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Kiertopalkinnon sai vuonna 2020 ainoana Suomen Mieskuoroliiton jäsenkuorona laulajamerkkejä
suorittanut kuoro, Kokkolan Lauluveikot!!! Kuvassa liiton toiminnanjohtaja Aino Herranen luovuttaa
”pojan” Lauluveikkojen taiteelliselle johtajalle Mari Sillanpäälle ja puheenjohtaja Olli Lehtimäelle.
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Tervehdys!

P

itkä ja pimeä talvi on selätetty ja ihminen saa taas nauttia kevään lämmöstä
odotellen tulisia kesähelteitä. Monenlaista tapahtumaa oli suunniteltu Lauluveikkojen viime kauteen,ja paljon mukavia tapahtumia saatiin myös kokea. Striimattuna ja ilman yleisöä, mutta kuitenkin.

Taiteellisen
johtajan
tervehdys

K

Elävä yleisö eläväiselle
musiikille olisi, ja on tietenkin laulajille se paras ja ainoa
vaihtoehto.
Onneksi tuota hetkeä kohti ollaan menossa. Sitä odotellessa! Perinteen mukaan
Kokkolan Lauluveikkojen kevääseen kuuluu myös Kevään Ääniä julkaisu joka kolahtaa postilaatikkoosi tällä kertaa toukokuun lopulla. Jo 77. kerran tämä alueen kuorojen äänitorvi valottaa menneitä, ja peilaa tulevia tapahtumia laajalti. Kiitos
kaikille lehteemme jutun antaneille kuoroille. Ilman Teitä tämän Kevään Ääniä lehden toimittaminen olisi ollut vaikeaa, mutta nyt se jälleen näyttää voimansa siinä, kuinka laajaa ja innokasta harrastajajoukkoa kuorolaulu koskettaa. Suuret kiitokset
lähtevät myös kaikille tukijoillemme, jotka mahdollistavat tämänkin lehden ilmestymisen.
Veikkojen kevät jatkuu vielä valmistautumisella
syksyn konserttiin, joka toimii lähtölaukauksena

Kansainväliseen Leevi Madetoja-mieskuorokilpailuun. Tavoitteena on selvitä hengissä Helsinkiin ja
takaisin! Jonkinmoinen itsensä ylittäminen olisi
myös toiveissa. Nämä kunnianhimoiset tavoitteet
vaativat myös tekijänsä. Kiitos siis kaikille laulajille, Senioreille ja Junioreille. Näinä vaikeina aikoina olette kuitenkin jaksaneet pitää huumoria yllä. On pystytty reagoimaan nopeisiin muutoksiin. Oltu etänä
ja ties missä. Pitkää pinnaa ja
hyvää Lauluveikkohenkeä se
on vaatinut, mutta harjoiteltu
on, kyljet mustelmilla!
Suurimmat kiitokset lähtevät kuitenkin johtajillemme
Marille, Emmalle ja Helille. Te
olette ammattitaidolla, innostavalla asenteella ja valtavalla sitkeydellä jaksaneet pitää
meidät laulajat mukana harrastuksessa.
Kiitos!
Toivotan kaikille lehden tukijoille, lukijoille ja meille laulajille oikein mukavaa
ja lämmintä kesää.
Syksyllä tavataan!
 LLI LEHTIMÄKI 				
O
Lauluveikkojen puheenjohtaja

okkolan Lauluveikkojen Kevään ääniä -lehti on varma merkki kevään ja kesän saapumisesta. Tuntuu, että vuosi vuodelta kevät ja
kevään äänet tulevat joutuisammin ja joutuisammin. On taas aika tiivistää kuluneen lau-

lukauden kuulumiset.
Voisimme kuvailla kulunutta laulukautta vaikkapa sanalla

”erikoinen”. Pariin otteeseen olemme joutuneet pakon sanelemana pitämään luovia taukoja, mutta pian on taas löydetty keino jatkaa rakkaan harrastuksen parissa. Kuoro on pitänyt stemmaharjoituksia, on laulettu pienryhmissä, harjoiteltu
puoli kuoroa kerrallaan. On ollut todellinen ilo huomata, että
laulamisen halu ei ole kadonnut kuorolaisilta, vaan kaikki ovat
olleet valmiita venymään ja reagoimaan hyvinkin nopeisiin aikataulumuutoksiin. Laulajat ovat pysyneet terveinä ja toimineet vastuullisesti. Suuri kiitos siitä teille.
Syyskaudella muistojen pankki karttui ikimuistoisilla kokemuksilla, kun saatiin toteutettua kaksi esiintymistä koko kuoron voimin. Kuoro osallistui Kokkolan kaupungin 400-vuotis
juhlallisuuksiin, syyskuussa Teemu Haapaniemen 400 dreams
-teoksessa ja marraskuun alussa Erik Fordell - juhlakantaatissa.
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11 Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro
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Molemmat muuten ovat edelleen katsottavissa youtubessa.

12 Guardia Nueva 20-vuotta

Kuoron youtube -kanavalta löydätte kaksi tänä keväänä tehtyä

13 Laulu Jaakot

videota, jotka varmasti tuovat keväisen mielen. Ehkä nämä tallenteet korjaavat hieman sitä konserttivajetta, joka kuluneen
vuoden aikana on päässyt syntymään.
Odottavaisin mielin suuntaamme kohti syksyä: Syksyn tuomia konsertteja, joissa kuoro saa kohdata yleisönsä sekä Leevi
Madetoja -mieskuorokilpailuja. Ja tietysti, koska on kyse mieskuorosta, karonkkailtoja. Toivottavasti näemme sekä vanhoja tuttuja että uusia iloisia kasvoja mieskuoromusiikin parissa.
Olette lämpimästi tervetulleita konsertteihimme!
MARI SILLANPÄÄ 					
Lauluveikkojen taiteellinen johtaja

14 Seniorikuoro
16 Kokkolan Naislaulajat
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Martti Laitinen rakastaa
monipuolisuutta musiikissa
”Rakastan musiikissa ja musiikinteossa monipuolisuutta ja vapautta”.
Näin kertoi Kokkolan ruotsinkielisen seurakunnan kanttori Martti
Laitinen toukokuisen aamupäivän haastattelussa.

M

Miten päädyit juuri kirkkomuusikoksi?
Halusin työskennellä hyvän asian
puolesta monipuolisesti, mihin kirkkomusiikin alan koulutus sopi oikein
hyvin. Kirkkomuusikkona saa soittaa,
laulaa, johtaa, säestää, opettaa, säveltää, järjestää ym. Seurakuntaelämässä on tilaa useille musiikin lajeille ja
muodoille.
Päädyit sitten Kokkolaan ja ruotsinkieliseen seurakuntaan? Millainen
vastaanotto sinulla oli?
Asuin 16 vuotta Helsingissä ja halusin palata juurilleni. Täällä oli kanttorin
paikka auki, mistä minulle vihjasi vuosikurssitoverini Tuomo Viherjuuri. Vastaanotto oli hyvä, seurakunnalla oli pitkään ollut vajausta henkilöstössä. Sain
aikaa opiskella ruotsin kieltä ja hankkia
virassa vaadittavan kielitodistuksen.
Työtoverit ja muut kohtaamani ihmiset
ovat kohteliaita vieraan kielen kanssa.
Lyhyesti koulutuksesta, työurasta ja tehtävistä ennen tuloasi Kokkolaan?
Opiskelin Sibelius-Akatemiassa (MuK
2009, MuM 2011, MuT 2017) ja Helsingin yliopistossa (FM 2014). Opiskelun
ohessa toimin vs. kanttorina Helsingin
tuomiokirkkoseurakunnassa 2010–
2013 sekä myös Kallion seurakunnassa ja Järvenpäässä. Opetin SibeliusAkatemiassa kirkkomusiikkia vuodet
2012–2016 ja toimin myös Yleisradion Hartaiden sävelten toimittajana 12
vuotta.
Olin vuoden ulkomailla Amsterdamissa ja Pariisissa ja siellä keskeistä oli
urkumusiikki ja konsertointi.
Olit ilmeisesti ensimmäinen kirkkomuusikko taiteellisessa tohtorikoulutuksessa? Ja juuri tähän opiskelupolkuun suunnittelit SibeliusAkatemiaan kokonaan uuden koulutuslinjan?
Kyllä, näin pääsi käymään. Iso taistelu siinä käytiin, että linja saatiin perustettua: vanhemmalle sukupolvelle konserttitaide oli tärkeintä, ja kirkollinen konteksti koettiin uhaksi taiteelliselle laadulle. Nyt ajatellaan jo
hieman toisin: jumalanpalvelus ja sen
musiikki tukevat ja hyödyttävät toisiaan. Olin ensimmäinen tässä putkessa, mutta seuraava tohtorikoulutettava valmistuu piakkoin ja pari seuraavaakin on myös tulossa.

KUVA: AUNE-INKERI BJÖRKSTRÖM/KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

artti Laitinen valittiin
kanttorin virkaan Kokkolaan vuonna 2015 ja
muutto Helsingin seudulta tapahtui vuoden 2016 lopussa.
Laitinen (s. 1984) on kotoisin Kaustiselta, eli hän palasi juurilleen. Kaustinen Folk Music Festivalin kävijät ja
monet muut muistavat hyvin myös
Martin isän, kansanmusiikin emeritusprofessori Heikki Laitisen.

