, Teija Tuunila ja Heidi Pokela. Kuvasta puuttuu Marja Haanpää.

Saksalainen gospelkuoro
vierailulle Kokkolaan
Saksasta, Kokkolan ystävyyskaupungista, Ratingenista saapuu elokuussa
yli 30-henkinen gospelkuoro Singing Westside (perustettu 2001) vierailulle
Kokkolaan. Vierailun isäntänä toimii Lauluyhtye I.S.K.U. ja mukana järjestelyissä
ovat myös mm. Kokkolan kaupunki, seurakuntayhtymä sekä konservatorio.

www.jakobetoni.fi

Prismantie 1, 67700 Kokkola
p. 823 4300

Vierailu ajoittuu venetsialaisviikonloppuun ja vierailun päättää sunnuntaina
järjestettävä yhteiskonsertti Kokkolan kirkossa. Ohjelmistossa kuullaan mm.
gospelhenkinen suurteos Magnificat, jossa lavalla
on samanaikaisesti Singing
Westside, I.S.K.U., sekä konservatorion opiskelijoista
koostuva orkesteri. Teos itsessään kestää vajaat puoli tuntia ja koostuu useasta
erilaisesta osiosta, sooloista ja kuoro-osuuksista. Teos
on I.S.K.U.lle uusi kokemus,
eikä tällaista ole tiettävästi Kokkolassa ennen kuultu.
Lisäksi konsertissa kuullaan
molempien kuorojen omia
lauluja ja muutama yhteinen kappale.
Saksalaisen kuoron vierailua Kokkolaan on suunniteltu jo pitkään ja se on
vastavierailu Lauluyhtye
I.S.K.U.:n vierailulle Ratingeniin. Kesällä 2012 olimme edellisen kerran esiintymässä Ratingenissa. Ratingenin ev.lut. seurakunnan kanttori Martin Hanke
oli kuullut I.S.K.U.a ja hän
kutsui meidät heti seuraavan vuoden 2013 jouluna
tutustumaan johtamaan-

Singing Westside -gospelkuoro ja I.S.K.U. yhteisharjoituksissa Martin Hanken johdolla
Ratingenissa joulukuussa 2013.

sa Singing Westside gospelkuoroon, heidän harjoituksiinsa ja laulamaan joululauluja kirkon yökonserttiin.
Tämä Nacht der Musik -tapahtuma kesti iltakuudesta aina pitkälle yöhön asti,
viimeiset esitykset kuultiin
klo 03.00. Tilaisuudessa oli
varattu eri esityksille aikaa
puoli tuntia, tosin I.S.K.U.lle
oli varattu tunti ja vielä par-

haaseen aikaan eli klo 21.00.
Vierailun ajankohta oli Suomen itsenäisyyspäivä, joten
meidän osuutemme kuului
tietysti lopettaa Finlandiahymniin.
Tänä vuonna vietetään
Kokkolan ja Ratingenin ystävyyskaupunkitoiminnan
30-vuotisjuhlavuotta, joten
vierailu on siitäkin syystä ainutlaatuinen. Laittakaahan

kalentereihinne jo päivämäärä 1.9.2019 ja suunnaksi silloin iltapäivällä Kokkolan kirkko.
			
Teksti K
 ARI KALLIOKOSKI
Kuvat TEIJA TUUNILA
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Suomalainen mieskuorolaulu 200 vuotta
150 kuoroa, 5000 aktiivista laulajaa, 750 konserttia ja 150 000 kuulijaa
Kun suomalainen mieskuorolaulu tänä vuonna juhlii
200-vuotisjuhlavuottaan, on
kyse merkittävästä kulttuurihistoriallisesta tapahtumasta. Mieskuorolaulu voi monella tavoin hyvin. Traditiot ovat vahvat ja moni kuoro, ylioppilaskuorot kärjessä,
kehittää ja uudistaa jatkuvasti mieskuorolaulua ja koko kuorokenttää musiikillisesti. Jatkuvasti syntyy myös
uusia kuoroja, joilla on vahva taiteellinen fokus.
Arviomme mukaan Suomessa on noin 150 mieskuoroa, joissa laulaa noin 5 000
miestä. Kuorot pitävät vuosittain noin 750 konserttia,
jotka tavoittavat noin 150
000 kuulijaa. Nämä teoreettiset luvut eivät edes sisällä
kaikkia kvartetti- ja pienryhmäesiintymisiä puhumattakaan televisiolähetyksistä, jossa yleisömäärät ovat
merkittävän korkeita. Esimerkkejä näistä ovat vaikkapa Mieskuoro Laulun Ystävien ja Naskalien esiintyminen Joulurauhan julistuksen yhteydessä Turussa tai
ylioppilaskuorojen radioidut vapunvieton ulkoilmakonsertit.
Mieskuoroilla on ollut
merkittävä asema maamme historian eri käänteissä. Mieskuorolaulu on sortovuosien, kieliriitojen, itsenäistymisen ja sotavuosien
aikana voinut laulun avulla käsitellä vaikeitakin teemoja. Mieskuorolaulu on aina puhutellut kuulijoita voimakkaasti. Lauletaan sitten
haastavaa nykymusiikkia,

perinteistä serenadia tai mitä tahansa yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavaa,
juuri mieskuoron esityksessä on tarvittavaa läpäisyvoimaa. Mieskuorolaulu resonoi kuulijassa poikkeuksellisella tavalla vielä tänäkin
päivänä.
Juhlavuosi näkyy monella tapaa vuonna 2019, kun
Suomen Mieskuoroliitto ja
Finlands svenska manssångarförbund yhteisvoimin
kutsuvat maan kaikki mieskuorot osallistumaan juhlallisuuksiin.
• Juhlavuoden kunniaksi järjestetään kaksi ainutlaatuista juhlakonserttia, joissa esiintyy omilla osuuksillaan maamme eturivin
mieskuoroja. Turun Konserttitalossa 7.5.2019 esiintyvät Mieskuoro Laulajat
(1909), Turun NMKY:n Mieskuoro Naskalit (1919), Wa-

sa Sångargille (1930), Mariehamnskvartetten (1936),
Brahe Djäknar (1937), Porin
Mies-Laulu (1919) ja Mieskuoro Euga (2011). Helsingin Musiikkitalon konsertissa 14.5.2019 esiintyvät
Akademiska Sångföreningen (1838), Sällskapet MM
(1878), Ylioppilaskunnan
Laulajat (1883), Polyteknikkojen Kuoro (1900), LauluMiehet (1914), Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat (1949), Manifestum (2010) ja Suomen
Mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton Miehet (2017).
Molemmat konsertit päättyvät Maamme-laulun,
Suomen laulun ja Finlandia-hymnin yhteisesityksiin. Konserttiliput ovat jo
myynnissä.
• Juhlavuodella on oma
verkkosivusto www.
mk200.fi, jossa on artikkeleita, uutisia ja vuoden

mieskuorokonsertteja sisältävä kalenteri. Juhlavuosi näkyy myös Facebookissa @MK200fi. Maan kaikki mieskuorot voivat sen lisäksi käyttää juhlavuoden
visuaalista materiaalia konserteissaan ja tapahtumissaan.
• Verkkosivustolla on myös
menneiden 200 vuoden tiivistetty historiikki, joka käsittelee mieskuorolaulun
tärkeitä tapahtumia ja virstanpylväitä sekä suomenettä ruotsinkielisessä mieskuorotoiminnassa.
• L iittojen muodostama projektiryhmä haluaa innostaa
Suomen kaikkia mieskuoroja järjestämään paikallisia tai alueellisia, myös kieli- ja liittorajoja ylittäviä yhteiskonsertteja.

Oy
Tuulilasit - Vahaukset - Pesut - Kiillotukset

UUSI OSOITE INDOLANTIE 23 (ENT. AUTOMAALAAMO LEPPÄKARI)
Seuraa meitä Facebookissa:

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

/ Kokkolan autofiksaus

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

Tervetuloa
vieraaksemme

Suomalainen mieskuorolaulu 200 vuotta (MK200)
-juhlavuoden suojelija on
tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Tasavallan presidentin
juhlavuoden tervehdys on
julkaistu mk200.fi-verkkosivuilla.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Suomalainen mieskuorolaulu 200 vuotta -projektipäällikkö Jan Salvén: jan.salven@gmail.com, puh. 050
555 7756 Suomen Mieskuoroliiton toiminnanjohtaja Aino Herranen: toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi, puh. 010
8200 236

Tasavallan presidentin tervehdys
Vuonna 2019 juhlitaan korkeasta tasostaan ja monipuolisuudestaan tunnetun
suomalaisen mieskuorolaulun vaikuttavaa 200-vuotista historiaa. Merkkivuotta juhlitaan konsertein ympäri Suomea.

käänteet, kuten sortovuodet, itsenäistyminen ja sotavuodet, ovat heijastuneet kuorojen toimintaan. Laulun avulla on voitu käsitellä vaikeitakin teemoja
ja luotu uskoa tulevaan.

Maamme nykymuotoisen mieskuorolaulun katsotaan alkaneen vuonna
1819, kun J. J. Pippingsköld perusti ensimmäisen mieskuoron Turkuun. Mieskuorolaulun perinteet elävät vahvana.
Suomen vanhin yhä aktiivinen mieskuoro, Akademiska Sångföreningen
vietti juuri 180-vuotisjuhliaan. Ensimmäinen edelleen toimiva suomenkielinen kuoro, Ylioppilaskunnan Laulajat,
täytti vastikään 135 vuotta. Suomen- ja
ruotsinkielisten kuorojen aktiivinen toiminta tulee esiin myös mieskuorolaulun juhlavuoden ohjelmassa.

Kuorot ovat vuosien saatossa löytäneet
monenlaisia tapoja uudistua. Uusia
teoksia sävelletään jatkuvasti ja uusia
tyylilajeja kokeillaan. Jotkin kuorot ovat
löytäneet oman tyylinsä esimerkiksi
mieskuorolle sovitetusta kevyestä musiikista. Läpi vuosisatojen vahvana elänyt kuorolaulun sosiaalinen ulottuvuus
ja yhteisöllisyys ovat arvokkaita asioita
tänäkin päivänä.

Mieskuoron historia on monella tapaa
osa Suomen kansallisen heräämisen
historiaa. Suomen historian merkittävät

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

Onnittelen suomalaisia mieskuoroja ja
kaikkia kuorojen toiminnassa mukana olevia mieskuorolaulun 200-vuotisjuhlavuonna. Toivotan juhlavuoden tapahtumille mitä parhainta menestystä
ja yleisölle ainutlaatuisia ja vaikuttavia
hetkiä kuorotaiteen parissa!
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Kokkolan Nuorisokuoro

Kuoro tukee nuoren kasvua

- Kokkolan Nuorisokuoro juhlii ja uudistuu

Kuoronjohtaja Katriina Mathlin ohjelmiston äärellä Kokkolan nuorisokuoron kotisalissa
konservatoriolla.

