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Kokkolan ja Pietarsaaren
yhteinen sävel löytyi
Kokkolan Lauluveikot ja Pietarsaaren Laulu-Jaakot löysivät yhteisen sävelen viimekeväisen
"Kuorokahakan päätteeksi . Kuorot perhekuvassa johtajiensa Vuokko Korvan ja Mari
Sillanpään koristamina valmiina yhteisille konserttilavoille. Uusille laulajillekin on paikkoja ja
konserttisaleissa on tilaa. Tervetuloa joukkoomme – laulamaan tai kuuntelemaan!
KUVA: JAN HOLMGÅRD

Mies, kuoroon!

LA 27.4.2013 • SNELLMAN-SALI KOKKOLA KLO 19.00

BACK TO 60´S

Oletko kiinnostunut musiikista, erityisesti yhdessä laulamisesta?
Mitä, jos liittyisit Lauluveikkoihin! Aloitamme uuden, monipuolisen ”Ottopoika”

KEVÄTKONSERTTI

-ohjelmiston harjoitukset heti kesätauon jälkeen. Tarjoamme Sinulle ja kaverillesi hyvät

KOKKOLAN
LAULUVEIKOT

harjoitusolot ammattijohtajien opastuksella ja loistavan Lauluveikkohengen.
Tee nyt päätös, jota et kadu. Ota yhteys tuttuun lauluveikkoon
tai yhteyshenkilöihimme:
Kuoronjohtajat

Sihteerit

Mari Sillanpää

040 533 4475

Heli Uusimäki

040 516 8333

Asko Syrjälä

050 502 3796

Antti Leskelä

050 308 8188

ENIORIT
OTTOPOJAT & S
ÄÄNIAALLOT HAUSBANDI

JOHTAA: MARI SILLANPÄÄ, ERKKI KESKINEN
LIPUT ENNAKKOON 15€, OVELTA 20€
ENNAKKOLIPUT kokkolan.lauluveikot@gmail.com
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• Laulaen kohti kevättä ja kesää
• Yhteistyö on voimaa

4
Lauluveikkojen Seniorikuoro
vieraili Teneriffalla

Kokkolan Lauluveikot ry • www.kokkolanlauluveikot.fi

6
Tietoisku Suomen Laulajain
ja Soittajain Liitosta
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Laulaen kohti
kevättä ja kesää

T

änä vuonna maaliskuu ja huhtikuun alku ovat suosineet meitä
aurinkoisuudellaan – ja samalla kiusanneet kylmyydellään.
Hyvänä puolena ovat olleet aurinkoiset hiihtopäivät valmiilla laduilla tai
vaikkapa meren taikka järven jäällä. Vähän harmillisempaa on ollut öiden viileys ja siitä johtuva kevään laulajien,
muuttolintujen tulon viivästyminen. On siis ollut huolehdittava laulusta itse.
Lauluveikkojen alkuvuosi
on ollut paluuta 1960-luvun kultaisten vuosien musiikkiin. On harjoiteltu tuon vuosikymmenen tuttujen paljon kuultujen sävelmien kuorolaulajille sovitettuja versioita. Näitä lauluja on mahdollista kuulla kevätkonsertissamme lauantaina 27.4. eri kokoonpanojemme esittämänä, sekä suomen
että englannin kielillä.
Laulaminen on kivaa, varsinkin laulajalle,
mutta monesti myös kuulijalle. Sen saimme
jälleen todeta 6.4. Helsingin musiikkitalossa,
jonne mieskuoroväki oli kokoontunut vuosittaiseen tapaamiseensa. Talo oli täynnä ih-
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Mieskuorolaulun helmiä

4

Seniorit Teneriffalla
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Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro

6

Sulasol

7

"Äijäkööri" Tiernapojat

8

Lauluyhtye I.S.K.U

9

So Many Sisters

10 Gamlakarleby Manskör
10 Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro
12 Viljava

Yhteistyö
on voimaa!
Tässä otsikko

misiä ja musiikkia. Kannatti olla mukana, kuten toisaalta tästä lehdestä voitte huomata.
Yhteinen harrastaminen ja erityisesti kuorolaulu eivät ole vain kivaa, vaan ne ovat hyödyksi myös terveydelle ja hyvinvoinnille, kuten tutkimuksillakin on voitu todeta.
Kannattaa siis tulla mukaan, olitpa nuori tai vähän
varttuneempi. Laulamisesta
tulee usein elämän mittainen
harrastus, kuten joukossamme yli 60 vuotta mukana olleet nuorekkaat laulajaveljet
todistavat. Tiistai-illan harjoitustuokio kuluu usein liiankin nopeasti mutta antaa voimia koko viikolle. Laulujen ohella oppii samalla tuntemaan uusia mukavia
ihmisiä, joiden sydän sykkii musiikille, laulamiselle ja yhdessä tekemiselle.
Kiitokset laulajaveljille, siskoille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta laulukaudesta!

Kokkolan Lauluveikot ovat pyörähdelleet syksystä asti kuusikymmentäluvun suosituimpien hittien parissa. Vaihtelua ohjelmistoon toi toki Adventtikonsertti Kokkolan Naislaulajien kanssa ensimmäisenä adventtina.
Kokkolan Lauluveikot saivat ylpeinä
seistä Vuoden Naiskuoron 2011 rinnalla peräti kolmessa konsertissa. Päätimme juhlistaa pitkäaikaista yhteiskonserttiemme perinnettä Kokkolan
lisäksi myös Pietarsaaren ja Ullavan
kirkoissa. Yhteisharjoituksissa sekä hyvin onnistuneissa konserteissa saimme kokea hienoa yhteistyön voimaa.
Kevätkausi on ollut työskentelytavoiltaan hieman “yksinäisempää”, mutta “Back to 60’s” ohjelmisto on pitänyt
Lauluveikkojen lantiot vetreinä ja mielen virkeänä. Kokkolan Lauluveikot ovat
valmistelleet ohjelmistoa, jota ei tämän
porukan esittämänä ole ennen kuultu!
Tämän kevään konsertin yhteistyökumppaniin, Ääniaaltoihin, Lauluveikot saivat tutustua viime kevään ilmoittelun tuloksena, kun rekrytoimme porukkaamme uusia laulajia “Back to 60’s”

Virkistävää kesää ja uutta lauluintoa
tulevalle kaudelle!
HANNU PAJUNPÄÄ

Kevään Ääniä

KUOROALAN LEHTI • 69. VUOSIKERTA

JULKAISIJA
Kokkolan Lauluveikot ry
www.kokkolanlauluveikot.fi
TOIMITUSKUNTA
Päivö Aalto
Antti Leskelä
Asko Syrjälä
Jari Kotilainen
Hannu Pajunpää
PAINOSMÄÄRÄ
20 500 kpl

TAITTO
Oy Fristyle Ab

-ilmoituksilla. Ääniaallot ry ehdotti yhteistyömahdollisuutta, johon innolla
tartuimme. Suhtautuminen yhteistyöhön on pelkästään positiivista, olihan
meillä viime vuodelta tuoreena mielessä ikimuistoiset, upeat kokemukset jopa pietarsaarelaisista! Vuosi sitten käyty “Kahakka” Pietarsaaren Laulu-Jaakkojen kanssa on poikinut uusia ystävyyssuhteita laulajaveljien kesken, sekä laulajistossa että johtajien päissä lisäideoita, joita päästään toteuttamaan
vielä tämän kevään aikana. KYLLÄ! Jälleen kerran: Yhteistyössä on voimaa!
Kirjoittaessani tätä juttua olemme juuri palanneet Mieskuoroliiton Talvipäiviltä,
joita vietettiin 5.-7. huhtikuuta Helsingin
Musiikkitalossa. Siellä jos jossain saimme
kokea uskomattoman yhteenkuuluvuuden sekä yhteistyön voimaa, kuullessamme 1400-1500 mieskuorolaulajan Suomen rakkaimman mieskuorolaulun, Jean
Sibeliuksen Finlandia-hymnin Musiikkitalon konserttisalissa. Olen onnellinen omien kuorolaisteni puolesta, että he saivat
olla osana tätä harvinaista tapahtumaa ja
antaa sellaisen elämyksen paikalla olleelle yleisölle. Henkilökohtaisesti tämä oli
ehdottomasti tähänastisen elämäni vaikuttavin kokemus.
Eläköön Mieskuoromusiikki!
MARI SILLANPÄÄ
Kuvaaja: Raita Partanen

Tervetuloa
laulusaliin

PAINOPAIKKA
Botnia Print
LEHDEN JAKELU
Kokkolan Jakelu Oy
JAKELUALUE
Jaetaan jokaiseen kotiin
Suur-Kokkolan alueella

13 Kaustisen musiikkilukio
14 Voxpihlaja
15 Karleby Kammarkör
16 Tutti da Capo
16 Kantorei

Wapputervehdys
Länsipuistossa

17 Historiaa

1.5.2013 klo 11.00

18 Sävelsäkki

• Gamlakarleby Hornorkester

21 Kokkolan Ääniaallot ry

• Kokkolan Lauluveikot

22 Kokkolan Naislaulajat
23 Kokkolan Nuorisokuoro

• Gamlakarleby Manskör
• Kokkolan Naislaulajat

Tule
sinäkin!

Pitkänsillankatu 17
(Iskun yläkerta)
VUOKRAAMME HUONEISTOAMME
KÄYTTÖÖNNE.
Sopii häihin, syntymäpäiviin,
muistotilaisuuksiin, kokouksiin ym.
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:
Klubimestari Markku Ojaniemi
040 - 570 7690
email:myynti@kokkolanlauluveikot.fi
Kysy myös musikaalista
ohjelmatarjontaamme!
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Luotettavaa
kiinteistönvälitystä
ammattitaidolla jo vuodesta 1984

Irma Kemppainen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
040-7385402

Essi Friis
Myyntisihteeri
040-1644449

myynti@asuntogallerialkv.fi
puh. 040 738 5402

Suurkuoro lavalla ja katsomossa.

Isokatu 14 B (käynti Torikadulta)
67100 Kokkola
ma-to 10.00–16.30
pe
10.00–15.00
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Reijo Hukkanen: Laulupuut
(viittaa Aaro Hellaakosken Hauen lauluun),
Terästeos Musiikkitalon edessä.
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Lämmittelyä lämpiössä
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Mieskuorolaulun helmiä
Musiikkitalolla
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Kokkolan Lauluveikkojen laulajat matkustivat seuralaisineen
Suomen Mieskuoroliiton Talvipäiville 6.-7.4.2013

K

uoro osallistui Suomen rakkain mieskuorolaulu-konserttiin Musiikkitalolla. Valitut kuorot esittivät 20 äänestyksessä ollutta teosta ja
kaikki 1400 miestä Fredrik
Paciuksen Suomen laulun Juha Holman ja
Jean Sibeliuksen Finlandia-hymnin Matti
Hyökin johdolla.

Rakkain mieskuorolauluäänestyksen tuloksena oli
parhaitten järjestys:
• Jean Sibelius: Finlandia hymni
• Taneli Kuusisto: Suomalainen rukous
• Fredrik Pacius: Suomen laulu
• Heikki Klemetti: Oi, kallis Suomenmaa
• Leevi Madetoja: Valkeat kaupungit
Päivien kohokohta oli Ylioppilaskunnan
Laulajien 130 v-juhlakonsertti. Ohjelmisto kunnioitti Toivo Kuulaa, jonka synty-

prisma.fi

mästä on myös 130 vuotta. Säveltäjäkin
olisi varmaan ollut tyytyväinen esityksiin
lauluissa Virta venhettä vie ja Nuijamiesten marssi. Varsin iskeviä, tunteikkaita
ja sointuvia. Kuulimme useita kantaesityksiä ja erikoista taiteellisen johtaja Pasi
Hyökin sopranista ja kuoron kontratenorilaulantaa. YL:ssä lauloi 93 miestä ja jo
kuoron jättäneillä vahvistettuna liki 200.
Entisistä johtajista esiintyivät Heikki Peltola ja Matti Hyökki.
Konsertin solistina oli Maija Vilkkumaa, joka lauloi omia sävellyksiään mieskuoron säestyksellä. Sami Kuoppamäki
rytmitti rumpusetillä.
Finlandia-hymnin esitys päätti kolmituntisen konsertin kuulijat lumoavalla tavalla.
Illan karonkka oli musiikkitalon lämpiössä ja käytävillä. Tilat eivät oikein
soveltuneet valtavan väkimäärän juhlintaan, mutta ruoka oli hyvää ja tunnelma korkealla.

Tykkää KPO:sta
Facebookissa

Seuraava huipputilaisuus oli Mieskuoroliiton talvipäivien musiikkijumalanpalvelus
Temppeliaukion kirkossa sunnuntaina.
Muutama mieskuoro oli valmistanut
lauluja ja messuja ja suurkuoroon osallistuivat kaikki kirkkoon saapuneet kuorolaiset. Suorana radioitu tilaisuus päättyi
Jean Sibeliuksen Finlandiaan, johon urkuri Tapio Tiitu soitti orkesteriosuuden ja
kuorot yhtyivät hymni-osaan.
Musiikkimatkamme oli oiva viritys
oman kuoromme 85-vuotisjuhliamme
varten.

facebook/OsuuskauppaKPO.com

Bonusta jopa 5%

Matkalla mukana Jaakko Hölsö
P.S. Konsertit ovat kuultavissa 7.5. asti
areena.yle.fi

PRISMA KOKKOLA Puh. 020 780 7400

ma-pe 9-20
la 9-17
su 12-18

www.kecklund.com

Avoinna:
ma–pe 9-21, la 9-18
su 12-18
Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä:
0,0835€/puhelu + 0,06€/min.
Soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä:
0,0835€/puhelu + 0,17€/min.
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Lauluveikkojen seniorit Teneriffalla
Kokkolan Lauluveikkojen Seniorikuoro vieraili 28.1. - 4.2.2013 Teneriffalla. Matkaan
osallistui 16 laulajaa ja 11 heidän seuralaistaan. Ja tietenkin myös kuoroamme alusta
saakka luotsannut kuoronjohtaja, director cantus Erkki Keskinen.

K

oko “joukkueemme” vahvuus oli siis
28 henkilöä. Matkan
onnistumiseen vaikutti suuresti Teneriffan suomalaisen ev.lut.seurakunnan turistikanttori, musiikin
lehtori Sirpa Kristiina Niemelä,
joka järjesti konserttipaikat ja
mainosti konserttejamme sekä
Puerto de la Cruzissa että Playa
de las Americasissa. Sirpa Kristiina toimi Teneriffalla managerinamme, lausui tervetulosanat
konserteissamme, säesti virret
sekä lauloi dueton seniorikuorolaisen Jussi Isotalon kanssa.

Messussa herätti
huomiota mahtava
virsilaulu: Harvoin
sellaista kuulee.
Pimeässä illassa
messun osallistujat
kokoontuivat kirkon
pihalle ja lauloivat
yhdessä “Maa on
niin kaunis”.

Onnistuneet konsertit
Matkan päätarkoitus oli tietenkin suunniteltujen konserttien
ja muiden esiintymisten onnistuminen. Niitä vartenhan olimme tunnollisesti harjoitelleet
jo viime syksystä alkaen. Kysymyksessä oli kirkkokonserttiohjelma, johon sisältyi tunnettujen suomalaisten säveltäjien,

Jean Sibeliuksen, Toivo Kuulan,
Emil Genetzin, Oskar Merikannon ja Taneli Kuusiston teoksia. Mukana oli myös Kauko
Käyhkön ja Jaakko Löytyn sävellykset sekä kansanlaulu- ja
virsisovituksia.
Ensimmäinen esiintymisemme oli torstaina 31.1.13 Playa

de las Americas’in San Eugenio-kirkossa. Ennen konserttia
oli messu, jonka toimittivat turistikanttori Sirpa Kristiina Niemelä ja turistipappi Erkki Helander, ja jossa myös me esitimme pari laulua. Tilaisuuteen
osallistui ehkä noin parisataa
Teneriffalla asuvaa tai vierailevaa suomalaista. Messussa herätti huomiota mahtava virsilaulu: Harvoin sellaista kuulee.
Messun jälkeen oli myös “ohjelmanumero”, joka oli uusi ja vaikuttava. Pimeässä illassa messun osallistujat kokoontuivat
kirkon pihalle ja lauloivat yhdessä “Maa on niin kaunis”.
Pienen väliajan jälkeen alkoi
konserttimme. Siihen osallistui
suurin piirtein sama yleisö kuin
messuunkin. Konserttiohjelmistoomme sisältyi myös Jussi Isotalon ja Sirpa Kristiina Niemelän yhdessä laulama duetto,
Oskar Merikannon “Oi kiitos sa
Luojani armollinen“, säestäjänä
Erkki Keskinen.

Toinen esiintymisemme oli
lauantaina 2.2.13 Puerto de la
Cruz’issa samalla ohjelmalla
kuin ensimmäinenkin. Myös tätä konserttia edelsi messu, joka
pidettiin San Francisco-kirkossa, messun toimittivat turistikanttori Sirpa Kristiina Niemelä
ja turistipappi Heikki Niemelä.
Sen jälkeen siirryimme ns. isoon
kirkkoon, Penã de Francia’an
konserttiamme varten. Siellä
yleisömäärä olikin yllätys: Kirkko tuli täyteen viimeistä sijaansa myöten, kaikki eivät mahtuneet istumapaikoille. Yleisömäärä vaihteli eri arvioiden mukaan 800-1000 välillä. Niin ollen
voimme arvioida, että konserttiemme kuulijoita, yhteensä Playa de la Americas’issa ja Puerto
de la Cruz’issa, oli yhteensä vähintään 1000. Kyllä Teneriffalla
on paljon suomalaisia! Tapasimme myös monia siellä talvisin
asuvia kokkolalaisia, mm. Heikki
Ontrosen, entisen Lauluveikon,
Rauni- puolisoineen.