Tohtoritutkielmasi oli nimeltään
”Muusikon taiteellinen työ ja liturginen konteksti”. Kuinka koulutusta
voi hyödyntää työtehtävissä?
Kyse on pitkälti avoimuudesta erilaisille mahdollisuuksille ja pelisilmästä sen suhteen, millaiseen suhteeseen
musiikki ja sitä ympäröivä konteksti
voivat kulloinkin asettua. Tämä ei toki ole pelkkää laboratoriotyötä, vaan
oikea menettely riippuu paljolti siitä,
millainen seurakunta on. Millaisten ihmisten, soitinten, perinteiden ja asenteiden kanssa työskentelen? Miten
voisin kehittää musiikkielämää lyhyellä tähtäimellä, entä pitkällä?
Olet perustanut ja johdat jo useita
uusia kuoro- ja lauluryhmäkokoonpanoja seurakuntaan! Kuinka koet
uusien ryhmien toiminnan/yhteistoiminnan?
Poikakuoro Karleby Gosskör on tarkoitettu kaikille vähintään 9-vuotiaille pojille. Harjoittelemme Mikael-salissa viikoittain. Kuoro esiintyy kerran
kuussa mm. jumalanpalveluksissa, yhteislaulutilaisuuksissa ja konserteissa.
Naisten lauluryhmä Vox Mariae ja
miesten
lauluryhmä Schola CantoKarleHaluan soittaa rum
byensis laulavat kerran
ja laulattaa
kuussa jumalanpalseurakuntaveluksislaisia!
sa psalmeja, liturgisia lauluja
ja uudempaa musiikkia sekä tukevat virsilaulua. Nykyään elämä on kiireistä ja on
sovitettava menemiset ja tulemiset,
työt, harrastukset ja puutarhanhoidot.
Siksi nais- ja miesryhmät harjoittelevat vain kerran kuussa – ja aina keikkapäivänä.
Kaksikieliset Kokkolan Vokaaliyhtye ja
Kokkolan Soitinyhtye koostuvat pääosin muusikoista ja musiikinopiskelijoista. Ne esittävät kahdesti vuodessa
kirkkomusiikin klassikoita, yleensä kotimaisilla kielillä.

Eri ryhmistä muodostuu ns. kuoroperhe, joka parhaimmillaan voi avata laulajille uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja erilaisiin kokemuksiin.
Sittenhän on vielä Gamlakarleby
Manskör eli GM, Lauluveikkojen
veljeskuoro?
Kyllä, se onkin ainoa kuoro, jota johdan seurakuntatyön ulkopuolella.
Aloitin johtajana syksyllä 2018. Alku
oli erittäin hyvä. Vappuna 2019 pidettiin hieno kevätkonsertti, ja samaan
vuoteen mahtui monta muuta tasokasta esiintymistä Kokkolassa, Kruunupyyssä ja Seinäjoella. Tammikuussa
2020 olimme mukana suurkuorossa
esittämässä Karlabi-kuoroteosta Kampushallissa konsertissa ”400 ääntä –
400 röster” Kokkolan 400-vuotisjuhlien kunniaksi. Sitten korona keskeytti kuoron toiminnan. Yhteistyö Lauluveikkojen kanssa on ollut aina suuri
ilo ja toivon sen jatkuvan.

PRISMA KOKKOLA

ma-la 7-22, su 9-22

Mikä on mieluisinta urkumusiikkia
sinulle?
Tietysti kaikki nämä suuret; J.S. Bach,
D. Buxtehode, C.-M. Widor, M. Duruflé.
Sitten on tietysti improvisointi, jota
teen myös mielelläni. Opetan urkujensoittoa konservatoriolla, ja on toki aina mieluista kuunnella oppilaan
soittoa.
Entä mitä muuta musiikkia kuuntelet? Mielilaulu?
Lapsille lauletaan kotona perinteisesti, mm. ”Tiedän paikan armahan” ja
”Miks leivo lennät Suomehen”.
Martti Laitiselle oma perhe on tärkein, vaimo Saana sekä lapset 5 v, 3 v
ja nuorimmainen alle 1 vuotta. ”Keskeinen työnantaja”, sanoo Martti.
Jääkö työn jälkeen vapaata harrastaa jotain erityistä!
Perheelle tietty antaa isoimman osan
ajastaan. Pyrin liikkumaan, pyöräilen
töihin, pelaan myös sählyä. Nyt tosin
korona on pannut sen katkolle.
Mitä tapahtuu tai mitä Martti Laitinen tekee seuraavaksi?
Kokkolan edellinen kirkko paloi loppiaisyönä 1958. Joitakin vuosia aiemmin kirkosta oli onneksi purettu saksalaisen Walcker -rakentamon urut,
joita on siitä asti säilytetty Katariinan
kalmistossa Länsipuistossa. Vasta nykyään ymmärrämme, millainen huippuluokan soitin kyseessä on. Nyt monet seurakuntalaiset, kanttorit ja myös
Kokkolanseudun Urkuseura ovat toivoneet, että urut kunnostetaan ja pystytetään taas käyttöön, mieluiten kirkon kuoriosaan.
Muuten perusintressini säilyvät samana kuin ennenkin: haluan soittaa ja
laulattaa seurakuntalaisia!
HANNU TEIRIKANGAS

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

VÄLITÄMME PALJON JA HYVIN!
www.asuntobjorndahl.ﬁ

010 4402600

Välityspalkkio 4,96% tai sop. mukaan

www.lerbacka.com
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I.S.K.U.

Metals for modern life

ILOISTA YHDESSÄOLOA!
Annokset myös take awaynä

Kohti aurinkoa!
I.S.K.U. kävi kevään aikana kirjastossa videoimassa Maria Aution johdolla muutamia lauluja. Kuva: Teija Tuunila.

Näin kai voidaan todeta monestakin eri syystä. Kesä lähestyy, auringon kiertorata
nousee ja lämpö kasvaa päivä päivältä. Monen mielestä sitäkin hienompi asia on
kuitenkin rokotusten eteneminen ja uuden ”normaalin ” lähestyminen.
BENVENUTI!
Isokatu 4, Kokkola

www.jakobetoni.fi

www.kokkolanverkkoapteekki.fi
Prismantie 1, 67700 Kokkola
p. 823 4300

Kuoromaailmassa kaikilla on ollut vähän erilainen vuosi, niin myös meillä
I.S.K.U.ssa. Harjoituksia on
kuitenkin onneksi voitu järjestää. Aluksi viime keväänä Zoomin välityksellä ja
myöhemmin syksyllä siirryimme isompaan harjoitustilaan ja huolehdimme
suosituksista, turvaväleistä
ja hygieniasta.
Kuluneen kauden aikana I.S.K.U. osallistui mm.
Wanhan Kallen yhteislauluja -tapahtumaan, joka
striimattiin suorana Tullipakkahuoneelta. Tuolloin lauloimme mukana Alf Myllärin vetämissä yhteislauluissa ja esitimme myös muutamia
omia kappaleita. Lisäksi
oli Urkusafari-tapahtuma
kirkossa, hääkeikka sekä
muutama muu esiintymistilaisuus. Mukavaa oli, että
meitä pyydettiin yksityiselle yllätyskeikalle Länsipuistoon syntymäpäiväsankarin kunniaksi. Huhtikuussa saimme vielä käydä videoimassa kirjastossa
muutaman kappaleen.
Taiteellinen johtajamme
Pauliina sai loppuvuodesta esikoisensa Oivan ja nyt
tenorit ja bassot kisaavatkin siitä, että kumpi stemma saa vahvistusta parinkymmenen vuoden päästä.
Onneksi saimme apuun äitiysloman tuuraajaksi Maria Aution, joka onkin hoitanut homman tyylikkäästi
ja innostanut meitä jatkamaan harrastusta hankalan
koronakauden aikana.
Ehkä mielenkiintoisim-

I.S.K.U. osallistui Wanhan Kallen yhteislauluja -tapahtumaan, joka striimattiin suorana
Tullipakkahuoneelta.

mat harjoitukset saatiin kokea etänä, kun Kokkolan ystävyyskaupunki Ratingenin
kanttori Martin Hanke kutsui I.S.K.U.n mukaan johtamansa Singing Westside
-kuoron Zoom-harjoituksiin.
Hehän olivat 2019 venetsialaisina Kokkolassa meidän
vieraanamme ja nyt olikin
hauska nähdä ja jutella kuorolaisten kanssa pitkästä aikaa. Kiva oli myös laulaa uusia gospel-henkisiä lauluja. Sovittiinpa jo alustavasti kesäksi yhdet Zoom-harjoitukset, jossa mukana olisi
Singing Westside, I.S.K.U. ja
saksalaisten ystäväkuoro Afrikasta Kongon demokraattisen tasavallan pääkaupungista Kinshasasta. Siitä tu-

lee varmasti erikoinen tapahtuma.
Kevättalvella pidettiin
I.S.K.U.n talvirieha maaliskuun alussa Laajalahdessa.
Oli pulkkamäkeä ja makkaranpaistoa ja oltiin matkassa kokonaisten perheiden
voimin. Pulkkamäessä nähtiin jos minkä näköistä ja kokoista pulkkaa, aina itsetehdyistä roskasäkeistä kyhätyistä virtaviivaisiin liukureihin ja rattikelkkoihin. Leikkimielinen pulkkakilpailukin
kisattiin ja voitto meni tällä
kertaa alan ammattilaisille
eli junioriosastolle.
Kevään laulukausi lähenee jo loppuaan, kesäloma
alkaa ja uskomme, että uusi,
harjoituksia, keikkoja, kon-

sertteja ja konserttimatkoja sisältävä aikakausi on syksyllä edessä. Toivottavasti
pääsemme jo alkusyksystä
suunnittelemaan ja harjoittelemaan normaalisti joulukonserttiin. Vuosi 2022 on
I.S.K.U.n juhlavuosi, sillä täytämme silloin 15 vuotta ja
sitähän olisi kiva juhlia konsertilla ja mahdollisesti ulkomaanmatkallakin. Näissä
riittää suunnittelemista.
Nyt kuitenkin kaikille laulajille ja laulun ystäville oikein hyvää kesän odotusta
ja uuden laulukauden suunnittelua.
			
KARI KALLIOKOSKI
Lauluyhtye I.S.K.U.
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Joulun Laulujuhla

Joulun laulujuhla
on kaikkien juhla
Niin paljon, kuin yhdessä laulamista onkin jo odotettu, niin sitä suurempi ilo on
suunnitella tulevaa. Joulun laulujuhla järjestetään Kokkolan kirkossa 4.12.2021.
Uskomme ja luotamme siihen, että joulukuussa voidaan jo laulaa turvallisin
mielin isolla joukolla. Mukaan laulamaan kutsutaan kaikkia maakunnan
kuoroja ja lauluyhtyeitä.

