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Lauluveikot historiaalliseen menestykseen Helsingissä pidetyissä Madetoja kuorokilpailussa.
Kilpailusta lisää keskiaukeamalla.
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Mahtavaa Lauluveikot!

K

evät on taas täällä. Nyt on aika
muistella mennyttä laulukautta, ja
mikä sen paremmin tekee kuin kädessäsi oleva Kevään Ääniä kuoro-

julkaisu.

Onnistuneesta Lauluveikkokaudesta jää mieleen syksyn konsertti Kaupungintalon Kokkola
salissa, joka toimi lähtölaukauksena ja kenraalina
Kansainväliseen VII Leevi Madetoja Mieskuorokilpailuun. Ja mikä hieno palkinto saatiinkaan poKUVA: TILDA SILLANPÄÄ

kata Helsingistä. Veikot venyi, niin kuin toiveissa olikin mahtavaan ja jopa historialliseen menestykseen. Palkinto tuli parhaasta elossa olevan
Suomalaisen säveltäjän Mieskuoroteoksen esityksestä. Lisäksi pääsimme esiintymään kilpailun Gaalakonsertissa täydelle Helsingin musiikkitalon yleisölle. Unohtumaton elämys josta voi ol-

Taiteellisen johtajan
tervehdys

J

outsenparvi taivaalla, putoilevat vesitipat räystäistä, kukkivat

la ylpeä!
Valtava kiitos kaikille jotka jaksoivat. Suurin kiitos kuitenkin johtajallemme Mari Sillanpäälle.

Kiitokset kaikille lehteen osallistuneille kuoroille,

Hän on Vuoden Lauluveikko tunnustuksensa toti-

yhtyeille ja tietenkin lehtemme tukijoille.

sesti ansainnut. Kiitos Mari!

Konsertissa tavataan!

Mutta vielä saadaan jatkaa laulua Kevätkon-

Mukavaa Kesää kaikille!

krookukset. Nämä kaikki ovat varmoja merkkejä siitä, että Lau-

serttiin panostaen, ja sehän onnistuu kun aurin-

luveikkojen ”Kevään ääniä”-lehti tipahtaa postiluukusta hetkenä

kokin kiipeää joka päivä korkeammalle niin kuin

OLLI LEHTIMÄKI 				

minä hyvänsä.

laulajan mieli!

Lauluveikkojen puheenjohtaja

Lauluveikkojen vuosi on ollut jälleen poikkeuksellinen. Monel-

lakin tapaa. Olemme jälleen luovineet rajoitusten keskellä, keksineet keinoja jatkaa harrastusta niin normaalisti kuin mahdollista, uskoneet parempiin
aikoihin ja saavutuksiin. Varmasti jokainen kuorolainen on jossain vaiheessa turhautuessaan halunnut heittää kuorokansion perimmäiseen nurkkaan
ja jättää sen sinne, mutta ei ole sitä kuitenkaan tehnyt. Onneksi. Tärkeimpänä pidän sitä, että kauteen on sisältynyt paljon jaksoja, jotka ovat synnyttäneet keskuudessamme suurta innokkuutta, iloa ja riemua. Olemme kokeneet unohtumattomia hetkiä sekä onnistumisen kokemuksia. Suurimpana
tietysti huomionosoitus VII Kansainvälisestä Leevi Madetoja -mieskuorokilpailusta, josta voitte lukea tarkemmin tästä lehdestä. Palkintojen saaminen
tuntuu aina varmasti hyvälle, mutta etenkin tällaisten aikojen vallitessa se
tuntui erityisen hyvältä, syvällä sydämessä ja tärkeältä. Koko meidän joukkueelle.
Myös jokainen näinkin haasteellisissa olosuhteissa järjestetty esiintyminen ja konsertti on tuntunut entistäkin tärkeämmältä. On upeaa, että esiintymismahdollisuuksia on onnistuttu järjestämään ja olemmepa päässeet
tekemään kuorollemme ihan uudenlaisiakin juttuja pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Teemu Haapaniemen kanssa. Maaliskuussa olimme äänittämässä sekä laulua että ääniefektejä lyhytelokuvaan nimeltä The Demon of
Midday, johon Teemu on säveltänyt musiikin. Elokuva saa ensi-iltansa kesä-
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TAITTO
Oy Fristyle Ab

kolaan.

12 Kokkolan Naislaulajat

Vuosiin on sisältynyt valtavasti ennen kaikkea laulua ja naurua, mutta myös

13 Tiernat

uskomattoman hienoja yhteisiä esiintymis- ja konserttikokemuksia, hul-

14 Kaustisen Hääkuoro

teistyökumppaneita ja produktioita, kahvitteluhetkiä, viikonloppuleirejä ja

TOIMITUSKUNTA
Olli Lehtimäki
Markku Kallvikbacka
Kim Viitala
Asko Syrjälä
Manne Koskinen

11 Toimintakeskus Kompassi

12 Sävelsäkki

vattomia reissuja niin koti- kuin ulkomailla, mieskuorokilpailuja, upeita yh-
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5 Vuoden Lauluveikko

kuussa Prahassa ja toivon mukaan se saadaan jossain vaiheessa myös KokItselläni tulee täyteen 15 vuotta Lauluveikkojen taiteellisena johtajana.

Kevään Ääniä

14 Sulasol

makkarailtoja. Mieskuorosta huomaa saavansa paljon enemmän mitä on
uskaltanut koskaan toivoakaan.
Kiitos Lauluveikot luottamuksestanne. Kiitos, että olette sitoutuneet kuo-

KANSIKUVA
Tilda Sillanpää
PAINOPAIKKA
Botnia Print
LEHDEN JAKELU
Kokkolan Jakelu Oy
JAKELUALUE
Jaetaan jokaiseen kotiin
Suur-Kokkolan alueella sekä osaan
Perhonjokilaaksoa.

roharrastukseenne, vaikkakin se on vaatinut erityisesti viime aikoina varmasti kaikilta paljon. Kiitos avarakatseisuudestanne, se on mahdollistanut
meille monen monta hauskaa kokemusta.
Malttamattomana odotamme, että pääsemme jälleen yleisön eteen kevätkonsertissamme äitienpäivän aattona. Tiedossa on tunnettujen miesartisteiden väkeviä kappaleita Lauluveikkojen ja oman housebandimme tulkitsemana. Olette sydämellisesti tervetulleita konserttiimme!
MARI SILLANPÄÄ 					
Lauluveikkojen taiteellinen johtaja

Sulasolin Keski-Pohjanmaan piirin kuorokalenteri 2022
Toukokuu

7.5. Kokkolan Lauluveikkojen
kevätkonsertit Keski-Pohjanmaan konservatoriolla la klo 17
ja klo 19. Konsertin kesto on n.
1 tunti
22.5. klo 19.00 Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoron
70-vuotiskonsertti Kokkolan
kirkossa

25.–29.5. Laulu-Jaakot Vaasan
kuorofestareilla
Helatorstaina 26.5. klo 18 konsertti Kokkolan kirkossa Olli Kortekangas: Luotujen virsi Kokkolan Nuorisokuoro Lauluyhtye Celeste Fermaatti Sävelsäkki Keski-Pohjanmaan konservatorion solistisen
laulun opiskelijat johtaa Heli Huki
Ritva Göös, piano & urut

Heinäkuu

15.7. Kokkolan Naislaulajat
Kaustisen kansanmusiikkifestivaalien juhlapihalla
Viimeiset kiusaukset –ooppera
27.–31.7.2022 Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat, nuorisokuorot
mukana sunnuntain messussa.
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Kokkolan Nuorisokuoro