Kaikesta päätellen, turistikanttori ja -papit tekevät Teneriffalla hyvää työtä. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että esiintymiskirkkomme olivat katolisia kirkkoja, mutta katolisilla
ja protestanteilla on hyvä yhteistyö saarella, niin että mekin
pääsimme katolisiin kirkkoihin esiintymään. Lisäksi Puerto
de la Cruz’issa on suomalaisella seurakunnalla viihtyisä seurakuntakoti, jonka ystävällisestä ilmapiiristä ja tarjoiluista mekin pääsimme osallisiksi. Ennen
konserttia ruokailimme myös
Herreria- ravintolassa, joka oli
sisustettu vanhaan aiemmin
sepän pajana toimineeseen rakennukseen.

Mielenkiintoista
oheisohjelmaa
Matkamme tarkoituksena oli
tietenkin myös viihtyminen ja
Teneriffaan tutustuminen, varsinkin niille, jotka eivät ole aikaisemmin siellä käyneet.

Valmiina esiintymiseen San Eugenio-kirkossa.

Sirpa Kristiina Niemelä ja Jussi Isotalo esittivät dueton
“Oi kiitos sa Luojani armollinen” Erkki Keskisen säestyksellä.

Niemelän pariskunta, Sirpa Kristiina ja Heikki, esittelevät Teneriffan
suomalaisen seurakunnan seurakuntakotia vieraille.

Yllättävää oli saaren tuliperäisyys ja mäkisyys. Matkaohjelmamme ei ollut kovin tiukka, niin että oli mahdollisuus
oli myös omatoimiseen tutustumiseen.
Majoituspaikkamme oli Playa de las Americas’sissa Compostela Beach Golf Club II hotelli. Monet meistä senioreista seuralaisineen osallistuimme
turistibussikierrokseen Playa
de la Americas’ista Los Gigantesiin, sieltä vuorten yli 1727 m
korkeudessa sijaitsevan Puerto de Erjos’in kautta Icod de los
Vinos’iin. Siellä saimme mm. tutustua 1000-vuotiseen puuhun,
joka ei itse asiassa ole kuitenkaan niin vanha, joitakin satoja
vuosia kuitenkin. Paikallisen kirkon edustalla saimme seurata
myös hautajaisseremonioita.
Sieltä jatkoimme Carachicoon, vanhan sataman äärelle,
jonka tulivuorenpurkaus tuhosi v. 1706. Nautimme lounaan.
Sen jälkeen reitti vei pohjoisempaa reittiä takaisin Buenavista del Norten ja Mascan
kautta Santiago del Toldeen.
Tämä reitti on erittäin kapeata
ja mutkaista tietä, puhumattakaan siitä, että vuoroin oikealla ja vasemmalla puolella on
joko syvä rotko tai vuorenseinämä. Ja tie on niin ahdas, että bussilla liikuttaessa piti vastaantulijoiden lähestyessä pysähtyä ja neuvotella heidän
kanssaan, miten tässä oikein
mahdutaan ohi pääsemään.
Mutta luottamus paikalliseen
bussinkuljettajaan kasvoi matkan edetessä.
Kolmen muun matkalaisen
kanssa kävimme myös toisella
bussimatkalla Loro Parque’en,
Puerto de la Cruz’issa sijaitsevaan eläinpuistoon. Siellä suurimman elämyksen tarjosivat
merileijona- miekkavalas- ja
delfiininäytökset, myös lintuja ja harvinaisia maaeläimiä on
runsaasti. Mielenkiintoinen tutustumiskohde olisi ollut myös
saarta hallitseva, Euroopan korkein (3717 m) tulivuori Teide,
mutta se jäi tällä kertaa kauempaa tapahtuvan tarkastelun varaan.
Koska bussimatkat Puerto de la Cruziin tehtiin saaren
länsirantaa kulkevaa moottoritietä pitkin, samalla tuli kierrettyä lähes koko saari ympäri.
Vain Puerto de la Cruz’in ja Icod
de los Vinos’in väli jäi kokematta. Kyllä matka onnistuneine
konsertteineen kannatti tehdä, varsinkin jos ei ollut saarella
ennen käynyt.
PÄIVÖ AALTO
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Gospelkuoro

Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro

PERJANTAISIN
seura- Pitkällä aikavälillä haasteellikuntakeskuksen
Yläsalis- simmalta etukäteen ajateltusa kajahtaa kirjaimellises- na vaikuttaisi jatkuva uusien
ti vatsan pohjasta hoh-hoi laulajien saaminen mukaan,
ja moimoimoi, kun nuoren ettei kuorosta tulisi vain proseurakunnan kauan kaivat- jekti, joka sammuu alkupetu ja hartaasti odotettu nuor- räisten laulajien kasvettua
Keski-Pohjanmaan
Kamarikuoro tarjoilee sielunmessua uudella ja raikkaalla tavalla
ten gospelkuoro
pitää innok- siitä ulos.”
”Parasta on, että saamme
kaasti äänenavauksia ja harjoittelee laulujen stemmo- laulaa Jumalan kunniaksi ja
REQUIEM –”Kiipesin vuorille” kantaesitys Kokkolan kirkossa 3.11.2012. Kuva: Markus Hästbacka
ja ja melodioiden sävelkul- toistemme ja seurakuntalaiskuja. Kokkolan suomalaisen ten rakennukseksi sekä se,
seurakunnan uusin kanttori että olen tutustunut aktiivilämme kauneinta kevätta REQUIEM – ”Kiipesin vuorilmaa. Varovaisten arvioiden muhaaste. Ojatalon väkevät tekstit
Tuomo Viherjuuri pääsi uu- siin seurakuntanuoriin, jotaikaa. Kuten Keski-Pohle”. Tällä hienolla sielunmessulkaan Requiem -sävellyksiä on yli tulevat iholle, vaativat ottamaan
dessa työssään suoraan kuo- ka laulavat hyvin!”, Tuomo
janmaan Kamarikuoron
la, joka muuten on säveltäjänsä
2000. Tunnetuimpia näistä ovat
kantaa ja valitsemaan puolensa.
ronjohtamisen makuun, kun sanoo.
Kevätunta -konserteismukaan valmistunut aurinkoiMozartin, Verdin, Dvorákin ja
Pappisen musiikki tukee teksteuusi
kuoro aloitti harjoittesa lauloimme, huhtikuisen luon- sena huhtikuun aamuna 2011,
Fauren teokset, jotka ovat paljä hienolla tavalla, mutta edelHETKELLÄ
muka- jon esitettyjä sekä kuultavissa
lemisen
pian Tuomon TÄLLÄ
non arka, hyvin
aavistuksenomainen
on kuin onkin
selvä yhtymäkohlyttää samalla tekstien sisäistäkuorossa
noin kymmetyön
alkamisen
jälkeen. he”Oli na
viherrys
on voimistumassa
tansa
luonnonon
kiertokulkuun
ja
myös useina taltiointeina.
mistä. Vedet kuohuvat ja kallikaikkea sekunnissa ja vaik- jen jälkeen kuoron nimekliian
laiskajylisevät
opettelemaan
hyvin
selkeistä ja sa
aktiivista
seurakunnan nomaltaan
mielenkiintoista
päästä en- nen
leäksi toukokuun vihreäksi.
etenkin
kevään heräämiseen.
Nyt maailman
valloituksensa
oiden
kamarat
vasta,
ka uusien ja tuntemattomien si valittiin gospelkuoro Ilolla:
nuottienlukemisen
taidon
ja
kauniista
kuorokappaleista,
nuorta,
joista
osalla
on
takasimmäistä
kertaa
johtamaan
Puut puhkeavat lehteen. JäiVai mitä sanotte Jaakko Antero
on aloittamassa myös Pappisen- kun ne muuttuvat todeksi laulabiisien melodioiden ja stem- kuorolaisethan laulavat ilolsiksi
kokee
myös
haastavana
osa
a
cappellana,
osa
pianonaan
musiikkiluokkien
nuotsäännöllisesti
toimivaa
nuorden vallasta vapautuvat veOjatalon tekstistä:
Ojatalon sielunmessu. Sekakuo- jan mielessä ja sen myötä syttymojen opettelu onkin haas- la, harjoittelevat ilolla, esiinuusien
stemmojen
opettesäestyksellä.
Tulevaisuuden
tiopetus,
osalla
vain
oma
säten
kuoroa.
Kuorolaisten
det solisevat riemua ja kohise”Huomasin kukkien aukearolle, orkesterille sekä sopraavät ja soivat koko kehossa. Vaitavaa, kaikki saavat tulla mu- tyvät ilolla, elävät ilolla ja enkoska ruhtinaallisesti,
ne täytyy opetelsuunnitelmissa
olisi lun,
velkorva
ja korvakuulolta
kanssa
kiva loistavaa
tehdä renvat uudenon
kevään
sinvan, tunsin auringon
paistavan, kuoron
no- ja baritonisolistille
sävelletva palkitaan
kun
Keski-Pohjanmaan
Kamarikuoro
Callelan
sellaisina laulajina
ja Espanjan
korvakuulolta
ulkoa.osaksi
”On kaan
saada
myös muita Kamarisoittimia la
mutta Sinusta
kaikki mahnosti
ja opetella
kui- opettelu,
nen kaikkea
uskovat ilolla,
foniaa.hommia
Muuttolinnut
palaavat
toivonsa antavan,
vain
ty Keski-Pohjanmaan
laulaja
huomaa tulevansa
musiikkifestivaaleilla
2012.”minun
Kuva: Nina
Britschgiiloitoppijoina
kun ovat.” kesäkuussasillä
myös
haastavaa
laulaa omaa
samaanminulle
kuoroon
hy- mukaan.
kotipihoille
ja metsiin uusia
ja täyttämuistuttavan,
näin pukuoron tilausteos sai kantaesivaikuttavaa
kokonaisuutta,
joka
tenkin
tehokkaasti
bii- tuvat
sydämeni
vät ilman
riemullisella
liverrykhuvan.
Saittaito
minut
taaslaulutaso
rakastatyksensä säveltäjä Kari Pappisen stemmaansa,
koskettaa ja puhuttelee
jos vahvasti
saman
eikä
– tai
sejä
ja stemmoja
niihin.
He vin,
Iida kertoo kuoroon läh- see ja kieleni riemuitsee, viesellään. Auringon
lämpöTuomo
herätmaan,
Sinun
lailla silmiinNaisääkatso- johdolla
kuoronALTTOA
25-vuotisjuhlakuulijoitaan.laulaja puuttuu eli temiseen
tusta pyrkimyksillemme.
nä valo,
toivo jaon
ilo.lepäävä
Ehkä juuri
KUOROSSA
laula- stemman
ole
este
laulamiselle.
oppivat
nopeasti!”,
ruumiini
toiolleen aivan luon- läpä
telee hennot kevätkukat avaamaan,
kotiin palaamaan,
rakaskonsertissa
marraskuussa.
KamariEikä tässä
vieläkoska
kaikki:Kokkotänä
sen vuoksi
laulasaa tukea siltä toiselta
lau- nollinen
Jessica viime
Hautaniemi,
17-v., ei Keski-Pohjanmaan
niä,
sopraanoa
ja alttoa,
lau- va
kertoo.
vossa,
sillätämä
sinäkaunis,
et hylkää
sieasia,
maan nuppunsa. Pitkän pimetamaan,eniten,
unelmoimaan.
Latinankielisten,
kuoron kuluvan
keväänä
Ka- luani
valinjainen
teos onetkä
hyvin
suoJessicavuoden
lisää suurja jat- laan
kuoroon orkesterisäesmukaan uu- lajalta”,
letaan
koska” kuoro lähti
tuonelaan
salli
pyon Keski-Pohjanmaan
jo niin kauan halutän
jälkeen valon
määräettä
riehaankiteyttää loistavastyksellisten
osien välissä
vuorotponnistus
on tämän
hienon
marikuoro
työskentelee
toisen- hän
sittu.palvelijasi
Lohtajalla ”Iloa
kyynel”Mutta
parasta
kuoros- tu
kokemuksia
hakien.
”Ha- kaa:
naisvaltainen
– ovathan sia
TUOMO
TOIVOI,
po- onTeksti
ruumiin
maaja odotettu
kuoroa nuorilnuttaa suuret
pienet kirmaati, mitä osallistujat
meille tapahtuu
kun ja lusin
televatlaajentaa
messun teemoja
kom- ja sa
teoksen
tunnetuksi
tekemikinjasielunmessun
Kuoten läpi”
Kirkko-eläon se,
että saamme
jakaa le
äänialaani
Tuomoa
rukasta
tulisijatoimiva
ja että kaikki
tua.
Sinä-konsertissa
osoitat minulle
kun viimeinparissa.
hyvä kantmaan
kedoille
ja
nauttimaan
kehuomaamme
kevään
sittenkin
mentoivat,
Jaakko
Antero
Ojanen
sekä
uusin
konsertein
etrolla
on
ilo
esittää
Gabriel
Faumusiikkijuhlien
orkesteria
sekä
poikiakin saataisiin mukaan. muutamaa satunnaisesti käy- oppia käyttämään ääntäni yhdessä musiikin kautta Ju- tori sitä varten saatiin, niin män tien. Minä saan nähdä
väästä:
laulamaan
kevätlauluvoittaneen
talven
vallan:
valo
talon
suomenkielisiin
teksteihin
tä
myös
levyttämällä
se
syksylren
Requiem
Lohtajan
KirkkoKeski-Pohjanmaan
KamarikuoKuoro asettaa myös omat vää poikaa lukuunottamatta uusin, erilaisin tavoin. Odo- malan sanaa kuulijoille sekä miksipä ei olisi mennyt mu- sinun kasvosi, sinä täytät mija, tuntemaan kevättuulen helpimeyden, toivo epätoivon, uspohjautuvat säestyksettömät
lä 2013. Kuten kaikki tuotantomusiikkijuhlilla kesäkuun loroa johtaa juhlien taiteellinen
haasteensa: ”On haasteellis- naispuoleisia – mutta myös tin kovasti sitä, että kuoros- tietysti esiintyminen!”
nut ilolla”. (Ap.t. 2:26-28)
kaan.
lä kosketus iholla, rakastumaan
ko epäuskon ja rakkaus vihan.
a cappella – osuudet. Viimeksi
aan joskus levyttäneet kuorot
pulla. Fauren kerrotaan sanojohtaja, kapellimestari Juhani
ta pärjätä välillä pienelläkin tenoria on muutama naislau- sa on iso, hyvä porukka, joLaulujensa kautta gospellempeässä kevätillassa.
Requiem eli sielunmessu tarmainitut Kamarikuoro esitti Mahyvin tietävät, kyseessä on iso
neen, ettei hän säveltänyt teos- Lamminmäki.
ka tekee yhteistä, mukavaa MYÖS SOPRAANOA lau- ILOINEN ja energinen kuo- kuoro Ilolla haluaa tuoda
porukalla. Yhtäältä pienen laja päässyt kokeilemaan.
Siispä on oikein sopiva aika
koittaa latinankieliseen messurita Kaakisen johdolla Pitkäperurakka niin taiteellisesti kuin
taan tietyn henkilön muistolEsiintymisiä ja keikkoja asiaa musiikin siivittämänä.” lava Iida Salo, 18-v., on si- ro on miettinyt itselleen ni- kunniaa Jumalan armolle ja
kuoron kanssa on helppo
kirjoittaa sielunmessusta. Aivan
tekstiin pohjautuvaa palvelusjantaina Hyvän mielen konsertaloudellisestikin. Uskomme
le tai muutenkaan erityisestä
Nähdään konserteissa!
työskennellä, mutta toisaalta nuorten kuorolla on lähin- Enemmänkin laulajia Jessi- tä mieltä, että Jumalan sana meä, joka kertoisi mistä seu- sille toivolle, joka pitää meioikein, arvoisa lukija, tarkoitan
ta, jossa rukoillaan kuolleiden
tissa. Molemmissa konserteiskuitenkin vahvasti, että haassyystä, vaan että se on syntynyt
messuissa ja nuorten tilai- can mukaan voisi olla. ”Tu- kuorossa on tärkeää. ”Juma- rakunnan kuorotoiminnas- dät kiinni päämäärässä päässe
on kovin haavoittuvainen nä
VIRPI-LIISA KYKYRI
siis todellakin sielunmessua. Ja
läheisten sielun puolesta sekä
sa teos sai yleisöltä innostuneen teeseen kannattaa tarttua. Kun
pikemminkin ”huvin vuoksi” ja
kaikki kelpaavat sellai- sa
suuksissa,
mutta kaikenlaipoissaoloille.
Minun
pitäisi
Taivaan kotiin ja tuo ilo
on perimmiltään
kyse: säar- tä
tiedottaja
aivan erityisesti tarkoitan Kari
iloitaan ylösnousemuksen
ja iäi- levaisuudessa
vastaanoton. olisi myös mu- lalle
asia on oikea, keinot löytyvät
ehdottomasti
kuvastamaan
sina
kuin
ovat
ja
kuorossamkava
laulaa
biisejä
eri
kielillä,
set
muutkin
tilaisuudet
ovat
myös
ottaa
enemmän
aikaa
yhdistää
kaikkia kuorolaisia
mon,
rakkauden
ja
toivon
Keski-Pohjanmaan
Pappisen ja Jaakko Antero Ojasen elämän lupauksesta. SielunTeoksen valmistaminen ja
kyllä. Luotamme myös siihen,
veltäjänsä käsitystä elämästä ja
me
on
vähän
sama
periaavaikka
englanniksi.”
tervetulleita
esiintymismahohjelmiston
etsimiseen,
lau–
laulutaidosta,
nuotinlukuvälittämisestä
laulun
kautKamarikuoro
talon väkevästi puhuttelevaa
messu aiheena on innostanut
esittäminen on ollut kuorolle aiettä saamme maakunnan mukuolemasta. Myös Fauren siete:
kenenkään
ei
tarvitse
olHieman
pilkettä
silmäkuldollisuuksia
kuorolle,
jonka
lujen
sovittamiseen
ja
niiden
taidosta
tai
äänialasta
huota.
Lopulta
pitkien
pohdinja lempeästi lohduttavaa teoslukuisia säveltäjiä ympäri maailvan erityinen ilo, mutta myös iso
siikin ystäviltä tukea ja kannuslunmessussa ovat vahvasti läsitsenäiseen
harjoitteluun. lauluvalikoima koostuu sa- massa Jessica kertoo olleen- la täydellinen laulaja ja oppia tojen ja useiden vaihtoehto- limatta.