J

oulun Laulujuhla on jatkoa joumatuottajana Marita Kaakinen. Ohjellukuussa 2017 Kokkolan kirkosmistotoiveita vastaanotetaan ilolla, kelsa järjestetylle tapahtumalle.
tä tahansa asiasta kiinnostuneelta!
Ensimmäinen laulujuhla yli 450
Laulajille kootaan uusi laulukirja, joshenkisenä suurkuorona koettiin myös
sa otetaan huomioon kaikki kuoromaakunnan kuorojen osalta tarpeellimuodot. Tavoitteena on kirja, joka on
seksi ja koko tapahtuman toteutus ontulevaa konserttia laajempi ja siihen
nistuneeksi. Kirkossa oli
voidaan palata uudelleen
tuolloin 750 ihmistä. Seutulevina vuosina. Kirja on
raavaan konserttiin pamyynnissä omakustannostetaan vielä edellisnehintaan vain esiintyjiltä enemmän. Konsepti on
le syyskuussa 2021. Ennen
Kuulijat voivat
testattu, kehittämis- kohkonserttia järjestetään
teet tiedostettu ja uusia
yhteisharjoituksia, joten
istua keskellä
ideoita lisätään sopivasti.
harjoitteluun ei kulu kohKirkkoon sopiva hentuuttomasti oman kuoron
kuoroa, soivaa
gellinen ja kaksikielinen
harjoitusaikaa syksyltä.
ohjelmisto kootaan yhKonsertti juonnetaan,
instrumenttia.
teistyössä Kokkolan suojolloin yleisö pääsee osalmalaisen seurakunnan,
listumaan opastetusosallistuvien kuorojen
ti ja turvallisin mielin. Taja Sulasolin Keski-Pohjanmaan piirin
voitteena on, että kuulijat voivat ikään
kanssa. Ohjelmistossa halutaan ottaa
kuin istua keskellä kuoroa, soivaa insterityisesti huomioon paikalliset sävelrumenttia. Konsertti voi neliäänisetäjät. Tapahtuman tuottaa KuoroKoknä toteutuksena toimia ”kauneimmat
kola ry. Tapahtuman projektijohtajana
joululaulut”-tyyppisenä kuuntelukoketoimii kanttori Ritva Göös ja tapahtumuksena.

Joulun laulujuhlaan on kutsuttu vierailijaksi tunnettu kuoronjohtaja Marjukka Riihimäki. Hän vierailee Kokkolassa jo tulevana kesänä, kun hänen
johtamansa kuoro Grex Musicus laulaa yhden Lohtajan kirkkomusiikkijuhlien pääkonserteista. Riihimäki on tehnyt pitkän uran musiikinopettajana ja
kuoronjohtajana usean kuoron kanssa.
Tunnustuksena työstään hänelle luovutettiin Suomen Kulttuurirahaston
suurpalkinto vuonna 2020.
Ilmoittautuminen Joulun laulujuhlaan tapahtuu elokuussa Keski-Pohjanmaan Konservatorion kotisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Alustava päätös osallistumisesta kannattaakin tehdä jo nyt kevään laulukauden
loppuessa.

KIINTEISTÖNVÄLITYS OY
PITKÄNSILLANKATU 23, 67100 KOKKOLA
WWW.OCGROUP.FI

Kokkolan Laitevälitys Oy
Ikä 35 vuotta

BIANCHI • BROMPTON • CRESCENT • FELT • HAIBIKE • HEAD
MONARK • ORBEA • PELAGO • ROCK MACHINE • WINORA

MYYNTI
HUOLTO
VARAOSAT
VUOKRAUS

MARITA KAAKINEN
tapahtumatuottaja
KuoroKokkola ry

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

Joulun
laulujuhla
Kokkolan kirkossa 4.12.2021

Kotimaiset
Charmiakeittiöt
Charmia Kokkola Kosilankatu 2, 040 546 1442, www.charmia.fi
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Lapsikuoro Sävelsäkki

Sävelsäkki ystävineen loihti
ilmavaa ilmastotaidetta

Sävelsäkkiläisiä Meripuistossa syksyn ILMAVA-kuvauksissa Lasten ilmastonmuutoslaulun tunnelmissa. Kuva: Vuokko Korva

Sävelsäkki on viettänyt laulukauttaan ihmetellen ilmastoa
laulun keinoin. Mitä sää tiedät, mitä kuuluu maailma? Aiheen
parissa kuorolaiset ovat osallistuneet omaan sävellyspajaan,
toimineet videoiden elokuvasankareina, päässeet
äänittämään musiikkia, miettineet kuinka itse voisivat

I

lmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, mutta erityisesti lapsia ja nuoria, sillä he tulevat
elämään ilmastonmuutoksen
yhä voimakkaammin muokkaamassa maailmassa. Ilmastonmuutos herättääkin monenlaisia tunteita, ja aihe voi tuntua välillä vaikealta käsitellä.
Vaikka ilmastonmuutoksen seuraukset ovat suuri uhka niin ihmisille kuin
ympäristölle, on meillä lupa ja syytäkin olla toiveikkaita. Yksi parhaista keinoista pitää toivoa yllä on toimia yhdessä muiden kanssa. Nämä ajatukset
taustalla Sävelsäkin ohjaaja Vuokko
Korva päätti tarttua ilmastoaiheeseen
alkuvuonna 2020. Taide olisi oiva tapa
käsitellä isoa asiaa! Mukaan pyydettiin
kuoron luotettuja ja upeita yhteistyötahoja, jotka iloksemme lähtivät mukaan tutkimusmatkalle! Tutkiskelun
pohjana oli jo kuin asiaa ennakoiden
kymmenen vuotta sitten Sävelsäkille tilattu Lasten ilmastonmuutoslaulu,
jonka ympärille oli oiva lähteä taiteellista kokonaisuutta suunnittelemaan.
Juuri ennen koronan rantautumista kokoontui ILMAVA-tiimi ensimmäistä kertaa miettimään, kuinka
taiteidenvälinen, pedagoginen yhteistyö askel askeleelta toteutettaisiin. Tiimillä oli hyviä kokemuksia aiemmasta yhteistyöstä, jonka pohjalta oli innostavaa lähteä tekemään
uusia suunnitelmia. Tiesimme, että
soppaan heitettäisiin konservatorion musiikinperusteiden uusia säveliä maustettuina sanataidekoulun lyriikoilla, kuvataide- ja käsityökoulujen kuvitusta ja somistusta, baletin
askelia, sävellyspajan hedelmiä, liemenään Sävelsäkin ja Nuorisokuoron

laulun virta. Vuosi sitten toteutustavaksi olimme ajatelleet koululais- ja
hyväntekeväisyyskonsertteja, mutta hups vain, suunnitelmat muuttuivat ja syksystä lähtien lapset tekivät
taidettaan opettajiensa opastuksella
päämääränä ILMAVA – lasten ilmastotaideteoksen videotaltioinnit, joita lopulta valmistuikin kahdeksan
uniikkia kappaletta.

SÄVELLYSPAJA
Sävelsäkki pääsi produktion tiimoilta
myös itse luomaan uutta musiikkia
osallistumalla Kirsi Rasehornin vetämiin sävellyspajoihin. Sävellyspajoja ennen keskustelimme sävelsäkkiläisten kanssa aiheesta sävellyttäjän
laatimien herätekysymysten pohjal-

auttaa ja opetelleet uusia aihepiirin lauluja. Poikkeuksellinen
kuorokausi on itseasiassa ollut harvinaisenkin vaihtelevainen.
Laulukauden päätyttyäkin jokainen kuorolainen voi käydä
ihailemassa omaa ilmastotaidetta niin monta kertaa kuin
haluaa videoteosten muodossa.

ta, joissa mietittiin mm. mikä tekee
luonnossa sinut iloiseksi, miltä ilma
tuoksuu, maistuu ja tuntuu sekä, jos
ilma osaisi puhua, miltä se kuulostaisi. Näiden juttelutuokioiden pohjalta Rasehorn koosti tulevien laulujen
tekstit. Itse musiikin tekeminen pajoissa tapahtui Rasehornin soiviin sävelmattoihin perustuvan pedagogisen sävellysmetodin avulla. Kuinka
riemukasta olikaan, kun syntyneitä
sävellyksiä Mitä sää tiedät? ja Ilmaston kehtolaulu päästiin ensimmäistä kertaa yhdessä laulamaan ja kuorolaiset tunnistivat musiikin lomasta
omia sävellys- ja sanoitusideoitaan.
Ilmastonmuutos on vakava, aikuisten asia. Lasten kanssa työskentelyssä emme ole halunneet käsitellä ai-

hetta millään tavalla ahdistavasta
näkökulmasta. Taiteenteon lomassa on noussut kysymyksiä aiheesta
esimerkiksi, mitä on saaste, miksi joku heittää roskia luontoon, miksi Afrikassa on niin kuivaa. Näitä on sitten
yhdessä pohdiskeltu ja työstetty heränneistä aiheista, vaikka hetkessä
improttuja maisemakuvia. Sävelsäkkiläisille on ollut eri tavalla antoisaa
päästä harjoitusten lomassa myös
katsomaan laulunsa pohjalle rakentuneita videotaideteoksia. Salin valkokankaalta itseä ja muiden lasten
taidetta katsellessa, on kuorolainen
ollut kuin paras elokuvatähti konsanaan. Konsertit ovat hienoja, mutta
itse esiintyjä ei pääse niitä koskaan
yleisönnäkökulmasta kokemaan.

