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Kuorot kunnan 
yhteistyökumppanina

Keski-Pohjanmaan 
maakuntajuhlavuosi

Kuusi vuosikymmentä      
pohjoismaisilla päivillä

Juhlavuosi 
lehdelläkin!
Oleellinen osa Kokkolan Lauluveikkojen 
toimintaa on ollut jo 70 vuoden ajan 
oman julkaisun toimittaminen.

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

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

harjoitusolot ammattijohtajien opastuksella ja loistavan Lauluveikkohengen.

Tee nyt päätös, jota et kadu. Ota yhteys tuttuun lauluveikkoon 

tai yhteyshenkilöihimme:

Kuoronjohtajat Mari Sillanpää 040 533 4475

 Heli Uusimäki 040 516 8333

Sihteerit Asko Syrjälä 050 502 3796

 Antti Leskelä 050 308 8188

Mies, kuoroon!
2 x 85

JOHTAA: MARI SILLANPÄÄ. HELI UUSIMÄKI, ERKKI KESKINEN

RAKKAIMMAT 
MIESKUOROLAULUT

LA 3.5.2014 SNELLMAN-SALI KOKKOLA KLO 19.00

KOKKOLAN LAULUVEIKOT
OTTOPOJAT & SENIORIT, SOLISTI JOUNI NIKULA

LIPUT ENNAKKOON 15€ OVELTA 20€
ENNAKKOLIPUT:

myynti@kokkolanlauluveikot.fi
tai suoraan Lauluveikoilta
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K 
uoron taiteellisen johtajan tehtävässä yksi haastavimmista 
ja työläimmistä vaiheista on sopivan ohjelmiston 
etsiminen.  Mennyt vuosi toi tähän nuottisavottaan 
uudenlaista näkökulmaa.  Kokkolan Lauluveikot 
osallistuivat reilu vuosi sitten Suomen Mieskuoroliiton 

Talvipäiville.  Tapahtuma huipentui Helsingin Musiikkitalolla 
konserttiin, jossa teemana oli Rakkaimmat mieskuorolaulut 
ja esiintyjinä Suomen huippukuorot.  Upeasta kokemuksesta 
innostuneina päätimme jatkaa samalla linjalla ja kartoitimme kyselyin, 
mitä ovat Lauluveikkojen rakkaimmat mieskuorolaulut.  Käytimme 
apuna myös arkistoja ja vanhoja konserttiohjelmia. Lopputulos 
kuullaan Snellman –salissa lauantaina 3.5. 

Kaikkea ei tietenkään voi paljastaa, mutta voimmepa kertoa, että 
esimerkiksi uskomattoman komea ja vaikuttava Toivo Kuulan säveltämä 
Nuijamiesten marssi palaa toistakymmentä vuotta kestäneeltä tauolta.  
Se on sitä ennen kuulunut kuoron kevätkonsertteihin vuodesta 1928. 
Comebackin tekee myös Sjöfararen vid milan, joka on Selim Palmgrenin 
käsialaa. Mieskuorokulttuurin kuuluu tietenkin serenadit ja tähän 
konserttiin on valikoitunut sekä vanhempia että uudempia helmiä.  Näissä 
Lauluveikkojen eteen nousee tenori Jouni Nikula ja voimme jo tässä 
vaiheessa suositella varaamaan nessuja käsilaukkuihin!

Ottopoikien historia on huomattavasti lyhyempi kuin pääkuoron, 
mutta rakkaimmat laulut oli sieltäkin helppo löytää. Luvassa on 
tunnelmointia ja tuuletusta Ottopoika –tyyliin. 

Lyhyt mutta komea historia on Lauluveikkojen omalla KAJO –
kvartetilla, joka tekee kevätkonserttidebyyttinsä tässä konsertissa.

Lauluveikkoveljet kokeneemmasta päästä eli Seniorikuoro saa 
kunnian aloittaa oman osuutensa heti Laulajain tervehdyksen 
jälkeen, joka muuten on kuultu kaiketi jokaisessa kevätkonsertissa.

Suurkuoroa kuullaan enemmänkin ja luvassa on myös yllätyksiä…
Me johtajat iloitsemme saadessamme työskennellä näin 

monipuolisen mieskuoromusiikin parissa. Konsertista löytyy jokaiselle 
laulajalle ”se oma lemppari”, ehkäpä myös joku ei niin itselle mieluinen, 
mutta työtä on silti tehty suurella sydämellä joka laulun parissa. 

Toivomme, että Sinäkin löydät oman Rakkaimman 
mieskuorolaulun konsertissamme!

   MARI SILLANPÄÄ JA HELI UUSIMÄKI
Taiteelliset johtajat 

Kuoronjohtajat kutsuvat 
konserttiin

Nykyajan ihmisen elämä koostuu työstä, omas-

ta ajasta ja nukkumisesta. Työn kautta hankim-

me elantomme ja nukkumalla palaudumme hen-

kisesti ja fyysisesti. Työolo-

jen kehittyessä nämä kaksi 

elementtiä elämässa alkavat 

olla melko vakioita ihmis-

ten kesken, yhdessä niihin 

kuluu noin kaksi kolmas-

osaa ajastamme. Kolman-

nen kolmanneksen, oman 

ajan, jota myös vapaa-ajak-

si kutsutaan, käyttö vaihte-

lee ihmisten kesken eniten. 

Tämän ajan käyttöön vai-

kuttaa luonnollisesti jokai-

sen oma elämäntilanne: Pienten lasten perhees-

sa ajasta suuri osa kuluu päivittäisten arkisten asi-

oiden hoitamiseen ja vähän isompien lasten per-

heissä usein lasten harrastuksiin liittyviin asioihin. 

Mutta lasten kasvettua tämän ajan käyttö antaa 

entistä enemmän mahdollisuuksia omien valin-

tojen tekemiseen.

Tutkimuksiin perustuen tiedämme, että oman 

ajan käytöllä on ratkaiseva merkitys ihmisen ter-

veyden, elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta. Ter-

veellinen ravinto, riittävä liikunta ja haitta-ainei-

den välttäminen pitävät terveempänä. Mutta vä-

hintään yhtä tärkeä merkitys on elämää rakenta-

villa harrastuksilla. Säännöllinen, kiinnostava har-

rastus yhdessä samanhenkisten 

ihmisten kanssa lisää terveyttä ja 

hyvinvointia. Ja on myös todet-

tu, että kuorolaulu kaikista yksit-

täisistä harrastuksista vaikuttaa 

kaikkein myönteisimmin tervey-

teen ja hyvinvointiin.

Kokkolan Lauluveikot on vart-

tuneeseen yli 85 vuoden ikään 

entineenä yksi Keski-Pohjan-

maan monista kuoroista. Yhdes-

sä laulamisesta kiinnostunut 

mies olet tervetullut joukkoom-

me laulamaan, viihtymään ja virkistymään.

Tämä Kevään Ääniä on Kokkolan Lauluveikko-

jen perinteisesti keväällä ilmestyvä lehti. Lehti on 

paitsi Lauluveikkojen kaikkien kuorolaulua ja mu-

siikkia harrastavien yhteinen julkaisu.

Kiitän kaikkia laulajaveljiä ja yhteistyökumppa-

neita kuluneesta vuodesta! Samalla toivotan luki-

jat tervetulleeksi kevätkonserttiimme 3.5.

  HANNU PAJUNPÄÄ
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JULKAISIJA
Kokkolan Lauluveikot ry
www.kokkolanlauluveikot.fi

TOIMITUSKUNTA
Hannu Pajunpää
Antti Leskelä
Asko Syrjälä
Jari Kotilainen

PAINOSMÄÄRÄ
20 500 kpl

TAITTO
Oy Fristyle Ab

PAINOPAIKKA
Botnia Print

LEHDEN JAKELU
Kokkolan Jakelu Oy

JAKELUALUE
Jaetaan jokaiseen kotiin
Suur-Kokkolan alueella

Kevään 

Ääniä
KUOROALAN LEHTI 
70. VUOSIKERTA

Kokkolalainen tenori Jouni 
Nikula esiintyy ensimmäistä 
kertaa Lauluveikkojen solistina. 
Hän on opiskellut klassista 
laulua muun muassa tenori 
Lasse Penttisen ja sopraano 
Annika Myllärin kanssa 
sekä tehnyt oopperarooleja 
Kokkola-operan tuotannoissa 
Taikahuilu, La verità in 
cimento, Drei Wasserspiele 
ja Pieni nokipoika. Hänet 
tunnetaan myös useista 
kevyen musiikin puolen 
kokoonpanoistaan. 
Ammatiltaan Nikula on 
toimittaja.
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Ääniä hyvinvoinnille

– Kuorot kunnan     
yhteistyökumppanina

Hyvinvointia musiikista
Kunnan perustehtävänä on kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja tuotantokyvyn turvaa-
minen. Hyvinvoiva kuntalainen vahvis-
taa kotikuntansakin hyvinvointia ja me-
nestymisen mahdollisuuksia. Kunnilla on-
kin jatkuvasti käynnissä pohdinta siitä, 
miten kuntalaisten hyvinvoinnin ja kun-
nan menestyksen välinen yhteys saatai-
siin pysymään myönteisenä mahdollisim-
man tehokkaasti. Oman vastuunsa tässä 
hyvinvoinnin kehittämisessä on kunnan 
kulttuuritoimella, joka kehittämistyössään 
turvautuu kunnassa toimiviin kulttuurilai-
toksiin ja -järjestöihin sekä taiteilijoihin. 

2000-luku on kiihdyttänyt taiteen ja 
muun kulttuurin hyvinvointivaikutuk-
siin liittyvää keskustelua koko läntises-
sä maailmassa. Jos 1990-luvulla van-
nottiin kulttuurin taloudellisten hyöty-
jen nimeen, on 2000-luvun alku yhtä sel-
västi sosiaalisen pääoman ja taiteen hy-
vinvointivaikutusten löytämisen aikaa. 
Saamme lukea terveyttä ja terveydenhoi-
toa käsittelevistä asiantuntija-artikkeleis-
ta, kuinka ”kuoro tuottaa hyvinvointia ja 
terveyttä” tai kuinka ”kuorolaisten sydä-
met sykkivät samaan tahtiin”. Paitsi, et-
tä artikkelit käsittelevät musiikin tekemi-
sen hoitavia merkityksiä vaikkapa terapi-
assa, saamme lukea todistuksia myös sii-
tä, kuinka musiikin kuuntelijat saavat ter-
veyshyötyjä siitä, että antautuvat musii-
kin hoidettaviksi. 

Musiikki hyvinvointitekijänä 
Kokkolan kaupungissa
Kokkolan kaupunki on tehnyt yhteistyö-
tä paikallisten kuorojen kanssa jo vuosi-
kymmeniä ennen ensimmäisten kulttuu-
rireseptien kirjoittamista lääkärien vas-
taanotoilla. Esimerkiksi Kokkolan Laulu-
veikoissa on perinteisesti ollut vankka 
lääkäri-edustus, joten keskustelu laulun 
tervehdyttävästä voimasta on tuskin tuo-
nut mitään suuria ahaa-elämyksiä kuoro-
laisille. Aktiivisia kuoroja kaupungin alu-
eella toimii noin 15, minkä lisäksi äänes-
sä on lukuisia pienempiä lauluryhmiä tai 
kuorojen alaosastoja. Aktiivisesti kuorois-
sa tai lauluryhmissä toimivien kokkola-
laisten määrä nousee satoihin. 