Kokkolan Nuorisokuoroon
liittyminen oli paras päätös ikinä

K

okkolan Nuorisokuoron
vuosi on ollut täyttä elämää
iloineen ja suruineen. Esiintymisiä on vuoroin sallittu ja
kielletty, suuria konsertteja muuttunut
pieniksi striimikeikoiksi ja mielissä pyörinyt sekä ilo kuorokavereista ja esiintymisestä että huoli maailman tapahtumista. Laulettu ohjelmisto kuvaa hyvin
vuoristorataa, jossa koronapandemian jälkimainingeissa elämme: On laulettu Nuorisosoittokunnan säestyksellä
Abbaa discohileet silmissä ja hiljennytty toivon sävelten äärelle hyväntekeväisyyskonserteissa Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseksi. Kuoronjohtajana
en voisi olla enempää ylpeä siitä, millä herkkyydellä ja vahvuudella nuoret
kohtaavat muuttuvan maailman vaatimuksia. Pienessä, suuressa, ilossa ja surussa olemme olleet yhdessä, muovautuneet ja kasvaneet tilanteen vaativaan
muotoon ja säilyttäneet yhdessä laulamisen ilon. Opetan nuorille musiikkia,
mutta ajattelen, että monessa muussa asiassa saan olla itse oppijan roolissa. Seuraavassa kaksi alttoamme kertoo ajatuksiaan kuorossa laulamisesta.
KATRIINA MATHLIN,
kuoronjohtaja
Liityin kuoroon kaksi vuotta sitten koronapandemian aikaan. Olin jo hetken
etsinyt harrastusta joka sisälsi laulamista, mutten uskaltanut mennä yksityisille tunneille. Kaverillani oli myös iso
osuus suostuttelemisessa. Kuoroon liittyminen oli yksi parhaista päätöksistä
ikinä! Kuorojohtaja on mukava ja kuoro
aivan huippu! (Siiri)
Liityin Nuorisokuoroon kolme vuotta sitten. Olen aina pitänyt laulamisesta ja etsin paikkaa, jossa pääsisin laulamaan muiden kanssa. Alun jännityksen
jälkeen olin todella tyytyväinen, että
uskalsin lähteä mukaan. Kuorossa laulaminen yllätti minut monipuolisuudellaan ja hauskuudellaan. Kuorossa pääsee oppimaan taitoja, joita voi hyödyntää muuallakin kuin kuorossa. Kuoromme ilmapiiri tekee siitä mahdollista.
Rento ja hauska tunnelma avaa mahdollisuuden olla oma itsensä ja heittäytyä mukaan. (Olivia)
Vaikka laulaminen on yksi kuoron
päätarkoituksista, ei se suinkaan ole
kaikki mahtava mitä me teemme. Meidän kuorolla on niin ihana ilmapiiri että kaikki on mukavaa, niin myös tauot
ja muu ei-laulamiseen liittyvä. Tauoilla on kuorolaisilla aikaa keskustella mitä päivän tai kuluneen viikon aikana on
tapahtunut, kertoa vitsejä ja nauraa vähän lisää. (Siiri)
Kuoro toimii myös paikkana, jossa
saa viettää aikaa ystävien kanssa. Se on
mukavaa yhdessäoloa ihmisten kesken,
jotka kaikki jakavat saman rakkauden
musiikkiin. Samalla voimme oppia uuden tanssin tai musiikin kulttuuria toiselta puolelta maapalloa. Kuoroon on
tultu oppimaan, joten paineet täydellisestä suorituksesta voi unohtaa. Kuorossa esiintymiset ovat kohokohtia.
Meillä oli pitkä tauko ilman yhtäkään
esiintymistä, mikä välillä tuntui uuvuttavalta. Esiintymisten alettua taas ne

PRISMA KOKKOLA
ma-la 7-22, su 9-22

En vaihtaisi meidän
kuoroa mihinkään.
ovat tuntuneet entistäkin paremmalta.
On ollut mahtavaa taas päästä näyttämään muille, mitä olemme oppineet ja
jakamaan musiikin iloa, riemua ja lohtua. (Olivia)
Vaikka esiintyminen oli ensi alkuun
hyvin outoa ja jännittävää, sitä on kuitenkin odotettu niin pitkään ettei jännitys kestä kauan. On ollut aivan huippua päästä esiintymään ja muun muassa keräämään harrastuksellamme rahaa niille, jotka sitä hädässä tarvitsevat. (Siiri)
Jos joltain löytyy intoa ja halua kuoroon, kehotan lämpimästi liittymään!
Kuorossa oppii paremmin yhteislaulua,
kuuntelemaan ja kehittämään omaa
laulamista ja hengitystä, oppimaan uusia kieliä ja totta kai tapaamaan aivan
huipputyyppejä! Yhtään ei tarvitse jännittää, sillä kuorolla on niin lämmin tunnelma että jännitys katoaa hetkessä.
Kuorolaisille on helppo puhua ja nauraa heidän kanssa. (Siiri)
Jos pidät laulamisesta, kannustan ehdottomasti harkitsemaan kuoroon liittymistä. Kun itse aloitin kuoron, jännitys oli melko kova. Kuitenkin jo ensimmäisten harjoitusten jälkeen huomasin,
kuinka hauskaa kuorossa on ja kuinka
helppoa heittäytyminen tässä porukassa on. Olen todella onnellinen, että lähdin mukaan tälle matkalle, jonka varrella olen saanut paljon uusia kavereita,

oppinut laulua, nauranut, tanssinut ja
saanut nauttia musiikista. Uskalla rohkeasti kokeilla ja lähteä mukaan. Kuorossa on lämmin tunnelma ja jokaista
laulajaa tarvitaan! (Olivia)
Vaikken aluksi ollutkaan niinkään
ulospäin suuntautunut ja rohkea henkilö, on kuoro opettanut että kun yhdessä mennään, on kaikki helpompaa
ja mukavaa, eikä se ole yhtään noloa
jos vähän mokaa. Silloin vain nauretaan
yhdessä ja jatketaan. En vaihtaisi meidän kuoroa mihinkään. <3 (Siiri)
TEKSTI: SIIRI KARJALAINEN, A2
OLIVIA PIETILÄ, A1
KUVA: EMILIA OTAVA
– 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 ystäviä
– Kokkolan Nuorisokuoro toimii
Keski-Pohjanmaan konservatorion
alaisuudessa ja kuoroa johtaa musiikinopettaja ja muusikko Katriina Mathlin
– Harjoitukset konservatoriolla
keskiviikkoisin klo 17–19 alkaen
24.8.2022
– Ilmoittautuminen osoitteessa
kpkonsa.eepos.fi
Lisätietoa nettisivuilta www.kokkolannuorisokuoro.fi sekä somesta
@kokkolannuorisokuoro

Ma – Pe 07 - 20 La 08 - 18 Su 10 - 18
Prisma Rauta Heinolankaari 4 67600 Kokkola

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

Kotimaiset
Charmiakeittiöt
Charmia Kokkola Kosilankatu 2, 040 546 1442, www.charmia.fi
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I.S.K.U.

Metals for modern life

www.jakobetoni.fi

VÄLITÄMME PALJON JA HYVIN!
www.asuntobjorndahl.ﬁ

010 4402600

Välityspalkkio 4,96% tai sop. mukaan

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

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

Lauluyhtye I.S.K.U.
15 vuotta
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 15 vuotta Lauluyhtye I.S.K.U.n alkusävelistä.
Vaikka ihmiselossa ollaan vasta teini-iässä, niin musiikkimaailmassa
ollaan jo kohta ”konkariosastoa”.

P

aljon on mahtunut
jo tuohonkin ajanjaksoon, on kolme Saksan matkaa, kevätkonsertteja, joulukonsertteja, kirkkokonsertteja, hääkeikkoja, synttärikeikkoja ym. ym. ja paljon on tietysti vielä tulossakin. Syksyllä pidämme tietysti 15-vuotisjuhlakonsertin ja siihen on jo alettu valmistautua kovalla treenillä. Juhlakonsertin biisilistakin alkaa jo pikkuhiljaa hahmottua. Kaikki I.S.K.U.laiset
saivat ehdottaa konserttiin
2-3 suosikkikappalettaan ja
niistä taiteellinen johtajamme Pauliina Rintala on sit-

ten koonnut suosituimmat
ja sopivimmat kappaleet.
Mukaan on saatu hieno kattaus I.S.K.U.n koko olemassaolon aikajanalta. Muutamia ihan alkuajoilta, muutama uunituore sekä loput
matkan varrelta. Konserttiin
on ehdolla toistaiseksi kappaleita neljällä eri kielellä
esitettynä. Tietysti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja
onpa vielä mukana ainakin
yksi latinankielinenkin kappale. Lopullinen biisilista
muotoutuu tietysti vasta lähempänä konserttia.
Porukkakin on hieman
muuttunut ja lisääntynyt
sitten alkuaikojen. Viisitois-

ta vuotta sitten aloitettiin
yhdeksällä laulajalla ja tänä päivänä meitä on kolmetoista. Sopraanot EevaLiisa Luomala, Marja Haanpää, Marit Hänninen ja Mervi Myllykangas. Altot Heidi
Pokela, Tarja Pakkala ja Teija
Tuunila. Tenorit Harri Karvonen, Mikko Palomaa ja Kari
Kalliokoski sekä bassot Mika Mikkola, Tuomas Rinne ja
Manne Koskinen. Taiteellisena johtajana on toiminut
jo useamman vuoden Pauliina Rintala.
Viime vuosi oli sattuneesta syystä hieman hiljaisempi esiintymisien puolesta,
mutta joulukonsertti sen-

tään saatiin vuoden tauon
jälkeen taas pidettyä. Paikkana oli idyllinen Villa Elba
ja sali lähes loppuunmyyty. Koronapassi oli käytössä
ja muutenkin terveys edellä
mentiin. Onneksi kaikki meni hyvin ja yleisökin tykkäsi.
Edelleen meitä voi tilata
esiintymään erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa. Meidät löydät Facebookista ja
Instagramista. Ja ensi lokakuulle kalenteriin iso huutomerkki, silloin tärähtää
Lauluyhtye I.S.K.U.n 15vkonsertti.
			
KARI KALLIOKOSKI
KUVAT: TEIJA TUUNILA
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Vuoden Lauluveikko

Vuoden
Lauluveikko!
Kokkolan Lauluveikkojen
hallitus esitteli kuoron
vuosikokouksessa 20.2.2022
uuden erikoispalkinnon
ja nimityksen "Vuoden
Lauluveikko".