2021
I L M A V A -Lasten ilmastotaideteos
ILMAVA - Lasten ilmastotaideteos
2021 on taiteen perusopetusta
Kokkolassa tarjoavien
tahojen monitaiteinen
yhteistyöproduktio, jonka
alullepanija lapsikuoro Sävelsäkki
toimi ja tuottajana kuoron johtaja
Vuokko Korva. Produktion
aiheena on ilmastonmuutos
ja taiteella vaikuttaminen.
Pedagogisena taustaajatuksena on vahvistaa lasten
ilmastotietoisuutta, myönteistä
luontosuhdetta ja tuoda esille
sitä, kuinka taiteen avulla voi

vaikuttaa. Ilmastotaideteokset
ovat kaikkien katsottavissa
videoteoksina Keski-Pohjanmaan
konservatorion Youtube -kanavan
ILMAVA-soittolistalla.
Ilmastotaideteoksen videot
sisältävät lasten taidetta eri
muodoissaan: sävellyksiä,
lyriikoita, maalauksia, tanssia,
kädentaitoja, laulua ja lausuntaa.
Näistä eväistä ovat syntyneet
lasten näköiset, upeat ja
ihastuttavat ILMAVA – lasten
ilmastotaideteokset, olkaa hyvä!

YHTEISTYÖSSÄ:
Kokkolan lasten ja nuorten
kuvataidekoulu
Keski-Pohjanmaan
konservatorion musiikki ja tanssi
Keski-Pohjanmaan Taito
käsityökoulu
Kokkolan lasten ja nuorten
sanataidekoulu Santtu
Keski-Pohjanmaan
konservatorion musiikinperusteet
Lapsikuoro Sävelsäkki
Kokkolan nuorisokuoro

Näitä videoita ja omaa osuuttaan niiden syntyyn voi jokainen kuorolainen tunnelmoida vielä pitkään.
Lauletaan, tehdään yhdessä taidetta ja tutustutaan samalla tärkeisiin asioihin kuten ilmastonmuutokseen. Lapsikuoro antaa tällaisellekin
toiminnalle oivan viitekehyksen. Sävelsäkkiin otetaan uusia laulajia taas
touko-elokuussa. Ilmoittautuminen
tapahtuu Keski-Pohjanmaan konservatorion nettisivujen kautta. Tervetulleita mukaan ovat kaikki 4-12
-vuotiaat laulusta innostuneet lapset. Tule mukaan!
VUOKKO KORVA
lapsikuoro Sävelsäkin johtaja

Lapsikuoro
Sävelsäkki
Lapsikuoro Sävelsäkki on kaikille
laulusta innostuneille 4-12-vuotiaill
e
tarkoitettu kuoro. Kuorossa laulaa
lukuvuosittain 30-50-laulajaa.
Sävelsäkki toimii Keski-Pohjanmaan
konservatorion alaisuudessa ja
kuoroa johtaa musiikkipedagogi
Vuokko Korva. Kuorossa tutustuta
an
yhdessä laulamiseen ja omaan
ääneen, harjoitellaan ilmaisua ja
yhdessä toimimista sekä käydään
läpi tavoitteellisesti lauluohjelmis
toa
erilaisia esiintymisiä varten ja leiki
tään
musiikin parissa. Ilmoittautuminen
kuoroon tapahtuu Keski-Pohjanm
aan
konservatorion kotisivujen kautta
taas
touko-elokuussa
www.kpkonsa.fi
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Tuhka
8

Koppisentie 3
67500 Kokkola
Puh. 020 757 1050
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Pienkuorolaulaminen
Lauluveikoissa on pidetty tarpeellisena, sekä toivottavana
ylläpitää myös pienkuorotoimintaa.
Toimeksi saaneena aloitin alustavat
keskustelut pienkuoron perustamiseksi syksyllä 2019.
Lyhyiden tunnusteluiden jälkeen
halukkaita löytyi tuplakvartetin verran
ja miksi ei enemmänkin.
Lyhyt katselmus tästä kyseisetä
pienkuorosta Lauluveikoissa.
Ensimmäisten kokoontumisten yhteydessä, lyhyen mietinnän jälkeen,
pienkuoron työnimeksi muotoutui
”TUHKA”.
Nimen valintaan vaikutti markkinoilla jo olevat ”Hehku”, ”Kajo” ym. loistavat pienkuorot. Jätimme nimen myötä yleisölle vapauden mieltää nimen
”Tuhka” alkuperän tai loppuperän
kuinka haluaa.
Ryhmä perustettiin, ei ehkä ihan perinteisen laulukuoron tapaan vaan ns.
demokraattisia sekä kollektiivisia päätöksiä tekeväksi joukoksi, ilman selvää
kuoron johtajaa.
Ryhmään valikoitui ns. pitkänmatkan kuorolaulajia, ajatuksena omatoimisesti ja amatööripohjalta opetella
yhteiset laulut. Pyydettäessä ja tarvittaessa toki saamme musiikillista konsulttiapua pääkuoron taiteelliselta johtajalta ja muiltakin asiantuntijoilta, joita onneksemme onkin.
Ryhmän oli tarkoitus olla tiivis tuplakvartetti. Pian kuitenkin huomasimme työelämän, arkisen elämän
haasteiden sekä vastoinkäymisten
tuomat rajoitteet. Ryhmän kokoonpanossa on ollut paljon muutoksia,
jotka osaltaan ovat vaikuttaneet toimintaamme. Tässäkin harrastuksessa on jokaisen harjoituksen jälkeen
tavoitteena olla hiukan edellistä harjoitusta oppineempi ja osaavampi.
Jokainen tavoitteellisessa toiminnassa oleva ymmärtää jatkuvan vaihtuvuuden merkitsevän asioiden uudelleen aloittamista ja kertaamista ja
vaikuttavan tavoitteisiin pääsemistä. Samalla täytyy kyllä myös tode-

ta, että kyseessä on vapaaehtoinen
harrastus.
Tuhkan perustamisen ajatuksena oli
siis saada laulaa hiukan kevyemmässä kokoonpanossa, joko samoja lauluja kuin pääkuorossa tai yhteisellä päätöksellä valittuja ryhmälle sopivia acapella -lauluja.
Laulut, joita olemme harjoitelleet,
ovat tunnettuja tai vähemmän tunnettuja juomalauluja, iskelmiä, serenadeja sekä suomalaisia ja ulkomaalaisia
kansanlauluja. Laulujen kirjo on monipuolinen.
Erehdyksetkin laulujen valinnoissa
ovat sallittuja.
Tavoitteena on ollut tietysti
Erehdyksetkin
myös esiinlaulujen valintyä erilaisissa tapahtunoissa ovat
missa, kunhan ohjelsallittuja
mistoa saadaan valmiiksi.
Koronan
hiukan laantuessa kesällä 2020, esiinnyimmekin Kauppojen yössä neljällä eri ”stagella” eli keikoillakin olemme
jo olleet.
Mikäli tilanne helpottuu mm. epidemian osalta, olemme jo valmiudessa keikoille. Olemme voineet harjoitella, kaikkien suosituksien mukaisesti
ja niitä noudattaen, lähestulkoon koko ajan.
Harjoitukset ovat olleet pääosin
maanantaisin 17.30 – 19:30 välisenä aikana Lauluveikkojen omalla laulusalilla.
Ajatuksia pienkuorossa laulamisesta
osana pääkuoroa.
Yhteisissä keskustelutuokioissamme
harjoituksiemme lomassa, olemme todenneet pienkuoro laulamisen olevan

herkempää, jos virheille niin myös tulkinnalle. Myös vastuu ja sitoutuminen
pienemmän kuoron toiminnan ylläpitämiseksi on huomattava.
Teosten, laulujen sisällön tuottamiseksi myös musiikkiin liittyvien asioiden oppiminen on huomattavasti
henkilökohtaisempaa dynamiikan ja
taukojen huomioimista sekä nuottien
sekä runojen tulkintaa.
Pidämme pienkuorolaulamista erityisen tärkeänä ja hyödyllisenä oppimisalustana niin pääkuorossa laulamiselle kuin myös muunlaisille kokonaisuuksille musiikin saralla.
Henkilökohtaisesti olen pitänyt hyvin tärkeinä niitä lyhyitä keskustelutuokioita ja mielipiteitä kulloisenkin
harjoiteltavan laulun osalta, joita laulajakollegat kulloinkin ovat esittäneet.
Ajatustenvaihto on auttanut myös
suhtautumista muihinkin lauluihin ja
luoneet uusia lähestymistapoja harjoitteluun ja laulun sisäistämiseen.
Vaarana on tietysti, ammattitaidon
puuttuessa, lipsahtaa hakoteille monessakin pyrkimyksessä. Virheiden arvioimisessa, havaitsemisessa ja tiedostettujen erehdysten korjaamisessa on
ongelmansa.
Kuorolaululla on todistettu olevan
monenlaisia terveyttä parantavia seikkoja, varmaan näin onkin.
Itse pidän ihmisääntä monivivahteisena sekä monipuolisena instrumenttina, jonka avulla voi tulkita erilaisten
harmonioiden voimin tunnetilojen
ulottuvuuksia.
Kun näitä miettii ja pohtii voi käydä niin onnellisesti, että Mozartin Lacrimosan myötä päätyy metsään kannonnokkaan miettimään ihmisyyttä. Jos ei nyt ihan maali mutta kalkkiviivat.
Ystävällisin sanoin,
JAAKKO OJATALO

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

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

KONEHUOLTO M. KIPPO OY
Ammattitaitoista konehuoltoa jo
vuodesta 1988
Myös virallinen romuautokeräys
p. 0400 266 010

Laatuapteekkisi
Kokkolassa
Palvelemme sinua:

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

Tervetuloa

clip

Tehtaankatu 43 (Minimani)
 06 831 2262
www.t e r va h ov i n a p t e e k k i .fi

SULOSOINTUJA
SULOSOINTUJA
SULOSOINTUJA
clip
clipHIUKSILLESI
HIUKSILLESI
TARJOAA
TARJOAA

HIUKSILLESI TARJOAA

TUOMAS TUOMAS
HAKUNTIHAKUNTI
KAISA ERKKILÄ
KAISA ERKKILÄ
OLLI HAKUNTI
OLLI HAKUNTI
(06) 831 6655 (06) 831 6655
040 - 3500204 040 - 3500204 0400 - 912 9900400 - 912 990

Itäinen Kirkkokatu
Itäinen16,
Kirkkokatu
67100 Kokkola
16, 67100puh.
Kokkola
(06) 831puh.
6655(06) www.parturikampaamoclip.fi
831 6655 www.parturikampaamoclip.fi

TUOMAS HAKUNTI
(06) 831 6655

KAISA ERKKILÄ
040 - 3500204

OLLI HAKUNTI
0400 - 912 990

SULOSOINTUJA

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

Lauluveikot VII Kansainväliseen
Leevi Madetoja -mieskuorokilpailuun marraskuussa 2021

Lauluveikot Madetoja-kilpailussa Tampereella 2015. Kuva Markku Pihlaja

Alun perin huhtikuulle 2020 suunniteltu Helsinki Male Choir Weekend siirtyy jo toisen kerran. Uusi
tapahtumaviikonloppu on 26.-28.11.2021. VII Kansainvälinen Leevi Madetoja -mieskuorokilpailu
kisataan Musiikkitalossa lauantaina 27.11.2021.