Ja jos kaikki ei aina laulakaan, niin hy-
vinvointia se on laulun kuunteleminen-
kin. Kuorokonsertteja tai vastaavia laulu-
ryhmien esiintymisiä Kokkolassa on vuo-
sittain kymmeniä. Voidaankin arvioida, et-
tä lauluesityksiä kuuluu jossain päin kau-
punkia viikoittain. Ja yhteistyössä kuoro-
jen sekä muiden musiikkiryhmien kans-

sa kaupungin kulttuuripalvelut tarjoavat 
musiikkielämyksiä myös vanhusten pal-
velutaloissa ja muissa hoitoyksiköissä, joi-
den asukkaat eivät kykene itse lähtemään 
konsertteihin. Vuonna 2013 tällaisia kon-
serttivierailuja eri laitoksiin tehtiin kau-
pungissa yhteensä 135 kappaletta.

Järjestötoiminnan merkitys kunnan 
kulttuuripalvelujen tuottajana ja kunta-
laisten hyvinvoinnin lähteenä on korvaa-
maton. Ilman järjestöjen ja harrastajien 
vapaaehtoista panosta kulttuuriin olisi 
kaupunkimme kovasti nykyistä köyhem-
pi ja masentavampi paikka. Toivonkin, et-
tä musiikin harrastajat, laulajat ja soitta-
jat, jaksavat pitää yllä harrastustaan, ke-
hittää toimintansa laatua ja pitää yllä pal-
velukykyään juuri näinä taloudellises-
ti niukkoina aikoina, jolloin musiikin elä-
vöittävälle voimalle on eniten kysyntää.

  SAMPO PURONTAUS
Kulttuuritoimenjohtaja
Kokkolan kaupunki

Bonusta jopa 5%

prisma.fi
Tykkää KPO:sta
Facebookissa
facebook/OsuuskauppaKPO.com

Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä: 0,0835€/puhelu + 0,06€/min.
Soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä: 0,0835€/puhelu + 0,17€/min

Avoinna: ma–pe 9-21, la 9-18, su 12-18
Prisma Kokkola, puh. 020 780 7400

www.kecklund.com

APTEEKKI

Päivi 
Haukilahti

palvelumyyjä

Sinikka 
Rauhala

palvelumyyjä, 
APV1

Jonna Sario
pankinjohtaja

Marko 
Lehtonen  
sijoitus-

asiantuntija           

Juho 
Hinkkanen 

pankkilakimies

Heli
Manninen 
kassatoimi-

henkilö

POP Pankista löydät nykyaikaiset ja monipuoliset
pankkipalvelut sekä Suomen parhaat asiakaspalvelijat. 

Haluatko
Suomen parasta 
pankkipalvelua?

www.poppankki.fi/kyronmaa

Tervetuloa tutustumaan - Se on POP!

Tyytyväisimmät asiakkaat • Parasta asiakaspalvelua • Uskollisim
mat as
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Sampo Purontaus

Ilman järjestöjen 

ja harrastajien 

vapaaehtoista 

panosta kulttuuriin 

olisi kaupunkimme 

kovasti nykyistä 

köyhempi ja 

masentavampi 

paikka.

Isokatu 14 B (käynti Torikadulta)
67100 Kokkola
ma-to 10.00–16.30
pe  10.00–15.00

myynti@asuntogallerialkv.fi
puh. 040 738 5402 

Luotettavaa 
kiinteistönvälitystä 

ammattitaidolla jo vuodesta 1984
Irma Kemppainen, LKV

KOKKOLAN LUKKO
Rantakatu 12

p. 06-822 3372
info@kokkolanlukko.fi 
www.kokkolanlukko.fi 
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J
uhlalehteen koot-
tiin kirjoituksia niin 
teollisuusoloista, 
kirjallisuusharras-
tuksesta, postinku-
lusta kuin osuus-
toiminnasta. Pääsi-

pä nimimerkki nuoren miehen 
talous jakamaan rivi-ilmoituk-
sissa pyyntönsä löytää vaati-
maton ja ruuanlaitossa taitava 
palvelijatar. Voisi luulla, että ke-
säisten juhlallisuuksien jälkeen 
maakuntajuhlanumero 1925 
oli täyttänyt moninaisen tarkoi-
tuksensa, mutta toisin kävi.   

Ollessani töissä Keski-Poh-
janmaan maakuntamuseol-
la, minuun otettiin yhteyttä yl-
lättävästä lehtilöydöstä. Erään 
ykspihlajalaisen talon lattialau-
tojen alta oli paljastunut läjä-
päin maakuntalehtiä vuodelta 
1925. Onneksi löytäjä ymmär-
si eristeenä toimineiden kuivik-
keiden arvon ja toimitti muu-
taman kappaleen museon hoi-
vaan. Tein asiasta jutun paikal-
lislehteen, jonka kautta löy-
tö kulkeutui maakuntajohta-
jan tietoisuuteen. Tämä oli läh-
tölaukaus Keski-Pohjanmaan 
maakuntajuhlavuodelle 2015. 

Keski-Pohjanmaan Kulttuu-

riliitto ry. on ottanut vastuun 
juhlien organisoinnista yhteis-
työssä Keski-Pohjanmaan lii-
ton kanssa. Päivän tai pari kes-
tävät juhlallisuudet päätettiin 
unohtaa, sillä onhan edellisistä 
Kannuksen maakuntajuhlista 
kulunut jo lähes 10 vuotta. Ju-
listamalla koko vuosi maakun-
nalliseksi juhlavuodeksi halu-
taan kurkottaa yksittäisiä juhlia 
suurempiin tavoitteisiin. Keski-
Pohjanmaan Kulttuuriliitto on 
kiteyttänyt juhlavuoden tee-
maksi yhteisöllisyyden, kult-
tuurin ja hyvinvoinnin. Juhla-

vuosi on kunnianosoitus erityi-
sesti aktiiviselle keskipohjalai-
selle kansalaistoiminnalle, jon-
ka kautta yhdistykset ja muut 
toimijat pitävät yllä laajaa kult-
tuuritapahtumien verkostoa. 
Heidän työllään on keskeinen 
merkitys keskipohjalaisten hy-
vinvoinnissa.

Mainittujen teemojen lisäk-
si Kulttuuriliitto painottaa, että 
maakuntajuhlavuosi tulee ra-
kentaa lähellä ihmisiä, ruohon-
juuritasolla. Maakuntajuhla-
vuoden suunnittelupalaverei-
ta on pidetty ympäri maakun-
taa ja asiasta pyritty pitämään 
kuuluvaa ääntä, että kaikilla 
on halutessaan mahdollisuus 
osallistua maakuntajuhlavuo-
den suunnitteluun ja toteutuk-
seen. On toivottavaa, että yh-
teisen maakuntajuhlavuoden 
kautta keskipohjalaiset oppivat 
paremmin tuntemaan oman 
maakuntansa tarjoamia mah-
dollisuuksia ja solmimaan yh-
teistyöverkostoja. 

Monet maakuntamme pe-
rinteiset tapahtumat ovat il-
moittaneet painottavansa oh-
jelmistossaan keskipohjalai-
suutta entistä vahvemmin. 
Myös ihan uusia tapahtumia ja 

tempauksia on jo kehittymässä 
osaksi maakuntajuhlavuoden 
ohjelmaa. Näistä mainittakoon 
keskipohjalaisten taitelijoiden 
kiertävä näyttely ja laulu maa-
kunnalle kilpailu, jossa on oma 
sarjansa nuorille. Kulttuurilii-
ton tavoite on järjestää mittelö 
myös parhaimmasta maakun-
tavideosta. Kilpailujen kaut-
ta on mielenkiintoista nähdä 

ja kuulla, millaisia tuntemuk-
sia keskipohjalaisuus nykyisin 
herättää.

Kuluvan vuoden lopulla jul-
kaistaan maakuntajuhlaleh-
ti 2015. Lehden sivuilla käsitel-
lään keskipohjalaisuutta laajas-
ti, sen asukkaita, tapahtumia 
ja toimijoita historiaa unohta-
matta. Nähtäväksi jää nousee-
ko lehti kätköistään kertomaan 

tarinaansa tulevaisuuden su-
kupolville vuonna 2105. Toivot-
tavasti Keski-Pohjanmaalla on 
vielä silloinkin syytä juhlaan.

  SANNA-MAIJA KAUPPI 
sanna-maija.kauppi@kokkola.fi
Keski-Pohjanmaan 
Kulttuuriliitto ry:n 
koordinaattori
Keski-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan 
maakuntajuhlavuosi 2015 
Kokkola-lehden toimituksessa kävi 90 sitten vilske aivan erityisestä syystä. Tekeillä oli 
erikoisnumero lähestyvästä ensimmäisestä maakuntajuhlasta. Pääkirjoituksessa todettiin 
”Keski-Pohjanmaa muodostaa varsin määrätynlaisen alueen, joten ei ole mitenkään 
etsittyä, että tämän alueen väestö kokonaisuudessaan kerrankin kokoontuu viettämään 
yhteistä juhlaa keskuspaikkakunnalleen, Kokkolan kaupunkiin”.

Julistamalla 

koko vuosi 

maakunnalliseksi 

juhlavuodeksi 

halutaan kurkottaa 

yksittäisiä juhlia 

suurempiin 

tavoitteisiin.

Maakuntajuhlaväkeä saapumassa Lohtajan Vattajalle luultavasti v.1932. Kuva: Keski-Pohjanmaan liitto.

Maakuntajuhlalehti v. 1925
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Kokkolan Naislaulajat

K
okkolan Naislaulajien 
neljääkymmentä lau-
lavaista naista yhdis-
tää halu kehittyä, op-

pia uutta ja esiintyä. Kuorohar-
rastus tarkoittaa yhteisiin har-
joituksiin sitoutumista, uusien 
laulujen ja laulunsanojen opet-
telemista, varainhankintaa ja 
matkusteluakin. Kuorossa op-
pii ilmaisemaan itseään ja kuun-
telemaan toisia. Jokainen ää-
ni on tärkeä, mutta mikään ääni 
ei ole korvaamaton tai soi ylitse 

muiden. Kuorolaulu koukuttaa 
myönteisessä mielessä – se vai-
kuttaa mielenterveyteen ja tut-
kimusten mukaan ainakin sy-
dänterveyteen positiivisesti! 