I

Itseoikeutetusti tämän ensimmäisen palkinnon ja nimityksen sai
kuoron taiteellinen johtaja Mari
Sillanpää! Mari on johtanut Lauluveikkoja innolla ja menestyksellä jo
vuodesta 2007 alkaen!
Viime syksynä Lauluveikot osallistui
Mari Sillanpään johdolla Leevi Madetoja -mieskuorokilpailuun Helsingin Musiikkitalossa. VII Leevi Madetoja -mieskuorokilpailu jouduttiin pandemian
vuoksi siirtämään kahteen otteeseen,
yhteensä n. 1,5 vuotta. Kuoron jaksamista koeteltiin kilpailun siirtojen takia.
Mutta Marin taidoilla ja sitkeydellä kuoron valmentamisessa ja sparraamisessa
näistäkin selvittiin! Kiitos Mari!
Kokkolan Lauluveikot palkittiin kilpailussa erikoispalkinnolla parhaasta
elossa olevan suomalaisen säveltäjän
mieskuoroteoksen esityksestä! Viidensadan euron palkinnon lahjoittaja on
Suomen säveltäjien Madetoja-rahasto.

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

Kokkolan Laitevälitys Oy
Ikä 36 vuotta

KOKKOLA Isokatu 13

Vuoden Lauluveikko-palkinnon
Marille ojentaa puheenjohtaja Olli
Lehtimäki.

Ma-pe 7-19
La
9-16
Su
12-16

Mitä enemmän asioit,
sitä enemmän hyödyt
Tutustu lisää op.ﬁ/omistaja-asiakkuus

Omistaja-asiakkuus – elämääsi varten

www.lerbacka.com
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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

KOKKOLA, Asentajantie 7, puh. 06 8680 120

HAMMASLÄÄKÄRI - TANDLÄKARE

HAMMASLÄÄKÄRI
- TANDLÄKARE
Sari Björkroth

Sari Björkroth

06-831 7772
& 06-831
7772
Nettiajanvaraus:
www.hammaslaakarikokkola.fi

Isokatu 2, KOKKOLA
044 2300 485
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So Many Sisters

Meillä on laajempi
horisontti.

So Many Sisters täyttää pian pyöreitä. Iloiset siskokset juhlivat 20-vuotista taivalta vuonna 2023.

Keväisiä terveisiä
Soukkareilta
Lauluyhtye So Many Sistersin toiminta on ollut epävarmuuden sävyttämää
aivan kuten viime vuosina kaikilla laulunharrastajilla.

M

oni idea on jouduttu joko hautaamaan tai siirtämään hamaan tulevaisuuteen, mutta porukan yhtenäisyyttä korona-aika ei ole onnistunut horjuttamaan. Kasvotusten pidetyt harjoitukset, yhdessä laulaminen
ja esiintymiset ovat tuntuneet paremmalta kuin koskaan.
Kuten jokainen laulunharrastaja tietää, konserttiohjelmiston harjoitteleminen esityskuntoon vaatii usein pitkän ja perusteellisen harjoituskauden. Koronavuosien kuvioksi muodostuikin harmittavan usein se, että
ensin harjoiteltiin kunnianhimoisesti joko livenä tai etäyhteydellä ja lopulta esitys jouduttiin peruuttamaan.
Näin kävi esimerkiksi Kokkolan kaupungin 400-vuotisjuhlintaan tähtäävänä vuonna. Suunnitteilla oli nimittäin yhteiskonsertti paikallisten velikultien, Tiernojen kanssa. Paljastettakoon se nyt: salaperäisen kokkolalaisen neitokaisen, työnimellä Fredrikan,
musiikillinen seikkailu ympäri maailmaa miehen perässä lässähti kuitenkin
siinä vaiheessa, kun pandemiatilanne
muutti suunnitelmat ja peruutti konsertin jo toistamiseen. Päätimme, että Fredrika sai purjehtia matkoihinsa ja
So Many Sisterskin päätti suunnata uu-

sille ulapoille.
ja nautimme itse suunVaikka Kokkolan
nattomasti Hehku en400-vuotisjuhlintaan paisamblen esityksistä. Vienottuvan konsertin pelä ennen joulutaukoa
Joulukonsertti
ruuntuminen harmitti, ei
pääsimme esiintymään
se kuitenkaan lannistaKokkolan kirkkoon kauoli meille
nut Soukkareita. Heti keneimmat joululaulut -tisähelteiden helpotettua
laisuuteen. Pikkujoululaulajille
saimme viimein kokoonkeikat kuivuivat kokoon
sykähdyttävä.
tua saman katon alle haryksi toisensa jälkeen, jojoittelemaan. Otimme taten sitäkin suuremmalla
voitteeksemme oman
ilolla kävimme laulamasjoulukonsertin järjestäsa Edu-yhtymän pikkumisen vuosien tauon jälkeen. Yhteisjouluissa Sokos Hotel Kaarlessa. Vaikka
työkumppaniksi saimme Hehku enkuoron kesken laulaminen on ihanaa,
samblen. Paikaksi valikoitui Kaarlelan
kyllä kuorolainen syttyy esiintymään
kirkko. Vaan eipä ollut aivan suoraviipäästessään!
vainen suoritus tämäkään, sillä konserVaikka nyt on kevät, porskuttaa So
tin järjestelyt vaativat tarkat suunnitel- Many Sisters jo vauhdilla kohti ensi
mat ja selvitykset terveysviranomaisilsyksyä. Suunnitelmissa on jälleen konle sekä seurakunnalle. Koronapassien
sertti, jonka kantavana voimana ovat
tarkastuksista, turvaväleistä ja muista
nytkin miehet. Mutta miten ja miksi, se
ajan vaatimuksista selvittiin kuitenkin
selviää ensi syksynä.
kunnialla.
Se tunne, kun pitkän tauon jälkeen
So Many Sisters toivottaa kaikille Kesaimme laulaa yhdessä yleisölle! Jouvään ääniä -lehden lukijoille aurinkoislukonsertti oli meille laulajille sykähta ja mukavaa kevättä. Ajankohtaisia
dyttävä ja tunnelma kirkossa jouluikuulumisiamme voit seurata Faceboonen ja lämmin. Yleisöä oli saapunut
kissa ja Instagramissa.
paikalle ihan mukavasti kaikesta koronaan liittyvästä huolimatta. Kokonaisuus sai paljon kiitosta yleisöltä,

kokkolanlauluveikot.fi
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VII Leevi Madetoja Mieskuorokilpailu

Lauluveikot Madetoja-kilpailussa Helsingissä 2021.

Lauluveikoille Madetoja
-kuorokilpailusta erikoispalkinto
ja esiintyminen Gaalakonsertissa!
Seitsemättä kertaa järjestetty kansainvälinen Leevi Madetoja -mieskuorokilpailu oli osa marraskuussa 2021 järjestettyä Helsinki Male Choir Weekendiä.

H

elsingin Musiikkitalossa lauantaina 27.11.2021
järjestetyn kansainvälisen Leevi Madetoja
mieskuorokilpailun kansainvälisen sarjan voitti Mieskuoro Alvar Jyväskylästä. Kuoronjohtaja Niklas Taanilalle myönnettiin Matti Hyökki
-kuoronjohtajapalkinto. Kuoro sai myös erikoispalkinnon

kansainvälisen sarjan parhaasta pakollisen Leevi Madetojan Ikävyys -teoksen esityksestä.
Kansainvälisen sarjan toinen sija jaettiin ja sen saivat
nuori helsinkiläinen Seim Ensemble johtajana Riku Miettinen ja myös helsinkiläinen
kamarikuoro Valkia johtajana
Saara Aittakumpu. Virolainen
Tallinn University Male Choir

johtajanaan Indrek Vijard otti kolmannen sijan. Kansainvälisessä sarjassa kilpaili yhteensä 11 kuoroa.
Kansallisessa sarjassa kilpaili yhteensä 8 kuoroa. Tässä sarjassa kilpaili myös Kokkolan Lauluveikot. Tämänkin sarjan voittaja tuli Jyväskylästä. Perinteikäs Mieskuoro Sirkat johtajanaan Kimmo
Tuuri pokkasi voiton vauh-

dikkailla esityksillään. Kuoro sai myös erikoispalkinnon
parhaasta pakollisen Leevi
Madetojan -teoksen Hämärän Ääniä esityksestä.
Erikoispalkinnon parhaasta elossa olevan suomalaisen
säveltäjän mieskuoroteoksen
esityksestä sai kuoromme
Kokkolan Lauluveikot, johtajanaan Mari Sillanpää, 500
euroa, lahjoittaja Suomen sä-

veltäjien Madetoja-rahasto!
Kuoro esitti teoksen Nocturne, säveltäjä on Asko Vilén ja
teksti Eino Leinon.
Tulkintamme teki vaikutuksen tuomaristoon ja pääsimme esittämään lauantaiillan Gaalakonserttissa Musiikkitalon konserttisalissa tämän Nocturnen uudelleen.
Mikä ainutkertainen elämys
meille laulajille ja myös johta-

jalle! Varsinaisessa kilpailussa esitimme seuraavat kappaleet: Eduard Hermes: Klinga sång, i natten stilla, Asko Vilén: Nocturne (Eino Leino) Leevi Madetoja: Hämärän
Ääniä (Larin-Kyösti) ja Axel
Törnudd: Fridolin dansar (Erik
Axel Karlfeldt).
Kolmessa sarjassa käytyyn
Madetoja -kilpailuun osallis-
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Suurkuoro
esittämässä
Finlandia -hymniä.

Mari Sillanpää
vastaanottaa
kilpailun
erikoispalkinnon.

tui kaikkiaan 22 mieskuoroa
eri puolilta Suomea ja Virosta. ”Pandemian häiritsemästä valmistautumisesta huoli-

matta kilpailun korkea taso yllätti tuomariston”, sanoi kansainvälisen sarjan tuomariston
puheenjohtaja Matti Hyökki.