”Huomasin kukkien aukeavan”

E

Värisilmäliike Sandkvist & Co Oy
Kansakoulukatu 1, Kokkola
Puh. (06) 831 1456
www.varisilma.fi

3O
vuotta

Kokkolan
Kauppatorin Apteekki
Prismantie 1, 67700
Kokkola,
p. 823
Mannerheiminaukio
1, 67100
Kokkola,
p. 4300
831 2262

Lukkojen ja

Fysioterapia
avaimien erikoisliike
OMT fysioterapia
Toimintaterapia
Hieronta ym.

Insinööritoimisto
NISSILÄ & CYGNEL
Pitkänsillankatu 10, 67100 Kokkola
p. 06-832 8800
f. 06-832 8810

Isku 85 v. onnIttelee
Kokkolan lauluveikot
85 v.
PUNARAITA
™

SÄÄSTÄÄ AIKAASI

KOKKOLAN LUKKO OY
Rantakatu 12, 67100 Kokkola
Lisätietoa
p. (06) 831 4372www.medirex.fi

www.paroc.ﬁ

KELLO-KOIVIO
Isokatu 19, 67100 Kokkola
Puh. 06-831 2159
www.palkinto-koivio.fi

www.arkman.fi

puh. 040 836 5040
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Sulasol

Tietoisku Sulasolista
Mikä Sulasol?
Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurin
harrastajamusiikki järjestö. Liittoon kuuluu noin
350 kuoroa ja orkesteria. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 12 000. (www.sulasol.fi)
Sulasolin perustehtävä on edistää jäsenistönsä mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen.
Samalla Sulasol kokoavana voimana ajaa myös
koko harrastemusiikkikentän asiaa vaikuttamalla valtion taidehallintoon, viranomaisiin ja musiikkikasvatuskenttään.
Sulasolin jäseneksi voivat liittyä tietyt edellytykset täyttävät kuorot, yhtyeet ja orkesterit.
Sulasolin jäsenyhdistyksille on tarjolla monenlaisia palveluja ja etuja.
Sulasolin perustoimintoja ovat edunvalvonnan lisäksi koulutustoiminnan organisoiminen
ja koordinoiminen, kustannustoiminta (maan
aktiivisin kuoromusiikin kustantaja ja välittäjä), tiedotustoiminta (Sulasol-lehti neljä kertaa vuodessa), musiikkijuhlien järjestäminen ja
monipuolinen asiantuntija-apu.
Sulasolin järjestörakenne koostuu kolmesta eri tasosta: kattojärjestöstä, erikoisliitoista
ja Sulasol-piireistä. Erikoisliitot (Mieskuoroliitto, Naiskuoroliitto, Nuorten Kuoroliitto, Sekakuoroliitto, Soitinmusiikkiliitto) ovat erikoistu-

neet oman kuoromuotonsa tai orkestereiden
erityiskysymyksiin. Sulasol-piirejä on kaikkiaan
17. Piirijaon ideana on ollut luoda paikallistason organisaatio, joka vastaa alueellisista koulutus- ja konserttitapahtumista ja toimii samalla alueella toimivien kuorojen ja orkestereiden
yhdistävänä tekijänä ja kokoavana voimana.

Jäsenkuorot ja
-orkesterit 2013
• Kokkolan Naislaulajat
• Kokkolan Lauluveikot
• Kokkolan Nuorisokuoro
• Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro
• Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro
• So Many Sisters
• Pietarsaaren Laulu-Jaakot
• Vetelin Mieskuoro
• Vetelin Poikakuoro
• Toholammin Puhallinorkesteri
• Nivalan Mieslaulajat

Mikä Keski-Pohjanmaan Piiri?

Gyptone-alakatot

Ideaa ja
inspiraatiota
Tilaa Gyptone-kirja osoitteesta

www.gyptone.fi

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

Sulasolin Keski-Pohjanmaan Piiri on perustettu
vuonna 1956 ja sen toiminta-alueena on KeskiPohjanmaan maakunta sekä Pietarsaari.
Piirin tehtävänä on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystä mm
• avustamalla ja tukemalla jäseniään kaikissa
niiden toimintaan liittyvissä asioissa,
• tekemällä alueellista kasvatus-, neuvonta-,
valmennus- ja opetustyötä,
• järjestämällä jäsentilaisuuksia, yhteisesiintymisiä sekä laulu- ja soittojuhlia,
• kehittämällä yhteistoimintaa valtakunnallisten liittojen, muiden piirien ja toisten samalla alueella toimivien musiikkijärjestöjen kanssa.

kuoroon”-tapahtumaa jossa kuorolaulusta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuutta tulla kuorojen avoimiin harjoituksiin kuuntelemaan ja osallistumaankin.
Edellisen lisäksi suunnitteilla on yhteinen
koulutustilaisuus lauantaina 14.9 Keski-Pohjanmaan konservatoriolla.
Näistä kummastakin tapahtumasta lisää lähempänä syksyä mutta kalenteriin ne kannattaa merkitä jo nyt.
Piirin uudelta kotisivulta löydät lisää tietoa
piiristä, kuorotapahtumista, erilaisista avustushaku mahdollisuuksista jne. (www.keskipohjanmaanpiiri.sulasol.fi)

Tänä vuonna piiri suunnittelee yhdessä kuorojen
kanssa elokuun viimeiselle viikolle yhteistä ”Tule

SEPPO HEINO
Keski-Pohjanmaan piirin pj

Kysymyksiä, ideoita, ajatuksia? Ota yhteyttä,
olemme mukana !

Ecophon SoloTM

esteettistä ja monimuotoista äänenvaimennusta

Reflecting everyday life

Ecophon Solo™ on paras valinta tavallisuudesta poikkeavaksi akustiikkarakaisuksi. Se on kevyt, helppo asentaa ja antaa katolle täysin uutta esteettistä
näyttävyyttä. Tutustu tuotteisiin osoitteessa www.ecophon.fi.
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Tiernapojat

"Äijäkööri"

St.Gallenin luostarin
käsikirjasta n. v. 1100
Ohjeistus tiernoille;

Tiernapojat valmistautuu
15,5 -vuotis juhlakonserttiin

”Kenelläkään ei ole lupa alkaa säettä,
tahi laulua ennen tai jälkeen muiden,
toistaa jo laulettuja sanoja tai
kiirehtiä muista poiketen.
Älköön myöskään kukaan laulako
julkeammalla, tai syvemmällä
äänellä so. laulaa ylempää
tai alempaa, hitaammin tahi
nopeammin kuin toiset, tai jäädä
muista jälkeen ja pitää viimeistä
säveltä kauemmin kuin muut.
Meidän laulumme täytyy olla
yhtenäistä, samoin taukojen niin
että kaikki pitävät arvossa
toinen toistaan..!”

Keski-Pohjanmaan

KONSERVATORIO

KOKKOLA

Tiernojen ´Dream Team yhd
eksikkö´ 15,5 vuotis konsert
in joukkuekuvassa.

T

iernat´, joka on saanut
alkunsa Keski-Pohjanmaan Kamarikuoron
mieslaulajista 90-luvulla muodostuneesta raavaitten äijien
pikkujoulukokoonpanosta, on
valmistautumassa reilut viisitoista vuotta kestäneen toimintansa
juhlakonserttiin. Juhlakonsertin
kokoavana teemana on tuo mainittu numeerinen luku 15,5!
Konsertti pidetään reilun
kahden viikon kuluttua, keskiviikkona 15. toukokuuta konservatorion isossa salissa ja sen
alkamisaika on klo 19.
Tiernojen taiteellinen toimikunta on koonnut tähän juhlakonserttiin vajaan kuudentoista kappaleen kokonaisuuden,
joista ehkä konsertin jännittävin
kappale on tilattu ja ennakkoon
maksettu Juhlakantaatti. Sen
on säveltänyt ja omistanut tälle
kokoonpanolle suomalaisessa
kuoromusiikissa ansioitunut ja
mm. mieskuoroliiton taiteellisena johtajana toimiva Juha Holma. Kyseessä on maailman kantaesitys ja teos tuntee nimen
´Runoilijan verta´!
Konsertin muita säveltäjänimiä ja teoksia ovat mm.
Gourney; ´Brother, spare me
a dime´, Lennon-McCartney;
´When I´m sixty-four´, Mancini;
´Moon River´, Legrand; ´Cher-

bourgin sateenvarjot´, Kim
Kuusi; ´Hiljainen Laulu´ ja lisää
säveltäjänimiä; Pepe Willberg,
Mikko Kuustonen, Juice Leskinen, Jukka Poika, Rauli Somerjoki ja Asko Raivio
Luvassa on siis tuhti paketti mieskuorolaulun ns. raskasta
kevyttä sarjaa, sekä uudempaa
tuttua ja suosittua kotimaista,
tuoreina ennen kuulemattomina mieskuorosovituksina. Juhlakonsertin illan isäntänä toimii ehkä Jaakko Antero Ojatalo
ja housebandinä Tiernojen vokaali-ilmaisua laajentavat ”Not
So Blues Brothers”- veljekset
Lassi ja Pauli Pappinen.
Tänäkin Wappuna tiernat
viihdyttävät ja avustavat omalta
osaltaan Rami Vertaisen perinteisessä harmonikka- ja muun
wappukansan iltapäiväkonsertissa kunnantuvalla. Tervetuloa!

Tiernat Savonlinnassa
Viime kesänä tiernat tekivät
uuden aluevaltauksen, soluttautumalla Oopperajuhlien yhteydessä Savonlinnaan S/S Heinäveden laulattavaksi ´house-bandiksi´, Arska Polson toimiessa kiertuemanagerina!
Matkalla Savonlinnaan annettiin ´jossain Saimaan rannalla´ myös laiturikonsertti hyvällä menestyksellä Jarmo Vähä-

Ruonan Cantores Minores aikaisten kontaktien kautta.
Syyskauden 2012 aikana
tiernat lämmittivät jälleen pidetyn itsenäisyyspäivän konserttimatinean ´Elämää juoksuhaudoissa´ ja tällä kertaa konsertit pidettiin Kaustisen Kansantaiteen keskuksessa 5.12. ja
Lohtajalla Seurakuntakeskuksessa 6.12. täydelle salille.

Yhteistyö sekä
vuorovaikutus on
kantanut ansaittua
hedelmää

sekä vuorovaikutus oppilaitoksen kanssa on kantanut ansaittua hedelmää Kokkolan kuoro-,
teatteri- ja musiikkielämään.
Tiernat laulavat nykyään
seuraavassa kokoonpanossa;
1-tenori
Kari Pappinen, Pasi Hassinen
2-tenori
Juha Nuottimäki, Tapio Jukkola
(Aarre Polso)
1-basso
Esa Saari, Kimmo Järvelä
(Jaakko Ojatalo)
2-basso
Kai Alestalo, Olli Peltoniemi,
Ossi Peltoniemi
Varalla Jarmo Vähä-Ruona,
Ranua since 12/2010
OSSI PELTONIEMI

Tiernojen taiteellisesta vastuusta ja ryhmän valmennuksesta ovat edelleen vastanneet
dir.mus. ´rautakansleri´ Kai Alestalo, alias Angry-Herb / Herbert
von Unterhausen ja Keski-Pohjanmaan Konservatorion apulaisrehtori Kari Pappinen, jotka
myös molemmat laulavat kokoonpanossa. Tiernojen onneksi ja iloksi on konservatoriolla
myös vuosien saatossa uskottu
tiernojen musiikilliseen toimintaan, jopa referaatti- ja harjoituskokoonpanona. Tämä yhteistyö

Tiernojen ´house-band´ yläkannella valmistautumassa
Savonlinnan satamarannassa S/S Heinäveden risteilykeikalle. Vas.; Arska Polso, Olli Peltoniemi, Ossi
Peltoniemi, Kai Alestalo, Tapio Jukkola, Jarmo VähäRuona ja Pasi Hassinen. Keikalla olivat mukana lisäksi;
Kari Pappinen, Kimmo Järvelä ja Esa Saari.

Äijäkööri Tiernat
(Kokkolan Tiernapojat ry)
15,5 – vuotis Juhlakonsertti
Keskiviikkona 15.5. klo 19 • Konservatorion iso sali
Ohjelmassa mm. kuoromusiikissa ansioituneen Mieskuoroliiton
taiteellisen johtajan Juha Holman tiernoille säveltämä tilausteos ja
Juhlakantaatti. ´Runoilijan verta´!

Liput 15,50 €

Seuraa ilmoittelua • Lippuja ennakkoon Kuvatiimi Rantakatu 8
Huom. viisitoista vuotiaat pääsevät ilmaiseksi

KOKKOLAN
AUTOHUOLTO
Mestarintie10
67100 Kokkola

puh. 020 779 1310

TASOITE JA MAALAUSTYÖT

JUHA NAUKKARINEN OY • 0400-160799
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I.S.K.U.

Lauluyhtye I.S.K.U.

® ODOROX ja MISON ovat Linde Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä. TM UNICYL on Linde Groupin tavaramerkki.

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

UNICYL™
vaihtopullo
Viisas vaihtoehto vuokrapulloille.
→ Ostat pullon omaksi
– maksat jatkossa vain kaasusta.
→ Saatavana argon, asetyleeni,
ODOROX® ja MISON® 18.
→ Kätevä ja kevyt 10 litran pullokoko.
→ Edullinen vaihtoehto,
jos kaasutarpeesi on pieni.

Heinolankaari 12, Kokkola
p. 020 584 5630
ma-pe 7-16
www.aga.fi

Kaksi lauluyhtyettä yhdessä: I.S.K.U. ja Rajaton

Vuonna 2007 ideoimme ja halusimme laulaa jotain
erilaista ja uutta kun mitä omassa mieskuorossamme
(Kokkolan Lauluveikot) olimme tottuneet siihen
mennessä laulamaan.

K

okeilla myös pienemmällä porukalla ja
ottaa omasta äänestä
enemmän vastuuta.
Siis haasteita. Näin lauluyhtye
I.S.K.U. sai alkunsa ensin miehisin äänin. Huomasimme kuitenkin pian että kaiken takana on
nainen ja naiset. Rekrytoimme
naiskuorosta (Kokkolan Naislaulajat) tuttaviamme mukaan
ja saimme kasaan ”sekaäänisen”
lauluyhtyeen. Huomasimme
heti että kemiat pelaavat ja
yhdessä laulaminen on hauskaa. Nimen keksiminen alkoi
pyöriä mielessä ja demokratian
keinoin löysimme yhtyeellemme nimen I.S.K.U. yhdistäen
musiikissa käytettyä termiä ja
silloisen harjoitustilan alapuolella olevan huonekaluliikkeen
nimeä. Nykyään olemme
vakiintuneet 12 hengen kokoonpanoksi. Melkein alusta

saakka meitä luotsasi Kirsi
Tunkkari. Syksyllä 2011 saimme
taiteelliseksi johtajaksi Pauliina
Virkkalan Kirsin jatkaessa musiikin opintojaan Helsingissä.
Laulajien suhteen riveissämme
on ollut jonkun verran vaihtuvuutta perusrungon pysyessä
kuitenkin samana. Olemme
paikallisesti saaneet olla mukana auttamassa nuoria musiikin
opiskelijoita varsinkin musiikin
ohjaukseen ja johtamiseen liittyvissä opinnoissa. Olimme osa
niin Pauliinan kuin myös Kirsin
opinnäytekonsertteja. Yhteistyö Kokkolan ystävyyskaupunki
Ratingenin kanssa on ollut antoisaa. Ratingenin seurakunnan
kanttori onkin kutsunut meidät
osallistumaan Night of Music
-tapahtumaan Ratingenissa
7.12.2013 sekä kuoromusiikin
workshopiin 8.12.2013. Aiemmat esiintymisvierailut Ratin-

Toivomme
tältä ja tulevilta
laulukausilta
erilaisia
kokemuksia
musiikin ja
yhtyelaulun
parissa.
genissa ovat olleet 5.-8.6.2010
kansainvälisessä naistenpäivän
seminaarissa ja 15.-18.6.2012
Ratingenin musiikkikoulun
50-vuotisjuhlassa. Harjoittelemme pääsääntöisesti kerran viikossa noin kolmen tunnin ajan.
Ohjelmistoomme kuuluu tietysti kuorojen perusohjelmien
lisäksi kevyempää ”doopi-doo-

ta” ja kaikkea mihin musiikillisesti taivumme. Toivomme tältä
ja tulevilta laulukausilta erilaisia
kokemuksia musiikin ja yhtyelaulun parissa. Pääsääntöisesti
olemme esiintyneet erilaisissa
juhlissa ja tilauskeikoilla. Oma
konsertti ei vielä ole toteutunut
mutta ideaa työstetään joten
meistä kuullaan vielä senkin
tiimoilta.
Yhteystiedot ja keikkapyynnöt: lauluyhtye.isku@yahoo.fi
Pauliina Virkkala
+3580409624262
Facebook: http://www.facebook.com/pages/LauluyhtyeISKU/237457273007034
I.S.K.U.n puolesta
MIKKO PALOMAA
yksi bassoista
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So Many Sisters

Prismantie 1, 67700 Kokkola
p. 823 4300

Täyden kympin lauluyhtye! So Many Sistersin juhlakonsertti järjestetään Snellman-salissa
sunnuntaina 27.10.2013. Kuva: Sonja Hagström

Soukkareilla kymppisynttärit!
Kokkolalainen lauluyhtye So Many Sisters täyttää tänä vuonna pyöreitä.
10 vuotta jatkunutta yhteiseloa juhlitaan muun muassa konsertilla,
jonka ohjelmistossa tiivistyvät menneiden vuosien rakkaimmat laulut.
So Many Sistersin juhlavuosi
kiihdyttää tahtiaan loppuvuotta kohti mentäessä. Juhlavuotta on aloitettu rauhallisesti uutta ohjelmistoa harjoitellen sekä
vierailemalla paikallisissa vanhainkodeissa pienimuotoisten
konserttien merkeissä.
-Halusimme tehdä juhlavuotemme kunniaksi jotain hyvää.
Päädyimme valitsemaan niin
sanotuiksi hyväntekeväisyyskohteeksemme paikalliset palvelutalot, So Many Sistersin
puheenjohtaja Kati Ahvenlampi-Salmela taustoittaa.
Lauluyhtye otettiin vanhustenkodeissa lämpimästi vastaan. Lauluyhtye pääsi juhlistamaan pienellä konsertillaan

muun muassa Tervakartanon
20-vuotisjuhlia.
-Toukokuussa vuorossa on
yhteinen musikaalimatkamme
Helsinkiin. Kesäkuussa osallistumme Kokkolan iltatoreille
sekä järjestämme asuntomessualueella laiturikirppiksen,
Ahvenlampi-Salmela vinkkaa.