Hautakiviveistämö
Kokkolassa
Uusi näyttelytilamme Laajalahdentie 22
Avoinna sopimuksen mukaan

KOKKOLAN HAUTAKIVIPALVELU OY
0400-594600 • 0400-560804 • 040-7328890
www.hautakivipalvelu.fi

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

www.jarvelan-puutarha.ﬁ

Kuoroharrastus ei ole ainoastaan musiikillisten päämäärien tavoittelua, sillä kuorossa
laulaminen tukee hyvinvointia yllättävän monella tavalla. Erityisen paljon kuorolaulun hyödyistä ehtii nauttia,
jos harrastuksen aloittaa jo
nuorena.
Kokkolassa nuorten kuoroharrastusta on ollut mahdollistamassa Kokkolan nuorisokuoro, jonka perustamisesta
on tänä vuonna kulunut 40
vuotta. Kuoro oli viime lukuvuoden tauolla, mutta nyt se
jatkaa toimintaansa löydettyään uuden johtajan.
Juhlavuoden kunniaksi entiset kuorolaiset kohtaavat
avoimissa laulajaisissa Kokkolassa 16. kesäkuuta. Lisäksi
kuoron logo ja visuaalinen ilme uudistetaan yhteistyössä
Studio Saara Santalan kanssa
tämän kevään aikana.
Nuorisokuoron uusi johtaja, musiikinopettaja ja kuoronjohtaja Katriina Mathlin,
odottaa innolla kuoron uutta alkua. Hän on itsekin laulanut Kokkolan nuorisokuorossa ja sittemmin toiminut jyväskyläläisen Vox Aurea -nuo-
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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

risokuoron äänenmuodostajana. Hän myös tietää kuorossa laulamisen hyödyistä, sillä
hän on tutkinut niitä maisterintutkielmassaan Jyväskylän
yliopistossa.
Mathlin pitää kuoron tärkeimpänä hyötynä sen vaikutusta yksilön henkiseen kasvuun ja hyvinvointiin.
”Ihmisten välinen luottamus ja hyväksytyksi tuleminen ovat sekä hyvän musiikin
että yksilön hyvinvoinnin perusedellytyksiä,” hän vertailee. Kuoronjohtajana Mathlin

KOKKOLAN
NUORISOKUORO
• Kuoro on avoin 12–19
vuotiaille tytöille ja pojille
• Syksyn ensimmäiset
harjoitukset pidetään
syyskuussa
• Ilmoittaudu mukaan tai
kysy lisää: nuorisokuoro@kpkonsa.fi
• Entisten kuorolaisten
tapahtuma Facebookissa: Kokkolan ikinuorisokuoro

aikoo pitää näistä kulmakivistä huolta.
Kuorossa vietetyt vuodet
tukevat itsetunnon rakentumista, mikä on erityisesti nuorelle tärkeää. Kuoroissa
solmitaan myös koko elämän
mittaisia ystävyyssuhteita.
Laulun hyötyjä levittääkseen Kokkolan uusi nuorisokuoro tarvitsee laulajia. Ilmoittautumisia otetaan jo
vastaan ja ensimmäiset harjoitukset järjestetään syyskuussa.
Nuorelle kuoro on verraton
paikka opetella vuorovaikutustaitoja. Toisin kuin aikuiset, nuoret toimivat koulussa ja monissa harrastuksissa
pääosin oman ikäluokkansa
kanssa.
“Kuoro on nuoren elämässä siinä mielessä erityinen
harrastus, että siellä varhaisnuoret pyrkivät yhteistä päämäärää kohti täysin tasavertaisina täysi-ikäisten kanssa,”
Mathlin muistuttaa.
Teksti LASSI PAPPINEN
Kuva HENRI MATHLIN
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Laulu-Jaakot

Grand Prix kuorokilPailu
kokkola 14.3.2020

KUTSU kaikille suomalaisille kuoroille ja kuoromuodoille
kilpailemaan 8000 € pääpalkinnosta:

“Erik FordEll Grand Prix”

- kuorokilpailu 14.3.2020 Kokkolassa

Äänitekarsinnan perusteella valitaan finaaliin 8 kuoroa.
Ilmoittautuminen ja äänitteet esikarsintaan 1.11.2019 mennessä.
Kilpailun tuomaristo:
Heikki Liimola, pj.
Thomas Caplin (Norja)
Anneli Julen
Kari Pappinen

Metsäpeuranmaan laulu Koirasalmen maastossa 26.8.2017. Valokuva P. Höri

Kilpailun säännöt ja Ilmoittautumislomake www.kpkonsa.fi

Yhteistyö on voimaa
- etenkin kuorolaulussa
Pietarsaaresta kajahtaa – Laulu-Jaakot valmistautuu parhaillaan
perinteiseen kevätkonserttiinsa, joka pidetään 13.4 Schauman-salissa.
Konserttia johtaa Johannes Ahlvik. Ohjelmisto koostuu pääasiassa perinteisistä
mieskuorolauluista, mutta
mukana on myös uutta materiaalia. Kevätkausi jatkuu
pitkälle toukokuuhun, sillä kuoro esiintyy vielä 18.5
Vaasan kuorofestareilla yhdessä Vaasan Pohjanmiesten kanssa ja ennen sitä 12.5
Äitienpäiväjuhlassa.
Laulu-Jaakot on perinteisesti pyrkinyt yhteistyöhön laulajaveljien ja -sisarten kanssa ja erityisen paljon yhteistyötä on harrastettu lähimpien mieskuorojen,
Kokkolan Lauluveikkojen ja
Jakobstads Sångarbröderien kanssa. Mitä suurempi
kuoro sen mahtavammalta
tuntuu laulaminen. Eiköhän
nytkin viritellä jotain yhteistä etenkin, kun suomalainen
mieskuorolaulu täyttää tänä
vuonna 200 vuotta.
Mainiona esimerkkinä yhteistyön voimasta on syytä muistella kahden vuoden
takaista Metsäpeuranmaan
laulu -tapahtumaa – parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Lauantaina 26.8.2017 järjestetty Metsäpeuranmaan
laulu -tapahtuma kokosi

kuorolaisten lisäksi noin viiteen sataan nousevan yleisömäärän Koirasalmelle, Salamajärven kansallispuistoon.
Perhon, Kinnulan ja Kivijärven alueille ulottuvan kansallispuiston kuorotapahtuma oli osa Luon-

Laulu-Jaakot on
perinteisesti pyrkinyt yhteistyöhön
lauluveljien ja
-sisarten kanssa
non päivänä ja Suomen
100-vuotisjuhlan hengessä
toteutettua valtakunnallista
tapahtumaa.
Kaikkiaan 11 Keski-Pohjanmaalta ja lähialueilta tullutta kuoroa esiintyivät Koirasalmella luonnon muovaamilla estradeilla pannen
parastaan, saderyöpyistä
huolimatta.
Tapahtuma aloitettiin ja
päätettiin noin 200 kuoro-

laisen yhteisesityksillä Suomen laululla ja Finlandiahymnillä. Suurkuoroa johti veteliläinen kuoronjohtaja Simo Kangas. Näiden esitysten välille mahtui värikäs
kirjo suomalaisten harrastajakuorojen intoa ja osaamista.
Järjestäjät olivat iloisesti
yllättyneitä yleisön kiinnostuksesta ja tapahtuman hyvästä hengestä, vaikka helle
ei todellakaan hellinyt esiintyjiä ja yleisöä.
- Tästä jäi todella hyvät fiilikset, Ihmiset olivat iloisella mielellä, eikä vedentulokaan tuntunut haittaavan.
Oli tosi vaikeaa arvioida yleisön ja kuluvan ruoan määrää etukäteen, mutta kaikki
riitti hyvin, kertoo tapahtuman suosioon todella tyytyväinen Koirasalmen Luontotuvan yrittäjä Maarit Kirvesmäki.
- Moni yleisöstä piti tällaista luonnonympäristöä
mahtavana juuri kuorolaululle.
Talkoohengessä toteutetun tempauksen koordinaattorina toimi mieskuoro
Laulu-Jaakot Pietarsaaresta.
- Hyvää palautetta on tullut kaikkialta. Tällainen in-

Muut kuorokokkola400 taPahtuMat
Mentori-palvelu. Tilaa oma
mentori kuorolle! KeskiPohjanmaan kuoroille ilmainen
palvelu on avoinna vuosien
2019 - 2020 ajan
”400 ääntä” / “400 röster” – konsertti 18.1.2020 juhlistaa Kokkolan
400v-juhlavuotta laululla. Marita Kaakisen uusi laaja teos pohjautuu
kansanlauluun.
”Joulun Laulujuhla” 12.12.2020 Joulun toivotuimmat laulut kajahtavat
kirkossa neliäänisinä.

nostaa varmasti ihmisiä sekä kuorolaulun että suomalaisen luonnon pariin.
Metsäpeuranmaan laulussa esiintyivät Kaustisen
Hääkuoro, Kaustisen Mieslaulajat, Keski-Pohjanmaan
Kamarikuoro, Keski-Pohjan- kuorokokkola_rondo94x263.indd
maan Maakuntakuoro, Kokkolan Naislaulajat, LauluJaakot ja Let’s Go 60’s Pietarsaaresta, Papillon-kuoro Perhosta, So Many Sisters Kokkolasta, Vetelin Mieskuoro
sekä Vetelin Poikakuoro.
Suomen laulajain ja soittajain liitto Sulasol ja Metsähallituksen luontopalvelut
toimivat tapahtuman valtakunnallisina koordinaattoreina.
Laulu-Jaakkojen uudet
web-sivut on julkaistu kuluvan laulukauden aikana. Tervetuloa tutkimaan, mitä on
meneillään ja missä kaikessa
Laulu-Jaakot on historiansa
aikana ollut mukana. Sivuilta löytyy luottamushenkilöiden nimet ja yhteyshenkilöt
Osoite on laulujaakot.fi
HANNU HEIKKILÄ ja
PENTTI HÖRI

KESKI-POHJANMAAN PIIRI

1

22.3.2019 9.17

Kallentorin apteekki
Pitkänsillankatu 15
67100 Kokkola
puh. 06-824 1712
Koivuhaan apteekki
puh. 06-822 6019
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Vetelin Mieskuoro

Vetelin Mieskuoro Karigasniemen kappelissa 2019.

Monipuolista kuorolaulua
ja virkistävää yhdessäoloa
Kuorolaulua on Vetelissä harrastettu jo 1800-luvun loppupuolella sekä mieskuoro- että sekakuorokokoonpanoilla.
Tiedetään mm., että v. 1883
Vetelissä pidetyssä maatalousnäyttelyssä esiintyi pääasiassa veteliläisistä laulajista koostunut sekakuoro. Sittemmin 1900-luvun alkupuolelta lähtien on Vetelissä ollut
lukuisia eri kuoroja ja ne ovat
esiintyneet paikallisissa juhlissa ja tapahtumissa, niin maallisissa kuin hengellisissäkin.
”Sävelten kaiku”-niminen sekakuoro osallistui nuorisoseurojen laulu- ja soittojuhliin ja
kuorokilpailuihinkin 1910-luvulla. Sekakuoron mieslaulajista erkaantunut mieskuoro
harjoitti laulua ainakin v. 1918,
mutta silloin sen toiminta jäi
lyhytaikaiseksi. Vuonna 1932
Vetelin kotiseutumuseon vihkiäisissä esiintyi yhdistetty
juhlakuoro, joka esitti kanttori Martti Lähdevirran vihkiäistilaisuutta varten säveltämän
ja opettaja Aapo Ihon sanoittaman ”Perintö” –laulun. Tästä hienosta sävelmästä sanoituksineen on sittemmin tullut
veteliläisille hyvin rakas kotiseutulaulu.
Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä Vetelissä toimi useita mieskuorokokoonpanoja,
mutta nykyisen mieskuorotoiminnan voidaan katsoa alkaneen 1970-luvun loppupuolella, kun kanttori Risto Ainali
aloitti kuoroharjoitukset ja niitä jatkoi ensimmäisen vuoden
aikana opettaja Juhani Laitala. Sen jälkeen kuoron harjoitukset siirtyivät opettaja Simo
Kankaan vastuulle ja hän joh-