Puheenjohtaja Matti Hyökki kertoi tiedotteessaan, että poikkeusaika näkyi kisassa
vain kansainvälisten osallistujien vähäisyytenä. Tämän
sarjan tuomaristoa luotsannut Tommi Niskala totesi, että nyt kun elämme tällaista
aikaa niin jokainen, joka tänään on kiivennyt täällä lauteille, on voittaja. ”Madetoja-kilpailu peruttiin kaksi kertaa koronan vuoksi, joten me

Nocturne
-tulkintamme
teki vaikutuksen
tuomaristoon.

jatkoimme vain sitkeästi harjoittelua ja latautumista kilpailuun! Tästä on hyvä jatkaa!” toteaa kuoronjohtaja Mari Sillanpää. Tästä sitkeydestä, huikeasta sparrauksesta ja harjoittelusta poikkeusolosuhteissa Lauluveikot kiittää suuresti
johtaja Mari Sillanpäätä!
Seitsemättä kertaa järjestetty kansainvälinen Leevi Madetoja -mieskuorokilpailu oli
osa Helsinki Male Choir Wee-

kendiä, joka järjestettiin 26.28.11.2021, nyt ensimmäistä
kertaa Helsingissä, koronapandemian vuoksi yli puolitoista
vuotta suunniteltua myöhemmin. Koko tapahtuman järjestäjänä toimi Suomen Mieskuoroliitto.
HANNU TEIRIKANGAS
KUVAT: TILDA SILLANPÄÄ
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Kokkolan Nuorisosoittokunta
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Seniorikuoro

Seniorikuoron vuosi

Annika Harvala harjoituttaa B-orkesteria.

Kokkolan Nuorisosoittokunta jättää
monelle elämänmittaiset muistot

P

a-dam, pa-dam, padam-pa-dam-padam-pa-dam-padaa, pa-da-pa-dapa-daa. Pink Panther venyttelee raajojaan B-orkesterin
treeneissä.
Pasunisti Jussi Suonperä,
alttofonisti Toivo Porvari ja
trumpetisti Kuutti Tuominen
soittavat B:ssä ensimmäistä
vuottaan. Ihan kaikki ei harjoituksissa ole vielä kohdallaan, mutta liian helppoa ei
saa ollakaan.
– On hyvä, kun on vähän
haastavaa, sanoo kolmikko.
Hyvän kapellimestarinkin
pojat osaavat määritellä.
– Tiukka, mutta ei liian
tiukka. Sellainen, joka antaa
kaikille mahdollisuuden onnistua.
15-vuotias Kaisla Tuominen on kivunnut muutamassa vuodessa D-puista A:han
taitojen karttuessa.
– Nuorisosoittokunta on
tärkeä, koska siellä pääsee
näkemään muita soittajia.
Myös isot projektit ovat olleet hienoja kokemuksia.
Olennaista on ohjelmiston
monipuolisuus: välillä työn
alla on uutta puhallinmusiikkia, toisena hetkenä ABBAa ja
kolmantena sinfoniaorkesterin stemmoja.
– Ja hauskaa meillä on ollut monesti!
************
Toisten harrastus on toisten
työ. Pasi Ojala on johtanut
Nuorisosoittokuntaa vuodesta 2002. Kapellimestarin pesti oli ilo ja kunnia Ojalalle, joka soitti orkesterissa vuosina 1985–1994 – monien muiden kokoonpanojen ohessa.

– Musiikki avasi minulle
uuden maailman. Harrastus
täytti hyvin pian ison osan
nuoren miehen elämästä.
Motivaatiosta pitivät huolen konsertit, kilpailut, matkat ja kaverit.
– Sieltä on jäänyt monia
rakkaita muistoja ja elämän
mittaisia ystävyyssuhteita.
Jossain vaiheessa Ojala johti yksin kaikkia Nuorisosoittokunnan kokoonpanoja. Nyt kapellimestareita
on useita. Onneksi, sillä kokoonpanoja on viisi: A-, B- ja
C-orkesterit sekä D-puut ja
D-vasket.
Soittajat siirtyvät orkesterista toiseen sitä mukaa kun
taidot karttuvat. Valtaosa
soittajista on konservatorion oppilaita, mutta muutkin
ovat tervetulleita.
Nuorisosoittokunnan ensimmäinen konsertti pidettiin keväällä 1973, ja ensi
vuoden keväällä luvassa onkin juhlakonsertti, johon kutsutaan myös vanhoja soittajia eri vuosikymmeniltä.
Myös 70–80-luvuillta tuttua
paraatiorkesteritoimintaa viritellään uuteen nousuun.
************
Oululaistunut Tommi Skytte
oli mukana orkesterin alkuvuosina 70-80-luvuilla. Liikkeelle lähdettiin isolla bändillä ja isolla vaihteella: keikkoja oli vuodessa kevyesti 30 –
parhaana jopa 60.
– Oli koulukonsertteja, kaikenlaisten yhdistysten tilaisuuksia, urheilukisoja. Aina
mentiin bussilla jonnekin.
Myös kilpailut tulivat heti
kuvioon, ja soiton taso nousi
kohisten. Tuon ajan kokoon-

panosta kasvoikin toistakymmentä ammattimuusikkoa.
– Ohjelmisto oli aina osaamisen äärirajoilla. Se vei orkesteria eteenpäin.
Hienoja muistoja on jäänyt
myös yhteistyöstä Ossi Runteen kanssa, tv-ohjelmista ja
levytyksistä. Kavereita orkesterin riveistä Skyttellä on yhä.
– Se yhteisöllisyys oli mahtavaa, vaikkei sitä siihen aikaan ajatellut. Tuo homma
pelasti koko nuoruuden. Oltiin paljon yhdessä, treenattiin, kuljettiin, majoituttiin
lattioilla. Treeneissä oli mukava käydä, vaikka aluksi olinkin porukan pentu. Katsoin
mallia muista, ja se vei omaa
soittotaitoa eteenpäin, sanoo
Tommi Skytte.
Laura Kujala soitti Nuorisosoittokunnassa kymmenisen

vuotta ja lopetti 2020. Nyt
hän opettaa konservatorion
fagotisteja sivutoimisena soitonopettajana.
Yhteissoitto ja orkesteri
oli Kujalalle jopa soittamisen
tärkein osa. Se kannatteli erityisesti muutosvaiheissa, kuten kouluasteelta toiselle siirryttäessä, jolloin soittoharrastuksen jatkoa tuli punnittua.
Nuorisosoittokunta onkin
määrittänyt sitä, millainen
soittaja Laura on ja mistä hän
saa soiton riemua.
– Kyllähän se on ihan mahtavaa, kun saa soittaa muiden kanssa yhdessä!
Erityisen ihanaa oli aika
A-orkesterissa. Yhteenkuuluvuus paitsi tuntuu, myös
kuuluu.
– Hitsautumisella on itseisarvokin, mutta se myös parantaa soiton lopputulosta.

Muita puhallinorkestereja
Kokkolassa
YKSPIHLAJAN TYÖVÄEN SOITTAJAT
Pian 100 vuotta täyttävä puhallinorkesteri harjoittelee
torstai-iltaisin. Tällä hetkellä riveihin kaivataan erityisesti klarinetisteja ja fonisteja.
Ohjelmisto ulottuu perinteisestä konserttiohjelmistosta ja tanssimusiikista uuteen musiikkiin.
1.5. YTS järjestää Ykspihlajan toimitalolla tanssit kello 15-17. Tanssia saa, mutta kuuntelemiseenkin voi
keskittyä.
GAMLAKARLEBY HORNORKESTER
Vaskiseitsikosta kasvaneessa GHO:ssa soivat myös klarinetti, käyrätorvet ja huilu.
Harjoitusilta on keskiviikko ja harjoituskieli suomi.
Ohjelmiston rungon muodostavat yhä vanhat nuottikirjat, mutta mukana on tuoreempaakin musiikkia.
GHO täytti viime vuonna peräti 125 vuotta, ja juhlakonsertti kuullaan perjantaina 29.4. kello 19 Kaarlelan kirkossa.