S

uomalaiset mieskuorot ovat perinteisesti kilpailleet lähinnä “omassa piirissä” eli yleensä Sulasolin Laulujuhlien yhteydessä. Avointa ja kansainvälistä
mieskuorokilpailua kuitenkin kaivattiin Suomeen, eikä
tilanne ollut maailmalla juu-

ri parempi: pelkille mieskuoroille suunnattuja kilpailuja
on edelleen kansainvälisestikin vain kourallinen. Mieskuoroliitto perusti tätä puutetta paikkaamaan Leevi Madetoja -mieskuorokilpailun,
joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989 Turussa.

Ensimmäinen Madetojakilpailu julistettiin käytäväksi seuraavin sanoin: ”Vuonna 1987 tuli kuluneeksi 100
vuotta Leevi Madetojan syntymästä. Madetojan kuorosävellykset, varsinkin runsas
mieskuorotuotanto, kuuluvat keskeiseen suomalaiseen
kuorolyriikkaan. Edistääk-

www.jarvelan-puutarha.fi

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

seen mieskuoroharrastusta,
lisätäkseen mieskuoromusiikin arvostusta, kiinnittääkseen yleisön, säveltäjien, kustantajien ja kulttuuripolitiikasta päättävien huomiota
tähän kuorolaulun lajiin sekä
kunnioittaakseen professori Leevi Madetojan elämäntyötä Mieskuoroliitto ry. on

päättänyt järjestää kansainvälisen mieskuorokilpailun ja
nimennyt sen Madetoja-kilpailuksi.”
Madetoja-kilpailu on järjestetty eri puolilla Suomea
kuusi kertaa noin viiden vuoden välein, Turussa, Oulussa, Helsingissä, Lahdessa, Espoossa ja viimeksi vuonna

2015 Tampereella.
Edellisen kerran Lauluveikot osallistui Madetoja -mieskuorokilpailuun juuri Tampereella vuonna 2015. Myös
aikaisemmin vuosina mm.
Oulussa, Helsingissä ja Lahdessa.
Seuraava Kansainvälinen
Leevi Madetoja -mieskuo-
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rokilpailu järjestetään siis
ti perjantaina 26.11. avajaisHelsingin Musiikkitalossa
konsertti; UNETAR, Poly27.11.2021, koronaviruspan- teknikkojen kuoro, johtademian vuoksi 1,5 vuotta
janaan Saara Aittakumpu.
suunniteltua myöhemmin.
Konsertin ohjelma sisältää
Kilpailussa on kansainvä- PK:n 120-juhlavuoden tilinen, kansallinen ja katsellausteokset Sebastian Famussarja. Lauluveikot osalgerlundilta, Mikko Heiniöllistuvat kansalliseen sartä ja Tapani Länsiöltä sekä
jaan.
rakastetuimpia mieskuoKuoron ohjelmiston kesroklassikoita säveltäjänimito saa olla siirtymisineen
nä mm. Kuula, Madetoja, A.
enintään 15 minuuttia. OhMerikanto ja Moberg. Konjelmiston tulee olla a capserttipaikka on Helsingin
pella -musiikkia, mutta
yliopiston juhlasali.
teoksiin voi sisältyä myös
Lauantai 27.11.2021 on
säveltasottomia lyömäsoitsiis varsinainen mieskuorotimia. Ohjelmisto on vapaa, kilpailupäivä! Myös tapahmutta sen tulee sisältää:
tumatoreilla on vapaamuo– pakollisena teoksetoisia kuorojenesiintymisiä
na Leevi Madetoja: Hämäja seminaariohjelmaa. Illalrän ääniä (1916, san. Larinla on sitten Gaalakonsertti,
Kyösti, © Ylioppilaskunnan
jossa kilpailujen palkintoLaulajat
jen jako ja kuorot
ry) – elosesittävät ennalta
sa olevan
sovitut suurkuosuomalairoteokset; Edsen sävelvard Grieg: SanMadetoja-kiltäjän teos.
gerhilsen, Peep
OhjelSarapik: Ta lenpailu on järjesmiston esidab mesipuu
tetty eri puolilla poole ja Jean Sityskieli on
myös pabelius: Finlandia.
Suomea kuusi
kollisen
Ja kaiken huipukteoksen
si Suomen Mieskertaa.
osalta vakuoroliiton eduspaa.
tuskuoro Liiton
KansalMiehet, johtajalisen sarjan tuomariston
naan Paavo Hyökki, esiinmuodostavat; puheenjohtyy. Lauantai-ilta päättyy,
taja Tommi Niskala (FI), Jutmihinkäs muuhun kuin yhta Seppinen (FI) ja Visa Yrteiseen karonkkaan ja illallijölä (FI).
seen Musiikkitalossa!
Kansallisessa sarjasVielä sunnuntaina
sa palkintojen arvo on yh28.11.2021 on mieskuoroilteensä 2500 €. Lisäksi jaela mahdollisuus järjestäjien
taan seuraavat erikoispaltoimesta pitää Helsingissä
kinnot: Palkinto parhaasta
mieskuorokonsertteja tai
Leevi Madetojan teoksen
vapaamuotoisia esiintymiesityksestä, 500 € sekä palsisä. Jännittävää kilpailua ja
kinto parhaasta elävän suo- mielenkiintoista ohjelmaa
malaisen säveltäjän teoklöytyy viikonlopusta ihan
sesta, 500 €.
meille jokaiselle! TervetuHelsinki Male Choir
loa mukaan!
Weekend:iin sisältyy paljon
HANNU TEIRIKANGAS
muutakin mielenkiintoista ohjelmaa kuin vain tämä mieskuorokilpailu. He-

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea.

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

Pitkänsillankatu 20 A, 67100 Kokkola
040 519 1930 • hiuspiste.fi








SUURSÄKIT / STRORSÄCKAR
Accon Suomi Oy

SUURSÄKIT / STRORSÄCKAR

p. 06 8245 100
www.accon.eu
info@acconsuomi.fi

Accon Suomi Oy

p. 06 8245 100
www.accon.eu
info@acconsuomi.fi

SUURSÄKIT / STORSÄCKAR
Accon Suomi Oy
p. 06 8245 100
www.accon.eu
info@acconsuomi.fi

SUURSÄKIT / STORSÄCKAR
Accon Suomi Oy
p. 06 8245 100
www.accon.eu
info@acconsuomi.fi

kokkolanlauluveikot.fi

Kallentorin apteekki
Pitkänsillankatu 15
67100 Kokkola
puh. 06-824 1712
Koivuhaan apteekki
puh. 06-822 6019
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Kokkolan Nuorisokuoro

Kun etsitte luotettavaa ja
toimivaa isännöintipalvelua
Räätälöimme juuri teidän taloyhtiölle sopivan
isännöintisopimuksen, kilpailukykyiseen hintaan.

Pyydä tarjous!
puh. 010 228 8130 tai kokkola.isp@realia.fi
Rantakatu 14, 67100 Kokkola

NIIN PIENILLE KUIN ISOMMILLEKIN KÄSILLE

Isokatu 11 • p. 06 8223 220 • ma-pe 10-17 la 10-14 • ihanitse.fi

Myös rengasmyynti!
Kuorolaiset ja
kuoronjohtaja
Katriina (kolmas
ylärivissä)
harjoitusleirillä.

RENGASASIANTUNTIJASI

KOKKOLA

Huoneistokeskus Oy LKV, Rantakatu 14, 67100 Kokkola. Y-tunnus 1831315-2

kokkolanlauluveikot.fi

Kokkolan Nuorisokuoro äänenä
Keski-Pohjanmaan nuorille
Olen laulanut Kokkolan nuorisokuorossa nyt jo kaksi
vuotta. Kuorossa olen oppinut tietenkin laulamista,
mutta myös esiintymistä sekä musiikkikulttuuria monesta eri maasta.
Kuorolaulu voi harrastuksena antaa nuorelle paljon.
Muistan kun aloitin kuoron
ja olin ihmeissäni siitä, kuinka helppoa oli vain heittäytyä mukaan ja laulaa aivan tuntemattomien kanssa. Kuoron sosiaalinen elementti onkin yksi kuoron
parhaista puolista. Kavereita
on helppo saada ja kukaan
ei jää ulkopuoliseksi. Nauru
ja laulu kulkevatkin kuorossa
käsi kädessä.
Mielestäni Kokkolan Nuorisokuoro toimii ikään kuin äänenä Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan nuorille. Pääsemme edustamaan Kokkolaa
muun muassa esiintymällä
ja toteuttamalla eri projekteja, kuten viime syksynä tehty
Nuori sielu avoimena -kappale, joka löytyy @kpkonsa
Youtube-kanavalta.
Oma kuoro nuorille antaa
nuorille mahdollisuuden tutustua ja osallistua musiikin

maailmaan rennolla tavalla. Se on myös harrastus, johon jää koukkuun parhaalla
tavalla. Yhdessä laulaminen
antaa energiaa raskaankin
päivän jälkeen. Treeneissä

Oma kuoro antaa
nuorille mahdollisuuden osallistua
musiikin maailmaan rennosti.
Harrastukseen jää
koukkuun parhaalla tavalla.