ti kuoroa aina vuoteen 1998
asti. Siitä eteenpäin vuoteen
2017 saakka johtajana oli musiikin maisteri, dir.mus. Juha
Saari. Syksyllä 2017 johtajaksi palasi jälleen dir.cant. Simo
Kangas ja hän on kuoron taiteellisena johtajana edelleen
tätä kirjoitettaessa v. 2019.
Kuorokokoonpanossa laulavat miehet ovat kuluneiden runsaan 40 vuoden aikana luonnollisesti paljon vaihtuneet, vanhempia laulajia
on jäänyt ”seniorieläkkeelle”,
mutta ihan hyvin on kuoroon
tullut uusia nuoria mukaan.
Kaikkiaan kuorossa on vuosien varrella laulanut runsaat 70
miestä, tällä hetkellä aktiivisesti laulavien miesten määrä
on 25. Mieskuoromme lisäksi
Vetelissä toimii useita muitakin kuorokokoonpanoja.
Vetelin mieskuoron repertuaarissa on niin perinteisiä
mieskuorolauluja, hengellistä
musiikkia kuin myös viihteellisempää ohjelmistoa. Kuoron erikoisuus ovat sota-ajan
lauluista koostetut lavastetut
konsertit, joita kuoro on esittänyt lähes 200 kertaa vuodesta 1989 lähtien. Tämän ohjelmiston esityskuntoon saattaminen ja sitä seuranneet
ensimmäiset konsertit sattuivat otolliseen aikaan 1990-luvun taiteessa, jolloin Neuvostoliitto hajosi ja rautaesirippu
murtui. Osittain tästäkin syystä konsertit, joissa lauletaan
sekä kipeitä muistoja mieleen
tuovia kaihoisia balladeja et-

tä reippaita mieltä nostattavia
marsseja, saivat erityisen suuren suosion ympäri maata. Tähän korsulauluohjelmistoon
on harjoiteltu kolmisenkymmentä laulua ja niitä on esitetty konserteissa erilaisina yhdistelminä ja versioina. Ohjelmistossa on mm. G. Dubrianskyn Elämää juoksuhaudoissa, Kauko Käyhkön Kirje sieltä
jostain, Ragnar Nyholmin Pienet kukkivat kummut ja Las-

Kuoro voitti Sulasolin Lappeenrannan kuorokilpailujen C-sarjan
vuonna 1982
si Utsjoen Vartiossa. Sota-ajan
lauluja on nauhoitettu neljälle
eri äänitallenteelle sekä yhdelle videotallenteelle.
Kuten kaikki kuorolaulua
harrastavat tietävät, kuoroharjoituksissa ja tallenteita
tehdessä paitsi harjoitellaan
ja harjoitetaan tiukasti hyvää laulamista siihen liittyvine äänenmuodostuksineen
ja stemmojen tasapainotuksineen, siellä kukoistaa myöskin
huumorin kukka monine sutkauksineen, kaskuineen sekä alku- ja loppukevennyksi-

neen. Eräänkin kerran johtaja
ohjasi ja painotti harjoituksissa kuorolaisille: ”Muistakaa aina laulaessanne se perusasia,
että suu pitää olla auki.” Pikimmiten bassojen puolelta kuului römeä miesääni, joka kotioloihinsa viitaten totesi: ”Kyllä kai sitä avais suunsa, mutta
ko ei oo kotonaka siihen tottunu”.
Vetelin Mieskuoro on siis
jo yli 40 vuoden aikana konsertoinut ympäri maata paitsi edellä mainittua korsulauluohjelmistoa esittäen myös
hengellisiä lauluja laulaen.
Hengellisen musiikin tallenteitakin on tehty useita ja
hengellinen konserttiohjelmisto on laaja ja se on vaihdellut vuosien saatossa. Tällä hetkellä hengellisen musiikin ohjelmistossa ovat mm. H.
B. Kleinin Mun paimen Herra
on, Franz Schubertin Pyhä on
Herra, J. A. Josephsonin Kyrie
eleison sekä Piae Cantionessävelmät Ah, minkä rakkauden ja Kriste armon antaja. Tätä ohjelmistoa on esitetty lähiseudun kirkoissa ja viimeisin
konserttikiertue tehtiin maaliskuussa 2019 pohjoisen Lapin alueelle. Siellä esiinnyttiin
mm. Karigasniemen kappelissa, jossa on veteliläisen kuvataiteilijan Aimo Vähäkainun
tekemä, vaikuttava alttariteos Armon virta (katso oheinen kuva).
Perinteisiä mieskuoroille sovitettuja sekä isänmaallisia
lauluja on esitetty kotimaas-

sa monissa juhlissa niin kotipaikkakunnalla kuin muuallakin. Ehkä erikoisin esiintymistilanne kotimaassa on ollut, kun kuoro esiintyi kutsuttuna Kalle Päätalon 75-vuotisjuhlassa Kansallisteatterissa v. 1994. Ulkomaan vierailuja kuoro on tehnyt mm. kolme
kertaa Amerikkaan sekä useasti Ruotsiin, Unkariin ja Baltian maihin. Ulkomailla vieraillessa on esitetty pääasiassa
hengellistä musiikkia, mutta
myös viihteellisiä ja sota-ajan
lauluja.
Kilpailukokemuksia kuorolle on kertynyt muutamaan otteeseen. Niistä merkittävin oli,
kun kuoro voitti Sulasolin Lappeenrannan kuorokilpailujen
C-sarjan v. 1982. Voiton myötä kuoro kutsuttiin esiintymään Sulasolin 60-vuotisjuhlakonserttiin Finlandia-talolle.
Valmistautuessaan kilpailuun
kuoro vieraili Kaustisen Kamarimusiikkiviikolla. Konserttia arvioi Keskipohjanmaalehdelle säveltäjä P. H. Nordgren. Kuten muistamme, hän
oli aina hyvin kriittinen arvioinneissaan. Nyt hän kirjoitti
näin: ” Myönnän, etten kovinkaan innokkaasti lähde kuuntelemaan harrastajakuorojen
esityksiä. Vaikkakin Suomessa
on melko korkea taso ja harrastustoiminta ihmeellisen vilkasta, niin usein kuulee esim.
radion välityksellä puolivalmiita, epäpuhtaita ja niin niin
reippaita suomalaishurmiollisia kuoroesityksiä. Kun Vete-

lin Mieskuoro viime sunnuntaina vieraili Kaustisella, menin konserttiin hieman vastahakoisesti, vähin odotuksin ja
velvollisuudentuntoisesti. Sitä
enemmän yllätyin: Tamähän
on aivan loistava kuoro! Kaikin puolin konsertti oli tavanomaista antoisampi.”
Kuoron 30-vuotisjuhliin
v. 2006 ilmestyi historiikkiteos ”Menestyksen vuosikymmenet, Vetelin Mieskuoro 30
vuotta”. Kirjan toimitti kuoron
silloinen laulaja Johannes Pollarikoski ja se on ollut yhtenä lähdeteoksena myös tähän
juttuun.
Ja sitten se loppukevennys:
Edellä mainittua videotallennetta tehtäessä Miehikkälän
korsumuseolla esiintymisasu
oli luonnollisesti sotilaspuku
ja laulajasotilaiden varustukseen kuului myös kivääri. Ennen filmauksen alkua kuoron
silloinen isäntä, reservin luutnantti Erkki Takala ilmoitti sotilaallisesti, että jokainen mies
sitten huolehtii omasta henkilökohtaisesta aseestaan. Tällöin joku vanhemman puoleinen laulaja sai aiheen kysyä:
”Mitäs minä teen, ko minun
henkilökohtanen asheeni on
niin vanhaa mallia, ettei siihen enää taho saara panoksia?” (T. Saari: Ei millään pahalla.)
ANTERO TIKKAKOSKI
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Kokkolan Naislaulajat

Gamlakarleby Manskör

Kevättä ilmassa...
Gamlakarleby Manskörille kuluu tällä hetkellä pelkkää
hyvää. Uuden kuoronjohtajamme Martti Laitisen johdolla
GM kulkee kohti aivan uutta kukoistusta.

Kokkolan
Naislaulajat
Tämä toimintavuosi on Kokkolan Naislaulajien 38. vuosi.
Hyvän/haasteellisen suunnan keväälle ja koko vuodellekin olemme saaneet viime
syksyn koelauluista, jossa
tarkennettiin kuorolaisten
vahvuudet/valmiudet. Muutama vapaaehtoinen stemmavaihdos tuli ja sen innoittamana haimme myös uusia kuorolaisia joukkoomme ” Tule kuoroon ”- mainoksella. Vuoden alusta mukanamme on ollut useampi uusi laulaja. Kevään Naiskuoropäivillä kilpaili myös
uusi kvartettimme ” Näillä
mennään ”.Kuoroharjoitukset pyrimme toteuttamaan
monipuolisella harjoittelulla, unohtamatta mukavaa yhdessäoloa. Ääniharjoitteet olemme jakaneet
WhatsApp- ryhmässä, joka
helpottaa kotiharjoittelua.

Meille kuorolaulu on tärkeä
vapaa- ajan toiminta, joka
antaa hengähdystauon arkirutiinien keskelle. Halu kehittyä laulajana, laulamisen
ilo ja innostus yhdessä teke-

Vuoden alusta
mukanamme on
ollut useampi uusi
laulaja.
miseen antavat pohjan kuoroharrastukselle.
Yhteistyö jatkuu kokkolaisen PaaPiin; n kanssa; uusi musta tunika, eri somis-

tein on uusin kuoroasuhankintamme.
Tänä keväänä konsertoimme Marian -päivänä
Kokkolan kirkossa, yhdessä
lauluyhtye Kuuran kanssa.
Nyt edessämme on Vappuaaton konserttihaasteet solistivieraamme kanssa. Perinteisesti Kokkolan Naislaulajat ovat solistivieraan poimineet Voice of Finland –kilpailusta tai muuten tutuksi
tulleesta musiikkiyhteisöstä.
Kuoroyhteistyö jatkuu
Kokkolan Lauluveikkojen,
Sulasolin Keski- Pohjanmaan piirin ja Kokkolan seudun opiston kuorojen kanssa. Laulurikasta toimintavuotta ja Onnea tulevan
KuoroKokkola 400 v. haasteisiin.
Teksti: MARIA VIITASALO

Porukka on harmaahapsinen, mutta edelleen vahvasti innostunut laulusta ja siitä
miten voimme kehittyä laulajina. Nyt voimme jo kerskailla sillä, että meillä on laulajia, jos ei nyt vauvasta vaariin, niin 19-vuotiaista kasikymppisiin. Kun me innolla esitämme johtajallemme
vanhaa ohjelmistoamme,
hänen vakiokommenttinsa on: ”bra, men det kan bli
bättre eli ei huono, mutta
pystytte vielä parempaan”.
Tämä on meille vähän vanhemmille laulajille ihanaa
kuultavaa. Jos hän uskoo
meihin laulajina, niin teemme toki sitä itsekin.
Ohjelmistomme on osittain uudistunut ja jokaisella
kuoronjohtajalla on tietenkin oma tulkintansa ja näke-

myksensä musiikista. Tämän
kevään aikana osallistumme
Pitkäperjantaina 19.4 klo 18
Kokkolan kirkossa muiden
kuorojen kanssa Franz Lisztin ”Via Cruxis” teoksen esitykseen.
Sitten onkin kevätkonserttimme Jungsborgilla
30.4 klo 18 jo varsin lähellä.
Ohjelma sisältää kuten kuuluukin vanhaa, uutta ja keväistä musiikkia. Kun vapunaatosta on selvitty, suuntaamme Länsipuistoon, jossa yhdessä Lauluveikkojen
kanssa laulamme kevään
kunniaksi ja toivottavasti
kuulijoiden iloksi.
Toukokuun 10 - 12 päivä
suuntaamme länteen Kokkolan ystävyyskaupunkiin
Härnösandiin ja sikäläisen
Allmänna Sångenín vieraik-

si. Siellä laulamme yhdessä ja molemmat kuorot erikseen. Eräänä teemana ovat
pohjoismaalaiset mieskuorolaulut.
Mainittakoon vielä, että vapuksi ilmestyy Nattens
Dagblad – Boken eli julkaisu,
joka koostuu poiminnoista
Nattens Dagbladista 85 vuoden ajalta ja tietenkin alkuperäiskielellä ”grundsprååtji”. Tätä on toivottu koko
ruotsinkieliseltä alueelta, joten madollisesti siitä ilmestyy vielä toinenkin osa. Kuten huomaatte Manskörissä
sattuu ja tapahtuu.
Keväisin terveisin,
LARS JUNELL
Puheenjohtaja
Gamlakarleby Manskör

MIESKUOROKONSERTTI
Kälviän Mieslaulajat
&
Lauluveikkojen Seniorit
Johtaa Emma Räihälä
Kokkolan seudun opiston juhlasalissa
Lauantaina 18.5.2019 kello 18:00
Ohjelma 10 € ovelta, ennakkoon laulajilta.