Kun ystävä houkutteli minut 
kuoroon, olin kotona kahden 
pienen lapsen kanssa ja kaipa-
sin omaa aikaa aikuisten paris-
sa. Kokkolan Naislaulajista löy-
sinkin mielekkään harrastuk-
sen, joka vei mukanaan Breme-
nin kuoro-olympialaisiin saak-
ka. Kolmannen lapsen myötä 

koin perheen, työn ja harras-
tusten yhteensovittamisen niin 
haasteelliseksi, että jäin kuo-
rosta pois moneksi vuodeksi. 
Palasin kuoroon  viime syksy-
nä. Tuoreena puheenjohtaja-
na oli mielenkiintoinen koke-
mus osallistua maaliskuussa 
Helsingin Naiskuoropäiville ja 
Suomen Naiskuoroliiton vuo-
sikokoukseen. Yhteisessä ko-
koontumisessa vahvistui ajatus 
(nais)kuorolaulusta koko per-
heen elämäntapana!  
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PERJANTAISIN seura-
kuntakeskuksen Yläsalis-
sa kajahtaa kirjaimellises-
ti vatsan pohjasta hoh-hoi 
ja moimoimoi, kun nuoren 
seurakunnan kauan kaivat-
tu ja hartaasti odotettu nuor-
ten gospelkuoro pitää innok-
kaasti äänenavauksia ja har-
joittelee laulujen stemmo-
ja ja melodioiden sävelkul-
kuja. Kokkolan suomalaisen 
seurakunnan uusin kanttori 
Tuomo Viherjuuri pääsi uu-
dessa työssään suoraan kuo-
ronjohtamisen makuun, kun 
uusi kuoro aloitti harjoitte-
lemisen hyvin pian Tuomon 
työn alkamisen jälkeen. ”Oli 
mielenkiintoista päästä en-
simmäistä kertaa johtamaan 
säännöllisesti toimivaa nuor-
ten kuoroa. Kuorolaisten 
kanssa on kiva tehdä ren-
nosti hommia ja opetella kui-
tenkin tehokkaasti uusia bii-
sejä ja stemmoja niihin. He 
oppivat nopeasti!”, Tuomo 
kertoo.

TUOMO TOIVOI, että po-
rukasta tulisi toimiva ja että 
poikiakin saataisiin mukaan. 
Kuoro asettaa myös omat 
haasteensa: ”On haasteellis-
ta pärjätä välillä pienelläkin 
porukalla. Yhtäältä pienen 
kuoron kanssa on helppo 
työskennellä, mutta toisaalta 
se on kovin haavoittuvainen 
poissaoloille. Minun pitäisi 
myös ottaa enemmän aikaa 
ohjelmiston etsimiseen, lau-
lujen sovittamiseen ja niiden 
itsenäiseen harjoitteluun. 

Pitkällä aikavälillä haasteelli-
simmalta etukäteen ajateltu-
na vaikuttaisi jatkuva uusien 
laulajien saaminen mukaan, 
ettei kuorosta tulisi vain pro-
jekti, joka sammuu alkupe-
räisten laulajien kasvettua 
siitä ulos.”

”Parasta on, että saamme 
laulaa Jumalan kunniaksi ja 
toistemme ja seurakuntalais-
ten rakennukseksi sekä se, 
että olen tutustunut aktiivi-
siin seurakuntanuoriin, jot-
ka laulavat hyvin!”, Tuomo 
sanoo.

TÄLLÄ HETKELLÄ muka-
na kuorossa on noin kymme-
nen aktiivista seurakunnan 
nuorta, joista osalla on taka-
naan musiikkiluokkien nuot-
tiopetus, osalla vain oma sä-
velkorva ja korvakuulolta 
opettelu, mutta kaikki mah-
tuvat samaan kuoroon hy-
vin, eikä taito – tai laulutaso 
ole este laulamiselle. Naisää-
niä, sopraanoa ja alttoa, lau-
letaan eniten, koska kuoro 
on naisvaltainen – ovathan 
kaikki osallistujat Tuomoa ja 
muutamaa satunnaisesti käy-
vää poikaa lukuunottamatta 
naispuoleisia – mutta myös 
tenoria on muutama naislau-
laja päässyt kokeilemaan.

Esiintymisiä ja keikkoja 
nuorten kuorolla on lähin-
nä messuissa ja nuorten tilai-
suuksissa, mutta kaikenlai-
set muutkin tilaisuudet ovat 
tervetulleita esiintymismah-
dollisuuksia kuorolle, jonka 
lauluvalikoima koostuu sa-

nomaltaan hyvin selkeistä ja 
kauniista kuorokappaleista, 
osa a cappellana, osa piano-
säestyksellä. Tulevaisuuden 
kuoron suunnitelmissa olisi 
saada myös muita soittimia 
mukaan.

KUOROSSA ALTTOA laula-
va Jessica Hautaniemi, 17-v., 
lähti kuoroon mukaan uu-
sia kokemuksia hakien. ”Ha-
lusin laajentaa äänialaani ja 
oppia käyttämään ääntäni 
uusin, erilaisin tavoin. Odo-
tin kovasti sitä, että kuoros-
sa on iso, hyvä porukka, jo-
ka tekee yhteistä, mukavaa 
asiaa musiikin siivittämänä.” 
Enemmänkin laulajia Jessi-
can mukaan voisi olla. ”Tu-
levaisuudessa olisi myös mu-
kava laulaa biisejä eri kielillä, 
vaikka englanniksi.”

Hieman pilkettä silmäkul-
massa Jessica kertoo olleen-

sa liian laiska opettelemaan 
nuottienlukemisen taidon ja 
siksi kokee myös haastavana 
uusien stemmojen opette-
lun, koska ne täytyy opetel-
la korvakuulolta ulkoa. ”On 
myös haastavaa laulaa omaa 
stemmaansa, jos saman 
stemman laulaja puuttuu eli 
ei saa tukea siltä toiselta lau-
lajalta”, Jessica lisää ja jat-
kaa: ”Mutta parasta kuoros-
sa on se, että saamme jakaa 
yhdessä musiikin kautta Ju-
malan sanaa kuulijoille sekä 
tietysti esiintyminen!”

MYÖS SOPRAANOA lau-
lava Iida Salo, 18-v., on si-
tä mieltä, että Jumalan sana 
kuorossa on tärkeää. ”Juma-
lalle kaikki kelpaavat sellai-
sina kuin ovat ja kuorossam-
me on vähän sama periaa-
te: kenenkään ei tarvitse ol-
la täydellinen laulaja ja oppia 

kaikkea sekunnissa ja vaik-
ka uusien ja tuntemattomien 
biisien melodioiden ja stem-
mojen opettelu onkin haas-
tavaa, kaikki saavat tulla mu-
kaan sellaisina laulajina ja 
oppijoina kun ovat.”

Iida kertoo kuoroon läh-
temiseen olleen aivan luon-
nollinen asia, koska Kokko-
laan on jo niin kauan halut-
tu ja odotettu kuoroa nuoril-
le ja kun viimein hyvä kant-
tori sitä varten saatiin, niin 
miksipä ei olisi mennyt mu-
kaan.

ILOINEN ja energinen kuo-
ro on miettinyt itselleen ni-
meä, joka kertoisi mistä seu-
rakunnan kuorotoiminnas-
sa on perimmiltään kyse: ar-
mon, rakkauden ja toivon 
välittämisestä laulun kaut-
ta. Lopulta pitkien pohdin-
tojen ja useiden vaihtoehto-

jen jälkeen kuoron nimek-
si valittiin gospelkuoro Ilolla: 
kuorolaisethan laulavat ilol-
la, harjoittelevat ilolla, esiin-
tyvät ilolla, elävät ilolla ja en-
nen kaikkea uskovat ilolla, 
sillä ”minun sydämeni iloit-
see ja kieleni riemuitsee, vie-
läpä ruumiini on lepäävä toi-
vossa, sillä sinä et hylkää sie-
luani tuonelaan etkä salli py-
hän palvelijasi ruumiin maa-
tua. Sinä osoitat minulle elä-
män tien. Minä saan nähdä 
sinun kasvosi, sinä täytät mi-
nut ilolla”. (Ap.t. 2:26-28)

Laulujensa kautta gospel-
kuoro Ilolla haluaa tuoda 
kunniaa Jumalan armolle ja 
sille toivolle, joka pitää mei-
dät kiinni päämäärässä pääs-
tä Taivaan kotiin ja tuo ilo 
yhdistää kaikkia kuorolaisia 
– laulutaidosta, nuotinluku-
taidosta tai äänialasta huo-
limatta.
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tamishetkellä kuoro valmistau-
tuu Pauliina Virkkalan johdolla 
vappuun.  Kevättunnelmia tih-
kuva Vappuaaton konsertti on 
keskiviikkona 30.4. klo 19 Kok-
kolan seudun opistolla, ja vap-
puaamuna kuoro esiintyy Län-
sipuiston lavalla. Toukokuus-
sa on vuorossa Pohjoismaiset 
Naiskuoropäivät Turussa.

Syksyllä 2014 ja keväällä 
2015 Kokkolan Naislaulajien 
taiteellisena johtajana toimii 
Mari Sillanpää. Suunnitelmissa 
on ainakin yhteinen joulukon-
sertti Kokkolan Lauluveikkojen 
kanssa Snellman-salilla. 

Äänet ja musiikki ympäröi-
vät ihmistä läpi elämän. Joskus 
musiikki johdattaa ajatukset 
vuosienkin taakse, tiettyyn ai-
kaan tai hetkeen. Musiikista voi 
saada myös puhtia viikkosiivo-
ukseen tai tukea keskittymisel-
le ja rentoutumiselle. Kevään 
äänimaisema on ihan erilainen 
torin laidalla, meren rannal-
la, Suntin varrella tai keväises-
sä metsässä – sielläkin musiikki 
on minussa ja kuuntelen itseä-
ni sen kautta.

  JOHANNA RÖNNKVIST
Kokkolan Naislaulajat ry:n 
puheenjohtaja 

Ps. 
Kuoroon otetaan uusia laula-
jia taas syksyllä. Lisätietoja kuo-
rolaisilta, kuoron taiteelliselta 
johtajalta ja Kokkolan seudun 
opistolta.

Musiikista 

voi saada 

myös puhtia 

viikkosiivoukseen 

tai tukea 

keskittymiselle ja 

rentoutumiselle. 
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Viljava

M
aria Autio-Kesä-
niemen luotsaa-
ma sekakuoro Vil-
java on kuluneen 

kauden aikana ollut monessa 
mukana.

Marraskuussa kuoro esiintyi 
OAJ Pohjanmaan alueyhdistyk-
sen 40-vuotisjuhlagaalassa Här-
mässä. Hyväntekeväisyyskon-
sertit Joulu kaikille Kokkolassa 
ja Kaunis elämä rytmittivät har-
joituksia vuodenvaihteen mo-

lemmin puolin.
Vuoden 2014 alkupuolella 

Viljava on vahvistanut rivejään 
uusilla mieslaulajilla. Mieslau-
lajille on silti yhä tarvetta. Nuo-
tinlukutaitoiset, 18-vuotiaat ja 
huumorintajuiset hakijat löytä-
vät Viljavan esimerkiksi kuoron 
Facebook-sivujen kautta. 

Pääasiassa keskipohjalaisista 
musiikinopettajista ja -opiske-
lijoista koostuvan kuoron täh-
täimessä on seuraavaksi touko-

kuun kuorofestivaalit Vaasas-
sa, jossa kuoro esiintyy neljässä 
konsertissa.

Vaasan kuorofestivaali on 
kansainvälinen suurtapahtu-
ma, jossa viiden päivän aikana 
järjestetään lähes sata konsert-
tia. Viljava on valmistautunut 
festivaaliin monipuolisella oh-
jelmistolla.