Seniorikuoron lauluvuosi 2021
oli samankaltainen kuin monessa muussakin harrastuksessa. Treenattiin sekä varottiin
tartuttamasta ja tarttumasta.
Heti kauden harjoitusten alussa joukko jaettiin kahtia, noin
kymmenen hengen ryhmiin,
joissa harjoiteltiin. Näin pysyttiin Soiten suosittelemissa koronarajoissa.
Emma Räihälän jäätyä
mammalomalle hänta tuuraamaan saimme pääkuoron
johtajan Mari Sillanpään, joka taattuun tyyliinsä hoiti kevätkauden. Koronatilanteesta
johtuen kauden harjoittelujen
tulosta emme päässeet näyttämään yleisölle ja kun Kokkolanseudun opistokaan ei voinut järjestää yleisötilaisuuksia,
teimme molempien treeniryhmien toimesta videot näytteiksi opistotyöskentelystä, kappaleina Kesän tullessa ja La Mer.
Syyskautta ajatellen kevään
loppupuolella kävimme keskusteluja Opiston ja Konsan
kanssa mahdollisesta koko
kauden tuuraajasta Emmalle ja
koskapa asia oli hyvin valmisteltu ei oltermannien – kunniasellaisen ja vallassaolevan
- tarvinnut kauaakaan miettiä
valintaa. Seniorien taiteellisesta johtajuudesta sovittiin Lasarus Blomsterin kanssa.
Lasarus on syksyllä 2001
syntynyt, Keski-Pohjanmaan
konservatoriossa opiskeleva nuori mies. Hän on kotoisin Hailuodosta ja käynyt siellä
peruskoulunsa, jonka jälkeen
koulu jatkui ylioppilaaksi Kaustisen Musiikkilukiosta v. 2020.
Varusmiespalvelunsa Lasarus suoritti Sodankylässä
jääkäriprikaatin huoltokomppaniassa, josta hän pääsi reserviin kesällä 2021. Näin ollen
senioreilla on laululeiriolosuhteissakin soppatykin toiminta
turvattu.
Heti intistä vapauduttuaan
hän otti yhteyttä oltermanniin
ja pyysi syksyn nuotteja, jotta
heti syyskauden alettua pääsimme tosi toimiin jalossa harrastuksessamme ja uuden johtajan innokkuuden viemänä.
Tällä hetkellä Lasarus opiskelee Kokkolassa kuoron johtoa ja klassista laulua. Hän oli
mukana laulamassa viime syksynä Lauluveikkojen pääkurossa VII Kanainvälisessä Leevi
Madetoja -mieskuorokilpailussa ja siinä yhteydessä palkitussa Nocturne-esityksessä.
Jonkinverran ikääntyneitä
kun me seniorit jo olemme, vei
meiltä parin treenin verran aikaa tottua uuden johtajan käsien seuraamiseen, mutta aika
pian kehittyi molemminpuolinen tottuminen. Yhteistyö Lasaruksen kanssa on toiminut
moitteettomasti, ansio on totta kai kummankin osapuolen.
Jo paljon hyviä vuosia nähneitä ukkoja ei kannata lähteä po-

Lasarus Blomster.
mottamaan eikä johtajamme
sitä ole yrittänytkään. Ja toisaalta, mieskuorotoiminnassakin, niin ansaitessaan johtaja saa varauksettoman luottamuksen, on hän sitten mies tai
nainen. Mielipiteitähän saa ja
pitääkin olla, mutta kun asiat
on päätetty ja tiedoksi ilmoitettu, tehdään työtä eikä napista.
Tulikasteensa julkisessa kuoron johtamisessa Lasarus sai
lokakuussa pidettyjen kahden
konsertin kautta. Ensimmäisen kenraaliharjoituskonsertin
lauloimme soitelaisille koronahoidon henkilöille ja toinen
oli avoin yleisölle. Tuon toisen
konsertin yleisössä oli mukana
myös Lasaruksen isä, varmaankin upea kokemus isälle nähdä
pojan onnistuvan. Näissä konserteissa Lasarus myös lauloi
pääkuorossa bassostemmaa.
Kuluvan vuoden alun harjoituksia pidimme ensin pari
kertaa jaetulla kokoonpanolla, mutta aika pian viranomaisrajoitusten höllentyessä olemme kokoontuneet koko senioriporukalla.
Tähtäimemme on muutaman kappaleen esittäminen
toukokuun alkupuolen konsertissa. Oljelmistomme on
suurelta osin jo totuttua vanhaa, mutta täysin emme vanhan varaan laske ja muutamaa
uuttakin kappaletta harjoittelemme.
Lasaruksella on toisena kuorona Kälviän Mieslaulajat, joiden kanssa on mietitty yhteistä esiintymistä. Vastaavanlainenhan toteutettiin Emman
johtamana maaliskuussa 2020,
juuri ennen koronakauden alkua.
Kevään laulukautta on jäljellä vielä kuukauden verran ja
jo tässä vaiheessa on sovittu
Kokkolanseudun opiston, Lasaruksen ja seniorien välillä, että myös ensi lauluvuoden laulamme Lasaruksen johtamana.
Näissä mietteissä ja valoisampia aikoja odotellessa kiitos yhdessä eletystä lauluvuodesta johtajalle, laulajille ja kaikille toiminnastamme kiinnostuneille!
Vapun alla 2022
MIKKO FINNILÄ
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Kompassibändi

Musiikki on mukavaa

Toimintakeskus Kompassin bänditoiminnasta elämyksiä ja kokemuksia

K

okkolassa toimiva
Toimintakeskus
Kompassi järjestää kehitysvammaisille erilaista työ- ja päivätoimintaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Työtoiminnassa tehtäviä on
käsitöistä huoltotöihin, kun
taas päivätoiminnassa keskitytään enemmän aistien
kautta tapahtuviin elämyksiin ja kokemuksiin.
Syksyllä 2020 Kompassissa
starttasi bänditoiminta työtoiminnan ohjaaja Sami Heinosen ideoimana. Oli luontevaa aloittaa musiikkiin liittyvä toiminta, kertoo pitkän
linjan esiintyjä ja musiikintekijä Sami Heinonen.
- Kun tulin Kompassiin
töihin, mielessä oli heti, että musiikkia täytyy asiakkaiden kanssa tehdä tavalla
tai toisella. Idea Kompassibändistä konkretisoitui, kun
olimme harjoitelleet joululaulu- ja runoesitystä, mutta koronasulku perui esityksen.
Tekemisen into jäi kuitenkin elämään ja Heinonen teki Kompassi-laulun, joka
käytiin äänittämässä Tommi
Lahtosen studiolla.
- Teimme videonkin heti
ensimmäiseen lauluun ja nyt
näitä omia biisejä on jo taltioituna kuuden biisin verran,
kertoo Kompassibändin sävellyksistä ja sanoituksista
vastaava Sami Heinonen.

pali Ossi Peuraharju miettivät, että ehkä sitä voisi keikalla käydä.
Mutta mikä siinä musiikissa on niin mukavaa?
- Kaikki! On mukavaa käydä studiossa nauhoittamassa ja tehdä videoita, Tiina
Haapala sanoo.
Ossille erityisesti rummut
ja Lauri Tähkän musiikki on
tärkeä juttu.
- Rummut on mukava soitin ja Lauri Tähkä on paras
laulaja, Ossi kehuu.
- Omien kappaleiden äänittäminen ja videoiden teko on mahtavaa. Sitten on
kiva kuunnella omia kappaleita CD-soittimella, Kristiina Kaunisvesi sanoo.

Kompassibändin puitteissa voi harrastaa musiikkia monella tavalla.

Kukin omalla
tavallaan
Musiikin tekemisessä on
monia puolia ja jokaiselle
Kompassibändin toiminnassa mukana olevalle musiikki
tarjoaa erilaisia kokemuksia
ja elämyksiä, Heinonen
miettii.
- Bänditoiminnassa on
aktiivisesti mukana noin
15 asiakasta työ – ja päivä-

toiminnasta. Kaikki halukkaat voivat olla mukana.
Tärkeintä musahommassa
on tekeminen. Ei se miten
teet, osaatko soittaa vai
etkö.
Olemme saaneet osittain lahjoituksin turvin bändikämppään soittimet, jotka ovat vapaasti asiakkaiden
käytössä. Joku asiakas saattaa haluta mennä paukuttamaan yksin rumpuja bänditi-

laan, jollekin juuri studiossa
yhdessä musiikin tallentaminen on ykkösjuttu, jollekin
vain kompassibändin musiikin kuuntelu. Yhtä kaikki –
tärkeintä on harrastaa musiikkia omalla tavallaan.
Kompassibändin maine
on kiirinyt pitkin Kokkolaa ja
keikkapyyntöjäkin on tullut.
Kompassibändin aktiivit,
laulaja Tiina Haapala, basisti Kristiina Kaunisvesi ja rum-

KOMPASSIBÄNDI:

Perustettu sy
ksyllä 2020. Ak
tiivisesti
mukana bänd
itoiminnassa
noin
10-15 asiakast
a työ- ja päivätoiminnasta.
Kaikki halukk
aat voivat
olla mukana bä
ndissä. Biisi-p
rojektit
ovat kokonais
uuksia ja niih
in voi
osallistua laul
amalla, soittam
alla tai
pelkästään es
iintymällä mus
iikkivideoissa. Om
ia kappaleita
6. Tällä
hetkellä Kapp
aleet sanoittaa
ja
säveltää työt
oiminnan ohja
aja Sami
Heinonen ja ne
käydään ääni
ttämässä
Tommi Lahtos
en studiolla, jo
ka vastaa
myös kappalei
den sovituksis
ta.