Tervetuloa!
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KuoroKokkola400

KuoroKokkola400-työryhmä vasemmalta Kari Pappinen, Ritva Göös, Satu Puolitaival, Marita Kaakinen ja Esa Saari.

KuoroKokkola400
KuoroKokkola 400 on projekti, joka tuottaa sarjan suurelle yleisölle suunnattuja kuorotapahtumia
Kokkolan juhlavuotena 2020. Tuotannolla pyritään tarjoamaan yhteistyömahdollisuuksia
kuorojen välille, koulutusta, konsertteja ja valtakunnallista näkyvyyttä.
Vuoden 2020 aikana KuoroKokkola400 tuottaa neljä eri
tapahtumaa: ”400 ääntä / 400
röster” – konsertti, ”Erik Fordell Grand Prix” – kuorokilpailu ja ”Joulun Laulujuhla”kirkkokonsertti, sekä juhlavuoden loppuun asti jatkuva “Mentori-palvelu” konserttien yhteydessä kuoroille ja
johtajille.
Projektin taustalla on viisihenkinen työryhmä. Sen
muodostavat Kari Pappinen,
Marita Kaakinen, Ritva Göös,
Satu Puolitaival ja Esa Saari.
Kari Pappinen on “Erik Fordell
Grand Prix” – kuorokilpailun
taiteellinen johtaja ja KeskiPohjanmaan Konservatorion
edustaja. Ritva Göös on ”Joulun laulujuhla”-tapahtuman
taiteellinen johtaja ja Kokkolan suomalaisen seurakunnan
edustaja. Marita Kaakinen on
”400 ääntä”-konsertin taiteellinen johtaja ja koko KuoroKokkola400-projektin tapahtumatuottaja. Satu Puolitaival
on projektin taloudenhoitaja

ja Esa Saari yhteyshenkilö eri
sidosryhmiin.
Tapahtumilla halutaan tuoda esille sitä, että Kokkola ja
Keski-Pohjanmaa ovat monipuolisuudessaan ja aktiivisuudessaan aidosti kuorolaulun
rikkainta ja näkyvintä Suomea. Kaikkiin tapahtumiin on
kenen tahansa mahdollisuus
osallistua joko laulamalla tai
konserttiyleisössä. Konserttien toivotaan tarjoavan matalan kynnyksen osallistumista sadoille kuulijoille ja mielekästä yhdessä tekemistä laulajille, sekä korkeatasoisia ja
mielenkiintoisia kuorokonserttikokonaisuuksia.
KuoroKokkola400 rahoitetaan useamman säätiön
myöntämillä apurahoilla, sekä yhteistyösopimuksilla paikallisten toimijoiden, yhdistysten ja yritysten kanssa.
Projekti on saanut rahoitusta myös Kokkolan 400v-juhlavuden tapahtumiin kohdistetusta määrärahasta Kokkolan
kaupungilta. Talkootyön tar-

ve varsinaisten tapahtumien
aikana on suuri, mihin toivotaankin kuorojen ja yksittäisten ihmisten yhteydenottoja.
Mentori-palvelu tarjoaa
vuosien 2019 - 2020 ajan kuluitta ns. mentoripalvelun
Keski-Pohjanmaalla toimiville harrastajakuoroille. Kaikilla kuoroilla on mahdollisuus
varata työryhmältä mentorkouluttaja ryhmän konserttia
seuraamaan sekä kuoron ja/
tai johtajan niin halutessa antamaan kannustava ja kehitysehdotuksia sisältävä palaute kuulemastaan. Mentoreina
toimivat Kari Pappinen ja Marita Kaakinen.
Jokaisella kuorolla on olemassa omat vahvuutensa ja
kehityskohteensa. Niihin on
aika ajoin hyvä paneutua ulkopuolisin silmin ja korvin.
Yhdessä voidaan pohtia esim.
ohjelmistoideoita, seuraavaa
konserttia ja tulevia vuosia,
sekä kuoron mahdollisuuksia
profiloitua omalla erityisellä
tavallaan. Kuultu konsertti on

mentorituokion perustana. Tilanteessa voi johtajan lisäksi
olla halutessaan myös muita
kuoron edustajia.

sö pääsee halutessaan laulamaan tuttuja lauluja.
Konsertti koostuu tutuista lauluista uusin sovituksin, sekä uusista kansanmu-

”400 ääntä” – konsertti pohjautuu kansanlauluun. Laulujen aihepiireissä vilahtelevat
kokkolalaisille tutut meri ja
tuuli, vuodenajat, ihmiset ennen ja nyt. Vaikeustasoltaan
ohjelmisto pidetään niin monipuolisena, että siihen pystyy osallistumaan vasta-alkajakin. Laulamaan kutsutaan
kaikki Kokkolassa toimivat
kuorot, lapsista ikäihmisiin.
Konsertissa halutaan osallistaa myös yleisö, joten ohjelmassa on osuus, jossa ylei-

siikin poljennon omaavista
lauluista. Mukana konsertissa ovat tälle seudulle ominaiset kansansoittimet. Lauluista
pidetään ennakkoharjoituksia, jotka tiivistyvät konserttiaamun pääharjoitukseen.
Sama konsertti halutaan toteuttaa myös Kaustisen Kansanmusiikkijuhlilla 2020. Siellä se toimisi pääareenalla juhlivan Kokkolan soivana käyntikorttina.

“Erik Fordell Grand Prix” –
kuorokilpailu on tapahtumien kärkihanke. Merkittävän
pääpalkinnon- Grand Prixinmyötä ja suunnitellussa mittakaavassa toteutettuna kilpailu tulee herättämään suurta huomiota valtakunnallisesti ja kohdistaa kuoromaailman katseen tasavuosia juhlivaan kaupunkiin.
Kokkolaan saadaan päivän aikana Suomen korkeatasoisimmat kuorot sekä huipputuomaristo. Tuomaristoon
kuuluvat Heikki Liimola, Kari
Pappinen ja Anneli Julen sekä Thomas Caplin Norjasta.
Varsinainen kilpailu käydään
Keski-Pohjanmaan Konservatorion salissa ja palkintojenjakokonsertti on Snellman-salilla. YLE:lle tarjotaan mahdollisuus tallentaa ja radioida koko kilpailu.
Heikki Liimola on tehnyt
pitkän uran kuorokapellimestarina useissa eri kuoroissa,
Sibelius-Akatemian kuoronjohdon opettajana Kuopios-
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Yhteiskonsertti

Naapurikuorot
yhteiskonsertissa
Tutut naapurit kohtaavat keväisissä konserttitunnelmissa, kun Lauluveikkojen Seniorit saavat vieraakseen Kälviän
Mieslaulajat. Konsertti lauletaan Kokkolan seudun opiston juhlasalissa, Vaasantie 7,
lauantaina 18. toukokuuta

kello 18 alkaen. Konsertin on
harjoittanut ja sen johtaa molempien kuorojen johtajana
nykyisin toimiva, tänä keväänä Centria Ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi valmistuva Emma Räihälä.
Nuorelle johtajalle on eh-

tinyt kertyä monipuolista
kuorokokemusta myös nuorisokuoro Fermaatista, Keski-Pohjanmaan Kamarikuorosta ja Kokkolan oopperakuorosta sekä oman oppilaitoksensa produktioista, joista
tuoreimpana West Side Story

Kälviän Mieslaulajat johtajanaan Emma Räihälä.

sa ja Tampereen Sävel-kuorotapahtuman taiteellisena
johtajana. Kari Pappinen on
Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan Konservatorion edustaja. Hän on niin ikään teh-

nyt merkittävän uran useiden eri kuorojen johtajana ja
kuoronjohdon opettajana.
Anneli Julen työskentelee
kaikkien eri kuoromuotojen
parissa. Hän on tällä hetkellä Sulasolin ja Suomen Naiskuoroliiton taiteellinen johtaja. Thomas Caplin on tunnettu kuoronjohtaja ja pedagogi Norjasta. Hän vierailee
usein kuorokilpailujen tuomaristoissa eri puolilla maailmaa.

Erik Fordellin kuoroille säveltämä mielenkiintoinen
ohjelmisto kestää hyvin aikaa ja asettaa haasteita mille tahansa kuorolle. Kilpailu
on avoin kaikille kuoromuo-

doille. Äänitekarsinnan perusteella valitaan finaaliin 8
parasta kuoroa kilpailemaan
8000 € pääpalkinnosta. Kilpailun myötä saamme kokkolalaiselle säveltäjälle hänen ansaitsemaansa huomiota. Kilpailussa tullaan kuulemaan jokaisen kuoron esittämänä Fordellin sävellys.
Mikäli kilpailu toteutuu
suunnitelluissa mittakaavassa ja puitteissa, se voidaan
sellaisenaan toteuttaa Kok-

-musikaalin naispääosa, Marian rooli.
Konsertin ohjelmisto koostuu molempien kuorojen
omista osastoista sekä yhteisesti esitettävästä suurkuoro-osuudesta. Kälviän Mieslaulajat esittävät otteita viime

vuonna antamansa 40 vuotisjuhlakonsertin ohjelmistosta. Lauluveikkojen Seniorit
puolestaan juhlivat 25 vuotista taivaltaan poimien helmiä neljännesvuosisataisesta historiastaan. Seniorikuoro on 90 vuotiaan Kokkolan

Lauluveikkojen edustuskuoron ”jäähdyttelyosasto”, missä
varttuneemmat lauluveikot
voivat jatkaa harrastustaan ja
ylläpitää laulukuntoaan voimiensa mukaan.
ERKKI KOITTOLA

Kokkolan Lauluveikkojen Seniorit johtajanaan Emma Räihälä.