Festivaaliohjelmiston kap-
paleet painottuvat 40–60-luku-
jen jazz- ja rock’n’roll-klassikoi-

hin, joista esimerkkeinä Sitting 
at the Dock of the Bay, Why Do 
Fools Fall in Love ja Satin Doll. 
Toisaalta keikkasetissä on mu-
kana niin Stevie Wonderia kuin 
Queenia, ja kotimaisesta osuu-
desta vastaa tällä kertaa Juice 
Leskinen.

   Rytmikkäät ja paikoin haas-
tavatkin äänimaisemat vaihtele-
vat tiukasta biitistä rauhallisem-
paan fiilistelyyn. Kaikissa kap-
paleissa on kuitenkin aina jokin 

oma jujunsa, minkä vuoksi suo-
sikkikappaleet tuppaavat vaih-
telemaan kuorolaisten keskus-
teluissa treenien edetessä. 

Viljava harjoittelee säännölli-
sesti joka toinen viikko sekä leiri-
viikonloppuina muutaman ker-
ran kaudessa. Suurten lavojen 
lisäksi kuoroa on nähty myös 
muun muassa kahvilakonser-
teissa ja pikkujoulukeikoilla 

  HERTTA ERKKILÄ

Viljava Vaasan festivaaleille

Festivaaliohjelmiston 

kappaleet 

painottuvat 

40-60 -lukujen 

jazz- ja rock’n’roll 

-klassikoihin

Tutti da Capo

H 
arjoitusten yhte-
ydessä on toki ol-
lut niitä huonom-
piakin päiviä (tut-
tua jokaiselle), 

mutta silti on ollut ilo huoma-
ta, että porukkamme on jälleen 
kehittynyt askeleen eteenpäin. 
Taiteellisen johtajamme Heikki 
Nisosen johdolla olemme har-
joitelleet uusia kappaleita oh-
jelmistoon, ja myös lämmitel-
leet muistin sopukoista vanho-
ja. Liekö ollut kevättä rinnassa, 
kun loppujen lopuksi treeni-
kassiin kerääntyi kasa nuotteja, 
jotka käsittelevät rakkautta eri 
näkökulmista? 

Joululoman jälkeen alkoi 
mieli suuntautua kohti kevättä 
ja konserttia. Halusimme jälleen 
jotain hieman erilaista haastet-
ta ja päätimme etsiä sopivan 
miesporukan yhteiseen kon-
serttiin. Alkuvuodesta tällainen 
porukka löytyi; uusi kokkolalai-

nen mieskvartetti KAJO. Nyt ol-
laankin niin pitkällä, että juhla-
paikka on varattu ja päivämäärä 
lyöty lukkoon – nimittäin kon-
serttipäivä: lauantai 17.5.2014 
klo 18.00, Kokkolan Työväen-
talolla!

Keväinen konserttimme ra-
kentuu rakkausteeman ympä-
rille. Rakkaushan ei ole aina vain 
kahden ihmisen välillä oleva 
suuri tunne, vaan sillä on mon-
ta muutakin ilmenemismuo-
toa. Tätä lähdemme tutkimaan 
yhdessä KAJO:n kanssa ”Laulu-
ja hänelle” -konsertissa. Luvas-
sa on musiikkia säestyksellä ja 
ilman.

Keväistä tunnelmaa kaikille 
toivottaa Tutti da Capo (sopraa-
not Natascha Skog ja Titta Sten-
vall, altot Miia Kaunisto ja Pia 
Klemets, sekä taiteellinen johta-
ja Heikki Nisonen).

Tutti da Capo
Vuosi 2013 sujui naiskvartetti TdC:n osalta rauhallisesti. Levyn teko ja sen tuomat haasteet jäivät 
taakse; koko vuosi töitä tehtiin hyvin rennolla otteella, muutamia pieniä keikkoja tehden. 

Tutti da Capo. Kuva: Ulla Nikula
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KAJO-kvartetti 

N
äin kvartettilaiset 
kertovat itsestään: 
Ensimmäinen vi-
rallinen keikka 
meillä oli Lions-

klubin tilaisuudessa helmikuun 
alussa. Ensimmäiset esityskun-
toon saamamme laulut edus-
tivat kauniisiin harmonioihin 
perustuvaa amerikkalaista bar-
bershop-tyyliä. Nykyinen ohjel-
mistomme on pieni, mutta mo-
nipuolinen kattaus pääasiassa 
kevyttä musiikkia sekä englan-
niksi että suomeksi laulettuna.

Porukastamme Antti on 
aloittanut ensimmäisenä kuo-
ro- ja kvartettiharrastuksen ke-
väällä 1995 opiskellessaan Kuo-
piossa. ”Kodiksi” löytyi silloisen 
Kuopion yliopiston kamarikuo-
ro ja sen riveistä kasattu The-
rapia-kvartetti. Vuosituhannen 
alussa harrastus oli tauolla 3 
vuotta, mutta on syksystä 2003 
jatkunut katkoitta, ensin Kuo-
piossa mm. Paraboloidi Laulu-

yhtyeen riveissä ja loppusyk-
systä 2007 alkaen Kokkolassa 
pääosin Lauluveikoissa ja Ot-
topojissa.

Karin isä oli laulanut vuo-
sia Lauluveikoissa ja vaimo oli 
mukana Naislaulajissa. Tammi-
kuussa 2003 Ottopoikiin ha-
ettiin laulajia ja Karikin läh-
ti kaverin kanssa kokeilemaan. 
Homma vei mennessään. Ka-
ri Laulaa myös Lauluyhtye  
I.S.K.U.ssa. Myös Jari aloitti kuo-
rolaulun Ottopojissa, vuonna 
2004 Ottopoikien ensimmäi-
sen konserttinsa innoittama-
na. Hänellä oli porukassa silloin 
pari tuttua. Aikaisemmin Ja-
ri oli lauleskellut lähinnä yksin 
omaksi ilokseen. Olli aloitti lau-
luharrastuksen ”suoraan hui-
pulta” Keski-Pohjanmaan ka-
marikuorossa vuonna 2005. Ot-
topoikiin Olli liittyi 2006. Kaikki 
kolme siirtyivät pian laulamaan 
myös Lauluveikkojen pääkuo-
rossa.

Mielestämme parhaita puolia 
kvartetissa laulamisessa on mm. 
haastavuus, sillä samaa ääntä 
laulamassa ei ole toisia, joihin 
voisi tukeutua. Kvartetissa pi-
tää siis skarpata vielä enemmän 
kuin kuorossa. Ylimääräinen pa-

nostus myös palkitaan: hyvä 
pieni porukkamme oppii nope-
asti ja kehittyy harmonioiden 
laulajina ja esiintyjinä. Treeneis-
sä pääsemme usein asian yti-
meen eli musiikin tekemiseen. 
Kvartetissa meillä on vapaus va-
lita itse esittämämme kappaleet 
ja sovitukset sekä tehdä niis-
tä itsemme kuuloisia tulkintoja. 
Luovuus saa siis kukoistaa! Sa-
maan hengenvetoon haluam-
me kiittää kvartetin ulkopuo-
lelta, erityisesti. Lauluveikkojen 
johtajilta saamastamme palaut-
teesta, joka on ollut meille har-
rastajille todella arvokasta.

Odotamme mielenkiinnol-
la yhteistä kevätkonserttia Tut-
ti da Capon kanssa! He ovat to-
della kiva porukka ja ovat otta-
neet meidät "untuvikot" hyvin 
vastaan.

TASOITE JA MAALAUSTYÖT 
JUHA NAUKKARINEN OY • 0400-160799 

KOKKOLA

KAJO-kvartetti

KAJO-kvartetti Marin ohjauksessa. Kuva: Markku Ojaniemi

Ensimmäisellä keikalla. Kuva: Lotta Niemi

KAJO-kvartetti on neljän Lauluveikon loppuvuonna 2013 
perustama kokoonpano. Kvartetin nimi on leikkiä laulajien 
etunimillä.  Korkeinta ääntä, ykköstenoria laulaa Kari Kalliokoski 
ja väliäänet ovat kakkostenori Antti Leskelän ja ykkösbasso Jari 
Kotilaisen vastuulla. Alimmat äänet möräyttää kakkosbassoksi 
tähän projektiin suostunut Olli Lehtimäki.

Mielestämme 
parhaita puolia 
kvartetissa 
laulamisessa on 
mm. haastavuus, 
sillä samaa ääntä 
laulamassa ei ole 
toisia, joihin voisi 
tukeutua. 
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I.S.K.U.

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

Lauluyhtye I.S.K.U.: Harri Karvonen (ylh. vas.), Tarja Pakkala, Marit Hänninen, Kari Kalliokoski (keskellä 
vas.) Heidi Pokela, Eeva-Liisa Luomala, Teija Tuunila, Pauliina Virkkala, Marja Haanpää, 
Kimmo Kankaanpää (alk. vas.) ja Mikko Palomaa.

Lauluyhtye I.S.K.U.

L
auluyhtye I.S.K.U.n lop-
puvuotta 2013 väritti 
ensimmäinen oma iso 
konsertti, joka pidet-

tiin Ullavan kirkossa joulukuun 
alussa. Sen jälkeen kuvaan as-
tui kansainvälisyys, sillä I.S.K.U. 
oli kutsuttu itsenäisyyspäiväk-
si Ratingeniin, Saksaan Nacht 
der Musik -tapahtumaan. Läpi 
yön kestävä tapahtuma järjes-
tettiin 6.12.2013 jolloin kirkos-
sa oli iltaseitsemästä aamu-
kolmeen saksalaisia esiintyjiä. 
Lauluyhtye I.S.K.U. esiintyi illan 
pääesiintyjänä klo 21.00-22.00.

Ohjelmistossa oli enimmäk-
seen suomalaisia joululaulu-
ja ja muutamia lauluja laulet-
tiin myös saksaksi ja englannik-
si. Konserttia oli kuuntelemas-
sa täysi kirkollinen väkeä ja vas-
taanotto oli erittäin innostunut 
ja lämmin. I.S.K.U.n jäseniä läm-
mitti erityisesti se, että paikalla 

oli kuulijoita, jotka ovat käyneet 
katsomassa yhtyettä jo kolme 
kertaa vuosien aikana sen kon-
sertoidessa Ratingenissa.

Kuorolaisille erityisen tärkeä 
oli konsertin ajankohta eli Suo-
men itsenäisyyspäivä ja sen 
vuoksi ohjelmassa oli myös Fin-
landia-hymni. Sitä oli upea lau-
laa suuressa, kynttilöin valais-
tussa kivikirkossa. Tosin Finlan-
dia laulettiin itsenäisyyspäivän 
aamuna ensimmäisenä jo ho-
tellin aamiaispöydässä, Suo-
men lippu pöydällä!

Lauluyhtye I.S.K.U. lauloi 
myös Ratingenin kirkon ju-
malanpalveluksessa sunnun-
taiaamuna sekä joulumarkki-
noiden ulkolavalla, jossa Ra-
tingenin pormestari toivotti 
yhtyeen tervetulleeksi. Joulu-
markkinat Ratingenissa oli-
vat saksalaiseen tapaan isot 
ja tunnelmalliset. Yksi päivä 

vietettiin paikallisten kuoro-
jen kanssa musiikin worksho-
pissa, jossa opeteltiin toisten-
sa lauluja ja I.S.K.U.lla oli mah-
dollisuus tutustua paikalli-
siin kuoroihin. Workshopin 
vetäjinä toimivat Ratingenin 
kanttori Martin Hanke sekä 
I.S.K.U.n taiteellinen johtaja 
Pauliina Virkkala. Saksan vie-
railunsa aikana I.S.K.U. osallis-
tui myös paikallisen gospel-
kuoron harjoituksiin ja kunni-
akseen järjestettyyn illanviet-
toon, johon saksalaiset kuo-
rolaiset olivat tuoneet ruokia 
piknik-tyyliin.