Instrumentti nimeltään Kokkolan Lauluveikot

K

uoro on mielenkiintoinen instrumentti. Sen mahdollisuudet ovat
lähes rajattomat.
Olen tehnyt yhteistyötä Kokkolan Lauluveikkojen
kanssa jo kolmessa eri projektissa. Näitä ovat olleet Illuminata-esitys Suntin varrella, 400-Unelmaa Kokkolan juhlavuotena ja nyt viimeisenä elokuvatuotannon
The Demon of Midday musiikin toteutusta yhdessä kuoron kanssa.
Elokuva käsittelee vahvasti mieltä ja eri tunnereaktioita. Elokuva on fantasiakauhulyhytelokuva. Demoninen
riivaus vertauskuvana masennukselle ja psykoterapialle. Tarinassa on sankareita,
muodonmuuttajia, henkiä ja
noitia.
Elokuvamusiikkia voisi ylei-

sesti luonnehtia parhaiten
englanninkielisellä termillä supporting role, suomeksi sivuosa. Mielestäni käännös on harhaanjohtava koska kyseessä on päähenkilön
toimintoja tukevan henkilön
osa. Elokuvamusiikki on parhaimmillaan juuri elokuvan
henkilöiden ja tunnetilojen
tukemiseksi tehtyä.
Olen ollut aina kiinnostunut mieskuoron äänimaisemasta. Tarkkaan lauletut stemmat ja hyvin hallussa oleva dynamiikan käyttö
ovat olleet välillä kylmiä väreitä antavia. Ihmisääni sen
kaikessa rujoudessaan ja kauneudessaan antaa taas mielenkiintoisia mahdollisuuksia
säveltäjälle. Voisi sanoa, että
kun teimme elokuvamusiikin
nauhoituksia, syntyi runsauden pula ja aika loppui vähän kesken. Ideoita alkoi syn-

tyä vasta äänityshetkelläkin,
kun tutkimme yhdessä kuoronjohtaja Mari Sillanpään
kanssa, mitä kaikkea äänimaisemaa mieskuorosta saa
irti. Taisimme vasta raapaista pintaa.
Kaksi aiempaa tuotantoa,
missä olemme kuoron kanssa yhteistyötä tehneet ovat
olleet enemmän perinteistä kuorolaulua. Nyt elokuvan The Demon of Midday
elokuvan musiikki vaati heittäytymistä aivan uusille urille. Säveltäjänäkin oli ajateltava kuoroa enemmänkin yhtenä instrumenttina. Teimme
kuoro-osuuksia erittäin herkkään, intiimiin kohtaukseen
ja pyrimme luomaan kauniin
sointumaton kohtauksen alle. Lisäksi teimme toimintakohtauksen taustalle erilaisia tehosteita. Pyrimme myös
luomaa kaoottista äänimaise-

maa kuvataksemme päähenkilön ahdistusta.
Kokkolan Lauluveikot
osoittautui täydelliseksi elokuvamusiikkikuoroksi. Heittäytyminen onnistui. Materiaali sai aikaan kyyneleitä, hikeä (onneksi ei verta) ja kylmiä väreitä.
Yhteistyö Kokkolan Lauluveikkojen kanssa on ollut aina mielenkiintoista, antoisaa.
Uskomaton instrumentti on tuo kuoro. Toivottavasti
pääsen vielä soittamaan tällä
instrumentilla.
TEEMU HAAPANIEMI
KUVA: KEENA KOSKELA
Haluatko seurata elokuvan
etenemistä:
www.facebook.com/
DemonOfMidday
www.fyrfilm.com/midday-fin
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Sävelsäkki

Lapset laulavat Sävelsäkissä
Keskipohjanmaan konservatorion lapsikuoro Sävelsäkki on sitkeästi jatkanut yhteistä laulumatkaansa
läpi pöpöjen. Yhdessä laulaminen on edelleen hyvää oloa ja iloa tuottava, yhteinen oppimiskokemus,
jota päästään pian myös jakamaan yleisön kanssa.
Syyskaudella 2021 sävelsäkkiläiset pääsivät vihdoin
esittämään Ilmava -ilmastotaideteoksen lauluja 4 vuoden aikaa - konsertissa. Parasta kuorolaisten mukaan oli
päästä tekemään lauluja yhdessä myös isompien Kokkolan Nuorisokuoron laulajien
kanssa. Esimerkissä on voimaa! Iloa syyskauteen toivat
myös joululaulut, joita oli tarkoitus yhdessä esittää Nuorisokuoron kanssa joulun alla
Kaarlelan kirkossa. Tilanteet
kuitenkin muuttuivat lennosta vielä syyskaudellakin, joten
useat suunnitellut keikat jäivät välistä. Laulajien mielestä lennosta joululaulujen laulaminen kävelykadulla, upean piparkakkutalonäyteikkunan edessä oli kuitenkin vallan aivan yhtä mukavaa kuin
kaupungin joulujuhlassa olisi ollut.
Kevätkaudella Sävelsäkki pääsee mukaan Lohtajan
kirkkomusiikkiviikon Luotujen virsi - koululaisesityksiin
suuren laulajajoukon kanssa
sekä Hyvänmielen konserttiin usean kuoron kera Kokkolan kirjastossa Kirsti Jyrinkin johdolla. Sävelsäkkiläinen

Aivotutkija Minna Huotilainen nostaa esille viisi
hyvää syytä laulaa yhdessä:
1. Laulaminen auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan
2. Musiikki parantaa mielialaa
Musiikki tekee onnellisemmaksi, sillä se vapauttaa hyvää oloa tuottavia endorfiineja.
3. Laulaen opit helpommin puhumaan vierasta kieltä
Musiikki aiheuttaa hyvänlaatuisia muutoksia aivoissa. Suurimman hyödyn saa, kun musiikkia
tuottaa itse laulaen tai soittaen.
4. Musiikin harrastaminen kohentaa muistia
Uusien laulujen opettelu ylläpitää muistia.

Joululauluja piparkakkutalojen kera. Kuva: Jenny Tilus-Kylmälä
Fanni 8-vuotta kiteyttää varmasti kaikkien ajatukset erityisesti nyt: "On hienoa päästä esiintymään sinne minne
tulee muitakin". Olkoon nämä esiintymiset päänavaus
yhteisen laulamisen ja laulun ilon välittämisen uudelle normaalille. Yhdessä laulaminenhan tekee edelleen hyvää meille kaikille vaikka pari mennyttä pöpövuotta ovat
laulun pärskeisiin otsikoinneissa keskittyneetkin.

Miksi laulaminen onkaan
hyväksi meille kaikille ja erityisesti kehittyville lapsille?
Laulaminen tuo iloa ja viihdykettä arkeen, laulu juhlistaa juhlahetket ja yhdistää
sukupolvet.
Lapselle yhteinen laulaminen merkitsee ennen kaikkea
luottamuksen ja turvallisuuden tunteen lisääntymistä.
"Arvaa mikä oli viimeksi ihan
parasta? Se kun kaikki lauloi
yhdessä", kertoi silmät lois-

taen tuore sävelsäkkiläinen
Lyyti 5-vuotta. Laulamisen ja
musisoinnin positiivisista vaikutuksista lasten kehitykseen
ja varsinkin aivojen kehitykseen on tutkittu ja kirjoitettu
paljon. Sävelsäkkiläisten mielestä kuorossa parasta on laulaminen, uusien laulujen oppiminen, alkujumpat, esiintyminen ja kaverit.
VUOKKO KORVA

5. Muutut tehokkaammaksi töissä
Ennen työtehtävää laulaminen auttaa saavuttamaan virkeän mielentilan.

Lapsikuoro 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!

Kokkolan Naislaulajat

Kokkolan Naislaulajat 40 vuotta

Juhlatunnelmissa Vanhalla
Tullipakkahuoneella 27.11.2021

V

uonna 1981 perustettu Kokkolan
Naislaulajat on toiminut huikeat 40
vuotta ja on vuodesta 2007
lähtien ollut Kokkolan seudun opiston kuoro. Edelleen
kuorossamme laulaa perustajajäseniä ja heidät palkittiin
kuoron juhlavuonna. Suomen Naiskuoroliiton myöntämät kauniit 40- vuotisruusukkeet saivat kakkossopraanot
Sirkka-Liisa Järvelä ja Inkeri
Nurminen. Niin paljon oli jännitystä kuoromme keskuudessa koronan rajoittaessa
monella tavoin lauluharrastustamme koko juhlavuoden
2021 ajan. Kaikesta huolimatta ahkeroimme tiiviisti sen
eteen, että saavutimme tavoitteemme, joka huipentui
27.11.2021 pidettyyn 40-vuotisjuhlakonserttiin Vanhalla
Tullipakkahuoneella. Naislau-

lajat ovat saaneet paljon menestystä ja kunniamainintoja
pitkän historian myötä mm.
osallistumalla kuorokilpailuihin ulkomailla esim. Ruotsissa, Englannissa, Saksassa, Unkarissa, Islannissa, Italiassa ja
Itävallassa.
Kuoromme suuri rikkaus on
eri-ikäiset laulajanaiset, jotka mahdollistavat monenlaisen tuen ja avun saamisen tarvittaessa. Olemme saaneet
joukkoomme lisää uusia ahkeria monen ikäisiä laulajia ja
edelleenkin kuoromme ovet
ovat avoinna uusille laulajille. Jos tunnet vähänkään ”laulukärpäsen purevan”, niin tervetuloa rohkeasti joukkoomme Kokkolan seudun opistolla syksyllä alkavan ilmoittautumisen kautta. Laulamme
kuorossa hyvin monipuolisesti lauluja laidasta laitaan vanhaa ja uutta musiikkia. Taiteel-

linen johtajamme Marjo Hienonen valitsee esitettävät laulut tilaisuuteen sopivaksi. Hän
on tuonut kuoroomme uusia tuulahduksia mielenkiintoisista ”rytmiharjoituksista ja
rytmimusiikista”. Kuoromme
viime vuodesta ei tullut koronarajoituksista johtuen yhtä tapahtumarikasta kuin aikaisemmat vuodet ovat olleet. Osallistuimme 40-vuotiskonsertin lisäksi Wanhanajan
Joulumarkkinoille Kirkonmäellä sekä Joulun Laulujuhlaan
Kokkolan kirkossa 11.12.2021.
Elämme nyt monella tavalla
aivan erilaista kuluvaa vuotta,
jonka myötä on tullut myös
uudenlaisia tapahtumia. Naislaulajat osallistuivat Kokkolan
kirkossa pidettyyn hyväntekeväisyyskonserttiin ”Laulaen
Ukrainalle” 4.4.2022.
Katsaus kuoromme tulevaan: Esiinnymme Kokkolan