Konsertillinen hittejä
Jos kevään pääpaino on uuden ohjelmiston harjoittelussa, syksyllä koittaa konserttien
aika. So Many Sistersin 10-vuotisjuhlakonsertti järjestetään
Snellman-salissa sunnuntaina
27. lokakuuta.
-Luvassa on konsertillinen
parhaita paloja menneiden vuo-

Lauluyhtyeen voi
tilata esiintymään
erilaisiin juhliin
kuten syntymäpäiville,
häihin, työpaikan
tilaisuuksiin tai vaikkapa pikkujouluihin.
sien varrelta, taiteellinen johtaja
Heli Uusimäki kertoo.
-On ollut ilo huomata, että
usein sellaiset kappaleet, joista
itse eniten pidämme, on myös
yleisön suosikkeja.

Syksyn toinen konsertti pidetään itsenäisyyspäivän aikana
Kälviän kirkossa. Tuolloin monipuolisuudestaan tunnettu lauluyhtye esittelee hartaampaa
ohjelmistoaan.
-So Many Sisters on ollut vuosien saatossa kysytty esiintyjä
erilaisissa tilaisuuksissa. Lauluyhtyeen voi tilata esiintymään
erilaisiin juhliin kuten syntymäpäiville, häihin, työpaikan tilaisuuksiin tai vaikkapa pikkujouluihin. Monipuolisesta ohjelmistostamme löytyy moneen tilanteeseen sopivia, ihania lauluja,
Heli Uusimäki muistuttaa.
ELINA HIRVINEN

KOKKOLA Heinolankaari 1
INJECTIONINJECTION
SYSTEMS SYSTEMS
• määräaikaishuollot

• Tidsbunden service
• Tidsbunden
service
• nelipyöräsuuntaus
autosähkö
••Bil-el
• Bil-el • Luftkonditioneringsservice
• Luftkonditioneringsservice
• ilmastointilaitehuolto
polttoaineenruiskutus
••Bensininsprutning
•
Fyrhjulsdrifts
inställning
• Bensininsprutning
• Fyrhjulsdrifts
inställning
• katsastukset
jarrutekniikka
••Bromsteknik
• Besiktningar • Besiktningar
• Bromsteknik
• öljynvaihdot
diesel
••Diesel
• Diesel • Oljebyten
• Oljebyten

AUTOKORJAAMO
AUTOKORJAAMO
AUTOKORJAAMO
HUOLLAMME
KAIKKIA
VI SERVAR VI SERVAR
AUTO-REKO
AUTOMERKKEJÄ
AUTO-REKO
ALLA
ALLAUleåborgsvägen
Ouluntie 27,27Kokkola,
KARLEBY puh. 831 4121

AUTO-REKO

BILMÄRKEN BILMÄRKEN

Uleåborgsvägen 27 KARLEBY
Tfn 831 4121
Tfn 831 4121

Lemminkäinen Talotekniikka Oy
Tervahovintie 2
67100 Kokkola
P. 02071 53040

www.lemminkainen.fi

Vesivek
Vesivekkestää!
kestää!
HUOLETTOMIA SADEPÄIVIÄ

www.vesivek.fi

Jukka Tyni
0400-234 604

Asentajantie 17, 67100 Kokkola
Vuokrattavissa heti Wapun jälkeen Kokkolan ydinkeskustassa,
peruskorjatusta (valm. 6/2013) hissitalosta

2H+K, 57 m²
Huoneisto täydellisesti peruskorjattu, mm. uusi keittiö ja kylppäri,
hyvät varastotilat ja autopaikka pihalla. Vuokra 660,-/kk,
1 kk:n vakuus, vesi ja sähkö kulutuksen mukaan
Kysy lähemmin 0400 269 990

www.lautex.com
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Gamlakarleby Manskör

Gamlakarleby Manskör
Anno Domini 2013
Gamlakarleby Manskör är inne på sitt 98. verksamhetsår och närmar sig sitt
100 – årsjubileum, som infaller om två år 2015. Verksamhetsåret 2013 går i
traditionsenlig stil med en repertoar med både gammalt och nytt för de aktiva
sångarna - med undantag av sommarens repetitionslösa semestermånader.

YHDYSTIE 3-7
FI-68300 KÄLVIÄ
FINLAND

Kevättä ilmassa...

P i s t äy dy P u ot i i n

k at s o m aan u u t u u s t u ot t e e t !

Pistäydy Puotiin
katsomaan
uutuustuotteet!

P i s t ä y dy P u ot i i n

GREIF FLEXIBLES FINLAND OY

k Pi
atst
so
aan
u u ti u
äm
y dy
Puot
i nu s t u ot t e e t !

Kören inledde terminen med en
kyrkokonsert i medlet av mars
i Nykarleby. Vårens övningar
har för övrigt varit inställda på
vår traditionsenliga vårkonsert
i hemstaden på valborgsmässoaftonen. Den sista april ställer sig GM igen en gång upp på
körställningarna i Snellmanssalen och sjunger in våren tillsammans med Kronoby-ungdomarna ”Dozen Matter” och körens solokvartett GeeMen. Vårkonserten innehåller traditionella manskörssånger, men publiken får också höra nyheter i
form av smakprov från GM:s Lasse Mårtenson – projekt. Premiär för Mårtenson-programmet
är planerat till våren 2014. Efter
konserten utkommer den myck-

et emotsedda 78. upplagan av
Nattens Dagblad. Mottot för i
år lyder: ”Sjong tjärleksviisona å
älsk varaader!”. Årsprenumerationer av NaDa kan göras till alla GM:are, om man vill försäkra
sig om att få ”bladet” hemburet
i god tid inför Valborg. Det enklaste är att logga in sig på länken
http://www.fsm.multi.fi/gm/nadashop.htmI och göra sin prenumeration. Internet är dagens
melodi och den kan också GM!
Vårterminen avslutas med
några måndagsövningar inför
Treförbundssångfesten, som
infaller i början av juni i Jakobstad. Denna sångfest är en gemensam manifestation av Pedersörebygdens, Nykarlebynejdens och Karlebynejdens

Sång- och Musikförbund. Till
sommarens program hör vanligtvis klubbmästarens sommarträff med damer i augusti.
Detta för att inte glömma vem
som man har som stämkamrat i kören inför höstterminstarten. Då sjunger vi ”laiskotellen”
om diverse öar i skärgårdshavet i morgondimman! Det blir
musik av Mårtenson i arrangemang av Sundman för hela
slanten! De vackraste julsångerna sjungs sedan i december
i samarbete med Finska Missionssällskapet och den lokala
församlingen. GM ställer mangrant upp med avsikt att sprida
julglädje i vintermörkret.
Till sist kommer ett allmänt
upprop till de sångare el-

ler sångintresserade som har
måndagkvällarna ”lediga”. Alla goda sångare och speciellt
alla trevliga sångintresserade
män tas emot med öppna armar till GM:s Kevättä
måndagsövningilmassa...
ar, som försiggår i Donnerska
skolan från 18.30 till 21.00 med en trevlig kaffepaus med
dopp i pausen. ”Bakverk” uppskattas av alla sanna manssångare! ”Kaikki mukaan” - GM
sjunger på olika tungomål och
kan därför t.o.m. anses som ett
språkbad i musikens tecken!

Tel. +358 (0)6 832 5000
Fax +358 (0)6 835 0477
www.besthall.com
info@besthall.com

k at so m a a n uut uust uot t eet !

SUURSÄKIT / STORSÄCKAR
p. 06 8245 100
www.greif-flexibles.com
flexibles.finland@greif.com

Kevättä ilmassa...
Kevättä ilmassa...
Webbi ja
4-väri paino

2-väri paino

Moto Kokkola Oy
Mestarintie 10
67600 Kokkola

Glad Valborg,
KENNETH BERGROTH
Pressombud för GM

Rantakatu 14, Kokkola
puh. 06-831 2174
www.kultaseppaniemi.fi

Teippiversio 2-väri

www.motokokkola.fi

Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro
tunut noin 30 laulajaan ja siksi
tarvitsemmekin uusia harrastajia mukaan, jotta perinteikäs
kuoro voi jatkaa toimintaa vahvana musiikin tulkitsijana. Uusia laulajia tarvitaan jokaiseen
ääneen: tenoreihin, bassoihin,
alttoihin ja sopraanoon. Älä
epäröi, sillä laulajien ei tarvitse
olla mitenkään korkeasti koulutettuja tai kokeneita kuorolaulajia; laulut opitaan vähitellen muiden mukana; tärkeintä
on innostus ja halu oppia kuorolaulantaa! Yhteisiä harjoituksia pidämme Kokkolassa perinteisesti 1-2 kertaa kuukaudessa lauantaina tai sunnuntaina
ja miehet ja naiset harjoittelevat stemmojaan siinä välillä.
Tälle vuodelle suunnittelemme esiintymismatkaa joko kotimaahan tai ulkomaille kuoron
toiveiden mukaisesti. Olen itse laulanut kuorossa 22 vuotta ja se on todella voimauttanut ja antanut paljon energiaa
arkielämään! Laulamisen terapeuttinen voima ja ilo tekee ihmeitä! Tule rohkeasti itse kokemaan se kanssamme! Lisätietoja antaa kuoron johtaja Simo
Kangas puh. 040-5700275.
1-väriset

Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro
vietti 60-vuotisjuhliaan
Maakuntakuoro harjoituksessaan Kokkolan seurakuntakeskuksessa 24.3.2013. Kuvaaja: Hannu Raudasoja

K

eski-Pohjanmaan Maakuntakuoro on vaikuttanut maakunnassa jo
61 vuotta. Viime vuonna pidimme 60-vuotisjuhlakonsertin Kokkolan kirkossa; esitimme haastavat kuoroteokset Lauda Sion (Felix Mendels-

sohn) ja Missa Brevis in D (W.A.
Mozart) sekä Händelin Hallelujah oratoriosta Messias säestäjien ja solistien kanssa. Kuoro
esittää sekä hengellistä musiikkia että perinteisiä kansanlauluja ja kuoromusiikin klassikoita. Tällä hetkellä harjoittelemme

kevään konserttiin kuoromusiikin helmiä kuten Sydämeni laulu (Sibelius), Virta venhettä vie
(Kuula), Muisto (Borenius), Kansansävelmä (Ranta), Hiljainen ilta (Kuusisto), Jaakon ja Helenan
polska (Salo) ja Näin unta kesätä
kerran (Kotilainen).

Kuoroa johtaa dir.cantus Simo Kangas, joka vahvalla kokemuksellaan ja ammattitaidollaan saa kuorosta esiin parhaimmat puolet ja koskettavan
tulkinnan jokaiseen kappaleeseen. Kuoron puheenjohtajana
toimii Hannu Raudasoja. Kuo-

rossa on lämmin yhteishenki, joka on hioutunut vuosien
yhteistyöllä ja laulamisen ilolla leppoisaa huumoria unohtamatta. Parhaimmillaan kuorossa on laulanut 45-50 laulajaa, mutta viime vuosina aktiivisten laulajien määrä on supis-

TERHI PETÄJÄ
Keski-Pohjanmaan
Maakuntakuoron sihteeri
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Kauneimpiin
juhlahetkiin
juhlavaatteet
Haloselta.

KOKKOLA Isokatu 13
ma - pe 10 -19, la 10 -16

19
1
0
0
2

OP-Kiinteist
Suomen luotettav

109
200

0111
09
2200

www.nordstar.fi
Kälviä

OP-Kiinteistökeskus
on tutkitusti Suomen luotett
kiinteistönvälitysyritys.
Rantakatu 5, 67100 Kokkola.
Puhelin 010 2587 337, fax 010 2587 310
kokkolan.op-kiinteistokeskus@op.fi
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Kallentorin apteekki
Pitkänsillankatu 15-17
67100 Kokkola
puh. 06-824 1712
Koivuhaan sivuapteekki
puh. 06-822 6019

MEILLÄ KAUPPA KÄY!
JOKA PÄIVÄ 300-500 ASIAKASTA
Nyt meiltä myös korunteko tarvikkeet
helmet • riipukset • lukot • sormuspohjat yms.
Ostamme
Kulta
Hopea
kultaa ja
14k 17€/g
0,20 - 0,50€/g
hopeaa
18k 20€/g

KIRPPUTORIMARKET

KOKKOLAN LIIKENNE OY
Puh. 06-8226140
Hoidamme myös tilausajoa
www.kokkolanliikenne.fi

KALLENTORI P. 050-5560 260
Janet Ojala
Sanna
Vestala
050 363 2266

janet@keittiomestarihlh.fi
044
363 2269
sanna@keittiomestarihlh.fi
Sanna
SannaVestala
Vestala
044 363 2269
044
363 2269
Vaunumiehenkatu
4, Kokkola
sanna@keittiomestarihlh.fi

sanna@keittiomestarihlh.fi
www.keittiomestarihlh.fi

Vaunumiehenkatu 4, Kokkola
Vaunumiehenkatu 4, Kokkola
www.keittiomestarihlh.fi
www.keittiomestarihlh.fi
Vaunumiehenkatu 4, Kokkola

Sanna Vestala
www.keittiomestarihlh.fi

044 363 2269
sanna@keittiomestarihlh.fi

8-Caravan
Kasikulmantie 3, 68300 KÄLVIÄ
puh. 0400 279 880
www.8-caravan.fi

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

Vaunumiehenkatu 4, Kokkola
www.keittiomestarihlh.fi

Haluatko tietää asuntosi arvon?
Ilmainen suullinen arvio
soita 010 440 2600

Tehtaankatu 14, 67100 Kokkola
Puh. 06-8312970 • Fax 06-8223960
info@akkuteho.fi

Viljava

Hauska, tavoitteellinen ja rytmikäs Viljava
– ohjaksissa Maria Kesäniemi
Kesäkuun toisena viikonloppuna rytmimusiikkiin erikoistunut sekakuoro Viljava matkaa Tampereen Sävel – kuorotapahtuman
kuorokatselmukseen. Paljon on ehtinyt tapahtua siitä, kun kuoro edellisen kerran
vuonna 2011 aivan tuoreena versona kävi
ansaitsemassa kolme hopealeimaansa mustamakkaran kaupungissa. Kuoro on saanut
paneutua niin klassisen kuorolaulun saloihin Rossinin Petite messe solenellen sävelin Kari Pappisen johdolla kuin taipua lintujen ääntelyiksi Paroni Paakkunaisen tapaan
kantaesityksessä Continental Flights yhdessä Ostrobothnia Jazz Orchestran kanssa.
Kuoron taiteellinen johtaja Maria Kesäniemi kuvaa yhteistä kasvua: ”Suurin kuherruskuukausi Viljavan kanssa on nyt päättynyt ja
kuoroon on muodostunut tavoitteellisempi
ja toisaalta tasaisempi suhde. Mielestäni Viljavan suurin halu on pitää musiikin tekemisen ilo päällimmäisenä. Haastava ohjelmisto ja kunnianhimoinen, tarkka ote musiikillisissa seikoissa vain lisää onnistumisen iloa
ja yhteistä motivaatiota. Vaikka genrerajoja ylitetään, on tavoitteena tänäkin kesänä
tuoda esille näkemyksemme kuorosta rytmimusiikin instrumenttina.”
Musiikkipedagogi Maria Kesäniemi (o. s.
Autio) on ollut mukana perustamassa Viljava kuoroa keväällä 2010. Kesäniemi kertoo eläneensä kuoron kanssa läpi kasvukipujen ehkä liiankin kanssa, niin tärkeältä
tämä projekti on tuntunut. Kuoro on Kesäniemelle instrumentti, joka haastaa hänet
ammatilliseen kasvuun. Viljava ryhmänä
antaa itsensä keikoilla johtajan vietäväksi
ja heittäytyy itse mukaan tunnelmiin, mikä
on Kesäniemestä ihanaa.