kolassa 3-5 vuoden välein.
Sillä on myös edellytykset
laajentua kansainväliseksi
tapahtumaksi ja nousta tällä hetkellä Suomen merkittävimmän kilpailun, Harald
Andersen -kuorokilpailun
rinnalle.
”Joulun Laulujuhla” on jatkoa joulukuussa 2017 Kokkolan kirkossa järjestetylle
tapahtumalle. Ensimmäinen
laulujuhla yli 450 henkisenä
suurkuorona koettiin myös
maakunnan kuorojen osalta tarpeelliseksi ja koko tapahtuman toteutus onnistuneeksi. Kirkossa oli tuolloin 750 ihmistä. Seuraavaan
konserttiin panostetaan vielä edellistä enemmän. Konsepti on testattu, kehittämiskohteet tiedostettu ja uusia
ideoita lisätään sopivasti.
Kirkkoon sopiva hengellinen ja kaksikielinen ohjelmisto kootaan yhteistyössä
Kokkolan suomalaisen seurakunnan, osallistuvien kuorojen ja Sulasolin Keski-Pohjanmaan piirin kanssa. Konsertti juonnetaan, jolloin
yleisö pääsee osallistumaan
opastetusti ja turvallisin mielin. Tavoitteena on, että kuu-

lijat voivat ikään kuin istua
keskellä kuoroa, soivaa instrumenttia. Käsiohjelmaan
painetaan kuoronuotit, joita voi halutessaan seurata
kuuntelemalla tai laulamalla. Konsertti voi neliäänisenä
toteutuksena toimia ”kauneimmat joululaulut”-tyyppisenä kuuntelukokemuksena, joissain tapauksissa väylänä yhteislauluun tai jopa
laulamiseen äänissä (kuorossa).
KuoroKokkola400
Tapahtumakalenteri
• “400 ääntä”-konsertti
18.1.2020
• “Erik Fordell Grand Prix kuorokilpailu” 14.-15.3.2020
• “Joulun laulujuhla”
12.12.2020
• “Mentori-palvelu” 2019 2020

Hoitoon ja hoivaan
keskittyviä palveluita
Kokkolassa ja sen lähikunnissa
ammattitaidolla ja sydämellä
jo 25 vuotta!
Soita ja kysy lisätietoja palveluistamme:
Puh. 0400 867 085, 044 7311 340
www.kphoi.fi

KuoroKokkola400
tapahtuman tavoittaa:
www.kpkonsa.fi
Tapahtumatuottaja
Marita Kaakinen
marita.kaakinen@kpkonsa.fi
+358 440 669 625

AKKU-TEHO MARINE OY
Indolantie 6 • 67100 Kokkola
Puh. 06-8312970 info@akkuteho.fi
www.akkuteho.fi
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VoxPihlaja

Hannele Syri-Niemi

Etuja siellä ja täällä

VoxPihlaja
juhlii 10-vuotis
syntymäpäiviään

Semmoista se on kun olet
osuuspankin omistaja-asiakas

KLAPIKONEET
MEILTÄ!

Nyt lippuetu Kokkolan kaupunginteatteriin OP Keski-Pohjanmaan omistaja-asiakkaille!
Lippuetu -5 euroa/lippu menestysmusikaaliin Nunnia ja Konnia.
Lunasta etusi teatterin lipunmyynnistä kätevästi OP-mobiililla tai pankkikortilla, jossa on
omistaja-asiakastunnus 31.5. mennessä. Max. 2 lippua/omistaja-asiakas.
Lisätietoa:op.ﬁ/keski-pohjanmaa ja kokkolanteatteri.ﬁ

KAMPANJAHINNOIN
JAPA 355 TR

KLAPIKONEET
MEILTÄ!

Tekniset tiedot
• Puun suurin
halkaisija 35 cm
• Klapin suurin
pituus 60 cm
• Halkaisuvoima
7 tonnia
• Automaattinen
nopeutusventtiili
• Hydraulinen 3,8 m
poistokuljetin

KAMPANJAHINNOIN

6.990€

Traktorikäyttöinen, 15” laipalla ja 3,8 m kiinteällä poistokuljettimella

JAPA 700
355 TR

Traktorikäyttöinen,
15” laipalla ja 3,8 m kiinteällä
poistoTraktorikäyttöinen kovametallisirkkelinterällä
ja hydraulikuljettimella
halkaisijalla varustettu.

Tekniset tiedot
• Oma hydrauliikkaTekniset
tiedot
järjestelmä
• Puun
suurin
Halkaisuvoima
halkaisija
5,6 tonnia35 cm
•• Klapin
suurin
3,8 m klapikuljetin
pituus
60 cm
(kolmeen
asentoon
• Halkaisuvoima
kääntyvä)
tonnia
• 7Kuulalaakeroitu
• Automaattinen
katkaisupöytä
nopeutusventtiili
• Puun halkaisija
• Hydraulinen 3,8 m
jopa 260 mm
poistokuljetin
• 700 mm kovametallIsirkkelinterä

PYYDÄ
TARJOUS
HINNAT
VOIMASSA
2.–25.3.2015
JAPA
700 TR
Kysy lisää! AGCO Suomi Oy
Jukka Hakunti, 040 728 6125
Jerker Mattsson, 040 725 4036

6.990€
5.750€

YOUR
Tekniset
tiedot
• Oma WORKING
hydrauliikkajärjestelmä
MACHINE
• Halkaisuvoima
5,6 tonnia
• 3,8 m klapikuljetin
(kolmeen asentoon
kääntyvä)
• Kuulalaakeroitu
katkaisupöytä
• Puun halkaisija
jopa 260 mm
• 700 mm kovametallIsirkkelinterä

Kiitämme lämpimästi konserttiyleisöä,
tukijoita ja yhteistyökumppaneita!
Suosikaa ilmoittajiamme!
Traktorikäyttöinen kovametallisirkkelinterällä ja hydraulihalkaisijalla varustettu.
HINNAT VOIMASSA 2.–25.3.2015

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

5.750€
YOUR
WORKING
MACHINE

Vuosi 2019 on VoxPihlajan ensimmäinen täysien kymmenien
juhlavuosi. Ykspihlajan Työväen Näyttämö täyttää jo 112-vuotta,
joten kuorona olemme ajan jatkumossa varsin nuori
10-vuotta sitten Ykspihlajan toimitalolla joukko Kuorosota-ohjelmaa seuranneita näyttämöläisiä innostui
oman kuoron perustamisesta. Kuoron tulisi olla sellainen, että laulamisen lisäksi lavalla nähtäisiin erilaisia
koreografioita ja draamallista ulottuvuutta, sekä tarjota yleisölle pohdittavaa. Lavalla olisi lupa myös irrotella ja lisätä mausteita tyylilajin mukaan. Näiden vuosien aikana kuorolaisten vaatekaappeihin onkin kertynyt useita tyylikkäitä (tai vähemmän tyylikkäitä) vaatekokonaisuuksia ja toisaalta iso nippu opeteltuja koreografioita. Tälle ajatusmallille uskollisena kuoro on toiminut ja tuloksena on erilaisten produktioiden jatkumo kymmenen vuoden ajalta. Kuoroa perustamassa oli
kuoronjohtaja Heli Uusimäki. Vuosien saatossa kuoroa
ovat johtaneet Helin lisäksi Esko Eirola, Noora Kykyri,
Janne Kesäniemi, Pirita Sa-

volainen, Kaisa Toppinen ja
viime syksynä 2018 VoxPihlajan kuoronjohtajana aloitti
Jennifer Markin.
Juhlavuoden kunniaksi keväinen konserttimme
(12.-13.4.) palaa entisiin produktioihin. Kokonaisuutta
lähdettiin suunnittelemaan
kuorolaisten toiveiden mukaan: mieleen jääneet hetket, ajatukset ja kappaleet eri produktioista. Näiden toiveiden ja ajatusten
pohjalta rakentui kokonaisuus ja draaman kaari uusimmalle produktiollemme
”Jo kymmenen vuotta kuorosotaan”. Tämä nimi on herättänyt kummastustakin,
mutta katsojalle selviää tarina nimen takana; Yhä vain
yhdessä, vahvalla tahdolla
ja innolla kuorosotaan! Kaikki tai ei mitään! Konsertissa
mukana on kappaleita seuraavista produktioista: Euroviisut, Pelle Miljoona, Ultra
Bra, Yksin äänessä, Satamakatu polttaa, Pihlajan alla feat Pauli Hanhiniemi, Itkisit-

kö onnesta ja Musikaalikonsertti. Lisäksi konsertti sisältää uutta materiaalia Samuli Putron tuotannosta. Sovituksista vastaavat Heli Uusimäki & Jennifer Markin.
Kuorojaosto yhteistyökumppaneineen on aloittanut suunnitelmat seuraavalle vuodelle ja hahmotellut 5-toimintasuunnitelman,
joten VoxPihlajasta tulette
kuulemaan. Kevään konserttirypistyksen jälkeen kuoro
jää kesälomalle keräilemään
voimiaan seuraavan kauden
produktiolle. Olkoon sen sisältö vielä salaisuus, mutta seuraamalla Facebooksivustoamme saat ensimmäisenä tietää. Syksyllä tarkastelemme myös uusien
kuorolaisten rekrytointilannetta, joten jos kuorolaulu
rempseässä porukassa kiinnostaa, ota meihin yhteyttä.
EEVA-LIISA KIISKILÄ
VoxPihlaja / Ykspihlajan
Työväen Näyttämö
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KEVÄÄN ÄÄNIÄ vuosien saatossa, osa 2
Vuoden 2018 vapun aikaan ilmestyneessä Kevään Ääniä -lehdessä käsittelin lehden menneisyyttä sen ilmestymisen
alusta kahdeksankymmentäluvun alkuun. Tässä tekstissäni käsittelen aihetta tuosta lähtien ja edeten nykypäivään,
ehkä myös hieman eri kantilta kuin ensimmäisessä osassa. Nyt ilmestyvä on lehden 75. vuosikerta!
Lehden teemoista
Lähes koko kuoron olemassaolon ajan on käyty keskustelua harjoitus- ja konserttitiloista, myös kaupungin tasolla. Eräänlaisen väliasteen huipentuman kokkolalainen musiikkielämä, näin myös Lauluveikot, koki kun kaupunkiin
valmistui minitoimisali, Snellman -sali. Tuosta suitsutti kiitostaan silloinen kuoron puheenjohtaja Erkki Koittola
vuoden 1981 KÄ:n pääkirjoituksessa. Tosin hän vielä hieman epäili, että josko tästäkin
salista tulee urheilun tyyssija kuten aikanaan - täysin perustellusti - tuli Urheilutalosta, mutta johon piti tulla musiikkitilojakin. No onneksi ainakaan alkuaikoina tämä ei
ollut urheilutila. Näin oli sekä musiikille että urheilulle
omat harrastustilansa. Kuoromme testasi salin jo saman
kevään äitienpäivä konsertissaan ja hyväksi havaitsi.
Jo muutaman vuoden kuluttua Snellman-salin valmistumisen jälkeen alkoi lehden
sivuilla keskustelu ja pohdinta säilytys- ja esilläpitotilan
saamisesta kuorolle. Alkuperäisen ajatuksen mukaan jonkinlaisen tilan piti löytyä äsken valmistuneen salin tiloista, mutta näin ei tapahtunut.
Oman harjoitustilan hankkimiseen varauduttiin jo perustamalla tarkoitukseen rahastokin. Nämä toimet johtivat lopulta 1994 oman salin hankintaan. Laulusali remontoitiin täysin omin tekijävoimin, tosin ulkopuolelta
hankittua taloudellista tukea
hyödyntäen. Ja iso merkitys
oli sillä, että kuorolaisista löytyi niin monen ammatin taidon omaavia miehiä. Oli sähkömiestä, putkimiestä ja vaikka mitä osaajaa, unohtamatta
talousmiehiä.
Vuosikymmenten mittaan kuoro on tehnyt lukuisia esiintymismatkoja, niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kohdemaita ovat olleet
mm. naapurimme Ruotsi, Viro, Saksa, Itävalta ja Amerikka. Lehdessä on ollut lukuisia matkakertomuksia ja kuvia näistä esiintymisistä sekä myös kuorolaisten ja heidän matkassaan olleiden perheenjäsenten osallistumisesta ja vapaa-ajan vietosta.
Vastaavasti ulkolaiset kuorot ovat esiintyneet kuoromme vieraina, ja näistä yhteisistä laulamisista ja karonkoista
on monia dokumentteja lehteemme kirjoitettu.
Tällä samalla matkalla nyt
keväällä 2019 edesmennyt

ilmestyviä julkaisujakin, on
paljon. Toisaalta taas on todella suuri mainostajakunta,
joka vuodesta toiseen haluaa
ja jaksaa mainostaa lehdessämme. Nykyään mainokset
ja ilmoitukset ovat jo kolmenelivärisiä ja kokoskaalakin
on laaja, lähtien yhden palstan parin sentin mainoksesta
ja päätyen jopa puolen sivun
mainokseen. Jokainen mainos ja ilmoitus on meille yhtä
tärkeä ja siitä iso kiitos jokaiselle lehdestämme tilaa maksaneelle.