Kuoromme
suuri rikkaus
on eri-ikäiset
laulajanaiset.
seudun opiston kevätnäyttelyssä la 23.4.2022. Parhaillaan harjoittelemme aktiivi-

sesti perinteistä vapunaaton
konsertin ohjelmistoa. Konsertti pidetään Kokkolan seudun opistolla 30.4.2022 klo
18.00 Tervetuloa!!! Tervetuloa kuuntelemaan kuoroamme Kaustisen festivaalitapahtumaan 15.7.2022. Olemme
aloittaneet myös valtakunnallisten Naiskuoropäivien
suurtapahtuman valmistelut
yhteistyössä Kokkolan kaupungin kulttuuripalveluiden,
konsernihallinnon, matkailun
ja Kokkolan seudun opiston

kanssa. Tapahtuma on kaksipäiväinen ja pidetään Kokkolassa vuonna 2023 maaliskuun lopulla.
Kokkolan Naislaulajat toivottaa kaikille aurinkoista kevättä ja kesää!
Kokkolan Naislaulajien
puolesta
RAIJA JOENTAKANEN
I-sopraano, kuoron
hallituksen jäsen
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Tiernat

Lauluyhtye Tiernat
- vähän yli tuplakvartetti

T

ämä laulullinen, monista yhteyksistä ja
Kokkolan kaupunginteatterin estradeiltakin tuttu ”Tiernat” on lähes kolmenkymmenen vuoden ajan vaikuttanut monella
tavalla Kokkolan musiikkielämässä. Kokoonpano on aikanaan saanut alkunsa KeskiPohjanmaan Kamarikuoron
mieslaulajista, jo 1990-luvun
jälkipuoliskolla.
Tiernat - Kokkolan Tiernapojat - oli alkujaan eri yhteisöjen ja yritysten pikkujouluihin ”tuunattu viihdytyskokoonpano”. Sittemmin tämä
n. +/- 10 miehen ryhmä on
menestyksellä jatkanut mieskuorolaulamista osaavan taiteellisen johdon käsissä; Dir.
Mus. Kari Pappinen ja aktiivisesta laulamisesta emeritoitunut Dir.Mus. Kai Alestalo,
nykyinen Kokkolan Tiernapojat ry:n kunniajäsen # 1 !
Vuosittain on valmistettu
eri teemoilla konsertteja yhteistyössä K-P Konservatorion
kanssa ja lisäksi Tiernat ovat
matkan varrella olleet avustamassa useissa Kokkolan kaupunginteatterin musiikkipitoisissa esityksissä, joissa on
toki ollut tarjolla eri rooleissa
myös ´lavasäteilyä´.
Tiernojen taiteellinen johto
on myös tehnyt teatteriin sekä sävellystyötä, että kapellimestarointia.
Yksi Tiernojen tärkeä missio on ollut porukan saumattoman yhteishengen ylläpitäminen sekä luonnollisesti opinto-, virike- ja virkistysmatkat mm. ii-alkuisiin mai-

Viime joulun konsertin tuotolla tuettiin lahjoituksena
Autismiliiton toimintaa.
Tiernojen onneksi ja iloksi on konservatoriolla uskottu
lauluyhtyeen musiikilliseen
toimintaan, jopa referaattija harjoituskokoonpanona.
Konservatorion lapsi- ja nuorisokuorolaisille on Tiernojen
toimesta keväisin myönnetty
kannustusstipendit.
Vuosia jatkunut vuorovaikutus oppilaitoksen ja Tiernojen kanssa on kantanut ansaittua hedelmää Kokkolan
kuoro-, teatteri- ja musiikkielämään.
Tiernojen Soiva etävapputervehdys - seikkailu Suntin varrella 2021.
kts. www.tiernat.fi https://
youtu.be/iBhbM7ZANZE
Tiernojen nykyinen
laulajavahvuus
KUVA: JAN-ERIK BLOMQVIST

hin; Irlanti, Itä-Berliini, Itävalta, Iso-Britannia/Skotlanti.
Poikkeuksena Kanada, jossa v
2000 esitettiin mm. autenttinen Tiernapoikakuvaelma Torontossa Finn Grand Fest´ien
yhteydessä.
Läntiseen naapurimaahan
Ruotsiin Uumajaan ja sikäläiseen suomalaisyhteisöön on
tehty kaksi onnistunutta konserttimatkaa; v 2017 Tiernat
oli mukana 100 Gubbar tapahtumassa ja Suomen itsenäisyyspäivänä v 2018.
Kesällä 2020 oli tarkoitus
tehdä hyvin valmisteltu ja tavoitteellinen kilpailumatka
Puolaan, joka sitten tunne-

Viime joulun
konsertin
tuotolla tuettiin
lahjoituksena
Autismiliiton
toimintaa.

CABB on maailmanlaajuinen kemian alan yritys. Olemme
toimineet Kokkolassa vuodesta 1984 lähtien ja työllistämme
siellä noin 250 henkilöä. Kokkolan tehtaallamme valmistamme
rahtivalmistuksena kasvinsuojeluaineita ja niiden välituotteita.

www.cabb-chemicals.com

recruiting@cabb-chemicals.fi

tuista syistä peruuntui...
Serenadi- ja ns. rekilauluvalmiutta on ylläpidetty lukuisilla yksityisillä keikoilla ja
useana wappupäivänä Tiernat ovat tuoneet omaa repertuaariaan kaupungintalolle Rami Vertaisen perinteisiin
wappupläjäykseen.
Kokkolan Talviharmonikan
puolesta on Tiernoille näistä ansioista myönnetty ´Henkisen Haitaristin´ sertifikaatti
hyvästä yhteistyöstä kyseisen
tahon kanssa!
Tulevan kesän merkkitapaus tulee olemaan Ykspihlajan
Kahvila Sahassa toteutettava
yhteiskeikka Rovaniemeläi-

sen Kvarttia Vailla – kvartetin
kanssa. Teemalla; ”Hiihtohuutoja, Helmiä ja Hittejä”. Ajankohta on lauantai 11.6. ...
seuraa ilmoittelua ja somea !
Viime vuosina tiernat ovat
valmistaneet aivan joulun alla perinteeksi muodostuneen
Joulun Kynttilä yökonsertin
tunnelmallisessa Kaarlelan
kirkossa, alkaen klo 22.
Viime joulun yökonsertti oli järjestyksessään jo VIII ja
kirkossa oli koronarajoitukset huomioon ottaen n. 150
kiitollista kuulijaa. Vuosittain
näissä konserteissa on lisäksi ollut paikallisia artistivierailijoita.

1-tenori
Kari Pappinen, Pasi Hassinen,
Heikki Kaakinen
2-tenori
Juha Nuottimäki,
Tapio Jukkola
1-basso
Esa Saari, Kimmo Järvelä,
Jaakko Ojatalo
2-basso
Olli Peltoniemi,
Ossi Peltoniemi
Varalla
Kai Alestalo ´pitkällä vuorotteluvapaalla´, Jarmo VähäRuona, Ranua since 2010 ja
Aarre Polso, Kaustinen since 2012
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Kaustisen Hääkuoro

Morsiustaivas

K

ansantaiteenkeskuksen
keskiviikkoilloissa Kaustisella on ollut kuhinaa.
Kaustisen Hääkuoro on
harjoitellut kevään aikana viikoittain kapellimestarinsa Markus Luomalan ja ohjaaja Panu Valon kanssa toukokuun lopussa ensi-iltansa
saavaa Morsiustaivas-oopperaa.
Varsinaiset harjoitukset alkoivat
vasta syksyllä, vaikka projekti on
ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Sattuneesta syystä esityksiä on jouduttu siirtämään jo useammankin
kerran, mutta viimein päästään lavalle ja viettämään oopperan säveltäjän Aaro Kentalan 100-vuotisjuhlaa, vain kaksi vuotta myöhässä!
Kentalan kaustislaisen pelimannimusiikin pohjalta säveltä-

mä suurteos kuultiin Kaustisella viimeksi lähes kolmekymmentä
vuotta sitten. Tälläkin kertaa Hääkuoron kanssa lavalla nähdään paikallisista muusikoista koostuva orkesteri ja rooleissa mm. Touko Kentala, Vilma Paavola, Jacob Waselius,
Mari Sillanpää ja Aira Kentala.
Oopperassa on mukana paikallista perinnettä, vanhoja tarinoita ja tuttuja henkilöhahmoja. Koko
kylän voimin valmistaudutaan häiden viettoon erinäisten sattumusten ja väärinymmärrysten saattelemana. Tragedialtakaan ei vältytä, kun morsiamensa toiselle menettänyt Otto kadottaa uskonsa
elämään seuratessaan nuorenparin onnea. ”Koko teoksessa on ehta kaustislainen elämänläheinen

meininki sekä hymyä sekoittuneena kyyneliin, ihan niin kuin oopperassa kuuluu ollakin” kertoo Aaron
tytär Kreeta-Maria Kentala, joka oli
mukana jo teoksen kantaesityksessä Vaasan oopperassa 70-luvulla ja
myös tämän kertaisessa esityksessä orkesterin liiderinä.
Morsiustaivas-oopperasta nähdään tänä keväänä kaksi esitystä
Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen-salissa (la 28.5. klo
19 ja su 29.5. klo 15), joiden lisäksi oopperaa esitetään myös heinäkuussa Kaustisen kansamusiikkifestivaaleilla.
ANNA PULAKKA
KUVA: OONA HARJU