Viljavan alkuvuosien haasteena on ollut
löytää yhteisiä harjoitusaikoja, kun kuoron jäsenistä niin moni tekee opetus- tai muusikon
työtä ei ole niin itsestään selvää, että vapaalla
oltaisiin ilta kuudelta tai viikonloppuisin. Johtajan hermoja on koeteltu, kun kuoroa on ollut vaikea saada täysilukuisena harjoituksiin.
Joulun jälkeen aloitettu uusi harjoittelurytmi on kuitenkin tuonut tasaisuutta Viljavan toimintaan ja kevätkauden tavoitteena oleva Tampereen sävel on antanut motivaatiota ohjelmiston työstämiseen. Kesäniemien mukaan luokitteluun osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden ohjelmiston
hiomiseen ja uusien sävyjen löytämiseen.
Kuorolle arvokasta on myös asiantuntijaraadin antama kirjallinen palaute ja kyllähän se kultakin siellä horisontissa kiiltelee.
Pieni lisähaaste Tampereella on aikainen katselmusaika, joka pistää kuorolaiset
heräämään jo kukonlaulun aikaan. Laulajan instrumentin herättely aamutuimaan
on selkeästi haastavampaa kuin muulloin.
Lisäksi sound check tulisi hoitaa ilman piiputtamista ja keskittyminen olisi saatava huippuunsa jo yhdeksältä aamulla. Kesäniemi, joka itsekin tunnustautuu enemmän iltavirkuksi, pitää aikaista katselmusaikaa lähes huvittavana lisähaasteena,
mutta tilanne on mikä on ja haasteeseen
tartutaan tarmolla. Tarkoittaahan aikainen
katselmusaika myös sitä, että tuomaristo
kuuntelee kuoroa tuorein korvin ja kuoron
ei tarvitse jännittää koko päivää vaan aikaa
jää kuunnella muita kuoroja ja tehdä itsekin pikkukeikkoja ympäri Tamperetta.
Viljavan potentiaali kuoromusiikin saralla on kiistaton, Kesäniemi uskoo, ja ha-

Kuoronjohtaja Maria Kesäniemi.
Kuvaaja: Anne Yrjänä
lu oman ammatin harrastamiseen on käsin
kosketeltavan vahva. Viljava haluaa jatkaa
työskentelykenttänä paikallisille sovittajille ja säveltäjille sekä matkata kohti omaa
täysimittaista konserttiaan. Kuoro on myös
avoin erilaisille yhteistyökuvioille. Viljavaan
voi hakeutua laulajaksi ottamalla yhteyttä taiteelliseen johtajaan tai hallituksen jäseniin koelaulun sopimiseksi. Viljavaa voi
kuulla kesäkuun ensimmäisellä viikolla sen
jalkautuessa koe-esittämään Tampereen
sävelen ohjelmistoa.
VUOKKO KORVA

Viljava Tampereella 2013
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Kaustisen musiikkilukio

Musiikkiteatteri on palkitseva kokemus
Kokkolalaiset Anna Airola, Laura Orava, Laura Petäjä ja Eemeli Kujala opiskelevat Kaustisen
musiikkilukiossa, jossa he ovat hyödyntäneet mahdollisuutta osallistua joka vuosi järjestettävälle
musiikkiteatterikurssille ja päästä mukaan unohtumattomiin musikaaliproduktioihin.
Tänä vuonna on vuorossa Aku-Petteri Pahkamäen ohjaama Hairspray.
jon harjoittelua ennen kuin ne
saadaan toimimaan.
- Tästä täytyy antaa laulunopettajille suuri kiitos, Anna Airola sanoo.

Nelikon mielestä
musiikkiteatteri
on palkitseva
kokemus monella
tavalla: yhdessä
tehdessä syntyy
ainutlaatuinen
yhteishenki, kaikilla
on hauskaa, arkiset
murheet unohtuvat.

Laura Oravan, Eemeli Kujalan, Laura Petäjän ja Anna Airolan mielestä
musiikkiteatterin tekeminen on opettavaista ja hauskaa.
Laura Oravan mielestä musiikkiteatteri myös kasvattaa
yhteishenkeä. Samalla voi ystävystyä yllättävienkin ihmisten kanssa.

- Kun tekee lavalla kohtauksia yhdessä toisten kanssa, heihin tutustuu ihan eri tavalla ja
heistä voi tulla tosi läheisiä, Eemeli Kujala täydentää.

Musikaalit ovat usein laulajille yllättävän vaativia. Soolonumerot saattavat liikkua hyvin
laajalla alueella, ja varsinkin ensemble-numerot vaativat pal-

Elektroninen
lahjakortti

PL 18,
02601 Espoo
Puh. (09) 476 400
Fax (09) 476 40 300
www.knauf.fi

HILKKA RAUHALA
"Lavalla unohtaa kaiken muun"

Lämpimästi tervetuloa kaupungin viihtyisimpään
kuntokeskukseen ActilifeHeinolankaareen ja keskustan
ActilifeLadyyn. Kuntosalin huippulaitteet ja koulutettu
henkilökunta auttavat saavuttamaan tavoitteesi.

Kaikki kipsistä
Lars Sonckin kaari 14,

Musiikkilukiossa opettavat
Mari Sillanpää ja Samuel Lindell ovat ohjanneet niin yksittäisiä laulajia kuin suurempia
ryhmiä. Hairspray-musikaaliin
valmistautuessaan Kujala on
joutunut opettelemaan itselleen entuudesta vierasta bluesmeininkiä.
- Olemme käyneet laulutunneilla läpi blues-asteikkoa ja
kiinnittäneet huomiota bluesille ominaisiin piirteisiin, jotta oi-

kea svengi löytyisi.
Amatöörien kanssa työskentelevät ohjaajatkin saavat kiitosta.
- He joutuvat puuttumaan
paljon ihan perusasioihin kuten lavalla olemisen perusteisiin, äänenkäyttöön ja liikekieleen, nuoret sanovat.
Kolmen eri ohjaajan valmennuksessa olleet abiturientit Airola ja Orava osaavat kertoa kunkin parhaat puolet:
- Fredi Tammelan ohjaustapa oli leppoisan hauska, Annukka Valo keskittyi tarkasti
tunneilmaisuun ja Aku-Petteri Pahkamäki korostaa improvisaation ja intuition merkitystä. Kaikkien ohjauksessa on ollut hauskaa.
Nelikon mielestä musiikkiteatteri on palkitseva kokemus monella tavalla: yhdessä tehdessä syntyy ainutlaatuinen yhteishenki, kaikilla
on hauskaa, arkiset murheet
unohtuvat.
- Siinä hetkessä, kun on lavalla ja jättää oman itsensä
esittäessään jotakuta toista, irtautuu kaikesta muusta, Anna
Airola kuvailee.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Musiikkilukioon hakeutuminen
tuntuu olevan sukuvika: Eemeli
Kujalan äiti, isä ja isosisko ovat
kaikki käyneet musiikkilukion,
Laura Petäjän tietä ovat tasoittaneet äiti, setä ja täti, ja Anna Airolan kaksi vanhempaa sisarusta ovat niin ikään koulun
kasvatteja.
Musiikkilukion musikaalitkin
olivat entuudestaan tuttuja:
ennen kouluun tuloaan Airola
oli nähnyt Kaustisen musiikkilukion produktioina Ronja Ryövärintyttären ja Grease-musikaalin, Kujala Peter Panin ja Petäjä Titanicin.
Joka vuosi musiikkiteatterikurssilla mukana olleet abiturientit Laura Orava ja Anna Airola ovat päässeet tekemään
musikaalit Rocky Horror Show
ja West Side Story. He sanovat
oppineensa musateatterissa
ihan hirveästi.
- Harjoitellessa joutuu väkisinkin pois omalta mukavuusalueelta - oli kyse sitten sävellajista ja jalan taipumisesta ja juuri silloin oppii, koska on
pakko, Airola selittää.
Teatterin tekeminen on paljolti tekemällä oppimista.
- Aluksi tuntui vaikealta näytellä esimerkiksi vihaista, Kujala kertoo. Ilmaisu löytyi lopulta
vain jääräpäisesti kokeilemalla
eri keinoja.

Tutustu: www.actilife.fi, www.actilifelady.fi

Iloa, energiaa ja hyvää oloa

Elektroninen lahjakortti on helppo hankkia ja
mukava antaa

ACTILIFE
HEINOLANKAARI

ACTILIFE LADY

Heinolankaari 12
67600 Kokkola
info@actilife.fi
p. 06 822 3300

Pitkänsillankatu 12
67100 Kokkola
info@actilife.fi
p. 044 700 7302

Elektronisen lahjakortin voit tilata haluamallasi kuvalla kätevästi Nordean
verkkopankissa. Lisätietoja nordea.fi ja 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24h/
vrk.

Teemme sen mahdolliseksi

Kokkola
Rantakatu 14 A
0200 3000
nordea.fi

MEDIAKULMA, RANTAKATU 10 KOKKOLA
PUH. 050 522 6026 • TERVETULOA!
www.kultasepanliikehannaniemi.fi
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Voxpihlaja

MERENKULKIJOIDEN KAUPUNKI
Lähes 400 vuotta Kokkola on ollut merkittävä
Pohjanlahden rannikon kaupankäynnin keskus.
Meri on antanut nostetta sekä laivanrakennustaidolle
että maahantuonti- ja vientiosaamisen kasvulle.
Vanhat kaupankäynnin perinteet ovat merkittävä osa Kokkolaa.
Kauniin kaupunkimme runsas tarjonta tyydyttää
shoppailunälän, tarjoaa laajan skaalan kulttuurielämyksiä
ja kutsuu virkistäytymään. Koe Kokkola!

HEMSTADEN FÖR SJÖFARARE
(Gamla) Karleby har i nästan 400 år varit
en central handelsplats vid Bottniska vikens kust.
Havet har genererat ett stort kunnande
om båtbygge
Jo vuodesta
1985
och ökat exporten och importen i området.
Den gamla handelstraditionen är en väsentlig
del
av
Karlebys
MAAPERÄstadsbild idag. Det rikliga utbudet i vår vackra stad
mättar shoppinghungern, erbjuder TUTKIMUKSET
fina kulturupplevelser
Tutkimuksella selviää maan kanoch bjuder in för rekreation.
Upplev
Karleby!
tavuus
ja sopiva
perustamistapa

jolla luodaan pohja turvalliselle ja
taloudelliselle rakentamiselle.

MAALÄMPÖKAIVOT

Lämmitysjärjestelmän valinta
vaikuttaa elämiseen ja sen kustannuksiin jopa vuosikymmenten
ajan. Maalämpö on halpa, turvallinen, huoleton ja ekologinen
vaihtoehto. Porakaivossa oleva
vesi lämmittää putkissa kiertävän
ympäristöystävällisen liuoksen,
ww w. ko k ko
l alämpöpumppu
.fi
josta
poimii lämmön talteen ja lämmittää talon ja
taloudessa käytettävän veden.
Puh. 0400 266 604
Kenneth Nordström
maaperätutkimukset

Jo
Jo vuodesta
vuodesta 1985
1985
MAAPERÄTUTKIMUKSET
MAAPERÄMAAPERÄ-

Puh. 040 520 9833
Jonny Nybacka
maalämpökaivoporaukset

Tutkimuksella selviää maan
Puh. 040 195 6944
kantavuus
ja sopiva perustamistapa,
Torsten Lövbacka
jolla
luodaan pohja
turvalliselle
ja
Tutkimuksella
selviää
maan
Tutkimuksella
selviää
maankankanmaalämpökaivoporaukset
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ja
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jasopiva
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jolla
jollaluodaan
luodaanpohja
pohjaturvalliselle
turvalliselleja
ja
taloudelliselle
taloudellisellerakentamiselle.
rakentamiselle.

TUTKIMUKSET
TUTKIMUKSET

Asianajotoimistoja
Kokkolassa

KAITALUOMA &
KOITTOLA OY

Isokatu 5, Kokkola
p. (06) 831 5083, fax (06) 822 0415
kaitaluoma.koittola@asianajajat.
kpnet.com
AA Hannu Kaitaluoma 0500 900 000
AA Juha Koittola 0400 764 276

HANNU LAAKSO

Kauppatori 2, Kokkola
p. (06) 8352 340, fax (06) 8352 342
www.hlaakso.fi
AA Hannu Laakso 0400 566 296
OTM Kati Kynnäs 0400 996 733

SIPPOLA OY

Ristirannankatu 7, 6.krs, Kokkola
AA Osmo Sippola
p. (06) 868 0460, fax (06) 868 0464
asianajotoimisto@sippola.inet.fi

0400-266 604
www.ks-geokonsult.fi
MAALÄMPÖKAIVOT
MAALÄMPÖKAIVOT
Kenneth
Nordström, maaperätutkimukset

Lämmitysjärjestelmän
Lämmitysjärjestelmän
valinta
040-187 9880 valinta
vaikuttaa
elämiseen
ja
vaikuttaa
elämiseen
jasen
senkuskusRonnie
Mattsson,
maaperätutkimukset
tannuksiin
tannuksiinjopa
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ajan.Maalämpö
Maalämpöon
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vaihtoehto.
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KALLIOLÄMPÖ
MAALÄMPÖKAIVOT
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Voxpihlaja yhteiskuvassa.

Voxpihlaja
”Meistä on moneksi ” voisi hyvinkin olla v.2009 perustetun, Ykspihlajan
työväennäyttämön alaisuudessa toimivan Voxpihlaja kuoron tunnuslauseena.
Heli Uusimäen luotsaamalla sekakuorolla on nimittäin tähän mennessä ollut
varsin tapahtumarikas taival eikä loppua ole näkyvissä.

H

eti alkumetreiltä lähtien innokkaat kuorolaiset ovat halunneet päästä näyttämään osaamistaan yleisölle.
Ensimmäinen, keväällä 2010
toteutettu isompi projekti oli
Euroviisu- kollaasi joka tuotettiin yhteistyönä Ykspihlajan
työväensoittajien kanssa. Seuraavana keväänä ja kesänä samaisella kokoonpanolla noustiin lavalle kera legendaarisen
Pelle Miljoonan.
Sehän on selvä, että kun alkuun oli päästy, niin ihan heti ei haluttu lopettaakaan. Yhteistyö jatkui heinäkuussa 2012
Ostrobothnian Singer-Songwriter Festivalin yhteydessä. Tällöin
Voxpihlaja sekä YTS esiintyivät

Länsipuiston lavalla piknik-konsertissa tuhatpäiselle yleisölle,
solistinaan kukas muu kuin Petri Tiili alias Pelle Miljoona. Kyseisessä projektissa kuoron harjoituttamisesta vastasivat yhteistyönä Heli Uusimäki sekä Noora
Kallioinen. Konserttien kapellimestarina toimi Esko Eirola.
Toinen vuoden 2012 kohokohdista oli pitkään suunnitteilla ollut Ultra Bra yhtyeen
tuotannosta koostuva konserttisarja, joka toteutui marras-joulukuun vaihteessa. ”Pihlajasta tulee Ultra Bra” kokonaisuutta esitettiin yleisölle kolmena eri viikonloppuna. Oivana yhteistyökumppanina olivat jälleen kerran Ykspihlajan
työväensoittajat johtajanaan

Iloisia, energisiä
laulajia sekä
viihdyttävää
kaiken kansan
tavoittavaa
menomusiikkia.
Kaisa Ekdahl, joka toimi myös
konserttien kapellimestarina.
Kuoron osuuden onnistumisesta huolehti iki-ihana kuoronjohtajamme Heli Uusimäki.
Kevään 2013 aikana olemme harjoitelleet Piritta Haukan
johdolla Helin ollessa äitiyslo-

malla. Huhtikuussa esiinnymme YTS:n järjestämissä iltamissa ja toinen kevään esiintymiskeikka on huhtikuun 30. päivä
työväenlaulutalkoissa.
Koskaan ei voi varmasti tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan mutta tämän uskallan
luvata : Lavalla tullaan jatkossakin näkemään iloisia, energisiä laulajia sekä viihdyttävää
kaiken kansan tavoittavaa menomusiikkia. Pienenä vihjeenä
voin kertoa, että syksyn lähestyessä kannattaa pitää silmällä
Venetsialaisten ohjelmistotiedotteita. Venetsialaisviikonlopun esiintyjälistoilta nimittäin
saattaa hyvinkin löytyä tuttu
nimi.. Joku joka alkaa V:llä ja
loppuu a:han… Joko arvasit?

Torsten
TorstenLövbacka
Lövbacka
maalämpökaivoporaukset
maalämpökaivoporaukset

Puh. 040 195 6944

Torsten Löfbacka maalämpökaivoporaukset

www.ks-geokonsult.fi
www.ks-geokonsult.fi
-luottokelpoisuusluokka
www.ks-geokonsult.fi
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Yli 60.000 tuotetta
saman katon alta!
www.HHnet.fi
Automaatiota ammattitaidolla

Terminaalikatu 3
67700 KOKKOLA
Puhelin: 0207 288 288
Telefax: 0207 288 289

www.apexautomation.ﬁ
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Kokkolanseutu
Pia Anttila
0400 131 990
Harri Puskala 0400 665 255

nykyaikaan!
Tervetuloa
spu.fi

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

kreivitalo.fi
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Karleby Kammarkör

Karleby Kammarkör
Karleby Kammarkör är en blandad kör som har 36 år på nacken och 25 aktiva sångare.