Virallisten esiintymisten li-
säksi matkan aikana laulettiin 
kuoroille tyypilliseen tapaan 
aina kun tilaisuus tuli; junassa 
matkalla Essenin joulumarkki-
noille, lounaspöydissä, kahvi-
loissa, kadunkulmissa, lento-
kentällä...

Mieleenpainuvana muisto-
na matkasta jäi myös päivä-
reissu Kölniin. Vaikka toinen 
oppaistamme hukattiin muu-
tamaksi tunniksi, niin matka 
oli onnistunut. Kölnin tuomio-
kirkko oli vaikuttava ja pääsim-
me sinne jopa laulamaan. Ei 
tosin pelkästään omalla poru-
kalla, vaan siellä samanaikai-
sesti olleessa suuressa massa-
musiikkitapahtumassa.

Tällä hetkellä I.S.K.U. keskit-
tyy uuden ohjelmiston harjoit-
teluun, koska suunnitelmis-
sa siintää kirkkaana tavoittee-
na ensimmäisen kokonaisen, 
oman konsertin valmistele-
minen kotiyleisölle Kokkolas-
sa. I.S.K.U.-konserttia kotikau-
pungissa on paljon kyselty, jo-
ten seuraava haaste on vastata 
tähän toiveeseen. Pysykää siis 
kuulolla jatkossakin!

 UNICYL™ 
vaihtopullo   

®
 O

D
O

RO
X 

ja
 M

IS
O

N
 o

va
t L

in
de

 G
ro

up
in

 re
ki

st
er

öi
ty

jä
 ta

va
ra

m
er

kk
ej

ä.
 T

M
 U

N
IC

YL
 o

n 
Li

nd
e 

G
ro

up
in

 ta
va

ra
m

er
kk

i.

www.aga.fi

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 

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

www.arkman.fi puh. 040 836 5040

HYYPÄN HÖYLÄÄMÖ OY
Kumpulantie 2, 68300 Kälviä

www.hyypanhoylaamo.fi

Puh: 044 7311 340

www.kphoi.fi

Sairaalakatu 2d, 67100 Kokkola
Tiesitkö, että...

meiltä saatte...

      Kotikunnan maksusitoumus / asiakas maksaa

  

       Valtiokonttori maksaa

ihmisarvoa kunnioittaen

*  Sairaanhoitoa

* Sotainvalidien 
    kuntoutushoitoa

*  Saattohoitoa
    
Ammattitaidolla ja sydämellä



vappuna 2014 9
KEVÄÄN ÄÄN IÄ

Sulasol

V 
uonna 1922 perustettu Sulasol, 
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto 
r.y. on maamme suurin harrastajamu-
siikki järjestö. Liittoon kuuluu noin 

350 kuoroa ja orkesteria. Henkilöjäseniä yhdis-
tyksissä on noin 12 500.  www.sulasol.fi 

Sulasolin perustehtävä on edistää jäsenistön-
sä mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen. 
Samalla Sulasol kokoavana voimana ajaa myös 
koko harrastemusiikkikentän asiaa vaikuttamalla 
valtion taidehallintoon, viranomaisiin ja musiik-
kikasvatuskenttään.

Sulasolin jäseneksi voivat liittyä tietyt edel-
lytykset täyttävät kuorot, yhtyeet ja orkesterit. 
Sulasolin jäsenyhdistyksille on tarjolla monenlai-
sia palveluja ja etuja.

Sulasolin perustoimintoja ovat edunvalvon-
nan lisäksi koulutustoiminnan organisoiminen ja 
koordinoiminen, kustannustoiminta (maan aktii-
visin kuoromusiikin kustantaja ja välittäjä), tiedo-
tustoiminta (Sulasol-lehti neljä kertaa vuodessa), 
musiikkijuhlien järjestäminen ja monipuolinen 
asiantuntija-apu.

Sulasolin järjestörakenne koostuu kolmes-
ta eri tasosta: kattojärjestöstä, erikoisliitoista ja 
Sulasol-piireistä. Erikoisliitot (Mieskuoroliitto, 
Naiskuoroliitto, Nuorten Kuoroliitto, 
Sekakuoroliitto, Soitinmusiikkiliitto, ja 2013 mu-
kaan tullut Viihdekuoroliitto) ovat erikoistuneet 
oman kuoromuotonsa tai orkestereiden erityis-
kysymyksiin. Sulasol-piirejä on kaikkiaan 17. 

S
ulasolin Keski-Pohjanmaan Piiri on pe-
rustettu vuonna 1956 ja sen toiminta-
alueena on Keski-Pohjanmaan maakun-
ta sekä Pietarsaari.

Piirin tehtävänä on toimia jäsentensä välise-
nä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiik-
kiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista ke-
hitystä 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.

Tänä vuonna piiri suunnittelee yhdessä jä-
senkuorojen kanssa syyskuussa pidettävää kou-
lutustilaisuutta. Tästä tapahtumasta lisää lä-
hempänä syksyä. 

Piiri viettää 60v juhlavuottaan vuonna 2016. 
Juhlavuoden toimia on jo nyt aloitettu suunnit-

telemaan. Tulossa on mahdollisesti mm sävel-
lyskilpailu yms.

Piirin kotisivulta löydät tietoa yhteishenki-
löistä, piiristä, kuorotapahtumista, erilaisista 
avustushaku mahdollisuuksista jne. www.keski-
pohjanmaanpiiri.sulasol.fi!

  SEPPO HEINO
Keski-Pohjanmaan piirin pj

• Kokkolan Naislaulajat 
• Kokkolan Lauluveikot
• Kokkolan Nuorisokuoro
• Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro
• Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro
• So Many Sisters
• Pietarsaaren Laulu-Jaakot
• Vetelin Mieskuoro
• Vetelin Poikakuoro
• Toholammin Puhallinorkesteri

 Jäsenkuorot ja 
-orkesterit 2014

Sulasol

Keski-Pohjanmaan piiri 

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

Ecophon SoloTM

esteettistä ja monimuotoista äänenvaimennusta

11

TEHDASPALVELU

RAKENNUSKONEPALVELU

MAANTIEKULJETUKSET

KUNNOSSAPITOPALVELU

24H NUMERO: 044 056 4713 WWW.KOUKKUKULJETUS.FI

Torikatu 27                                              KOKKOLA

 

 
 
 
 

GREIF FLEXIBLES FINLAND OY 
 

SUURSÄKIT / STORSÄCKAR 
 

p. 06 8245 100 
www.greif-flexibles.com 

flexibles.finland@greif.com 

• Gamlakarleby Hornorkester

• Kokkolan Lauluveikot

• Gamlakarleby Manskör

• Kokkolan Naislaulajat

Tule 
sinäkin!

Wapputervehdys
Länsipuistossa
1.5.2014 klo 11.00

www.kokkolanlauluveikot.fi
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So Many Sisters

K
onsertissa kuultiin rak-
kaita ja suosittuja sä-
velmiä vuosien var-
relta. Lasse Mårten-

sonin Laiskotellen ja Geor-
ge de Godzinskyn Sulle kau-
neimmat lauluni laulan, joista 
lauluista kaikki alkoi vuonna 
2003. Marilyn-osastolta kuul-
tiin Diamond’s are a girl’s best 
friend ja Helin sovittama My 
heart belongs to daddy. Uu-
dempaa musiikkia oli mm. 
Maija Vilkkumaan Mä haluun 
naimisiin Helin sovittamana 
ja The Real Groupin Ett liv för 
mig. Kunniapuheenjohtaja Kir-
si Ylisaari johdatteli mukavilla 
välijuonnoilla kuulijat läpi ko-

ko 10-vuotisen historian. Yh-
dessä on koettu kaikkea mah-
dollista hillittömistä nauruista 
syviin surun kyyneliin, kuten 
siskojen elämään kuuluukin. 
On pidetty konsertteja, esiin-
nytty lukemattomissa pienem-
missä tilaisuuksissa, on juhlittu 
Suomen Itsenäisyyttä Floridas-
sa ja Lontoossa viemällä suo-
malaista musiikkia ja naiskau-
neutta maailmalle. Tampereen 
Sävelestä on palattu kotiin 
kahden hopealeiman kans-
sa ja onpa tullut laulettua kah-
desti Presidentti Tarja Halosel-
lekin. Vuonna 2006 syntyi ke-
sähelteillä äänitetty esikoinen; 
joululevy Tähtien tuikkiessa.  

Juhlakonsertissa oli mukana 
tietenkin myös mieskomeutta, 
sillä Pietarsaaren Laulu-Jaakot 
ja Kokkolan Lauluveikot toivat 
laulutervehdyksensä naisille. 
Näiden mieskuorojen kanssa 
Soukkarit ovat tehneet paljon 
yhteistyötä vuosien varrella, 
jatkoa seuraa. Miesten esiinty-
essä musiikin lisäksi myös sil-
mänruuasta tunnetut naiset 
vaihtoivat esiintymisasujaan. 
Puvut ja korut vaihtuivat kon-
sertin aikana neljä kertaa.  Pia-
nosäestykset hoiti Minna Uk-
konen jälleen kerran uskomat-
tomalla ammattitaidolla.

Keväällä So Many Sisters kä-
vi ilahduttamassa laulullaan 

useissa vanhainkodeissa. Juh-
lavuoden viimeinen esiinty-
minen oli Kokkolan kaupun-
gin juhlallisuuksiin kuuluva It-
senäisyyspäivän konsertti Käl-
viän kirkossa. Oli todella hie-
noa päättää upea juhlavuosi 
Suomen laulun ja Finlandian 
sävelin.

Yhteistä taivalta on kuljet-
tu 10 vuotta. Se on se laulun 
lahja. Matka jatkukoon, laulu 
raikukoon. Ystävät ja timantit 
ovat ikuisia…

  TEIJA POKELA

So Many Sisters 10 vuotta

Come to the Cabaret! 

Kuvat: Sonja Hagström

Konsertti alkoi 50-luvun hengessä

Johtaja Heli Uusimäki solistivuorossa

Dannyltä onnenhalaukset ennen juhlakonserttia!

Juhlan kunniaksi uudet, raikkaat puna-valkoasut

Kokkolalainen lauluyhtye So Many Sisters juhli 10-vuotista taivaltaan 
vuonna 2013. Juhlakonsertissa lokakuun lopulla tunnelmoitiin yhdessä 
täyden Snellman-salin yleisön kanssa. Konsertin alussa Sulasolin Keski-
Pohjanmaan piirin hallituksen edustajat ojensivat taiteelliselle johtajalle 
Heli Uusimäelle piirin hopeisen ansiomerkin. 