oppii lähes joka viikko jotain
uutta, liittyi se sitten laulamiseen tai vaikkapa makedonian kielen lausumiseen.
Kuorossa pääsemme näyttämään taitojamme muuallakin kuin vain konserva-

•
Kokkolan Nuorisokuoro
on n. 12–19-vuotiaille
tarkoitettu valovoimainen,
lämminhenkinen ja
monipuolista ohjelmistoa
esittävä, tavoitteellinen
kuoro.
•
Kuorossa kehität
laulutekniikkaa, ilmaisua
ja sosiaalisia taitoja.
•
Kuorosta saat ikimuistoisia
kokemuksia ja
pitkäaikaisia
ystävyyssuhteita.
•
Kokkolan Nuorisokuoro
toimii Keski-Pohjanmaan
konservatorion
alaisuudessa ja kuoroa
johtaa musiikinopettaja ja
muusikko Katriina Mathlin.
•
Harjoitukset
konservatoriolla
keskiviikkoisin klo 17–19
alkaen 18.8.2021.
•
Ilmoittautuminen on
käynnissä osoitteessa
kpkonsa.eepos.fi.
•
Lisätietoa
nettisivuilta www.
kokkolannuorisokuoro.
fi sekä somesta @
kokkolannuorisokuoro.

torion pikkusalissa. Syksyllä olemme matkalla nuorten
kuoropäiville Jyväskylään,
siellä pääsemmekin näyttämään millainen kuoro täältä Kokkolasta löytyy. Pidämme myös oman jouluisen yhteislaulutapahtuman, jossa
esiinnymme tietenkin myös
itse (samaan tapaan kuin
vuonna 2019). Näiden lisäksi
kuoro odottaa innolla montaa muuta tapahtumaa, joissa näytämme tietenkin parhaamme.
Löydät kaikki tapahtumamme osoitteesta www.kokkolannuorisokuoro.fi/tapahtumat. Tervetuloa kuulolle!
IIDA JUOLA
altto1
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Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat

Yhdessä
Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat valmistautuu kesään juhliin luottavaisin mielin. Konserttitarjonta on monipuolinen ja mielenkiintoinen. Viime kesältä
siirtynyt Bo Aurénin taidenäyttely on
odotettu harvinaisuus paikallisille kuvataiteen harrastajille. Taidenäyttelyn
ja kirkkomusiikkijuhlien avajaisiin kokoonnutaan keskiviikkona 28.7.
Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien taiteellinen johtaja Juhani Lamminmäki kertoo tulevasta juhlaviikosta näin:
”Koronavuosi on opettanut meitä arvostamaan yhdessäoloa ja asioiden kokemista yhdessä. Luottaen siihen, että
tilanne helpottuu riittävästi, haluamme Kirkkomusiikkijuhlilla tarjota teille parhaita elämyksiä konserttiemme
parissa”.
Meidän suomalaisten syvimpiä tuntojamme koskettavat Petri Laaksosen
laulut, joita monia kulta- ja platinalevyjä saanut maestro itse esittää Jukkolanmäen Navetanvintillä. Tämä säveltäjä - laulaja on ihastuttanut kuulijoitaan
jo neljännesvuosisadan ajan niin hengellisillä lauluillaan kuin iskelmilläänkin. Toinen rakastettu taiteilija, barito-

ni Waltteri Torikka, palaa esiintymään
Kirkkomusiikkijuhlille mukanaan pianisti Marko Hilpo. Kauan odotettu konsertti pidetään Lohtajan kirkossa.
Kaarlelan kirkossa esiintyvä Grex
Musicus on jotain muuta kuin kuorolta odottaisi. Grex Musicus muodostuu
ammattimaisista, muuntautumiskykyisistä ja persoonallisista laulajista, joita
johtaa legendaarinen Marjukka Riihimäki. Jokainen ääni muodostaa yhdessä jotain suurempaa. Kuoron monipuolisuus kuuluu ohjelmistossa, joka tällä
kertaa koostuu uudesta hengellisestä
musiikista ja gospelista.
Joonas Kokkosen syntymästä tulee
tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta.
Lohtajan kirkossa sunnuntaina pidettävässä Juhlamessussa kuullaan Kokkosen musiikkia, mm. Paavon monologi ja Paavon virsi oopperasta Viimeiset
Kiusaukset sekä urkuteos Lux aeterna.
Niitä tulkitsevat myös messun liturgina palveleva baritoni Esa Ruuttunen ja
urkuri Tommi Niskala. Tähän messuun
kannattaa tulla vähän kauempaakin.
Koko juhlaviikon ajan kylämuusikot
kiertävät musisoimassa Lohtajalla ja

Kokkolassa. Ideana on vielä musiikkia
sinne, missä on kuulijoita. Tämän vuoden kylämuusikot ovat Sini-Merkkiniemi-Nurminen, Leena Lundell ja Teresa
Innanen.
Tapahtuma haluaa antaa esiintymismahdollisuuksia erityisesti paikallisille ja lähialueiden muusikoille. Juhlaviikon sisällä on tuttu konserttisarja Sanaa ja Musiikkia. Konserttien esiintyjinä vuorottelevat Lauluyhytye Roots,
Pirjo Leskelä, Katriina ja Ilona Huhtala sekä Eivor ja Sirja. Sanasta vastaavat
Maria Paananen, Niko Ovaskainen ja
Pasi Palmu.
Olkoon juhlamme kuulijoillemme ja
esiintyjillemme elämyksellinen ja lämminhenkinen paluu hengellisen musiikin konsertteihin. Rakennamme juhlia
suurella sydämellä ja vuorovaikutuksessa juhlavieraiden kanssa.
Tervetuloa Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlille!
MARITA KAAKINEN
Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien
toiminnanjohtaja

Meillä on laajempi
horisontti.

Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro
70 v keväällä 2022
Tervetuloa Maakuntakuoroon laulamaan ja tekemään 70-vuotisjuhlakonserttia. Alamme harjoitella ohjelmistoa syksyllä ja voit halutessasi sitoutua vain tähän juhlaprojektiin. Harjoitukset ovat pääsääntöisesti Kokkolassa kaksi kertaa kuus-

sa perjantaisin klo 18 - 20. Toivotamme kaikki entiset ja uudet kuorolaiset
mukaan! Ensimmäiset harjoitukset
pidetään 3.9.2021.
Ohjelmisto tarkentuu syksyllä,
mutta alustavasti suunnitelmissa on
esittää Lacrymosa, Schubert G-duuri

messu, Schütz Musikalische Exequien ja Halleluja.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen kuoron johtajalle Simo Kankaalle puh. 040
5700 275, s-posti simo.kangas@veteli.fi
TERHI PETÄJÄ

Suomen Mieskuoroliiton uusi
nuottijulkaisu ”Elämältä kaiken sain Mutkattomasti mieskuorolle”
Suomen Mieskuoroliitto julkaisee tulevana syksynä uutta nuottimateriaalia
mieskuorojen käyttöön. "Elämältä kaiken sain — Mutkattomasti mieskuorolle" on helposti lähestyttävä ja nopeasti omaksuttavissa olevia lauluja sisältävä kokonaisuus. Tällä on haluttu huomioida mm. vasta mieskuorolaulun pariin löytäneitä kuorolaulajia ja kuoroja vaikkapa niissä tilanteissa, kun uusia
kappaleita täytyy oppia nopeammalla aikataululla.

Kokoelman laulut ovat 3 - 4 -äänisiä,
sekä säestyksellisiä että säestyksettömiä. Tyylilajeiltaan kappaleet ovat
hyvin erilaisia, joten kokoelma tarjoaa laulettavaa varmasti hyvin moniin
eri tarkoituksiin ja monenlaisille kokoonpanoille. Kukin laulu tarjoaa myös
omanlaisiaan haasteita. Kaikkia lauluja yhdistää kerronnalliset tekstit. Toivottavasti laulajat innostuvat laulujen teksteistä sekä niiden välittämisestä kuulijalle asti. Se vaatii ensisijaises-

ti tekstisisällön ymmärtämistä, hyvää
selkeää artikulaatiota, tunnetta. Kaikki
kokoelman laulut ovat hyvin käytettävissä myös pienemmille kokoonpanoille. Kokoelman sisällön on suunnitellut
Kokkolan Lauluveikkojen taiteellinen
johtaja ja Suomen Mieskuoroliiton musiikkilautakunnan jäsen Mari Sillanpää.
Kokoelma on tilattavissa ennakkoon
Suomen Mieskuoroliiton toimistosta.
MARI SILLANPÄÄ

kokkolanlauluveikot.fi
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Laulu-Jaakot

Laulu-Jaakojen terveiset

P

ietarsaaren suomenkielisen kuoron
kausi on ollut hankala kuten muillakin
kuoroilla. Kuitenkin on pyritty mahdollisuuksien mukaan harjoittelemaan, aina kulloistenkin rajoitusten mukaan.
Elokuussa ja syyskuussa harjoiteltiin melko
normaalisti, muutamia oli pois ja vaihdettiin
paljon väljempiin tiloihin. Lokakuun puolivälistä jouduimme jo harjoittelemaan bassot ja
tenorit peräkkäin eri ryhmissä. Harjoitukset
olivat lyhyemmät ja tehokkaammat, ei vaan
päästy vuorovaikutukseen muiden stemmojen kanssa.
Joulukuussa sitten rajoitukset tiukkenivat,
maskit naamalla harjoiteltiin harjoittelemista ja ryhmät entistä pienemmät. Samoin keinoin rämmittiin tammikuu. Maskin kanssa on
muuten raskasta laulaa.
Helmi- ja maaliskuussa kuoronjohtajamme
ryhtyi urakoimaan meille etämateriaalia kotistudiossaan. Kuoron normaalina kokoontumisiltana Johannes nauhoitti kaikkien stemmat ja seuraavana päivänä saimme aina uuden kappaleen harjoiteltavaksemme, sähköpostiin ja whats appiin.
Huhtikuussa osallistuimme virtuaaliseen
kahden päivän Mieskuoroliiton Serenadejakoulutukseen. Pari harjoituskertaa olemme
säästäneet toukokuulle, jos hieman taas voisi kokoontua.
Kvintetti oli suurin ryhmä meiltä koossa
esiintymässä missään koko kaudella. He olivat entisen kuoronjohtajamme muistotilaisuudessa kappelin eteistiloissa laulamassa. Me muut saimme seurata tilaisuutta ne-

tin kautta.
Pääsiäisen aikaan meidän kolmen vuoden
takainen Pitkäperjantain konsertti oli kokonaisuudessaan nähtävänä fasebook-sivullamme.