D

en 15 oktober
1977 samlades ca
40 sångintresserade i Chydenius
lågstadieskola för
första övningen. Intresset var
stort och övningarna hölls var
tredje lördag under höstterminen 1977. Konstituerande möte
hölls den 14 januari 1978.
Körens första ordförande
var Hans Ahlskog och dirigent
John Storbacka. Debutkonserten hölls på Jungsborg den 8
april 1978 och den första kyrkokonserten hölls i Karleby kyrka den 24 mars 1979.
Förutom att kören ger egna
konserter har den under åren
deltagit i olika välgörenhetsallsångs-, och underhållningskonserter, gudstjänster, sångfester samt Svenska dagens
fester. Kören har också i flere år
deltagit i Vasa Körfestival. Enligt mångårig tradition står vi
värd för den populära Allsångsaftonen på Kyrkbackens hem-

bygdsmuseum i samband
med Gamla Kalles vecka i början av juli, så också inkommande sommar.
Under 2000-talet har kören
deltagit i flera internationella
körfestivaler. Hösten 2008 i Lago di Garda i Italien och hösten
2010 var det dags att igen styra kosan söderut, denna gång
gick resan till Frankrike, till Nice. Körens följande utlandsresa blir till Wien i december, där
vi kommer att delta i Vienna
International Advent Singing
Festival 2013.
Karleby Kammarkör har alltid haft en bred repertoar, från
sakrala mässor till svängig jazz.
Många solister, musikanter och
recitatörer har varit engagerade i körens verksamhet.
Dirigenter för kören har förutom John Storbacka varit Sixten Enlund, Sven-Olof Ray, Aira
Viitala, Mikael Björklund, Maria
Timoshenko och för närvarande Raakel Solvin.

Yhdessä hyvä tulee.

Karleby Kammarkör i sina övningar under ledning av dirigent Raakel Solvin.

15

16

vappuna 2013

K E VÄ Ä N Ä Ä N I Ä

Tutti da Capo

Katsaus
Tutti da Capon
menneeseen vuoteen
– ja vähän tulevaankin
Tutti da Capon vuosi 2012 oli työntäyteinen mutta
antoisa. Tammikuun 9. päivä palasimme harjoitusten
ääreen – loma loppui ja vuosikin oli vaihtunut, mutta
Kiviniityssä soivat edelleen joululaulut.

M

aaliskuun loskakelien koittaessa linnoittauduimme
jälleen Tommi
Peltolan studioon Vesitorninmäelle tekemään Joulu Soi-levyä. Tunnelmaan pääseminen
oli yllättävän helppoa, vaikka
energiatasot vaihtelivatkin vähän päivien kuluessa. Tehokkaan ja opettavaisen neljän
päivän rutistuksen aikana saatiin paljon tehtyä. Sen jälkeen
kukin tarkisteli ja paikkaili omia

osuuksiaan ja taiteellinen johtajamme Heikki Nisonen vietti
lopulta vielä useita tunteja studiolla miksaten Tommi Peltolan kanssa.
Levyn kansitaiteen luoja on
tälläkin kertaa Ulla Nikula. Meille on onni, että saamme työskennellä hänen kanssaan – hänellä on kyky luoda meidän näköisemme ulkoasu sekä oikeanlainen tunnelma valokuviin.
Joulu Soi- levynjulkistamiskonsertti pidettiin 24.1.2013
Mäntykankaan koulun mu-

siikkisalissa. Yleisöä oli mukavasti ja tunnelma konsertissa
oli mieleenpainuvan lämminhenkinen. Tämä avasi joulukuun puoleen väliin kestävän
keikkojen sarjan; toinen konsertti pidettiin Mikael-salissa
30.11.12 ja sen jälkeen rantauduimme eri liikkeisiin ja tapahtumiin Kokkolassa, mm. Halpa-Halliin, Olivetteen, Hanna Niemen kultasepänliikkeeseen, joulutorille jne. Kaiken
kaikkiaan joululevy oli työläs mutta antoisa projekti, jo-

Tutti da Capo. Kuva: Ulla Nikula
ka vei meitä lauluyhtyeenä
eteenpäin ja levitti joulumieltä
koteihin levyn muodossa.
Joulun jälkeen päätimme
pitää taukoa suurista projek-

teista ainakin kevään 2013
osalta. Teemme pieniä keikkoja ja harjoittelemme uutta ohjelmistoa. Samalla suuntaamme kuitenkin katseet jo tule-

vaan syksyyn sekä kohti suunnitteilla olevaa konserttia.
Hyvää kevättä,
toivoo TdC

Kantorei

Laulamisen
oppimisessa
tärkeänä osana
on seurata
esimerkkiä, kokeilla
ja matkia. Kuorossa
laulaminen on
helpompaa kuin
yleensä luullaan,
siihen oppii
yllättävän nopeasti,
mutta ihan heti ei
kannata luovuttaa

Kuva: Raita Granlund

Kantorei-kuoro kirkkovuoden kierrossa

T

ätä kirjoittaessani Kokkolan kirkon
Kantorei-kuoro on
juuri laulanut yhdessä vuoden tärkeimmistä tilaisuuksista, pitkäperjantain jumalanpalveluksessa. Kuoro on
välttämätön instrumentti päi-

vänä jolloin urkuja ei käytetä. Tehtävä haastaa kuoroja ja
kanttoreita; olisi saatava sävellaji ja tempo säilymään, ettei
laulaminen käy raskaaksi.
"Kyllä me kirkossa sitten lauletaan", on tuttu hiukan humoristinenkin lausahdus, kun työ-

päivän jälkeen harjoituksissa joskus väsymys valtaa. Lausahdus
piti paikkansa; kuoro oli tehtävänsä tasalla.
Tänä vuonna valmistautuminen oli erityisen haasteellista kun pahin flunssakausi sattui pääsiäisen tienoille ja laulaja

toisensa jälkeen sairastui. Mutta
konstit ovat monet; pelastavaksi enkeliksi saatiin sellisti Marjukka Puutio. Hänen sellonsa sointi sulautui mainiosti kuoroon ja
toi myös hiukan lisäväriä; mitä
upeimmin soi kuoro pitkäperjantain tummia sävyjä sellistin

soittaessa tenorin stemmaa.
Seurakunnan oli helppo yhtyä
lauluun, laulu oli kuin suuren salin täyteinen kuoro olisi laulanut
yhdestä suusta yhteistuumin.
Soljuvaa kaunista laulua. Kuoron
ja kanttorin esimerkkiä seurattiin herpaantumatta; Pitkäperjantain liturgian kertosäe "Pyhä
Jumala, Pyhä väkevä, Pyhä kuolematon, armahda meitä" koko
seurakunnan laulamana olisi kelvannut varmasti vanhemmankin
kirkkokuntamme gregoriaanisen laulun eli vanhan kirkkolaulun taitajille.
Siinäpä kysymys, jota Kantorein harjoituksissa on jouduttu pohtimaan vuosi vuoden jälkeen, miksi seurakunnan kuo-

roon on niin harvoin uusia tulijoita kun kirkon penkeillä nytkin
istui lukuisa joukko oivallisia laulajia. Puhdas ja kaunis yhteinen
virsilaulu oli siitä todistuksena.
Virsilaulu ilman säestystä kun ei
ole laulua helpoimmasta päästä.
Laulamisen oppimisessa tärkeänä osana on seurata esimerkkiä, kokeilla ja matkia. Kuorossa laulaminen on helpompaa
kuin yleensä luullaan, siihen oppii yllättävän nopeasti, mutta
ihan heti ei kannata luovuttaa
jos omassa stemmassa pysyminen ei muutamalla harjoituskerralla onnistu. Joillekin toki sopii
paremmin kuoro, jota tukee vahva säestys.
Kokkolan kirkon jumalanpalveluselämä tarvitsee jatkossakin mm. litugiseen musiikkiin
erikoistuneen kuoron, siksi kutsumme sinua laulamisesta kiinnostunutta mukaan joukkoomme. Tervetuloa mukaan oppimaan kokeneempien laulajien
matkaan ja tutustumaan kirkkomusiikin ja kuorolaulun kiehtovaan maailmaan.
Kevään aikana Kantorei-kuoro valmistautuu viidennentoista kerran järjestettävän Kaarlelan
kirkon Kesämusiikkisarjan avajaiskonserttiin.
Lisätietoja laulukokeesta ja
Kantorei-kuoroon liittymisestä
kanttori Ritva Göösiltä,
p. 050 3147 264.
RITVA GÖÖS
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Historiaa

Laulun sanat
alkuperäisessä
muodossa:
Tuoll' Pohjanlahden rannalla,
On sileällä nurmella
mun kotini vaikk' matala
Se ompi mulle kultala.
Siell´ ompi laakso lauhkea
Ja lehto kaunis, tuuhea.
Mä siellä istuin laulelin
Ja ystävääni muistelin.
Mun lauluni, kun kajahti
toi ystäväni luokseni:
Mä hänet omakseni sain
ja jouduin kauas kodistain.

Kokkola 1800 ja 1900 lukujen vaihteessa. Ylälaidassa nykyinen Renlundin museo, jossa toimi yläalkeiskoulu.
Siellä Theodolindan puoliso Adrian Hansson toimi opettajana. Rakennus täyttää tänä kesäna 200 vuotta.
Kuva: www.kokkola.fi

Vaan vaikka kotitienoilta
mä jouduin kauas armailta
niin sinne toki mieleni
Ja aatteeni lentävi.

Tääll` Pohjanlahden rannalla…
Kokkolan Lauluveikkojen ensimmäinen varsinainen äänilevy valmistui kuoron
50-vuotisjuhlavuotena v. 1978, 40-vuotta sitten. Levykannessa on kuva Tankkarin
jylhästä maisemasta. Silloin kuoronjohtajana toimi Heikki Valkama. Levyn nimi viittaa
ensimmäiseen lauluun Tääll` Pohjanlahden rannalla, jonka kuoromme niin monta kertaa
on tulkinnut herkästi, mitä erilaisemmissa tilaisuuksissa.

L

aulun sävel on kälviäläinen kansansävelmä, jonka Leevi Valkama sovitti sekakuorolle ja Erkki Vakkuri mieskuorolle. Runotekstin tekijä
on Pälkäneellä v.1838 papin tyttärenä syntynyt Theodolinda Lemon.
Tuohon aikaan vain pojat pääsivät
oppikouluun. Rovasti C.M.Lemon ja
kotiopettajat opettivat lapsia kotona. Talvella Theodolinda kertoi pappilan palvelusväelle tarinoita, joita
oli lukenut ruotsinkielisistä kirjoista.
Lopulta hän alkoi kertoa omia
sepittämiään juttuja kuulijoilleen

ja ne vasta heitä kiehtovatkin.
Kukaan ei aavistanut, että tarinat olivat lähtöisin Theodolindan
omasta päästä.
Eräänä päivänä Pälkäneen pappilaan tuli raumalainen maisteri
Johan Adrian Hansson, joka toimi
Vaasan yläalkeiskoulun apuopettajana. Hän oli Theodolindan veljen koulutoveri. Veljen välityksellä Theodolindan ja nuoren maisterin rakkaus syttyi. Häitä vietettiin
kesällä 1863. Maisteri Hansson sai
viran kokonaan ruotsinkielisestä
Kokkolasta. Täällä syntyi myös hei-

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

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

Pieni perhe vietti
paljon aikaa
luonnossa Kokkolan
ympäristössä mm.
Ruotsalon Granön
kartanossa, jossa
heillä oli ystäviä.

dän ensimmäinen lapsensa Hannu- poika ja pian Hilja- tyttö, joka kuitenkin menehtyi muutaman
viikon ikäisena.
Murheissaan Theodolinda alkoi
purkaa suruaan kirjoittamiseen suomen kielellä. Pieni perhe vietti paljon aikaa luonnossa Kokkolan ympäristössä mm. Ruotsalon Granön
kartanossa, jossa heillä oli ystäviä.
Kartanon innoittamana Theodolinda kirjoitti pienoisromaanin Kuuselan kukka, johon tämä kansanlaulunomainen runo sisältyy alkuperäisessä muodossa. Kuuselalla runoi-

Ja jospa kerran takaisin
mä joudun vielä kotihin,
niin laulaisin mä ilolla,
oi kallis, kaunis Pohjola!

lija tarkoitti juuri Granön kartanoa,
joka sijaitsi Kongenkarin tien varrella koivukujan päässä.
Hanssonit muuttivat v.1871 Hämeenlinnaan. Siellä syntyi perheen
kolmas lapsi, jolle annettiin menehtyneen sisarensa nimi, Hilja.
Hänestä tuli äitinsä työn jatkaja Hilja Haahti, runoilija ja kirjailija.
Theodolinda Hansson kuoli v.
1919 81- vuotiaana.
UNTO LAHTI
Seniorikuoron varajohtaja

BEST
WESTERN
Hotel
Kokkola
Best Western
Hotel
Kokkola
Rantakatu 14, 67100 Kokkola, puh. 06 8241 000

TASOKASTA MAJOITUSTA TUNNELMALLINEN TAKKAHUONE
KÄYTÄNNÖLLISET KOKOUSTILAT
HUONEVARAUKSET
puh. 06 8241 000,
s-posti: info@hotelkokkola.fi

MYYNTIPALVELU avoinna ma-pe klo 9-16
puh. 06 8241 087
s-posti: myynti@hotelkokkola.fi

www.hotelkokkola.fi
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Sävelsäkki

Kuvaaja Mika Viik

Laulaen hauskalla matkalla

unimaailmassa

Kymmenentenä laulukautenaan Lapsikuoro Sävelsäkki lähti nuoruuden ennakkoluulottomuudella seikkailemaan Unimaailmaan
turvajoukkonaan ryhmä laulavia Jaakkoja Pietarsaaresta. Matkan vauhdittajaksi mukaan otettiin trio-muusikoita ja oppaaksi
Sini Uni. Onneksi matkaan lähdettiin isolla joukolla, koska Unimaailmassa sattui sitten kaikenlaista jännää!

V

astaan tuli humppaava kuningas uljaine
ritareineen, pankkirosvoa jäljittävä poliisikoiraduo, unimaailman kuorot
KNK juniorikuoro ja lapsikuoro
Doradus ja kaikenlaisia omituisia otuksia. Laulajien reput olivat
täyttyneet yhteisen tekemisen
innolla, miesten ja lasten äänien
kaiuilla ja yhdessä opituilla hienoilla ja hassuillakin jutuilla. Nämä eväät eivät päässeet loppumaan vaikka matka ideasta esityksiin olikin yli vuoden pituinen.
Koko perheen konserttia unimaailmassa pääsi seuraamaan
800 päiväkotilasta ja koululaista
sekä muu yleisö vauvasta vaariin
maalis-huhtikuussa 2013 Kokkolassa Keski-Pohjanmaan konservatorion salissa ja Pietarsaaressa
Schauman-salissa.
Lasten ja miesten musiikillinen touhuaminen pääsi vauhtiin marraskuussa, kun LauluJaakkojen hartaasti odotettu
vierailu Sävelsäkin harjoituksiin vihdoin tapahtui. Ilmassa
oli odotusta ja hieman jännitystäkin. Jos ohjaajia olikin hieman mietityttänyt ensimmäisen tapaamisen rakentaminen,
niin kun paikanpäälle päästiin,
solahti kaksi kuoroa yhteiseen
toimintaan kuin itsestään. Tervetuliaislaulut kajautettiin ja

toisten esityksiä kilvan ihasteltiin. Yhdessä päästiin myös heti laulamaan, mikä antoi kaikille uskoa myös konseptin musiikilliseen toimivuuteen. Miesten äänet täydentyivät hienosti
lasten äänten heleydellä kummankaan peittämättä toisiaan.
Heittäytyvä ilmapiiri oli molemmin puolista ja viimeisetkin
skeptikot oli vakuutettu. Sävelsäkkiläiset muistavat tapaamisen kohokohtana yhteisen loppuimprovisaation, jossa Jaakot
ja Sävelsäkkiläiset valmistivat
sekaryhminä erilaisia äänikoneita. Lasten mielestä miesten ideat olivat aivan vertaansa
vailla, ja niitä muisteltiinkin vielä lahjapiirrustuksia tehdessä
ennen viimeistä konserttia.
Kuorojen yhteinen hartaan
opiskelun aihe oli konsertin
kantaesitys, Katri Haukilahden
Jaakko Antero Ojatalon tekstiin
säveltämä Sylissä- laulu. Konsertin loppunumeroksi valitussa laulussa käyvät vanhemmat
ja lapset dialogia itselleen tärkeistä oppimiskokemuksista
kengännauhojen solmimisesta
hetkeen seisahtumiseen. Laulu
välittää sanomaa läheisyyden
tärkeydestä, joka kosketti kuorolaistakin iästä riippumatta.
Harjoitusprosessin aikana
mies- ja lapsiryhmien yhteinen

työskentely teki itse konsertin
näyttämölle kokoamisesta helpompaa. Ikäpolvet saivat olla vuoroin mestareina ja kisälleinä toisilleen. Milloin tarvittiin keskittymistä, hetkessä elämistä, improvisaatiokykyä tai
rooleihin heittäytymistä milloin taas intoa, muistamista ja
pientä terveellistä arvaamattomuutta. Eri-ikäisten kohtaamisessa vahvuuksia määrä vain
kumuloituu. Viisivuotiaan Anni
tytön äiti, sävelsäkin vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Aino Häli, kertoo yhteistyön
mieskuoron kanssa olleen lapsille oivallinen opintie ja musiikillinen elämys: ” Sävelsäkkiläiset ovat saaneet seurata aikuisten toimintaa läheltä ja kokea
reilun ja rennon yhteisen meiningin ikään katsomatta!”.
Laulu-Jaakkojen ykköstenori Antero Varila tai kuten hänet
unimaailmassa tunnetaan, kuningas Antero I, kuvaa tuntojaan konserttien jälkeen: ” Onneksi hyväksyimme tämän produktion toteuttamisen. Olen
nauttinut yhteistyöstä Sävelsäkin lasten kanssa. Heidän
rohkeutensa ja avoimuutensa
on rentouttanut myös meidät
ukonköriläät nauttimaan näyttämöllä. Esityksissä niin äijät
kuin lapsetkin ovat olleet pelk-

kää hymyä.” Koko harjoitus ja
esitysprosessia on leimannut
jatkuva into ja hyväntuulisuus,
vaikka jokainen joka konsertin on kasannut tietää, että se
on kovaa työtä kaikille mukana olijoille. Tätä touhua muistellaan hyvillä mielin niin sävelsäkkiläisten kuin Jaakkojen riveissä vielä pitkään hymynkare suupielessä. Unimaailmassa vierailtiin seitsemän kertaa.
Idea produktioon syntyi kuoronjohtaja Vuokko Korvalta,
Unimaailman koordinaatit löytyivät teatteri-ilmaisun ohjaaja Sini Paasilalta ja potkua mat-

kaan antoivat muusikot Patrik
Behm, perkussiot, Katri Haukilahti viulu ja Sampo Korva piano ja kitara. Vierailevien kuorojen puikoissa olivat Tanja Kauppila ja Pauliina Virkkala, KNK juniorikuoro ja Maria Timoshenko, lapsikuoro Dorádus. Tukena
matkalla olivat Keski-Pohjanmaan konservatorio ja Pietarsaaren seudun musiikkiopisto.
Keski-Pohjanmaan konservatorion Lapsikuoro Sävelsäkki
on kaikille laulusta innostuneille 4-12-vuotiaille lapsille tarkoitettu kuoro. Kuoroa ohjaa musiikkipedagogi AMK Vuokko

Korva. Sävelsäkki on aktiivinen
uusien lastenlaulujen tilaaja ja
kuoro julkaisikin sille sävelletystä materiaalista äänitteen
keväällä 2012. Laulukaudella
2013–14 Sävelsäkki valmistaa
muun muassa ”Konnarin kevät”
musiikkitarinan yhdessä Keski-Pohjanmaan konservatorion
puhallinorkesterin kanssa. Uudet laulajat ovat tervetulleita ilmoittautumaan Sävelsäkkiin
syksyllä konservatorion nettisivujen kautta.
VUOKKO KORVA

OK

PUNARAITA™
SÄÄSTÄÄ AIKAASI

www.paroc.fi
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pään sisäisessä soittorasiassa teos soi usein pitkäänkin,
jollei tilalle vaihdeta uutta
levyä. 25-vuotista taivaltaan
juhlivan Keski-Pohjanmaan
Kamarikuoron juhlavuoden
t-paidoissa lukeekin hyvästä
syystä ”I hear voices” – kuulen ääniä. Tällä leikkimielisellä T-paitatekstillä teemme samalla myös hyvää tukemalla suomalaista mielenterveystyötä.