Kaustisen Hääkuoro on ainutlaatuinen pelimannikuoro, jo vuodesta
1963. Aaro Kentalan perustamaa kuoroa johtaa nykyisin Markus Luomala.
Hääkuoro on perussoinniltaan sekakuoro, jolla on kunnia esittää oman pitäjänsä tunnettujen kansansäveltäjien (Kreeta Haapasalo, Wiljami Niittykoski, Konsta Jylhä, Aaro Kentala, Asko

Hanhikoski) tuotantoa. Kuoro on tehnyt runsaasti yhteistyötä kansanmusiikkiyhtye Tallarin, Purppuripelimannien sekä lukuisten muiden pelimannien kanssa. Konserttikiertueita kuoro
on tehnyt Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Tänä vuonna kuoro on keskeisenä mukana myös Morsiustaivas-kansanmusiikkioopperassa.

FRISTYLE

Sulasol

Keski-Pohjanmaan
Maakuntakuoro 70-v

KOKKOLAN LAULUVEIKOT
SENIORIKUORO
TUHKA
Johtaa: Mari Sillanpää, lasarus blomster
Säestää: Leena Pekkarinen, piano. Rasmus Tammik, kitara.
Emma Saarteinen, basso. Janne Torvikoski, rummut.
eemil puhakka, piano.

KONSERVATORION SALI
La 7.5.2022 KLO 17.00 ja 19.00
Liput: ennakkoON 12 €, ovelta 15 €
Ennakkovaraukset ja myynti: myynti@kokkolanlauluveikot.fi

Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro on perustettu 16.4.1952
Ylivieskassa. Kuoron johtajina
on toiminut vuosien mittaan nimekkäitä kuoronjohtajia kuten
Jorma Tolonen, Ossi Elokas, Eero Erkkilä ja Matti Hyökki. Vuodesta 1983 kuoroa on menestyksellisesti johtanut keskipohjalaissyntyinen dir.cant. Simo
Kangas.
Kuoro pitää harjoituksia Kokkolassa joka toinen perjantai,
minkä lisäksi stemmat pitävät
omia harjoituksiaan ja kuorolaiset harjoittelevat itsenäisesti
stemmojaan. Laulajia kuorossa
on kokkolalaisten lisäksi myös
Vetelistä, Halsualta, Kaustiselta
ja Kalajoelta.
Valitettavasti Korona on kurittanut kuoron viime vuosien
toimintaa; harjoituksia on voitu pitää vain muutama. Nyt kun
kuorollamme on juhlavuoden
konsertit tulossa, aloitimme
helmikuussa aktiiviset stemmaharjoitukset ja kuorolaisista löytyi joka äänelle hyvä vetäjä. Juhlakonsertin lähestyessä olemme tiivistäneet harjoituksia ja saaneet hyvät säestäjät
ja solistit täydentämään esitystä. Saimme myös Keski-Pohjanmaan kulttuurirahastolta 7000
€ avustuksen 70-v juhlakonserttien järjestämiseen!
Juhlavuoden kuoroprojektiin
saimme mukavasti lisävahvis-

tusta myös Keski-Pohjanmaan
kamarikuorosta, jonka laulajat innostuivat vaativasta ohjelmistostamme (Lacrymosa,
Schubert G-duuri messu, Mendelsson Lauda Sion ja Halleluja). Tällä ohjelmistolla juhlakonsertit pidetään Vetelissä 24.4,
Kokkolassa 22.5. ja syksyllä Ylivieskassa sekä toivon mukaan
myös Helsingissä Paavalinkirkossa, jonka konserttia on siirretty jo kaksi vuotta.
Edellisenä kuoroprojektina v. 2016-2018 meillä oli Heinrich Schützin Musikalische Exequien-teos, jota oli upea laulaa
suomenkielisenä ja se muodostui solisti kvartetista, yksittäisistä solisteista sekä ykkös- ja kakkoskuorosta. Teos oli sopivan
vaativa ja hyvin kaunis. Säestyksenä toimi continuo-ryhmä: sello, kontrabasso ja urut. Pikkukuoro ja isokuoro tuovat esitykseen erilaisuutta verrattuna tavanomaiseen kuorokonserttiin.
Olen itse kulkenut Maakuntakuoron matkassa kolmekymmentä vuotta! Tässä kuorossa
olen saanut oppia laulamaan
vaativia kuoroteoksia mukavassa seurassa hyvän johtajan Simo Kankaan johdolla. Toivottavasti harvinainen maakunnallinen kuoro saadaan vielä pysymään toiminnassa juhlavuoden
jälkeenkin.
TERHI PETÄJÄ
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Kuljetat mitä kuljetat - valitse luotettava AKU-vaunu
ERITTÄIN VAHVA! AKU CP 350-LH PRO kuomulla ja erikoisvarusteilla
TARJOUS!

Erikoisvarusteet:
• Musta 100 cm kuomu
• Kipin kaasujousi
• Työkalulaatikko asennettuna

2790 €
Norm. 3 427 €

• Kippi ja kipin kaasujousi
• Laminoitu, vesitiivis vanerilattia
• Vahvat 5-pulttiset pyöränkannat (1 000 kg)
TEKNISET TIEDOT:
• Kokonaispaino 825 kg
• Omapaino 316 kg
• Kantavuus 509 kg

• Laitakorkeus 40 cm
• Lavan koko 350 x
150 cm

AGCO Suomi Oy

Coupé or not coupé?
Siinäpä kysymys.

Kauppakaari 8, 67600 Kokkola
Jukka Hakunti 040 728 6125, Jerker Mattsson 040 725 4036

Varaa aikasi mehilainen.fi
tai puh. 010 414 00*

*(0,084 €/min)

AIKAA TERVEYDELLE

Täysin uusi Taigo on molempia.
Hinta alk. 23 893 €

MEHILÄINEN KOKKOLA
Rantakatu 2 B, Kokkola

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

Erä autoja saatavana nopeaan toimitukseen.
Täysin uusi Taigo nyt meillä.
Tervetuloa tutustumaan ja koeajamaan.

LAULUSALI

Lue lisää osoitteessa volkswagen.fi
Volkswagen Taigo Style 1,0 TSI 70 kW alk. 23 893 €, hinta CO2-päästöllä 124 g/km. Taigo-malliston
yhd. EU-kulutus 5,5–6,1 l/100 km, CO2-päästöt 124–138 g/km. Suositusvähittäishinnasto
17.11.2021 (WLTP). Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Volkswagenin
Suomen maahantuoja on K Auto Oy.

Asianajotoimistot
Kokkolassa

Pörhön Autoliike Oy
Vaunumiehenkatu 4, Kokkola,vaihde 020 762 44
Automyynti 020 762 4390: ma-pe 9-17, la 10-14

volkswagen.fi/porho
Puheluhinnat 020-yritysnumeroon: 0,0835 € /puhelu + 0,1669 €/min. (sis.alv 24%)

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,

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.

Torikatu 27

KOKKOLA

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

Tulkaa tutustumaan tiloihin Teille sopivana ajan kohtana.
Ottakaa yhteyttä klubimestariimme ja varatkaa aika ja esittely.

asianajotoimisto@kaitaluomakoittola.fi
AA Hannu Kaitaluoma 0500 900 000
AA Juha Koittola 0400 764 276

KATI KYNNÄS

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.

TEHDASPALVELU

MAANTIEKULJETUKSET

KUNNOSSAPITOPALVELU

RAKENNUSKONEPALVELU

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

24H NUMERO: 044 056 4713

WWW.KOUKKUKULJETUS.FI

www.katikynnas.fi

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

Laminaatin ja parketin
asennukset, puulattioiden
hionta ja pintakäsittely.

NIIN PIENILLE KUIN ISOMMILLEKIN KÄSILLE

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

Kun etsitte luotettavaa ja
toimivaa isännöintipalvelua

Kokkolattia Ahola Oy
www.kokkolattia.fi
puh. 050 564 8831

Räätälöimme juuri teidän taloyhtiölle sopivan
isännöintisopimuksen, kilpailukykyiseen hintaan.

Myös rengasmyynti!

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

RENGASASIANTUNTIJASI

Lauluveikot harjoittelee:
Kokkolan Snellmankoti (entinen ”Letku”)
Rantakatu 27, 67100 Kokkola
Tiistaisin klo. 18.00.
(Ovi avataan klo 17.30)

KOKKOLA

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

Kiitämme lämpimästi
tukijoita ja
yhteistyökumppaneita!
Suosikaa ilmoittajiamme!

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

www.jarvelan-puutarha.fi