Kevään Ääniä
tulevaisuudessa

Oheisessa kuvassa Pesosen perhe Floridan matkalla talvella 1987.
kakkosbassomme Seppo Peltonen totesi, että ”'Täällä ne
mummot vaan ajelee Cadillaceilla, mutta Kokkolassa työntelevät vain potkukelkkoja”.
Ihan 2000-luvun alkupuolelle saakka kuorollamme on
ollut vain miesjohtajia, joista on vuosien saatossa tehty monta lehtijuttua. Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana on johtajisto naisistunut, on ollut ja on Maritaa, Heliä, Maria ja Emmaa.
Heidän kauttaan on saatu
uutta ja ajankohtaista osaamista kuorolaulun johtamisesta, sen harjoittelemisesta ja muista piirteistä. Ja mikä huomattavaa, nämä naiset
ovat - jokainen ensi hetkestään lähtien - saaneet osakseen laulajien varauksettoman hyväksynnän ja korrektin kohtelun. Näiden johtajien viestinvälittäjänä lehti on
ollut oiva foorumi.
Mittaamattoman määrän
sekä henkistä että taloudellistakin tukea me kuorolaulun
harrastajat olemme saaneet
vuosien saatossa Laulusiskoilta. Vuoden 1984 KÄ:ssä oli
juttu, jossa mainittiin Aunen
ajatuksesta perustaa Laulusiskot. Lainaus ”Aune sen teki.
Mitä kymmenet naiset eivät
ole saaneet aikaan vuosikymmenissä, teki Aune hetkessä. Hän vain sanoi: 'Me perus-

tamme Laulusiskot'. Mitäpä
muuta siinä olisi tarvittu. Sana vain ja niin oli tapaus historiassa todistamassa rohkeasta ja kauaskantoisesta yrityksestä. Tapaus sattui juhlamme jälkitunnelmissa – silliaamiaisella, jossa Aunen lisäksi oli vain yksi nainen saapuvilla ...”.
Laulusiskoilla perustamisensa jälkeen on ollut oma
merkittävä osuutensa lehden
rakentamisessa.
Jo vuosia on lehdessä ollut oma sijansa myös muiden
samaa harrastavien yhteisöjen teksteillä. On ollut juttuja mm. Naislaulajilta, GM:ltä,
Konservatoriolta, Mieskuoroliitolta, ketään unohtamatta. Nämä tekstit ovat omalta
osaltaan huomattavasti laajentaneet harrastuksemme
tunnettavuutta ja myös antaneet yhä uutta uskoa kuorolaulun harrastuksen jatkumiseen, koko maankin tasolla.
Kuten viime vuoden lehdessä kerroin, ensimmäisten vuosikertojen lehdet olivat suppeampia ja niissä näkyi panostus eräänlaiseen vapautumiseen ja keventämiseen juuri eletyn sota-ajan
paineiden ja epävarmuuksien
jälkeen. Lehdissä oli paljon
vitsejä ja kevyttä kerrontaa.
Kerronta ja tekstit eivät silti

olleet asiattomia eivätkä loukanneet lukijoitaan, näin olen
päätellyt. Ja viimeisimmistä
vuosista poiketen silloin lehdet olivat maksullisia ja niitä
myytiin vapunaikaan kaduilla ja kujilla, yhtä aikaa muun
vappumateriaalin kanssa.
Tuo lehtien ja muunkin
myynti on ollut avainasia koko kuoromme toiminnalle.
Rahallinen tuottomme muodostuu lehteen saatavista mainoksista lauluesiintymisten lisäksi. Varojen hankinnassa emme saa unohtaa
Laulusiskojen kahvinkeittojen kautta saamaamme todella kattavaa tukea. Tuo malli kantaisi vielä tänäkin päivänä.

Mainostaminen
Kevään Äänissä
Olematta pohjiltani yhtään
journalisti näen, että lehden
tekemisessä on monta tärkeää palasta, oletan että kaikki
ovat yhtä tarpeellisia ja hyvin
tehtyinä toimivia.
Päätoimittaja tai lehden tekemisen vetovastaava pitää
langat käsissä. Tekstisisällöllä
on vastaavansa, joka taas ohjaa kirjoittamista ja koko kuoro – lähestulkoon – osallistuu
mainosten hankintaan. Jollekin tuo hankinta on helpompaa, joillekin ei.
Ensimmäisestä vuosiker-

rasta lähtien lehdessä on ollut mainoksia. Alkuvuosina
mainosten saaminen hyvin
pitkälle perustui mukana harrastavien jäsenten oman tai
edustamansa yhtiön mainostamiseen. Mainokset olivat
piirrettyjä kuten erilaiset karikatyyritkin. Kooltaan ne olivat pieniä, vain parikin riviä,
mutta jokaisesta kertyi jotakin tuloa ja sehän oli tärkeää.
Näin elettiin oikeastaan aika
pitkään.
1980-luvun puolivälistä lähtien mainoksien tekstimäärä alkoi kasvaa ja niihin
alkoi ilmestyä kuviakin, mitä
suurempi toimija sitä isompi
kuva. Teksti ja kuvatkin olivat
pääsääntöisesti vielä mustavalkoisia.
Lehden koko oli jo pitkään
ollut vakio, lähes sama kuin
tämän päivän maakuntalehdellämme, lieneekö se ollut
oman aikansa kaukokatseisuutta, edellä käymistä kuitenkin.
Tähän päivään tultaessa mainosten taloudellinen
osuus lehden aikaansaamisessa on yhä kasvanut. Ilmoitusten saamiseksi saa tehdä
todella työtä. Kaikki yritykset
eivät nykyäänkään halua lähteä ilmoittamaan lehdessämme. Syitä ja perusteita on monia, yksi on varmaankin se,
että pyytäjiä, kuten erilaisia

Taisi kirjoittaja heittää itselleen ennustajankykyjensä
ylärajoilla liikkuvan haasteen.
Tämän hetken maailmassamme paperisen lehden tulevaisuudesta on keskusteltu jo
tovi ja ennakoitu sen jopa häviävän. Lehti tuotteena tuskin
häviää, mutta mille alustalle se tuotetaan, siinä tapahtunee muutos. Tuo muutos ei
toivottavasti kuitenkaan ole
liian nopea, ajatellen hieman
varttuneemman väen
Vanhempi polvi haluaa
useimmiten lukea lehtensä
paperisena, nuorempi taas
käyttää uudempia välineitä
lukemiseen tai tuotteen selaamiseen. Kannatettavaa
vaiko ei, joka tapauksessa toivon, että kansa edelleenkin
lukee, alustasta riippumatta.
On virkistävämpää kylmänä
talviaamuna hakea lehti ulkoa laatikosta kuin käynnistää sisällä jokin – mobiili tai
kiinteä – lukulaite.
Toistaiseksi – uskon niin –
Kevään Ääniä ilmestyy paperisena jatkossakin, ainakin
vielä tämä 75. vuosikerta. Jo
tänäkin päivänä voi lehden
lukea Kokkolan Lauluveikkojen sivuilta verkossa, onko tämä sitten digiä vai ei se riippuu määrittelyn ahtaudesta
tai laajuudesta. Melkeinpä sanoisin, että Kevään Ääniä diginä – näköislehtenä – löytyy
jo nyt. Digi/digitaalisuus käsitteenä ei ole muuttunut sen
neljänkymmenenkahdeksan
vuoden aikana, jonka olen lähellä tuota 0/1 (nolla/yksi)
-tekniikkaa elänyt, sama matematiikka sieltä löytyy takaa
kuin vuonna 1970.
Mikäli vain suinkin on taloudellisesti kannattavaa, toivon että myös paperinen Kevään Ääniä saa jatkaa elämäänsä.
MIKKO FINNILÄ
2. tenori
19.4.2019
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Sävelsäkki

Sävelsäkki ja esibaletti, IHAN ITE, kuva Päivi Paananen.

Sävelsäkki lasten taiteen tulkkina
Lapsikuoro Sävelsäkin laulukausi 2018-19 oli jälleen
täynnä monenlaista tapahtumaa laulun, musiikin ja taiteen kentällä. Kuoron kausi alkoi osallistumalla KeskiPohjanmaan konservatorion
Isänpäiväkonserttiin yhdessä
Andrei Sytchakin johtamien
konservatorion kamarijousten kanssa. Tilaisuutta varten Sävelsäkki pääsi itse ideoimaan isästä kertovaa laulua, jonka sitten paketoivat
orkesterille ja lapsikuorolle
kantaesitettäväksi Sini Paasila sanoituksen ja Sampo Korva sävellyksen osalta.
” Unelma päivä isän kanssa ois, matkustettais täältä
kauas pois tai, jos vaikka junalla Helsinkiin ja syötäis koko päivä karkkii! Hei tehdään
yhdessä laulu vai maalattaisko meistä taulu, hei hyppään
sun reppuselkään, sun kanssas en mä pelkää milloinkaan.”
Sävelsäkin toimintakausi sisälsi pitkästä aikaa myös
jouluisia sävyjä, kun kuoro
osallistui hyväntekeväisyyskonserttiin ”Tulkoon joulu”
-Kokkolan kirkossa yhdessä
Lasten kansanmusiikkiorkesterin ja muiden konservatorion lasten ryhmien kanssa.
Laulukausi tulee myös päättymään hyvää tekevästi, kun
kuoro on osana Kokkolan sydänyhdistyksen hyväntekeväisyyskahvikonserttia toukokuun alussa. Kauden pää-

tavoite oli kuitenkin omana
tuotantona toteutettu IHAN
ITE! -lasten konserttitaideteos yhdessä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Lapsikuoro Sävelsäkki sai
talvella 2018 mielenkiintoisen tarjouksen lähteä toteuttamaan Keski-Pohjanmaan
konservatorion musiikin perusteiden ryhmien omia sävellyksiä konsertiksi. Ennakkoluulottoman idean takana oli musiikin hahmotusaineiden opettaja Airi Salmela.
Siitä pyörähti käyntiin IHAN
ITE! - lasten konserttitaideteoksen valmistelutyö. Mukaan
matkaan saatiin upea joukko
lapsia toteuttamassa itseään
eri tavoin sekä tietysti heidän
haasteeseen valmiit opettajansa.
Ennen kuin Sävelsäkki sai
laulut tutkittavakseen oli
taide kimpoillut jo monien
pienten käsien kautta. Konserttitaideteosta valmisteltiin
kaikkiaan reilu vuosi. Aloitus
vuorossa olivat musiikin perusteiden ryhmät, jotka tarttuivat sävellystyöhön kevätkaudella 2018 ja näin osa
konsertin ohjelmaan valituista kappaleista saatiin Kokkolan Lasten- ja nuorten kuvataidekoulun oppilaille kuultavaksi jo syksyn alkupuolella. Sävellykset matkasivat
kuvataidekoululta sanataidekoulu Santtuun sanoitukseen ja runotekstien inspiraatioksi yhdessä kuvataide-

Sävelsäkki ja esibaletti, IHAN ITE, kuva Päivi Paananen.