Syksyllä meillä oli talkoot, siirsimme arkiston paikkaa remontin tieltä. Ja parit muut talkoot oli sitten myöhemmin kun väistötilan
lattialle valui uudesta (!) putkesta 20cm vettä.
Siinäpä se 75-vuotis kautemme alku olikin.

Mutta valoisasti katsotaan taas uuteen hienoon laulukauteen. Intoa ainakin on.
T. PARTTIMAA
sihteeri

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
Heli Uusimäki
Emma Räihälä

040 533 4475
040 516 8333
044 251 7199 (Seniorikuoro)

SIHTEERI
Arto Alapiha

040 500 8643
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Guardia Nueva

Guardia Nueva 20-vuotta
Uusi tuplacd-levy Arja Korisevan
kanssa ja Juhlakonsertit

G

uardia Nueva- orkesteri on julkaissut
juhlalevyn Arja Korisevan kanssa. Arjan 30- vuotistaiteilijajuhlakonsertti
vuodelta 2019 on kokonaisuudessaan
tällä levyllä. Koe juhlakonsertin livetunnelmat,
sekä kaikki rakastetuimmat iskelmät ja tangot.
Levy sisältää myös 12- sivuisen bookletin, jossa runsaasti kuvia ja kirjoituksia juhlakiertueesta Tuplalevyllä mm. ”Kuningaskobra”, ”Rannalla”,
”Leipää, lempee, lämpöö”, ”Siks oon mä suruinen”, ”Tico tico”. Tuplalevy julkaistaan 15.5.2021
ja on myynnissä Prismassa sekä 33- levyliikkeessä. Levyä saa myös netistä osoitteesta www.
guardianueva.fi
Levyn hinta on 25 e.
Guardia Nueva viettää 20-vuotisjuhlavuottaan
kaudella 2021-22. Orkesteri pitää kotikaupungissaan Kokkolassa peräti viisi juhlakonserttia. Viiden juhlakonsertin sarja
alkaa Kokkolan Kesäviikolla 10.7. Länsipuistossa paikallisin solistein. Kaikki viisi juhlakonserttia
ovat sisällöltään erilaisia päättyen Kokkolan Jäähalliin 19.2.2022.

Kokkolan
Lauluveikot
onnittelee
lämpimästi
Guardia
Nueva
20 vuotta

Tervetuloa guardiamaisiin tunnelmiin!
RAIMO VERTAINEN

Kuva 400 Dreams – konsertin harjoituksista 6.9.2020, Kokkola400 vuosipäivänä.

Kokkolan Lauluveikot, peruskuoron
laulajat kaudella 2020-2021
Laulajat kaudella 2020 - 2021
			
Kuoronjohtajat:
Mari Sillanpää ja
Heli Uusimäki			
			

		
			

1. tenori
Kaj Frilund
Matti Haapaniemi
Kaj Jacobson
Juha Järvi
Kari Kalliokoski
Jaakko Kerola
Manne Koskinen
Hannu Teirikangas
Kari Varjonen

2. tenori
Eino Björkbacka
Pauli Hiltunen
Mika Lehtimäki
Olli Lehtimäki
Markku Ojaniemi
Hannu Pajunpää
Timo Pajunpää
Pekka Tiainen

1. basso
Arto Alapiha
Osmo Anttila
Samuli Anttila
Markku Kallvikbacka
Antti Komsi
Matti Leskelä
Jaakko Ojatalo
Arimo Sillanpää
Asko Syrjälä
Kim Viitala

2. basso
Seppo Harju
Reino Heinonen
Jouko Hietamäki
Erkki Koittola
Pentti Laukkonen
Jorma Nissilä
Sakari Salo

14
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Seniorikuoro

Kokkolattia
AHOLA OY

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

I-basso Esa Parviaiselle luovutettiin
SMKL:n 60-vuotisruusuke.

Pitkäaikainen vastuunkantaja
Erkki Koittola (oik.) nimitettiin
Kunniaoltermanniksi,
oltermannin tehtävässä aloitti
allekirjoittanut.

Seniorikuoron kuulumisia
Kokkolan Lauluveikkojen seniorikuoro on aloittanut toimintansa vuonna 1994.
Kuoron perustaja ja myös ensimmäinen johtaja oli dir. cant. Erkki Keskinen.
Hän johti kuoroa kuolemaansa 2017 saakka.

Torikatu 27

KOKKOLA

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

MAANTIEKULJETUKSET

KUNNOSSAPITOPALVELU

RAKENNUSKONEPALVELU

24H NUMERO: 044 056 4713

WWW.KOUKKUKULJETUS.FI

Kiitämme lämpimästi
konserttiyleisöä, tukijoita ja
yhteistyökumppaneita!
11

Suosikaa ilmoittajiamme!

Kuoro on harrastuspaikka laulajille, jotka ovat laulaneet pääkuorossa aiemmin,
mutta haluavat ikäännyttyään vielä jatkaa lauluharrastusta. Syksystä 2020 lähtien seniorikuoro on osa Kokkolan-seudun
opiston toimintaa, ja näin ollen virallisestikin avoin ulkopuolisille ilman aiempaa
yhteyttä Lauluveikkoihin. Jo heti ensimmäisenä opistosyksynä saatiin joukkoon
laulaja täydentämään I- basson stemman
miehistöä.
Seniorikuoro harjoittelee keskikaupungilla Pitkänsillankadulla sijaitsevassa huoneistossa, jonka yhdistys aikanaan hankki harjoitustilaksi. Oman monitaitoisen
porukan tekemänä huoneisto remontoitiin harrastuskäyttöön sopivaksi ja hankittiin kalusteet. Tilaa on maksimissaan noin
70 - 80 hengelle ja sitä vuokrataan myös
yhdistyksen ulkopuolisille. Tilan vuokrauksesta vastaa klubimestari. Seniorikuoro huolehtii huoneiston päivittäisestä siisteydestä.
Kuoroa on tammikuusta 2018 lähtien
johtanut musiikkipedagogi Emma Räihälä, ja hän on saanut omalla tekemisellään
ja osaamisellaan hyvin ukkoporukan tottelemaan kättensä liikkeitä. Emma on tällä hetkellä äitiyslomalla. Häntä on maaliskuusta lähtien nyt kevätkauden loppuun
saakka sijaistanut musiikin maisteri Mari Sillanpää, joka taas on hankkinut ison
osan rutiinistaan Lauluveikkojen peruskuoron taiteellisena johtajana.
Kulunut vuosi, tämän lehden edellisen vuosikerran ilmestymisen jälkeen, on
pienin keskeytyksin sujunut harrastuksemme kannalta lähes entiseen tapaan.
Viimeisin seniorikuoron julkinen esiintyminen tapahtui juuri ennen koronarajoituksien valtakunnallista alkamista. Maaliskuun 11. päivä 2020 esiinnyimme Kokkolan seudun opiston ’Kuorot kohtaavat’tapahtumassa Kälviän kirkossa ja pari päivää sen jälkeen alkoi sadella kokoontumisten rajoituksia. Tuon kevätkauden lop-

puun saakka oli harjoituskertoja huomattavasti aiempaa vähemmän. Kuoron julkisia esiintymisiä ovat olleet laulamiset siunaustilaisuuksissa hautajaisten yhteydessä, koronasuojauksia noudattaen.
Koronahan on valtakunnassa vielä
’päällä’ ja näin ollen kokoontumisrajoitukset ovat voimassa.
Viranomaissuosituksia kokoontumisrajoituksista on seurattu tarkasti, jo senkin kautta, että opisto asettaa kuoronjohtajan toimintaympäristön kannalta osanottajamäärärajan, mikä on tammikuusta
2021 alkaen ollut 10 henkilöä. Tätä noudattaen olemme kokoontuneet pienemmissä, kuitenkin harjoittelukykyisissä kokoonpanoissa. Tämä on vaatinut olosuhteiden rakentamisessa hieman tavallista
enemmän miettimistä, mutta näin olemme saaneet harrastuksemme toimimaan,
unohtamatta tämänkään tekemisen sosiaalista puolta. Jokaisella laulajalla on kasvoillaan maski, joka kylläkin huomattavasti vaikuttaa sekä laulamiseen että äänen kuuluvuuteen, mutta koska maski on
suojauskeinoksi suositeltu, on sitä narisematta noudatettu.
Koko yhdistyksessämme on jo pitkään
ollut käytäntönä, että kaikkien läsnäolo
harjoituksissa dokumentoidaan. Näin voidaan vuosittaiseen toimintakertomukseen kirjata jäsenistön harjoitusaktiivisuus. Kun laulaja on laulukauden aikana osallistunut vähintään puoleen (50 %)
lauluharjoituksista, luetaan kausi hänelle
hyväksytysti. Kertyneiden laulukausimerkintöjen mukaan sitten jaetaan osallistumisista huomionosoituksia.
Seniorikuoron harjoituksiin osallistumisaktiivisuus on korkealla tasolla. Vuonna 2020 osallistumisaktiivisuuden prosentti oli yli 82, josta näkee, että laulajat
ovat harrastukseensa sitoutuneita.
Kokkolan lauluveikot on Suomen Mieskuoroliiton (SMKL) jäsenkuoro. SMKL:n
perusmerkin suorittanut laulaja voi yh-