20

vat. Hänellä on herkkävireinen taito kutsua esiin kuorolaisten musikaalisuus ja innostaa käyttämään sitä notkeasti säveltäjän ajatusten toteuttamiseen. Kaljusten tapa
käsitellä musiikkia antaa niin
laulajille kuin kuulijoillekin
levollisen rauhan kokea passion puhutteleva sanoma.

NYT ELÄMME toukokuuta,
ja kuorolaisen sisäisen soittorasian sävel on vaihtunut.
TÄTÄ LUETTAESSA kuo- Valmistaudumme jo täydelron juhlavuoden ensimmäi- lä teholla seuraavaa suurnen iso konsertti on jo taak- teosta, Lohtajan kirkkomuse jäänyttä elämää. Pitkä- siikkijuhlilla elokuussa kuulperjantaina kuoro konsertoi tavaa L.v.Beethovenin CKokkolan kirkossa yhdessä duurimessua varten. KapelPitkänsillankatu
10 Juhani Lamminpitkäaikaisen ja tärkeän
yh- limestari
67100
Kokkola
teistyökumppaninsa Keski- mäki johtaa Lohtajan kirpu. 0400-728
Pohjanmaan Kamariorkeskossa858 Keski-Pohjanmaan
terin kanssa. Maineikas vi- Kamarikuoroa sekä Vaasan
rolainen kapellimestari Tõ- kaupunginorkesteria, jonka
nu Kaljuste johti J.S Bachin kanssa kuorolla on ilo aloitrakastetun
taa yhteistyö.
C-duurimessu
KULTAAJohannespassion,
∙ HOPEAA ∙ TERÄSTÄ
∙ PRONSSIA
solisteina
olivat
Mari
Palo,
on
Beethovenin
varhaisemwww.seponkulta.fi
Essi Luttinen, Mati Turi, Art- paa tuotantoa, ja se kuultu Kataja ja Mikko Himanka. laan nyt todennäköisesti enAsemakatu
Kauppakeskus
ISO, YLIVIESKA
Kuoron valmennuksesta
vas-3 ja simmäistä
kertaa
Keski-PohRantakatu 8, Anttila Center ja Citymarket, KOKKOLA
tasi kuoronjohtajamme
Ma- janmaalla. Hienoa musiikrita Pasanen.
kia, joka vaatii esittäjiltään
hyvin erilaista otetta verratJOHANNESPASSIO on eri- tuna Bachin teoksiin. Kuotyisesti kuoron näkökulmas- ronjohtajamme Marita on
ta hieno ja moni-ilmeinen te- usein sanonut, että ”Bachia
os, josta ei dramatiikkaa puu- lauletaan kepeästi ja hihkutu. Kuoron roolina on välit- en”. Beethovenin C-duuritää eri kansanosien vaihte- messussa tarvitaan puoleslevia tunnelmia Pitkäperjan- taan vahvaa legatolinjaa ja
tain tapahtumiin sekä poh- ”leveämpää pensseliä”.
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Parturiliike Anne

TUHANSIA KORUJA

Sepon Kulta

JOTTA
JUHLAVUODEN
kuoroelämä ei kävisi liian
työteliääksi, piipahdetaan
kesäkuun alussa Espanjassa, Callellan musiikkifestivaaleilla. Siellä kuoro konsertoi kevyemmän, kansanlaulupainotteisen ohjelmiston kanssa – ja tietysti nauttii kesästä!

raano- ja baritonisolistille sävelletty teos pohjautuu osin
latinankieliseen
vanhaan
messutekstiin ja osin uusiin,
kuoron Jaakko Antero Ojatalolta tilaamiin suomenkielisiin teksteihin. Viime syksynä alkanut harjoitusperiodi
on jo osoittanut, että valmisteilla on merkittävä musiikkitapahtuma. Ojatalon herLOHTAJAN JUHLIEN jäl- kät tekstit Pappisen kauniiskeen kuoron syyskausi käyn- ti soivaan asuun pukemina
nistyy kolmannen suurteok- puhuttelevat voimakkaasti
sen merkeissä. Juhlavuoden niin laulajia kuin kuulijoitakin. Tutut messutekstit ovat
huipentuma koetaan Kok-SULOSOINTUJA
saaneet uuden,
kolan kirkossa 3.11.2012,
jol- puolestaanTARJOAA
HIUKSILLESI
loin maailman kantaesityk- raikkaan sävelasun. Teoksen
HAKUNTI
KAISA eri
ERKKILÄ
OLLI HAKUNTI
osat keskustelevat
keskesensäTUOMAS
saa kuoron
tilaama Ka(06) 831 6655
040 - 3500204
0400 - 912 990
ri Pappisen ”Requiem - Kii- nään hienolla tavalla, nivoItäinen Kirkkokatu 16, 67100 Kokkola puh. (06) 831 6655 www.parturikampaamoclip.fi
yhteen arjen
pesinTUOMAS
vuorille”.
SekakuorolHAKUNTI
KAISA en
ERKKILÄ
OLLI karheaa
HAKUNTIkau(06) 831 6655 sekä sop- 040 - neutta,
3500204 etsimistä
0400 - ja
912 990
epäilyä,
le, jousiorkesterille

clip
clip

clip

SULOSOINTUJA
HIUKSILLESI TARJOAA

mutta myös ajattomuuden
kaikuja. Luvassa on kirkkomusiikkia parhaimmillaan:
vaikuttavaa ja ravistelevaa,
kaunista, herkkää ja hoitavaa.

KOLMEN SUURTEOKSEN
esityskuntoon valmistaminen on ollut kuorolle iso,
mutta mieluisa haaste, kertoo kuoron puheenjohtaja TOIVOTAMME kaikki keskiEsa Saari. Urakasta aiotaan pohjalaiset musiikin ystävät
selvitä kunnialla, onhan työ- tervetulleiksi konsertteihimtä tehty jo viime syksystä al- me juhlimaan kanssamme
kaen. Kuoronjohtaja Marita Keski-Pohjanmaan KamariPasasen mukaan Kamarikuo- kuoron 25-vuotista taivalta.
ro näyttää vetävän puoleensa laulajia, jotka tarvitsevat
VIRPI-LIISA KYKYRI
hieman hullunrohkeiltakin
VARAPUHEENJOHTAJA
näyttäviä tehtäviä innostuakKESKI-POHJANMAAN
KaarlelankatuKAMARIKUOROYHDISTYS
22
seen todella. Mitä enemmän

67100 Kokkola

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

SULOSOINTUJA
HIUKSILLESI TARJOAA

Vesivek kestää!
HUOLETTOMIA SADEPÄIVIÄ

www.vesivek.fi

Benvenuti
Jukka Tyni

Torikatu 27, KOKKOLA

0400-234
604
Tervetuloa Kokkolan
Rossoon!

Asentajantie 17, 67100 Kokkola

In good company

Pörhön Autoliike Oy
Vaunumestarintie 4
KOKKOLA
Puh. 020 762 44

MUSIIKKILIIKE.FI

työtä, sitä parempi tunnelma on harjoituksissa. Usein
käy myös niin, että teoksen
hankalimmat kohdat valmistuvat nopeammin kuin helpommilta näyttävät osat. Itseään ”sumean logiikan kuoroksi” kutsuvassa joukossa
tämä tietysti on aivan järkeen käyvää ja luontevaa.

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

Itäinen Kirkkokatu 16, 67100 Kokkola puh. (06) 831 6655 www.parturikampaamoclip.fi
Varattu
Prismantie 1, 67700 Kokkola
p. 823 4300

OC

su 12 - 22
ma-to 11 - 22
pe-la 11 - 24

Isokatu 4, Kokkola

I Puh. 020 780 7975

Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä: 0,0828€/puhelu + 0,06€/min.
Soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä: 0,0828€/puhelu + 0,17€/min.

Puh. 010 768 4660
www.agrimarket.fi
Tervetuloa täyden palvelun
kukkakauppaan Isokadulle!

puh. 0400-269 711

Kiinteistövälitys LKV
ALLASKEMIKAALIT JA HUOLTOSOPIMUKSET

NÄKÖMESTARI PALVELEE
OPTIKOT
Ville Koivukoski
Timo Koivukoski
Matti Saranpää
Emmi Uusitalo
Henri Hasu
Elina Luhta

SILMÄTAUTIEN
ERIKOISLÄÄKÄRIT
Alice Uusipaikka
Visa Korkatti
Taavi Vähäsöyrinki

Heinolankaari 12, 67600 Kokkola
Puh: 06-8226025
Kokkola
Kannus
Kaustinen

Tehtaankatu 3
Valtakatu 1
Kaustintie 5

8311 000
870 151
8611 920

ma-pe 9-17
ke-pe 10-17
ma-ti 10-17

TERVETULOA!
Aukioloajat: Ma – La 10.30-22, Su 12-21

AUTOMYYNTI

www.lerbacka.com
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Kokkolan Ääniaallot ry

Kokkolan Ääniaallot
komppaa Lauluveikkoja

Mikä mies?

Kaikki sai alkunsa vuonna 2008 kolmen kokkolalaisen orkesterin yhteistyönä
Tullipakkahuoneella järjestämästä hyväntekeväisyyskonsertista, jonka
kokoonkutsujana oli Vaasasta Kokkolaan ”paluumuuttanut” Anssi Räikkönen.
Konsertin tuotto lahjoitettiin nuorisopsykiatrialle.

A

sia jäi elämään muusikoiden keskuudessa ja mietittiin yhteistyöelimen perustamista, joka järjestäisi jatkossakin musiikki- ja tanssitapahtumia. 2009 keväällä perustettiin
sitten Kokkolan Ääniaallot ry niminen kevyen musiikin yhdistys ajatuksena tarjota
kokkolalaista musiikkia kokkolalaisille.
Ensimmäinen musiikkitapahtuma järjestettiin October Dance nimellä ja siitä saatujen hyvien kokemusten kannustamana
on järjestetty keväisin April Dance- ja syksyisin October Dance- tapahtumat vuosittain. 2010 yhdistys vuokrasi harjoitustilaa
orkestereiden käyttöön.
Yhdistys oli voimakkaasti kehittämässä
toimintamallia, jossa mahdollistetaan soittaminen ja esiintyminen ilman aikaisempaa kokemusta mallina Vaasassa jo vuosia
toiminut Gubbrockarna. Yhteistyökump-

paniksi löytyi Kokkolan Työväenopisto ja
sieltä musiikinopettaja Kenneth Ågren vetämään esiintyjiä joilla ei ollut aikaisempaa
orkesteritaustaa, mutta sitäkin suurempi
halu olla bandissa mukana. Toiminta alkoi
vuonna 2010 syksyllä. Tänä päivänä orkesteri tunnetaan nimellä Kokkola Rockers käsittäen n. 25 soittajaa ja laulajaa.
Vuoden 2011 helmikuussa järjestettiin
ensimmäisen kerran tapahtuma 60-luvun
rautalankateemalla nimeltään Helmi Happening.
Yhdistys on ollut 2012 mukana kehittämässä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa yhteistyössä Tule ja puserra kiertuetta, jonka
tarkoituksena on elvyttää tanssilavaperinnettä nuorisoseurojen ja kylätoimikuntien
kanssa Keski-Pohjanmaalla.
Yhdistyksen tarkoituksena on olla mukana monipuolisesti ja laajasti eri musiikin

aloilla, josta syntyi idea olla yhteydessä
Kokkolan Lauluveikkoihin kuultuaan että
he olivat suunnittelemassa kevätkonserttiin 2013 60-luvun musiikin teemaa. Silloin
perustettiin Kokkolan Ääniaaltojen hausbandi ensiesiityminen on Lauluveikkojen
kevätkonsertissa yhdessä kuoron kanssa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
ja tukea jäsentensä musiikkiharrastusta
sekä vaalia ja ylläpitää eri vuosikymmenten populääri- ja jazzmusiikin perinnettä
niin soiton, kuuntelun kuin tanssin merkeissä, toteaa puheenjohtaja Anssi Räikkönen lopuksi ja toivottaa sankoin joukoin ihmiset kuuntelemaan ehkä vähän
erilaista mutta mielenkiintoista Kokkolan Lauluveikkojen kevätkonserttia Snellmansalille la 27.4.2013.
ANSSI RÄIKKÖNEN

Lauluveikkojen harjoituksiin ilmestyi kevätkauden alkaessa ennen näkemätön kasvo. Muutaman tiistai-illan ja viikonloppuleirin jälkeen selvisi, että miehessähän palaa intohimo
mieskuorolauluun. Yhteistyömme ja alla olevan perusteella
taiteilijasielu, selvästi kuoronjohtaja-ainesta. Hänestä tulemme vielä kuulemaan!
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Miikka Immonen, 23 vuotta, naimaton, paljasjalkainen
lounaissuomalainen Mynämäeltä.
Mikä toi miehen Kokkolaan ja milloin?
Pääsin ammattikorkeakoulun täydennyshakujen kautta Centria Ammattikorkeakoulun Muusikon koulutusohjelmaan vuonna 2013. Eli ihan just.
Rehellinen mielipiteesi Kokkolasta?
Kokkola on kaukana eteläisen Suomen trooppisesta, vilkkaasta ja paikoitellen ylimielisestä ilmapiiristä. Kokkola on hiljainen
mutta kärkäs, aggressiivinen mutta rakastava, sisäänpäin kääntynyt mutta luotettava.
Harrastuksesi?
Olen yksi kolmesta perustajajäsenestä ’Sataman Lokit
Production’:ssa, joka valmistaa noin yhden lyhytelokuvan vuodessa. Niissä kuvissa pyörin ohjaajana, näyttelijänä, kuva-assistenttina ja ikuisena ”+1”-henkilönä.
Suhteesi Lauluveikkoihin?
Centriassa laulunopettajani Heli Uusimäki jäi äitiyslomalle, ja
ehdotti minua toiseksi Lauluveikkojen johtajaksi mieskuorolaulutaustani vuoksi. Tai siitä huolimatta, ken näistä aivoituksista aina ottaa selvää.

Back to 60’s harjoitukset.
Mari Sillanpää johtaa,
valitettavasti koko kuoro
ei mahtunut kuviin
mukaan. Ääniaaltojen
“Hausbandi” säestää.
Soittajat vasemmalta.
Timo Kamsula, kitara,
Erik Wikström, rummut ja
Håkan Rintala, kitara ja
koskettimet. Bändikuvasta
puuttuvat Stig-Ole Nyman,
bassokitara, sekä Kari
Varjonen ja Seppo Harju,
jotka laulavat kuorossa.

Onko mieskuorolaulu nuoren miehen hommaa – oikeesti?
Jos jonkun. Itse aloitin sekakuorossa, siirryin toiseen sekakuoroon ja päädyin mieskuoroon. Yhtenä merkittävämpänä tehtävänäni maailmassa tulee olemaan miehien rekrytointi kuorolaulun tielle. Varsinkin Suomessa. Suomi on kylmä, pimeä
ja hiljainen 10 kk vuodesta ja loput 2 kuukautta sataa vettä.
Tähän maahan mahtuu huutoa, laulua ja huutolaulua, ja jos
nuorimies sitä ei toteuta, sitä ei toteuta kukaan. Lisäksi jatkuvasti muuttuvassa maailmassa aikuistumiseen liittyvät riitit ja rituaalit ovat vähenemässä uskomatonta vauhtia ja nuoret miehet tarvitsevat uskoa ja kokeneiden opetuksia tulevaan. Vain mies voi miestä opettaa maailman alati muuttuvissa tuulissa, ja paras tapa opettaa on laulaa merkittävimmistä
elämän osa-alueista: 1)keväästä 2)kotimaasta 3)naisista ja 4)
viinasta. Kuorolaulu on maailman eheyttävin tekijä sielun ja
mielen korjauksessa. Joka muuta väittää, harrastaa todennäköisesti vain vatsahaavaa ja hirttäytymistä.
Mikä sinusta tulee isona?
Mää mihinkään muutu. Tosin huomasin yhdestä kuvasta, että alan kaljuuntua. Todennäköisesti kolmekymppisenä olen
kalju. Silloin viimeistään kasvatan rintaan ulottuvan raamattuparran ja alan kirjoittaa romaania suomalaisista. Kulttuurin
ja politiikan parissa tulen työskentelemään koko ikäni. Tarkoitukseni on kerätä ympärilleni ihmisiä, joiden seurassa en tunne oloani yksinäiseksi.
Terveisesi 85 v juhlaansa viettäville Lauluveikoille
Missä jatkot?
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Kokkolan Naislaulajat

Kokkolan Naislaulajien kevättervehdys
Kokkolan Naislaulajien vuosi on ollut tapahtumarikas ja työntäyteinen.