Sävelsäkki on
kaikille laulusta
innostuneille 4–12
vuotiaille tarkoitettu kuoro.
koulun kuvien kanssa. Sävellykset, kuvitukset ja sanoitukset poukkoilivat kouluilta toiselle ja lopulta kasassa oli 10
konserttiin valittua kokonaisteosta, joista kahta täydensi
vielä balettiopiston tanssijoiden koreografiat.
Lieneekö syynä ollut ikä-

tovereiden luomien teosten
ymmärrettävyys kuorolaisille vai mikä, sillä laulut herättivät heti alusta lähtien sävelsäkkiläisten kiinnostuksen ja
tekstit solahtivat suihin kuin
itsestään. Upean lisän sävellysten tulkintoihin toi konservatorion muusikkokoulutuksen opiskelijoista koottu Nuottinyytti- yhtye, joka
Pasi Porvarin johdolla tulkitsi kappaleita yhdessä kuoron
kanssa.
I H A N I T E! Lasten konserttitaideteos sisälsi lasten ja
nuorten säveltämää, sanoittamaa, tanssimaa ja kuvittamaa musiikkia ikätovereiden
esittämänä. Taideteos esitettiin huhtikuussa kahdelle salilliselle koululaisia sekä kah-

dessa julkisessa konsertissa.
Lapsikuoro Sävelsäkki, Balettiopiston esibaletti ja nykytanssiryhmät, SuperSaxit sekä Nuottinyytti veivät konserttitaideteosten yleisön aina ötököiden ruohonjuuritasolta avaruuden mittasuhteisiin, esitellen pientä ja suurta
sulassa sovussa. Mukana oli
myös muutama maistiainen
elektronimusiikin kentältä,
lapsisäveltäjien sovittamassa alkuperäisasussaan baletin tanssijoiden siivittämänä.
Kuvataidekoulun oppilaiden,
valkokankaalle heijastetut
taideteokset värittivät maisemaa perhosen siiven iskuin,
pienin ja suurin sankarein sekä yleisön mielikuvitusta herättelevien abstraktien teos-

ten voimalla, Mika Paanasen
valosuunnittelun täydentäessä visuaalista kokonaisuutta.
Lapsilta lapsille, ihan ite!
Lapsikuoro Sävelsäkki on
kaikille laulusta innostuneille 4-12-vuotiaille tarkoitettu kuoro. Kuorossa laulaa lukuvuosittain 30-50-laulajaa. Sävelsäkki toimii KeskiPohjanmaan konservatorion alaisuudessa. Kuoron vanhempainyhdistys mahdollistaa omat produktiot toimien
kuoronjohtajan tukena varain hankinnassa ja käytännön järjestelyissä. Sävelsäkki
toimii aktiivisena uuden lastenmusiikin tilaajana ja esittäjänä sekä suosii poikkitaiteellista ja innovatiivista ilmaisua tuotannoissaan. Kuoro tekee usein yhteistyötä
muun muassa Kokkolan Lasten ja nuorten kuvataidekoulun, Keski-Pohjanmaan konservatorion ja balettiopiston sekä Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Sävelsäkki
on perustettu vuonna 2004.
Kuoroa ohjaa sekä produktioiden tuottajana toimii musiikkipedagogi Vuokko Korva. Kuoroon voi ilmoittautua! laulajaksi konservatorion nettisivujen kautta www.
kpkonsa.fi seuraavan kerran
toukokuussa2019.
Teksti: VUOKKO KORVA
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Sulasol

SULASOL

8

– Suomen Laulajain
ja Soittajain Liitto
Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on
maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Liittoon kuuluu nykyisin lähes
350 kuoroa ja orkesteria.
Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 12 500. Sulasolin perustehtävä on edistää
jäsenistönsä mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen.
Samalla Sulasol kokoavana
voimana ajaa koko harrastemusiikkikentän asiaa vaikuttamalla valtion taidehallintoon, viranomaisiin ja musiikkikasvatuskenttään.
Sulasolin toiminnan kulmakivinä ovat:

1. Nuottimateriaalin
tuottaminen ja
välittäminen
Sulasol on merkittävä ja aktiivinen kuoromusiikin kustantaja. Monet Sulasolin kustantamat nuotit ja kirjat ovat
vakiinnuttaneet asemansa
keskeisenä osana suomalaista kuorokirjallisuutta. Sulasol välittää kaikkien kustantajien kuoro- ja orkesterimateriaalia. Sulasolista löydät
maan kattavimman kuoromusiikin kirjaston ja myymälän.

2. Koulutus
Sulasol kouluttaa jäsenistöään ja koordinoi koulutustapahtumia. Sulasol on myös
mukana kehittämässä niin

harrastajien kuin ammattilaisten musiikkikoulutusta
Suomessa. Sulasolin piirit ja
erikoisliitot järjestävät vuosittain kymmeniä alueellisia
ja valtakunnallisia koulutustapahtumia.

6. Asiantuntija-apu

3. Viestintä

Sulasol on jäsentensä palveluorganisaatio. Sulasolin toimistoon on koottu niin musiikillista kuin järjestöllistä
asiantuntemusta jäsenyhdistysten palvelukseen.
Sulasolin järjestörakenne
koostuu kolmesta eri tasos-

Sulasolin näkyvin media on
Sulasol-lehti, neljästi vuodessa ilmestyvä musiikkija järjestölehti. Lehti esittelee musiikkimaailman ajankohtaisia asioita ja jäsenistön uutisia sekä tiedottaa liiton, erikoisliittojen ja piirien
tapahtumista. Viime aikoina
internetin ja sosiaalisen median merkitys viestinnässä
on kasvanut voimakkaasti.

Henkilöjäseniä
yhdistyksissä
on noin
12 500

4. Edunvalvonta
Sulasol on jäsentensä edunvalvontaorganisaatio suhteessa valtiovaltaan ja muihin päättäjiin. Sulasol on tätä nykyä merkittävä musiikinharrastajien järjestö, jonka ääntä myös kuunnellaan.
Sulasolin jäsenet voivat saada merkittävää taloudellista
tukea toimintaansa Opintotokeskus Siviksen kautta.

5. Musiikkijuhlat
Sulasol on yli satavuotisen
valtakunnallisen laulu- ja
soittojuhlaperinteen vaalija ja uudistaja. Edellisen kerran juhlia vietettiin 12 - 145.2017 Hämeenlinnassa.

ta: kattojärjestöstä, erikoisliitoista ja Sulasol-piireistä.
Erikoisliitot ovat erikoistuneet oman kuoromuotonsa
tai orkestereiden erityiskysymyksiin. Piirit vastaavat alueellisista koulutus- ja konserttitapahtumista ja toimivat samalla alueella toimivien kuorojen ja orkestereiden
yhdistävänä tekijänä ja kokoavana voimana. Lisää tietoa Sulasolista löytyy osoitteesta www.sulasol.fi
Sulasolin Keski-Pohjanmaan Piiri ry toimii koko nykyisen Keski-Pohjanmaan
maakunnan alueella sekä Pietarsaaressa. Yhdistyk-

Koppisentie 3
67500 Kokkola
Puh. 020 757 1050

sen toimintaperiaatteena on
omalta osaltaan edistää alueen kuoro, yhtye ja orkesRantakatu 16
teritoimintaa. Piirin jäseniä
67100 Kokkola
on tänä vuonna n 300 henkeä, 10 eri kuorosta, laulupuh. 044 2392637
ryhmästä ja orkesterista. Jokaiselle on oma edustajansa
piirin hallituksessa joka toimii siis jäsenistönsä toiveiPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
den mukaisesti.
Viimeksi piiri oli mukana
Salamajärven kansallispuisto konsertin sponsoroinnissa sekä järjestämässä yhdesPitkänsillankatu 20 A, Kokkola
sä konservatorion kanssa sä040 5191930
vellyskilpailua joka keräsiHAMMASLÄÄKÄRI - TANDLÄKARE
kin paljon osallistujia ympäri
Suomea. Piiri on myös sponsoroinut tai muulla tavalla
tukenut jäsenkuoroja viime
HAMMASLÄÄKÄRI - TANDLÄKARE
vuosien aikana.
Nyt olemme osaltamme
mukana vuonna 2020 järjestettävässä konservatori06-831 7772
on Kuoro Kokkola 400 projektissa. Toki olemme tarvitNettiajanvaraus:
taessa mukana myös muissa
www.hammaslaakarikokkola.fi
alueella järjestettävissä tapahtumissa jos vain tällaisia
järjestetään ja voimme olla
hyödyksi. Kannattaa siis ottaa yhteyttä.

Sari Björkroth
Sari Björkroth
& 06-831 7772

SEPPO HEINO
puheenjohtaja
Sulasol KeskiPohjanmaan piiri ry

VIEMÄRIHUOLTO
AVLOPPSSERVICE

Lokakaivojen tyhjennykset
Viemäriputkistojen aukaisut / -sulatukset / -painepesut
Putkistojen kuvaukset / -paikallistaminen / -savukoe
- Vessojen vuokraus

Viemärihuoltoa vuodesta 1976
p. 0500 813 784, jatehuolto@reinikkaoy.fi, www.reinikkaoy.fi
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Odotettu kuorovierailu Wienistä!
Kokkolan Lauluveikkojen ystäväkuoro, sekakuoro Wiener
Sängerrunde, Wienistä tekee
konserttivierailun Kokkolaan
tulevana kesänä eli 8.-12.7.
2019. Vierailu on odotettu
vastavierailu Lauluveikkojen
joulukuussa 2016 toteuttamaan Wienin konserttivierailuun ja samalla osoitus kuorojen pitkäaikaisen ystävyyssuhteen jatkuvuudesta. Lauluveikoilla oli ensimmäinen
Itävallan kiertue v. 1983 ja
wieniläiset puolestaan vierailivat ensimmäisen kerran Kokkolassa v. 1989 siis 30 vuotta sitten. Pienimuotoista yhteydenpitoa kuoroilla on toki
vuosittain. Wiener Sängerrunde vietti 40v. juhliaan ja Kokkolan Lauluveikot 90 v. juhliaan viime vuonna.
Sekakuoron ”Wiener Sängerrunde” perusti v. 1978 KarlHans Straßl. Hän oli kuuluisan itävaltalaisen säveltäjän
ja kuoronjohtajan professori Leo Lehnerin oppilas. Tunnuslauseen ”Singen kann jeder -jokainen osaa laulaa” mukaan kuorossa on tänä päivänä mukana 50 kunnianhimoista laulajaa. Karl-Heinz
Straßl johti kuoroa alusta asti

aina vuoteen 2000. Tämän jälkeen kuoronjohtajana on toiminut hänen poikansa KarlGerhard Straßl.
”Wiener Sängerrunde”
-kuoro esittää kotimaisia ja ulkomaisia kansanlauluja alkuperäiskielellä, wieniläisten säveltäjien musiikkia, hengellistä musiikkia, sakraali teoksia
(motetteja, messuja, oratorioita) ja nykymusiikkia.
Todella odotetun vierailun
aikana Kokkolassa ja KeskiPohjanmaalla Wiener Sängerrunde pitää konsertin keskiviikkona 10.7.2019 klo 20 Kokkolan kirkossa. Kuoro esiintyy
myös keskiviikkona Kokkolan
iltatorilla muutamalla laululla. Torstaina 11.7. on vuorossa
esiintyminen Kaustinen Folk
Music festivaaleilla.
Kokkolan Lauluveikot vastaavat luonnollisesti tulevan
vierailun käytännön järjestelyistä. Kokkolan kaupunki on
myös vahvasti mukana. Kokkolan Lauluveikot haluaa toki
panna parastaan ja esitellä kesäistä, merellistä kotikaupunkiamme, sen elämänmenon
parhaita puolia ja vierailuun
sopivaa vieraanvaraisuutta.
HANNU TEIRIKANGAS

Kuvassa Wiener Sängerrunde W. A. Mozartin Requiem messun esityksessä.