INJECTION SYSTEMS

• Bil-el
• Bensininsprutning
• Bromsteknik
• Diesel

• Tidsbunden service
• Luftkonditioneringsservice
• Fyrhjulsdrifts inställning
• Besiktningar
• Oljebyten

VI SERVAR
ALLA 

BILMÄRKEN

AUTOKORJAAMO

AUTO-REKO
Uleåborgsvägen 27 KARLEBY

Tfn 831 4121

INJECTION SYSTEMS

• Bil-el
• Bensininsprutning
• Bromsteknik
• Diesel

• Tidsbunden service
• Luftkonditioneringsservice
• Fyrhjulsdrifts inställning
• Besiktningar
• Oljebyten

VI SERVAR
ALLA 

BILMÄRKEN

AUTOKORJAAMO

AUTO-REKO
Uleåborgsvägen 27 KARLEBY

Tfn 831 4121

• autosähkö
• polttoaineenruiskutus
• jarrutekniikka
• diesel

• määräaikaishuollot
• nelipyöräsuuntaus
• ilmastointilaitehuolto
• katsastukset
• öljynvaihdot

HUOLLAMME KAIKKIA
AUTOMERKKEJÄ

AUTOKORJAAMO
AUTO-REKO

Ouluntie 27, Kokkola, puh. 831 4121

www.lautex.com

KOKKOLA Heinolankaari 1

Vesivek kestää!

Jukka Tyni
0400-234 604
Asentajantie 17, 67100 Kokkola

Vesivek kestää!

www.vesivek.fi

HUOLETTOMIA SADEPÄIVIÄ

Prismantie 1, 67700 Kokkola
p. 823 4300
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J
okavuotinen musi-
kaalihuuma on taas 
valloillaan Kaustisen 
musiikkilukiossa. Tä-
män vuoden pro-
duktio Blondi antaa 

aihetta miettiä, ei ainoastaan 
omaa hiusvärivalintaa, vaan 
myös jokaisen omaa tietä. 
Blondin ohjaa Aku-Petteri Pah-
kamäki, joka ohjasi myös viime 
vuoden menestyksen, Hairsp-

rayn. Ensi-ilta nähdään lauan-
taina 26. huhtikuuta Kansan-
taiteenkeskuksessa.

Lestijärveltä tuleva Valtte-
ri Kiviniemi, Halsualta kotoi-
sin oleva Iisa Hotakainen sekä 
kaustislaiset Santeri Luomala 
ja päähenkilö Elleniä näyttele-
vä Ronja Nikkilä ovat valmis-
tautuneet viime syksystä läh-
tien kevään koitokseen. Nuo-
ret lähtivät mukaan aiempien 
musikaalikokemuksien innos-
tamina, välittämättä siitä - tai 
edes tietämättä - mikä musi-
kaali oli tulossa.

– Minulla on ollut joka vuosi 
sama ajatus: innokkaasti mu-
kaan kaikkeen, mihin vain ky-
kenee, abiturientti Iisa Hota-
kainen kertoo. Aiempien vuo-
sien perusteella lähdin tähän-
kin mukaan, koska musikaa-
lin tekeminen on parasta koko 
kouluvuodessa. 

Lähes 90 hengen joukko 
on käynyt harjoituksissa ko-
ko kouluvuoden ajan. Vuo-
rosanat, tanssit ja laulunume-

rot ovatkin hyvin hallinnas-
sa. Ensimmäisellä vuosikurssil-
la opiskeleva Santeri Luoma-
la lähti etsimään musikaalis-
ta uusia kokemuksia. Laulami-
nen suurelle yleisölle jännit-
tää erityisesti, mutta harjoitte-
lu on sujunut hyvin asiantun-
tevan ohjauksen ja yhteishen-
gen avulla.

– Tulemme kaikki hyvin toi-
meen keskenämme, eikä hait-
taa vaikka on uusi; kaikki ote-
taan todella hyvin mukaan, 
Santeri Luomala toteaa.

– On ollut kivaa tehdä asi-
oita ihan uusienkin ihmisten 
kanssa ja tutustua heihin, Ron-
ja Nikkilä kommentoi. 

Nelikon mielestä onkin ol-
lut antoisaa tutustua uusiin ih-
misiin, joiden kanssa ei välttä-
mättä ole koulussa. Myös mui-
den näyttelijöiden onnistunei-
den suoriutumisten seuraami-
nen on ollut hienoa.

Oppia ja huumoria
Oppiminen on keskeinen asia 

musiikkiteatterissa. Näytte-
lemiseen liittyvien perusasi-
oiden lisäksi voi oppia aitoja 
tulevaisuutta varten.  Aku-
Petteri Pahkamäki on opet-
tanut tarkasti esimerkik-
si lavalla seisomista, sijain-
teja lavalla ja jopa raajojen 
asentoja.

– Aku-Petteri ohjaa hy-
vin ja antaa tarkkoja ohjeita 
ja neuvoja, Iisa Hotakainen 
kiittelee.

– Olen oppinut heittäy-
tymään ja nolaamaan itse-
ni mitään välittämättä, Ronja 
Nikkilä iloitsee.

Muutenkin Aku-Petteri 
Pahkamäki saa kehuja. 

– Aku-Petteri on sellai-
nen toimija. Hän antaa jämp-
tit ja selkeät ohjeet, ja niitä 
noudatetaan. Silti hän antaa 
myös tilaa näytellä, Valtteri 
Kiviniemi kuvailee. 

Huumori on myös tärkeää.
– Vaikka Aku-Petteri oh-

jaa tarkasti, välillä hän heit-
tää myös läppää ja nauraa 
mukana, Santeri Luomala 
kertoo. 

Odotukset korkealla
Blondin ensi-ilta lähestyy 
vauhdilla. Haastateltavat ku-
vailevat Blondi-musikaalia 
hauskaksi ja vakavaksi. 

– Musikaalin keskeinen 
pointti on uskollisuus itseä 
kohtaan, Valtteri Kiviniemi sa-
noo. Siinä on kyse uskollisuu-
desta omia tavoitteita ja pää-
määriä kohtaan, oman tien 
löytämisestä.

Tunnelma ja musiikki ovat 
nykyaikaisia.

– Blondin musiikki ei välttä-
mättä edusta perinteistä mu-
sikaalimusiikkia, vaan siinä on 
enemmän poppia ja hyvää fi-
ilistä, Ronja Nikkilä kertoo. 

Nelikko suosittelee musi-
kaalia ihan kaikille ja sanoo sen 
olevan jotain ainutlaatuista.

– Kun musiikkiin erikoistu-
neet lukiolaiset tekevät yh-
dessä jotain, siitä ei voi tulla 
kuin uniikki, Valtteri Kiviniemi 
lupaa. Tästä tulee spektaakkeli.

Teksti ja kuvat:
  MARKE HEIKKILÄ

Kaustisen Musiikkilukio

Blondi 
valloittaa 
Kaustisella
Hiusväri ei kerro Blondista kaikkea...

Tämän vuoden 

produktio Blondi 

antaa aihetta 

miettiä, ei 

ainoastaan omaa 

hiusvärivalintaa, 

vaan myös jokaisen 

omaa tietä. 

Pääosaa näyttelevä Ronja Nikkilä kuvailee pinkkiä rakastavaa Ellen 
Woodsia fiksuksi ja heittäytyjätyypiksi, niin blondi kuin onkin.

Musikaalin tanssit sujuvat jo lähes moitteetta.

Musiikkiteatterissa opitaan ilmaisua ja muita 
näyttelemisen perustaitoja.

Valtteri Kiviniemi (takana vasemmalla), Santeri 
Luomala, Iisa Hotakainen ja Ronja Nikkilä (edessä) 
ovat innoissaan Blondista. 
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3 salia yhden hinnalla. Joustava jäsenyys.
AIKUISTEN ACTILIFE Kallentori  •  ACTILIFE Heinolankaari 12  

ACTILIFE LADY Pitkänsillankatu 12
info@actilife.fi  •  06 822 3300  •  www.actilife.fi

Lämpimästi tervetuloa kaupungin 
viihtyisimpään kuntokeskukseen.

Du är varmt välkommen till stadens trivsammast gymcenter.
Betala för en gym och använd  alla tre - flexibel medlemskap.

Kaikki kipsistä

Lars Sonckin kaari 14, 

PL 18, 

02601 Espoo

 Puh. (09) 476 400 

Fax (09) 476 40 300

www.knauf.fi

T 
uloksena on va-
kiintuneet suh-
teet pohjoismai-
siin veljeskuoroi-
hin ja runsaasti py-

syviä, nykyisin jo toisessa, jopa 
kolmannessa polvessa jatkuvia 
suhteita kuorolaisten ystävä-
perheisiin.  

Erityisen tiiviitä yhteyksiä 
on ylläpidetty tanskalaisiin ys-
täviimme Fredericiassa, missä 
Lauluveikot vierailivat ensim-
mäisen kerran jo vuonna 1954. 
Vierailu oli välitöntä jatkoa 
samana vuonna Kokkolassa 
vietetylle  Halkokarin kaha-
kan 100-vuotisjuhlalle, jos-
sa Frederician kuntaa edusti 
herra Carl Jenssen, sittemmin 
mainioksi vierailuisännäksem-
me osoittautunut monitoimi-
mies. Hänen aloitteestaan to-
teutuneesta ensivierailustam-
me tanskalaiseen ystävyys-
kaupunkiimme tulee tulevana 
kesänä kuluneeksi 60 vuotta! 
Historiallisella matkalla oli mu-
kana edelleenkin seniorikuo-
rossa laulava Pentti Lehto, jon-
ka värikkäistä matkamuistoista 
saamme vieläkin nauttia. Tuo 
vierailu lienee ollut alku nyky-
muotoisille kansalaisryhmi-
en tapaamisille Pohjoismaisilla 
Päivillä.

Kuoron ensimmäinen, iki-
muistoinen ulkomaanmat-

ka suuntautui siis Tanskaan. 
Myöhemmin tulivat tutuik-
si muutkin pohjoismaiset ys-
tävyyskaupungit, Norjan 

Kristiansund ja Ruotsin 
Härnosand, joissa syntynei-
tä veljeskuorolaisten ja heidän 
perheittensä ystävällisiä, vuo-

sikymmeniä jatkuneita suhtei-
ta olemme sittemmin saaneet 
vaalia moneen otteeseen myös 
kotioloissamme. 

Konserttivierailuja on to-
ki tehty ja kokkolalaista ilosa-
nomaa viety muihinkin maa-
ilmalla oleviin Kokkolan ystä-
vyyskaupunkeihin, saksalai-
seen Ratingeniin,  unkarilai-
seen Hatvaniin, yhdysvaltalai-
seen Fitcburgiin ja kanadalai-
seen Sudburyyn. Läheltä piti 
vierailumme myös liettualai-
seen Marijampoleen mutta ai-
kataulusyistä jouduimme ta-
paamaan ystävyyskaupunkilai-
semme Liettuan pääkaupun-
gissa Vilnassa, missä saimme 
osallistua mieliin painuneille 
baltialaisille laulujuhlille. 