I

lmassa on myös uusia tuulia. Vuotta on leimannut
Kokkolan Naislaulajien valinta ”Vuoden Kuoroksi
2011” viime keväänä valtakunnallisilla Naiskuoropäivillä Rovaniemellä.
Vuoden Kuoron velvollisuuksiin kuuluu esittää konsertti seuraavilla naiskuoropäivillä. Tänä vuonna päivät järjestettiin Imatralla 15.-16.3., jonne
Kokkolan Naislaulajat yhdessä taiteellisen johtajansa Maria Kesäniemen ja ohjaaja Sari Pasasen kanssa olivat valmistaneet kuoroesityksen ”Pinnalla – kuorospektaakkeli siitä,
mistä naiset oikeasti puhuvat”.
Esitys on koostettu kuorolaisten kirjoituksista ja kokemuksista sekä vanhoista ja uusista, joistakin julkaisemattomistakin, naiskuorokappaleista.
Konsertin muoto on perinteisestä poikkeava, sillä mukana
on teatteria sekä videokuvaa.
Koko prosessi on ollut vaativa
mutta antoisa ja inspiroiva.

Mitä muuta Kokkolan
Naislaulajille kuuluu?
Vielä on muistissa viime vuoden
perinteinen vappukonserttti
Tullipakkahuoneella, jossa esiintyi kanssamme Voice of Finland
-finalisti Jesse Kaikuranta. Sali

oli ääriään myöten täynnä, johtuiko sitten tähtivieraasta vaiko
tasokkaasta kuorosta.
Syyskuussa 2012 Kokkolan
Naislaulajat osallistui Ylläs Acappellas -tapahtumaan. Festivaalin
puitteissa Pyhän Laurin kappelissa kuoro esitti kiitellyn ja koskettavan Ruuhkavuodet-teoksen, jonka kuoro on levyttänyt 30-vuotisjuhlansa kunniaksi. Ruuhkavuodet-teos on osaksi puhuttu ja osaksi laulettu hengellinen teos, joka pureutuu
naisten syvimpiin tuntoihin elämän ruuhkavuosissa.
Reissun jälkeen alettiin jo valmistautua tulevaan adventtikonserttikiertueeseen yhdessä Kokkolan Lauluveikkojen kanssa.
Adventtikonsertti ”Joulun lahja”
esitettiin 1. joulukuuta Kokkolan
kirkossa, minkä jälkeen vietettiin
pikkujoulut yhdessä Lauluveikkojen kanssa. Adventtikonsertti
pidettiin myös Pietarsaaren ja Ullavan kirkoissa.
Keväällä alkoi sitten kova harjoittelu Vuoden Kuoron konserttia varten. Alkuvuonna olikin
laululeirejä, ekstraharjoituksia
ja läpimenoja näyttelijöiden sekä taustabändin kontrabasistin
ja rumpalin kanssa. Imatran konsertti meni hyvin, joskin hieman
haikeissa tunnelmissa. Tiedossamme nimittäin oli, että tämä

Kokkolan Naislaulajat Ylläksen maisemissa.
oli viimeinen reissu, jonka teimme upean kuoronjohtajamme
Maria Kesäniemen kanssa. Maria on siirtymässä syksyllä uusiin
haasteisiin ja Naislaulajat ovat
uuden kuoronjohtajan valinnan edessä. Luovumme Mariasta pitkin hampain, sillä niin taitavasti ja inspiroivasti hän on luotsannut meitä sille tasolle, missä
nyt olemme. Keväällä tapahtui
myös toinen iso muutos, kun pu-

heenjohtajamme Marjo Nurmio
ilmoitti luopuvansa tehtävästään. Uutena puheenjohtana jatkaa allekirjoittanut tuntien astuneensa todella suuriin saappaisiin; niin taitavasti ja aktiivisesti
Marjo on hoitanut tehtävänsä.
Kokkolan Naislaulajat ovat
siis uuden edessä. Tänä keväänä
on vielä kaksi konserttia Maria
Kesäniemen johtamana. Pinnalla-spektaakkelia oli kovasti ky-

Pettääkö
pumppu?
Pettääkö
Pettääkö
pumppu?
pumppu?

selty Kokkolaan ja esitys päätettiinkin pitää perinteisen vappukonsertin paikalla 30.4. Vanhalla
Tullipakkahuoneella klo 19. Vielä ehtii toivottaa kaikki lukijat
tervetulleiksi erilaiseen naiskuorokonserttiin!
Kevätkauden viimeinen konsertti pidetään Toholammilla
lauantaina 18.5. Konsertin nimi on ”Poutaa!” ja vierailevana
tähtiartistina on tällä kertaa to-

holampilainen sopraano Annami Hylkilä. Lukijat ovat sydämelliseti tervetulleita sinnekin!
Nähdään musiikin merkeissä!
Toivoo,
SALLA KLEMOLA
Kokkolan Naislaulajat ry:n
puheenjohtaja
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Yrityspalvelut | 0393 933 933 | yrityspalvelut@anvia.fi | www.anvia.fi
I T- R AT K A I S U T Y R I T Y K S I L L E .

Yrityspalvelut | 0393 933 933 | yrityspalvelut@anvia.fi | www.anvia.fi
Yrityspalvelut
| 0393 933 933 | yrityspalvelut@anvia.fi | www.anvia.fi
I T- R AT K A I S U T Y R I T Y K S I L L E .
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Onko palvelimesi vanha ja kaatuileva?
Pyörivätkö ohjelmat kunnolla?
Entä kuka huolehtii ylläpidosta ja
tietoturvasta?
Onko palvelimesi vanha ja kaatuileva?
Onko palvelimesi vanha ja kaatuileva?
Pyörivätkö ohjelmat kunnolla?
Pyörivätkö
ohjelmat kunnolla?
Anvia
Virtuaalipalvelimesta
saat
Entä kuka huolehtii ylläpidosta ja
Entä kuka huolehtii
ylläpidosta
ja
yritykselle
sydämen,
joka
ei
pätki
tietoturvasta?
tietoturvasta?
tai
petä. Sen kunnosta huolehtivat
Anvia Virtuaalipalvelimesta
asiantuntijamme
– sinä voit saat
keskittyä
Anvia
Virtuaalipalvelimesta
yritykselle
sydämen, joka eisaat
pätki
bisneksen
tekemiseen.
yritykselle
sydämen,
ei pätki
tai petä. Sen
kunnostajoka
huolehtivat
tai
petä.
Sen kunnosta
Katso
tarjouksemme:
asiantuntijamme
– sinähuolehtivat
voit keskittyä
asiantuntijamme
–
sinä voit keskittyä
www.anvia.fi/virtuaalipalvelin
bisneksen tekemiseen.
bisneksen tekemiseen.
Katso tarjouksemme:
Katso
tarjouksemme:
www.anvia.fi/virtuaalipalvelin
www.anvia.fi/virtuaalipalvelin
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Jos harrastetilat eivät kotona riitä, tässä lääkettä vaivaan, valitkaa siitä!
ENNAKKOMARKKINOINNISSA UUSI VENEHALLI
”BOATHOUSE KIINTEISTÖ OY”
Lahdenperään, Rantatien varteen rakennetaan venepaikat kahteen halliin, yhteensä n. 29 veneelle. Rakentaminen
aloitetaan kesällä 2013. Arvioitu valmistuminen syksyllä 2013, joten saat veneesi suojaan jo ensi talveksi! Kaupungin
veneenlaskupaikalle n. 500 m.
• Ulkovuori profiilipeltiä, puurunko
• Hallin ovet profiilipeltiä, lukittavat ovet
• Ovien ja hallin sisäkorkeus 5 m
• Lattiat asfalttia
• Jokaisella venepaikalla oma sähkömittari

Kaksi kokoa:
4 x 15 m Mh. 16.500 €
5 x 15 m Mh. 20.625 €
Varaa pian omasi, lähes puolet on jo varattu!
Tiedustelut: Jari Peltoniemi, 050 411 0024

VARASTOHOTELLI 2 ON NYT VALMIS!
Akselitie 9, Kokkola. Laadukkaat, kivirakenteiset varastointiin ja pienyritystoimintaan soveltuvat
varastot/teollisuushallit Topparinmäellä.
• turvallinen, laadukas kivirakenne
• Mastertop –pinnoitetut lattiat
• käyntiovelliset nosto-ovet 3,00 x 3,20 m
•k
 ylmä ja lämmin vesi, sekä viemäröinti
(omat mittarit)
• lattiasähkölämmitys (omat mittarit)
• hallin sisäkorkeus 3,70 m
• leveät piha-alueet asfaltoitu
• tilat 41,1 m², 82,2 m², 123,3 m², 164,4 m²
• kysy myös vuokrausta

Enää pari jäljellä!
41,1 m²		
Mh. 47.000 €
82,2 m² (läpiajohalli)
Mh. 94.000 €
Akselitie 9, Kokkola
Tiedustelut: Jari Peltoniemi, 050 411 0024

ASUNTOLANDIA OY LKV JA LAAKSOJEN ASUNTOLANDIA OY LKV
MIKÄLI HALUAT PÄÄSTÄ ASUNNOSTASI NOPEASTI JA VAIVATTOMASTI
EROON, ANNA SE MEIDÄN HUOLEKSEMME. ME VÄLITÄMME. AKTIIVISESTI.
Kysy nopean kaupan toimeksiantoamme.
Mitä kauemmin myymme, sitä
pienempi palkkio!
Pitkänsillankatu 21, 67100 Kokkola
www.asuntolandia.fi

Mikko Peltoniemi, 0400 564 214

Jari Peltoniemi, 050 411 0024
Marko Ruotsala, 044 776 9303
Jukka Flinck, 044 512 5111
betjäning även på svenska

Lesti- ja Kalajokilaakso:
Marko Kallio, 044 201 7173
Haapavesi:
Anri Mäkinen, 050 302 7263
Seppo Hotakainen, virkavapaalla

Normaali välityspalkkiomme on kiinteä palkkio, esim. huoneiston 130.000 €:n velattomasta myyntihinnasta 5.000 € (sis. Alv 24%), tai kiinteistön 180.000 €:n velattomasta myyntihinnasta 6.000 € (sis. ALV 24%).
Minimipalkkio on 2700 € sis. alv 24%. Hinnat eivät sisällä asiakirjakuluja. Täydelliseen hinnastoomme voit tutustua kotisivuillamme www.asuntolandia.fi .
Asuntolandian suullinen arvio on aina ilmainen!

Kokkolan Nuorisokuoro & Co. Tanssii torvien kanssa!
Kokkolan musiikkielämää jo reilut 30 vuotta rikastuttaneen Kokkolan Nuorisokuoron
kuluva kevät on pyörinyt monipuolisen ohjelmiston ympärillä.

K

eskiviikkoillan harjoitukset
keräävät viikoittain noin kaksikymmentäviisi 12-22 vuotiasta tyttöä tavoitteellisen ja
palkitsevan harrastuksen pariin, lähes
kolmeksi tunniksi kerrallaan. Kuoroa
on syksystä 2009 asti johtanut KeskiPohjanmaan konservatorion pop/jazz
-laulunopettaja, musiikkipedagogi
Maria Kesäniemi.
Kokkolan Nuorisokuoron kevätkausi alkoi perinteisellä Loppiaiskonsertilla Kokkolan kirkossa, jossa kuoro tulkitsi joulun suurinta sanomaa
tavoitteenaan jättää kuulijoiden sydämiin Joulu joka päiväksi. Pääsiäisen jälkeisenä viikonloppuna Nuorisokuoro sai vieraakseen Vaasan Ylioppilaskuoron johtajanaan Juri Kadar.
Yhdessä kuorot konsertoivat ensin
lauantai-iltana Kokkolassa, Konservatorion salissa ja sunnuntaina Vaasan
kaupungintalon kamarimusiikkisalissa. Konserteissa Nuorisokuoro lauloi rakkaudesta ja sen haasteista sekä raotti uuden kuoromusiikin verhoa kietoen kuulijansa monisävyisiin
äänimaisemiin Annika Fuhrmannin
säveltämän Kolme laulua naisäänille -sävelillä. Teoksen Lemmennosto,
Täss' on tyttö ja Onpa tietty tietyssäni -osat saivat kuorolaiset hetkittäin
nauraa räkättämään, huokailemaan
ja huohottamaan sekä ilkkumaan kilpamorsioita.

Kokkolan Nuorisokuoro ja Vaasan Ylioppilaskuoro irroitteli
yhteiskonsertissaan Vaasan kaupungintalon kamarimusiikkisalissa. Afrikkalaiseen tunnelmaan pääsemiseksi kuorolaiset
heittivät kengät pois ja hakivat tuntumaa rytmiin paljain jaloin.
Rytmiä tahditti Maria Kesäniemi. Kuva: Asko Martikainen
Ennen kuin viimeiset lumikokkareet ovat edes ehtineet sulaa kengän
pohjista räntäsateessa tehdyn Vaasan
reissun jälkeen, Nuorisokuoro suuntaa
jo katseet kohti Länsipuiston lavaa ja
koulujen kesälomien aloitusiltaa. Länsipuiston herttainen lava repeilee liitoksissaan, kun tilaisuutta varta vasten laajennetulle lavalle nousee n. 100
hengen esiintyjäkaarti! Kokkolan Kulttuuritoimen järjestämässä School's
out! -tapahtumassa 1.6.2013 klo 19
voimansa yhdistävät Nuorisokuoron

lisäksi Kokkolan nuorisosoittokunta,
Estraditaiteen koulu sekä Kokkolan
seudun opiston tanssijat.
Muhkean kokoinen esiintyjäjoukko esittää Tanssii torvien kanssa -konsertissa kunnon kavalkadin unohtumattomia ja svengaavia musikaali- ja
pop/rock-sävelmiä. Ohjelmistoon on
valikoitunut hittejä mm. musikaaleista Hair, The Blues Brothers ja Fame. Kesäloman alkamisjuhlintaan soveltuvat
myös hittikappaleita suosikkiartisteilta ja -bändeiltä kuten Michael Jack-

son ja Abba. Ilmoille kajahtaa myös
Suomen toistaiseksi ainoa Euroviisujen voittokappale Hard rock hallelujah. Musiikki-iloittelun kapellimestarina toimii Kaisa Ekdahl.
Kevään ääniä lehden lukijoille terveisensä lähettää myös Nuorisokuoron siipien suojassa syksyllä 2009 toimintansa aloittanut KNK Juniorikuoro, jonka ensimmäinen oma konsertti kuullaan tänä keväänä. Juniorikuorolaiset, parikymmentä noin kymmenenvuotiasta tyttöä, laulavat kevään

kunniaksi tuttuja lastenlaulusuosikkeja maustettuina maukkailla rytmeillä Konservatorion pienessä salissa ke
22.5. klo 17. Mukaan ohjelmistoon
mahtuu myös rytmejä ja lauluja Afrikan mantereelta sekä aivan hiljattain
julkaistuja perheen pienimpien korvia
helliviä kappaleita.
MARIA KESÄNIEMI
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Pohjola on Leijonien pääyhteistyökumppani.

Tätä korttia kelpaa kaivella lompakosta niin ennen kuin jälkeenkin pelin! Älä jää paitsioon
vaan toimi heti, sillä Leijona-kuva on saatavilla vain rajoitetun ajan. Lue kortista ja siihen
liittyvistä eduista osoitteesta op.fi/leijonat
Leijonakorttikuva saatavilla 1.3.–30.6.2013 OP-Visa Electroniin ja OP-Visa-yhdistelmäkorttiin (rajoitettu erä).
Kuvan vaihdosta peritään Osuuspankin hinnaston mukainen maksu.

ONICA MINOLTA

Yrittäjän erinomainen valinta -

KONICA MINOLTA
Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset

Konica Minoltan ympäristöystävälliset ja palkitut bizhub-väri- ja mustavalkomonitoimilaitteet ovat
kustannustehokkaita ja energiaa säästäviä toimistojärjestelmiä.
Tervetuloa tutustumaan uusiin mustavalko- ja värilaitemalleihin sekä Konica Minoltan tulostussovelluksiin
liikkeissämme Kokkolassa tai Pietarsaaressa - näytämme konkreettisin esimerkein miten tulostuksenhallintaratkaisut
auttavat tehostamaan työnkulkuja - Konica Minoltan Optimized Print Services (OPS) -palvelukokonaisuus on tästä
erinomainen esimerkki:
OPS-palvelukokonaisuus mahdollistaa yksinkertaisen ja selkeän
rajapinnan tulostusympäristön jatkuvaa kehittämistä varten. Kerromme kuinka
tulostamisen- ja asiakirjakustannusten hallinta saadaan toimimaan sujuvasti
sekä miten kustannuksia voidaan alentaa 20-30 %.

Myynti ja lisätiedot:

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy
Tuomo Lahti
Timo Kuivanto
Kenneth From

0400 667 593
040 550 5793
040 527 7315