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

kevät 2019

Seniorikuoron
johtajalla
kiireinen
vuosi
Kokkolan Lauluveikkojen
Seniorikuoron johtaja Emma Räihälällä on ollut kiireinen viimeinen opiskeluvuosi
Centria ammattikorkeakoulussa. Heti syyskaudella hän
oli mukana Vaasan kaupunginteatterin Carmen-oopperassa opiskelijaharjoittelijana kuorossa. Yhteistyö järjestettiin Centria ja Novia
ammattikorkeakoulujen ja
teatterin välillä, ja projektiin
osallistuvat opiskelijat asuivat pari kuukautta Vaasassa.
Intensiivisen harjoituskauden lisäksi oopperasta oli
kolmetoista näytöstä tammi- ja helmikuun aikana.
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Carmenista selvittyään
Emma alkoi saman tien työstää West Side Story – musikaalin naispääosaa Mariaa.
Musikaali on traaginen tarina kahdesta eri lähtökohdista tulevista rakastavaisesta,
ja Emman vastanäyttelijänä
Tonyn roolin esitti Filip Vikström Pietarsaaresta. Musikaali toteutettiin Kokkolan
ja Pietarsaaren musiikkioppilaitosten yhteisprojektina,
ja se esitettiin maaliskuussa sekä Kokkolassa että Pietarsaaressa hyvällä menestyksellä. Päärooleissa oli kaksoismiehitys, joten Emman
roolisuoritukset nähtiin Kok-

kolan näytöksissä.
Projektien lisäksi Emma
on johtanut kuoroja, suorittanut viimeisen lukuvuoden
kurssejaan sekä kirjoittanut
opinnäytetyötään, jossa seniorikuoro pääsi olemaan
avuksi haastatteluiden muodossa. Opinnäytetyö käsittelee seniorikuorossa laulamisen hyvinvointivaikutuksia,
ja se julkaistaan lähiaikoina.
Viimeisenä rutistuksena tälle lukuvuodelle Emma
työstää opintojensa päättökonserttia, klassisen laulun B-tutkintoa opettajansa
Lasse Penttisen kanssa. Konsertti koostuu klassisesta

lied-musiikista sekä aarioista. Ensi vuoden suunnitelmat ovat vielä osin auki; Emma jatkaa ainakin kolmen
kuoron, Seniorikuoron, Kälviän Mieslaulajien sekä Nuorisokuoro Fermaatin johtajana, yrittäen löytää myös
muuta alansa työtä niiden
oheen.
Emma Räihälän päättötutkinnon ohjelmistosta koostuvaa konserttia pääsee
kuulemaan Keski-Pohjanmaan Konservatorion isossa
salissa 23.5.

Vaunumiehenkatu 4
67700 Kokkola
www.porho.fi

WWW.ASUNTOMARKKINOINTI.NET

0400 663386

Kuva: MARKUS KUNELIUS,
Centria

So Many Sisters toivottaa kaikille lukijoille
oikein ihanaa ja aurinkoista kevättä!

PYÖRÄILIJÄN ERIKOISLIIKE • Isokatu 21, Kokkola
Puh. (06) 831 3044 • info@lyback.fi • www.lyback.fi
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Kokkolattia
AHOLA OY

Laminaatin ja parketin
asennukset, puulattioiden
hionta ja pintakäsittely.
Kokkolattia Ahola Oy
www.kokkolattia.fi
puh. 050 564 8831

Asianajotoimistot
Kokkolassa

SIPPOLA OY
Ristirannankatu 7, 6.krs, Kokkola
p. (06) 868 0460
www.osmosippola.fi
toimisto@osmosippola.fi
AA Osmo Sippola
p. 0400 361 465

www.lerbacka.com

KAITALUOMA &
KOITTOLA OY
Isokatu 5, Kokkola
p. (06) 831 5083, fax (06) 822 0415
asianajotoimisto@kaitaluomakoittola.fi
AA Hannu Kaitaluoma 0500 900 000
AA Juha Koittola 0400 764 276

KATI KYNNÄS
Kansakoulunkatu 24, Kokkola
puh. 040 500 2447
kati.kynnas@anvianet.fi

HANNU LAAKSO
Kauppatori 2, Kokkola
gsm 0400 566 296

"Laulu leivon soi, kevät alkaa tulla ..." Lauluveikkojen vastakuoriutunut K80 kvartetti
virittäytymässä Wappukeikalle.
Laulajat vasemmalta: 1, tenori Jussi (88), 2. basso Reetu (80), 1. basso Esa (87) ja 2. tenori
Unto (80).

hannu.laakso@hlaakso.fi
www.hlaakso.fi

ANNE MÄKELÄ
Torikatu 35 B 11, 67100 Kokkola
p. (06) 8242 350, fax (06) 8242 395
gsm 0400 566 295

Suosikaa
ilmoittajiamme!

anne.makela@aamakela.fi
Isokatu 11 • p. 06 8223 220
ma-pe 10-17 la 10-14
ihanitse.fi • nettikatariina.fi

Kokkolan Laitevälitys Oy

Tervetuloa

Charmia kotiin
Varaa ilmainen suunnitteluaikasi: 050 338 5790 tai
Kalustetukkukokkola.fi

Kalustetukku.fi

KESKI-POHJANMAAN
ROMU OY
Romusta Rahaa
Romutamme kaikki materiaalit
Puh. 040 727 5191

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

Kun tarvitset apua
varaa aika www.mehilainen.fi
010 414 00

Kokkolan Lauluveikot
onnittelee lämpimästi
Lauluveikkojen
Seniorikuoroa 25 v.
TEHDASPALVELU

MAANTIEKULJETUKSET
RAKENNUSKONEPALVELU

24H NUMERO: 044 056 4713

AUTTAA. HOITAA. HUOLEHTII.

WWW.KOUKKUKULJETUS.FI

11

Lämpimästi tervetuloa kaupungin
viihtyisimpään kuntokeskukseen
Jopa 4 salia yhden hinnalla. Joustava jäsenyys.

Niittykatu 6, 67100
Kokkola
Terminaalikatu
7, 67700
Kokkola
Puh. (06) 823 5100, Faksi (06) 823 5111 www.mesiel.fi

KOKKOLA

KUNNOSSAPITOPALVELU

Kokkola, Rantakatu 2 B 3. krs | mehilainen.fi

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

Torikatu 27

ACTILIFE HEINOLANKAARI Heinolankaari 12
ACTILIFE MEDICAL FITNESS CENTER Kallentorin kauppakeskus 2. krs,
Pitkänsillankatu 15
ACTILIFE LADY Kallentorin kauppakeskus 2. krs, Pitkänsillankatu 15
ACTILIFE KOIVUHAKA Koivuhaan palvelukeskus, Mäntynäädänkatu 6

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

KIINTEISTÖNVÄLITYS OY
PITKÄNSILLANKATU 23, 67100 KOKKOLA

kevät 2019

19

Kevään Ääniä

Kuvassa kamarikuoro Chorus Vallis johtajanaan Soili Autio Kulttuurikeskus Merta, Virta-sali.

Kuorot Kohtaavat
- Chorus Vallis ja Kokkolan
Lauluveikot yhteiskonsertti
Kokkolan Lauluveikot sai
miellyttävän kutsun Chorus
Vallis -kamarikuorolta yhteiskonserttiin Kalajoen kulttuuriviikolla ke 10.4.2019. Kon-

sertti pidettiin lähes uudessa
Merta -kulttuurikeskuksessa
ja sen Virta -konserttisalissa.
Kumpikin kuoro esitti ohjelmistossaan osaksi klassista,

a cappella laulua, mutta mukana oli myös kevyempää
rytmimusiikkia ja säestyksellisiä kappaleita. Chorus Vallis
kuoroa johti Soili Autio. Lau-

IN MEMORIAM

luveikkoja johti ja säestyksestä vastasi Mari Sillanpää.
HANNU TEIRIKANGAS

LAULUSALI

Teuvo Tiainen 15.6.1932 – 24.12.2018
Lauluveikko 50 vuotta, 1. tenori
Seppo Järvelä 2.3.1940 – 22.2.2019
Lauluveikko 43 vuotta, 1. basso, baritonisolisti
Eero Malviniemi 15.5.1941 – 26.2.2019
Lauluveikko 43 vuotta, 2. basso
Seppo Peltonen 28.9.1938 – 11.3.2019
Lauluveikko 44 vuotta, 2. basso, bassosolisti
Laulajaveljiemme muistoa kunnioittaen

Vuokraamme Laulusalia, osoite Pitkänsillankatu 17, erilaisia tapahtumia
varten, kuten perhejuhlia, kokouksia, muistotilaisuuksia varten.
Huoneisto käsittää tilavan eteisaulan, 2 wc:tä, kaksi kalustettua salia,
tarjoiluhuoneen, ja keittiön astiastoineen enimmillään n. 70-80 henkilölle.
Tilassa on mm. piano. Huoneistossa on koneellinen ilmanvaihto.
Tulkaa tutustumaan tiloihin Teille sopivana ajan kohtana.
Ottakaa yhteyttä klubimestariimme ja varatkaa aika ja esittely.
YHTEYSTIEDOT
Markku Ojaniemi 040 570 7690 tai Sauli Oikarinen 040 534 2182.
Jos tarvitsette musiikillista ohjelmaa niin voitte kysyä Lauluveikkojen
kuoroa tai pienempää ryhmää juhlistamaan tilaisuuttanne tilaisuuteen
sopivalla ohjelmistolla.
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n
a
a
l
h
ju

Mekko
159,90
169426

Takki
239,00
137270

PUKEE HALONEN

Housut

99,95
164771

Takki
89,95
143081

Mekko

Housut

69,95

44,95

174317

162394

Paita
26,95

KOKKOLA Isokatu 13
ma – pe 10–19, la 10–16
(su 5.5. 12–16)

143888

Shoppaile myös
verkkokaupassa!

Sandaletit

Pukukengät

Juhlakengät

Pukukengät

171452

174753

171459

174682

59,90

35,00

49,90

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy

Vaihda Konica Minoltan bizhub C258
-värimonitoimijärjestelmään
Konica Minoltan uuden malliston bizhub
C258- värimonitoimilaite tarjoaa
erinomaiset tulostus-, skannaus-,
kopiointi- ja hallittavissa. Tehokkaat
tietoturvaominaisuudet varmistavat, että
luottamukselliset tiedot ovat turvassa.
Laitteen uusimmat vihreät teknologia
pienentävät käyttökustannuksia - näin
säästät ympäristöä ja rahaa.
bizhub C258, A3-koon värimonitoimijärjestelmä
-

Nopeus 25 sivua/min, väri ja mustavalkoinen
Tehokkaat tietoturvaominaisuudet
Värillinen monikosketusnäyttö
Vihreät teknologiat vähentävät ympäristövaikutuksia

MYYNTI JA LISÄTIEDOT:

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy
Tuomo Lahti
Timo Kuivanto
Tomas
KennethÖst
From
Hannu Vanhala

0400 667 593
040 550 5793
040 527
527 7315
7315
040
050 582 8718

85,00