distyksen suorittaman anomisen jälkeen
saada vuosiruusukkeen. Tänä vuonna Ibasso Esa Parviaiselle luovutettiin SMKL:n
60-vuotisruusuke. Kun ajatellaan tuollaista saavutusta henkilökohtaisena tekemisenä se tarkoittaa, että kuutenakymmenenä kevät- ja syyskautena on ollut
mukana ainakin puolessa harjoituksista
ja esiintymistä. Tämä on hatunnoston arvoinen suoritus. Onnea Esalle vielä näin
jälkikäteenkin, ’high respect’ tämän päivän slangilla!
Kuten nimikin jo kertoo, kuoromme jäsenet ovat kypsässä iässä olevia miehiä.
On luonnollista, että olemme joutuneet
sovittautumaan myös siihen, että joku
laulajista siirtyy ylempään kuoroon. Tällaiseen ei koskaan totu ja aina se tuntuu
yhtä vaikealta. Monet kerrat olemme saaneet olla saattamassa laulajaveljeämme
viimeiselle matkalle. Näitä tilanteita varten meillä on olemassa laulumateriaalia
mistä valita ja näin laulaen voimme suorittaa viimeisen palveluksemme joukostamme poistuneelle.
Siunaustilaisuudessa laulaminen ei rajoitu pelkästään jäsenistömme tilaisuuksiin. Myös ulkopuoliset voivat hyödyntää
kuoroamme tilaisuuksissaan, sopivaa korvausta vastaan.
Seniorikuoron arjen pyörityksen yhtenä toimijana on oltermanni. Tuota tehtävää on menestyksekkäästi usean vuoden
ajan hoitanut Erkki Koittola. Vuosikokouksemme nimitti helmikuussa hänet Kunniaoltermanniksi ja allekirjoittanut valittiin uutena oltermannin tehtävään.
Oltermanni-nimitys Suomessa juontaa
juurensa jonnekin 1700-luvulle ja nimikkeellä tarkoitettiin kylänvanhinta (byålderman) eli siis jonkinlaista, tapauksessamme, ukkojoukon luottomiestä.
Kokkolassa vappuna 2021.
 IKKO FINNILÄ
M
Oltermanni
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KLAPIKONEET
MEILTÄ!
KAMPANJAHINNOIN

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

JAPA 355 TR

KAMPANJAHINNOIN

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

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

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

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

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

LAULUSALI
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

Minimoi infektioriski ja tilaa
laboratorionäytteiden otto kotiisi!
Puh. 0400 867 085

Ihmisen hoitamista
ammattitaidolla ja
sydämellä
yli 25 vuoden kokemuksella!

6.990€

JAPA 700
355 TR

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

Kotihoitomme turvin sujuvampi arki
sekä turvallisempi elämä
omassa kodissasi!

5.750€
YOUR
WORKING
MACHINE

Asianajotoimistot
Kokkolassa

SIPPOLA OY
Ristirannankatu 7, 6.krs,
67100 Kokkola
p. (06) 868 0460
www.osmosippola.fi
toimisto@osmosippola.fi
AA Osmo Sippola
p. 0400 361 465

KARI AUTIO
Pitkänsillankatu 37 as. 9,
67100 Kokkola
p. (06) 8349 440, fax (06) 8349 441
lakimies@kariautio.fi
AA Kari Autio

KAITALUOMA &
KOITTOLA OY
Isokatu 5, 67100 Kokkola
p. (06) 831 5083, fax (06) 822 0415
AA Hannu Kaitaluoma 0500 900 000
AA Juha Koittola 0400 764 276

KATI KYNNÄS
Kansakoulukatu 24, 67200 Kokkola
p. 040 500 2447
kati@katikynnas.fi
www.katikynnas.fi

ANNE MÄKELÄ
Torikatu 35 B 11, 67100 Kokkola
p. (06) 8242 350, fax (06) 8242 395
anne.makela@aamakela.fi

TALVIARO OY
Rantakatu 21, Kokkola
www.lakineuvo.fi
AA, VT Mika Talviaro 044 3849 888

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.

Vaunumiehenkatu 4
67700 Kokkola
www.porho.fi

asianajotoimisto@kaitaluomakoittola.fi

gsm 0400 566 295

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.

Kysy lisää palveluistamme: puh. 044 7311 340 /
Maija-Leena tai 0400 867085 / Terttu
www.kphoi.fi

www.mehilainen.fi
Puh. 010 414 00

KLAPIKONEET
MEILTÄ!
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Kevään Ääniä

MONIPUOLISET LÄÄKÄRIKESKUS- JA
TYÖELÄMÄPALVELUT KÄYTÖSSÄSI

Rantakatu 2 B (3. krs), Kokkola

Tavoitat meidät
haluamallasi
tavalla
Me täällä OP Keski-Pohjanmaassa
olemme sinua varten.
Tavoitat meidät kasvotusten, puhelimitse
ja verkossa.
Lue lisää osoitteesta
op.ﬁ/keski-pohjanmaa/soitasuoraan
ja varaa aika tapaamiseen.
Yhdessä enemmän.
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kevät 2021

Kevään Ääniä

Kokkolan Naislaulajat

Kokkolan Naislaulajat juhlatuulella
Kokkolan Naislaulajat juhlii kuluvana
vuonna 40-vuotista taivaltaan. Kuluneiden
vuosikymmenten joukkoon mahtuu konsertteja
ja kuoroelämyksiä laidasta laitaan.

K

uorossamme laulaa edelleen
perustajajäseniä, joille juhlavuodella on varmasti aivan erityinen merkitys. Laulukauden
aloitustilaisuudessa syksyllä 2020 kaksi pitkäaikaista ykkkössopraanoa,
Kaija Peltola ja Pia Hansen, saivat Naiskuoroliiton myöntämät 30-vuotisruusukkeet.
Osallistuimme 400 Ääntä -tapahtumaan
Kampus-hallilla 18.1.2020. Esitimme Marita Kaakisen kokoaman teoksen yhdessä lähes 600 muun laulajan joukossa. Saimme laulaa Kansanmusiikkiyhtye Tallarin säestyksellä.
Tapahtumasta jäi meille sellaisia muistijälkiä,
joita lauluharrastus toisinaan suo tekijöilleen.
Osallistuimme Kuorot kohtaa Käläviän -konserttiin Kälviän kirkossa 11.3.2020 . Konsertissa esiintyi yhdeksän kuoroa.
Päällimmäisenä kuluneesta vuodesta on
varmasti kaikilla jäänyt Koronasta johtuvat rajoitukset, joita olemme noudattaneet mielel-

Kokkolan Lauluveikot
onnittelee lämpimästi
Kokkolan Naislaulajat
40 vuotta

lämme säilyttääksemme terveytemme ja suota voi nauttia yhdessä laulusiskojen ja yleisön
jellaksemme ihmisiä ympärillä. Olemme ajoitkanssa.
tain harjoitelleet virtuaalisesti zoomin välityksellä, välillä stemmoittain ja toisinaan puolen
Tänä Korona-vuonna nämä kokemukset
kuoron voimin. Olemme joutuneet kärvistele- ovat olleet vain muistoissa edellisistä konsermään vuoden tilanteessa, jossa
teista. Olemme kiitollisia uusismusiikkia ja laulamista rakasta laulajista, jotka ovat päässeet
tavat ihmiset eivät ole pääshyvin mukaan joukkoomme.
seet toteuttamaan rakkainKoko ajan kaipuu laulaa koko
ta harrastustaan. Kuoroharraskuoro yhdessä on ollut läsnä.
Kokkolan
tus on monelle enemmän kuin
Pääsimme kokeilemaan esiinharrastus. Olemme olleet vuotymistä joululauluvideon merNaislaulajat
den paitsiossa esiintymisiltä
keissä. Tunnelmasta jäi paljon
ja konserteilta. Ne tunteet, joipuuttumaan, kun ei ollut ylei40 vuotta!
ta laulajat saavat kokea harjoisöä, jolle olisi laulun osoittanut.
tuksissa, omissa kotitreeneisNautimme kuitenkin kiitollisisä, stemmaharjoituksissa ja
na siitä, että saimme laulaa yhyleisön edessä esiintyessä ovat
dessä koko kuorona. Videota jasellaisia, joita ei juurikaan saavuta muissa haroimme Facebookissa. Äänittämisen ja kuvaarastuksissa. Tunteet liikkuvat innosta, jännimisen hoitivat media-assistenttiopiskelijat.
tyksestä, ihastuksesta, onnesta ja joskus melkein kauhun sekaisista olotiloista ihanaan itOlen mielessäni herkutellut ajatuksella, milsensä voittamisen tunteeseen. Näistä tunteistä tuntuu laulaa konsertissa Koronan jälkeen.

Lämpimät onnittelumme
laulajaveljemme
Esa Parviainen
90 vuotta 13.6.2021

Laulaminen on kuorolaiselle niin iso sydämen
asia, että kun sitä ei ole saanut täysipainoisesti tehdä, niin tuntuu elävänsä kuin puoliteholla. Laulaminen on vahva ilmaisun muoto, jolla voi tulkita sisimpiä tuntojaan. Musiikki auttaa rentoutumaan. Se auttaa ilossa ja surussa.
Musiikin avulla pääsee hetkeksi pois arjen ongelmista, kun saa keskittyä vain omaan stemmaan ja nauttimaan yhteissoinnista.
Odotukset ovat jo korkealla ensi syksyssä.
Kokkolan Naislaulajat juhlii 40-vuotista keski-ikäisen naiskuoron ikää juhlakonsertilla
27.11.2021 klo 18 Tullipakkahuoneella. Tähänkin toiveeseen täytyy lisätä jos, Koronan vuoksi konsertti on mahdollista toteuttaa. Toivotamme kaikille aurinkoista kevättä ja kesää sekä sydämellisesti tervetuloa konsertteihin ja
tapahtumiin sitten, kun niiden järjestäminen
ja niihin osallistuminen on mahdollista.
Kokkolan Naislaulajien puolesta
EEVA-LIISA LUOMALA
puheenjohtaja

Lämpimät onnittelumme
laulajaveljemme
Antero Kumpumäki
80 vuotta 5.6.2021