Tanskalaisten ystäviem-
me kanssa käydyissä keskus-
teluissa on todettu, että ystä-
vyytemme 60-vuotista merk-
kipaalua olisi syytä huomioida 
Fredericiassa ensi kesänä 3-6.7. 
vietettävillä Pohjoismaisilla 
Päivillä. Tätä kirjoitettaessa lo-
pulliset matkasuunnitelmat 
ovat vielä avoimina mutta toi-
vomme niiden ”kirkastuvan” lä-
hipäivinä. Tärkeintä on että ys-
tävyyssuhteet yli rajojen säi-
lyvät.

  ERKKI KOITTOLA

Tanskalaisten ystäviemme 

kanssa käydyissä keskusteluissa 

on todettu, että ystävyytemme 

60-vuotista merkkipaalua olisi 

syytä huomioida Fredericiassa 

ensi kesänä vietettävillä 

Pohjoismaisilla Päivillä.

Kuusi vuosikymmentä      
pohjoismaisilla päivillä

Lauluveikot ystävyyskaupunkitoiminnan takuumiehinä

Lauluveikot ovat solmineet ja vaalineet vuosikymmenten ajan ruohonjuuri-
tason suhteita ystävyyskaupunkiemme asukkaisiin.

Pentti Lehto oli mukana Lauluveikkojen ensimmäisellä, Tanskan Fredericiaan 
suunnatulla ystävyyskaupunkimatkalla vuonna 1954 ja sen jälkeen vieraillut 
kuoron mukana lähes jokaisessa ystävyyskaupungissa. Pentti laulaa edelleen 
2. bassoa, nyt Seniorikuorossa. Kuva: Markku Ojaniemi

MEDIAKULMA, RANTAKATU 10 KOKKOLA 
PUH. 050 522 6026 • TERVETULOA!  

www.kultasepanliikehannaniemi.fi

N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj

Kokkola
Rantakatu 14 A
0200 3000
nordea.fi 

Elektroninen lahjakortti on helppo hankkia ja 
mukava antaa
Elektronisen lahjakortin voit tilata haluamallasi kuvalla kätevästi Nordean 
verkkopankissa. Lisätietoja nordea.fi  ja 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24h/
vrk.

Teemme sen mahdolliseksi

Elektroninen 
lahjakortti
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O
sa kuitenkin vie-
lä viihtyy pääkuo-
rossa, kunnes hy-
väksyvät olevan-

sa lopullisesti senioreita. Kun 
laulajaveli  Matti Saaren aloit-
teesta seniorikuoro v.1995 
aloitti itsenäisenä kuorona 
harjoitukset Kauppaseuran 
kabinetissa,oli laulajia 32. Tä-
nä päivänä Laulusalille  ko-
koontuu torstaisin klo 14.00 
28 laulajaa. Uskollisena kuo-
ronjohtajana on toiminut ko-
ko ajan Erkki Keskinen. Olter-
mannit ovat vaihtuneet vuo-
sien varrela. Taisto Pesonen 
hoitaa seniorien käytännön 

toimia nykyään usean vuo-
den vankalla kokemuksella ja 
keittiöpuolta "töpinää" hoitaa 
Juhani Vitka.

Edelleen koemme ole-
vamme hyvin tarpeelli-
sia Kokkolan musiikkielä-
mässä. Viime vuonna2013 
kuorolla oli 15 omaa esiin-
tymistä, joista kaksi Tene-
riffalla. Seniorikuoro piti 
oman konsertin Leporannan 
vanhainkodissa,Kotipolun 
vanhainkodissa ja jolulukon-
sertin Tervakartanon Palve-
lutalossa. Itsenäisyyspäivä-
nä 6.12 teimme yhteistyö-
tö seurakunnnan kanssa ja 

juhlistimme jumalanpalve-
lusta Kokkolan kirkossa. En-
si syksynä 11 pnä lokakuuta 
2014  Suomen seniorikuorot 
kokoontuvat kuudensille se-
niorikuoropäiville Helsinkiin. 
Pääkonsertti lauletaan Hel-
singin yliopiston juhlasalis-
sa. Konsertissa esiintyy lähes 
kaksikymmenta seniorikuo-
roa kautta Suomen Konsertin 
päätteeksi kuullaan suurkuo-
ron  juhlava yhteisesitys. Siis 
nyt käsi käessä teemme Lau-
lain valan kallihin...

  UNTO LAHTI

Seniorikuulumisia
Laulusta me voimaa saamme, laulu syämmen aukaisee...
Kun lauluveikoista tulee ikäihmisiä, he muuttuvat senioreiksi 
ja jatkavat lauluharrastustaan Seniorikuorossa.

Rantakatu 5, 67100 Kokkola.
Puhelin 010 2587 337, fax  010 2587 310

kokkolan.op-kiinteistokeskus@op.fi

OP-Kiinteistökeskus on tutkitusti 
Suomen luotettavin kiinteistönvälitysyritys.

20092011
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Suomen luotettavin kiinteistönvälitysyritys.

20092010

2011

Seniorikuoro keikkailee ahkerasti. Kuva: Jaakko Hölsö

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy. 

Elämäsi vakuutus on uudenlainen henkilövakuuttamisen kokonaisuus, joka 
muotoutuu sen mukaan, miten juuri sinä haluat saada hoitoa, toipua, kuntoilla, 
turvata talouttasi ja matkustaa. Testaa, millainen sinun elämäsi vakuutus olisi: 
www.op.fi/kuntotesti 

Yhdessä hyvä tulee. 

Pitkänsillankatu 17 
(Iskun yläkerta)

VUOKRAAMME 
HUONEISTOAMME 
KÄYTTÖÖNNE.

Sopii häihin, syntymäpäiviin, 
muistotilaisuuksiin,  
kokouksiin ym.

TIEDUSTELUT JA 
VARAUKSET:  
Klubimestari Markku Ojaniemi 
040 - 570 7690
myynti@kokkolanlauluveikot.fi

Kysy myös musikaalista 
ohjelmatarjontaamme!

Tervetuloa laulusaliin
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Raahen Mieslaulajat

K
uoro toimii nykyisin 
Raahe - Opiston opin-
topiirinä ja on jäsene-
nä Suomen Mieskuo-

roliitossa. Ohjelmistomme on 
pääasiassa perinteistä suoma-
laista mieskuoromusiikkia ja 
viihdemusiikkia.

Raahen Mieslaulajien riveis-
sä oli parhaimmillaan yli 60 
laulajaa 1980 – 1990 luvulla.

Kuoro on vuosien varrella 
konsertoinut myös ulkomailla, 
Amerikassa, Venäjällä, Unkaris-
sa, Virossa,  Ruotsissa, Norjas-
sa ja  Espanjassa. Nykyisin kuo-
rossa on mukana 23 jo ukkou-
tuvaa laulajaa, mutta toiminta 
on erittäin aktiivista.

Esiintymisiä oli viime vuo-
den aikana 18 kertaa eri tilai-
suuksissa ja sen lisäksi harjoi-
tuksia oli viikoittain vuoden ai-
kana yli 40 kertaa. 

Mieleenpainuvin esiintymi-
nen oli viime keväänä Helsin-
gin Musiikkitalossa, kun lau-
loimme yhdessä 50  mieskuo-
ron ja 1500 mieslaulajan jou-
kolla Suomen laulua ja Finlan-
dia -  hymniä.

Viimevuosien aikana Mies-
laulajat on tehnyt yhteistyös-

sä sekakuoro Raahen Laulun  
kanssa neljä raahelaisaiheis-
ta laulunäytelmää raahelaisen 
kirjailijan Airi Haatajan kirjoit-
tamien ja Kaj Chydeniuksen 
säveltämien laulujen pohjalta. 
Laulut on kuorolle sovittanut 
ja esitykset johtanut kuoro-
musiikin läänintaiteilija Mihkel 
Koldits Oulusta. Näytelmiä on 
esitetty Raahen alueen lisäk-
si myös Oulunsalossa ja Kuusa-
mossa, yhteensä 15 esitystä ta-
voitti yli 3200 katsojaa.

Mieslaulajien kuoronjoh-
tajana on kahden viimevuo-
den ajan toiminut kuoromme 
jäsen, musiikin opettaja, mo-
nitaitoinen kuoromies Pekka 
Männistö, ja hän on aktivoinut 
kuoroamme kiitettävästi.

Ensi kaudella toivomme 
myös nuorempien miesten 
kiinnostuvan kuorolaulus-

ta, kun saamme uudeksi kuo-
ronjohtajaksi raahelaisen Eeva 
Salmelan, nuoren ja viehättä-
vän luokanopettajan, jolla on 
myös musiikinopettajan päte-
vyys, kokemusta kuoronjohta-
misessa, hanurinsoiton opet-
tamisessa, kokemusta kuoro-
laulajana ja klassisen laulun 
opintoja.

Kuoro on kiinnostunut yh-
teistyöstä lähialueen mieskuo-
rojen kesken ja mahdollisesta  
yhteisesiintymistä syyskuussa 
Lapissa Ylläs – Acapellas – kuo-
rofestivaalilla.

Yhteistyöterveisin!

  JORMA KORPI
puheenjohtaja           

Raahesta kajahtaa

Kuoro on vuosien 
varrella konsertoinut 
myös ulkomailla, 
Amerikassa, Venäjällä, 
Unkarissa, Virossa,  
Ruotsissa, Norjassa ja  
Espanjassa. 

Raahen Mieslaulajat ry on perustettu 
kalastajien kuorona ja rekisteröity joulukuussa 
vuonna 1940.  Kuoro mieskuorolaulun 
perinnettä jo 73 vuoden ajan ainoana 
mieskuorona Raahen seutukunnassa.

Jo vuodesta 1985

MAAPERÄ-
TUTKIMUKSET

Tutkimuksella selviää maan kan-
tavuus ja sopiva perustamistapa 

jolla luodaan pohja turvalliselle ja 
taloudelliselle rakentamiselle.

MAALÄMPÖKAIVOT
Lämmitysjärjestelmän valinta 

vaikuttaa elämiseen ja sen kus-
tannuksiin jopa vuosikymmenten 

ajan. Maalämpö on halpa, tur-
vallinen, huoleton ja ekologinen 
vaihtoehto. Porakaivossa oleva 

vesi lämmittää putkissa kiertävän 
ympäristöystävällisen liuoksen, 

josta lämpöpumppu poimii läm-
mön talteen ja lämmittää talon ja 

taloudessa käytettävän veden.
Puh. 0400 266 604
Kenneth Nordström
maaperätutkimukset

Puh. 040 520 9833
Jonny Nybacka

maalämpökaivoporaukset

Puh. 040 195 6944
Torsten Lövbacka

maalämpökaivoporaukset

www.ks-geokonsult.fi
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Puh. 040 195 6944
Torsten Löfbacka maalämpökaivoporaukset

KALLIOLÄMPÖ
MAALÄMPÖKAIVOT
Lämmitysjärjestelmän valinta vaikut-
taa elämiseen ja sen kustannuksiin 
jopa vuosikymmenten ajan. Maaläm-
pö (kalliolämpö) on halpa, turvallinen, 
huoleton ja ekologinen vaihtoehto.  
Porakaivossa oleva vesi lämmittää put-
kissa kiertävän ympä- 
ristöystävällisen liuoksen,  
josta lämpöpumppu 
poimii lämmön talteen  
ja lämmittää talon ja 
taloudessa käytettävän
veden.

MAAPERÄTUTKIMUKSET
Tutkimuksella selviää maan

kantavuus ja sopiva perustamistapa, 
jolla luodaan pohja turvalliselle ja 

taloudelliselle rakentamiselle.

-luottokelpoisuusluokka

www.ks-geokonsult.fi
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www.kokkola.fi

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!

(Gamla) Karleby har i nästan 400 år varit 
en central handelsplats vid Bottniska vikens kust. 

Havet har genererat ett stort kunnande om båtbygge 
och ökat exporten och importen i området. 

Den gamla handelstraditionen är en väsentlig del av Karlebys 
stadsbild idag. Det rikliga utbudet i vår vackra stad 

mättar shoppinghungern, erbjuder fina kulturupplevelser 
och bjuder in för rekreation. Upplev Karleby!

MERENKULKIJOIDEN KAUPUNKI

HEMSTADEN FÖR SJÖFARARE

www.kokkola.fi
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www.HHnet.fi

Yli 60.000 tuotetta 
saman katon alta!

Asianajotoimistot
Kokkolassa

SIPPOLA OY
Ristirannankatu 7, 6.krs, Kokkola
p. (06) 868 0460, fax (06) 868 0464

asianajotoimisto@sippola.inet.fi
AA Osmo Sippola

OTM Toni Kuosmanen

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
VT Sanna-Mari Haapaniemi

p. 045 805 9488

HANNU LAAKSO
Kauppatori 2, Kokkola

p. (06) 8352 340, fax (06) 8352 342
gsm 0400 566 296

www.hlaakso.fi

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

Rakennusten ilmanvaihdon puhdistukset 

PiPa Oy, Kokkola 
Esim. 100 m2 asunto on 2,20€/m2 +alv 24% = 272,80€ 

Muista kotitalousvähennys! 

0440 223 541 

Kuva: Janika Tikkala

KOKKOLAN LIIKENNE OY
Puh. 06-8226140
Autoja tilausajoon

www.kokkolanliikenne.fi
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Koppisentie 3
67500 Kokkola
Puh. 020 757 1050

8
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Kodin terra KoKKoLa
Heinolankaari 4, Kokkola
Ark. 7–21, la 7–18, su 12–18

puh. 050 911 3204 
terra@huushollikalusteet.fiKODIN TERRA Kokkola / Karleby 

Keittiöt & Kalusteet / Kök & Möbler  
  050 911 3204

NYT VIIMEISTÄÄN ON 
KEITTIÖREMONTIN AIKA! 

Nu är det dags att renovera ditt kök!
Hyödynnä nyt asiakasomistajuutta kotisi kalustamisessa & remontissa
Utnyttja nu ägarkundskapet i din renovering TUPLA HYÖTY & BONUS!

Rakkaudesta rakentamiseen

Kari Hyytinen
puh. 044 201 5410

kari.hyytinen@aitotalo.fi

Rakentajapalvelu
Luotettava kumppani, kun rakennat tai remontoit 
Tarjouslaskenta, kuljetuspalvelu, rakentajatili
rakentajapalvelu.kodinterrakokkola@sok.fi,
puh. 020 780 8727/8723

minimani

Kun hinta
 ratkaisee

Tehtaankatu 43, KOKKOLA
www.minimani.fi

6
VUODEN

NIBETURVA
NIBE LÄMPÖPUMPPU –
KODIN LÄMMITYSNERO!

www.nibe.fi

KEVÄT- 

KAMPANJA:

Lämpöpumpun 

ostajalle(* SONY 

järjestelmäkamera

kaupan päälle!

Kampanja voimassa

1.3.-15.6.2014, lue lisää:

www.nibe.fi

*)Kampanja koskee NIBE F1226, F1145, F1245 -maalämpöpumppuja 
sekä ilmavesilämpöpumppuja F2030, F2040 ja NIBE SPLIT.

Kuljetus Transport
Kälviä

AGCO Suomi Oy, Kauppakaari 8, Kokkola
Jukka Hakunti 0204 551 704, Jerker Mattsson 0204 551 705

Esim. AKU 265 (kuvassa)

Pyydä tarjousJAPA-klapikoneesta!

SYYSHINTAAN!
Kaikki PERÄVAUNUT ja VENETRAILERIT
KAIKKI KÄRRYT JA TRAILERIT KEVÄT HINTAAN

PUNARAITA™  
SÄÄSTÄÄ AIKAASI

www.paroc.fi 

OK 
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Maakuntaneuvos Viljo S Määttälä (vas) toimi pitkään maakuntaradion päällikkönä. Tässä joskus 1970-luvun alkuvuosina otetussa kuvassa 'Villen' seurassa 
toimituksen sihteeri Helvi Rovio sekä toimittajat Arja Laakso ja Mikko Määttälä. Kuvat: K-P:n maakuntaradion arkisto.

Keski-Pohjanmaan maakuntaradion 
ensimmäinen lähetys                
17.11.1943 klo 14.30 - 14.35

O
pettaja J. E. 
Hannula toi-
mi Keski-
Pohjanmaan 
maakuntaradi-

on sivutoimisena ohjelmapääl-
likkönä 21 vuotta ajalla 1943 – 
1964. Hän oli taitava radio-oh-
jelmien suunnittelija ja toimit-
taja. Hän teki useita ohjelmia 

myös yleisohjelmaan.
Ohjelmapäällikkö J. E. 

Hannulan suunnittelema 
ensimmäinen radiolähetys, 
jossa hän toimi myös kuulut-
tajana, lähetettiin Kokkolan 
Renlundin kansakoulusta.

Tämän ensimmäisen lähe-
tyksen tarkka ”käsikirjoitus” on 
säilynyt maakuntaradion arkis-
tossa. Sen mukaan ohjelma oli 
seuraava:

Alkukuulutuksenaan 
Hannula kuulutti: 
” Huomio, huomio.  
Täällä Kokkola. 
Kokkolan radio aloittaa tänään 
toimintansa.”   

OHJELMA:
Kokkolan radiosekstetti, 
Sibeliuksen Kehtolaulu ja 
Poloneesi, 7 min.
Kokkolan kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajan, pankinjohtaja 
A. Gyllenbergin puhe, 6 min.
Kuorolaulua Kokkolan 
Lauluveikot, johtajanaan 
kapellimestari Huvi Alestalo:
Klemetin Milloin Pohjolan 
nähdä saan, 2 min.
Puhe, ministeri Viljami 
Kalliokoski, 14 min.
Antaako maakunta 
siunauksensa paikalliselle 
radiotoiminnalle?
Aiheesta kertovat 
mielipiteensä eri 
kansalaisjärjestöjä edustavat 
henkilöt:

Sotilasvirkamies Sulo Tilus, 
aseveljien edustaja kersantti 
Risto Kalajo, Lottapiirin 
puheenjohtaja Tyyne 
Pohjanpalo, kirkkokansan 
edustaja pastori  R. Kallio, 
maatalousväen edustaja 
agronomi J. Valpola, 
Marttajärjestön puheenjohtaja 
Hilja Kalliokoski, Keski-
Pohjanmaan Nuorisoseuran 
puheenjohtaja Josua Ruotsala, 
raittiusväen edustaja opettaja 
Aatu Valkama, työväestön 
edustaja mehutehtailija Antti 
Väisänen ja urheiluväen 
edustaja opettaja Ilmari 
Karvonen, 10 min.
Annikki Korpikoski lausuu Lauri 
Pohjanpään runon Ihmisen 
polku,  6 min.

Kokkola Lauluveikot:  
Wetterling, Tähti kirkas, 
Sivorin Hippanpilala, Törnudd, 
Tuomittu katti ja Hermes, 
Metsämiehen juomalaulu,  
6 min.

Loppukuulutus oli: 
”Kokkolan Lauluveikot lau-
loivat kapellimestari Huvi 
Alestalon johdolla.  Tähän päät-
tyy lähetys Kokkolasta.”

  JAAKKO HÖLSÖ

Ohjelmapäällikkö 
J. E. Hannulan 
suunnittelema 
ensimmäinen 
radiolähetys, jossa 
hän toimi myös 
kuuluttajana, 
lähetettiin Kokkolan 
Renlundin 
kansakoulusta.
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Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

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

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

www.hotelkokkola.fi

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

 BEST WESTERN Hotel Kokkola

Historiaa

Juhlavuosi 
lehdelläkin

Oleellinen osa Kokkolan Lauluveikkojen 
toimintaa on ollut jo vuosikymmenien ajan 

oman julkaisun toimittaminen.

Lehden ilmestyminen ennen kevätkonserttia 
ja vappua on antanut sille oman viihteellisen 

leimansa. Viimeaikoina on nähty tarpeelliseksi 
historian tallentaminen, jolloin linja on ollut 

asiallisen hillitty. Kuitenkin siitä on aistittu kevään 
tulo ja ilmoinen laulajahenki.

Lehden ilmestymisen turvaavat tukijamme, 
vankkumattomat mieskuorolaulun ystävät. 

Ilmoitusten kerääjät antavat heille vilpittömät 
kiitokset ja toivottavat hyviä liiketoimia sekä 

tervetuloa konsertteihimme.

Pitkänsillankatu 20 A, Kokkola
040 5191930

KOKKOLA



vappuna 201418
KEVÄÄN ÄÄN IÄ

E
hkä olet vain kuunnellut jotain suosikkibändeistäsi ja miettinyt, että kyllä 
kuulostaa hienolta tuollainen monen esiintyjän yhteislaulu? Voisinkohan minä 
oppia laulamaan tuolla lailla?

Kyllä! Kuorossa opit laulamaan yhteen. Mutta parasta on, että kuoroharrastus 
on paljon muutakin. Se on yhteishengen luomista ratkiriemukkaissa 
illanvietoissa kuten makkarailloissa tai saunailloissa. Kuoroharrastus on 

myös monipuolista tiimityötä yhteisten tavoitteiden, kuten kotimaan ja ulkomaan 
konserttimatkojen eteen. Ehkä matkan kohteena on Helsinki, ehkä Ylläs, ehkä joku 
kaukomaa. Niitä matkoja on mukava muistella yhdessä muiden kuorokaverien kanssa. 
Kaverien, joiden kanssa taivallat ehkä hautaan asti. Joiden kanssa voit jakaa elämän 
muitakin iloja ja suruja. Tai heittää rankkaakin äijähuumoria! Eikä kuorokaveruus rajoitu 
oman porukan sisälle! Kautta koko maan mieskuorot osaavat kymmeniä samoja lauluja. 
Niitä on hieno esittää esimerkiksi mieskuoropäivillä tuhannenkin miehen voimin! Eikä 
kuorokaveruus toki sukupuolen mukaan rajoitu, sillä teemme muun muassa vuosittain 
yhteistyötä Kokkolan Naislaulajien kanssa.

Musiikillisesti kuoroharrastus on uuden oppimista monenlaisen musiikin parissa taitavien 
kuoronjohtajien osaavassa ohjauksessa. Kuoroharrastus on onnistumisen elämyksiä ja me-
henkeä, kun ylitämme rajamme yhdessä ja aiemmin haastavalta tuntuneesta laulusta tuleekin 
hienoa musiikkia! Ehkä jylisevän miehekäs Nuijamiesten marssi, ehkä naisilta jalat alta 
tiputtava Saat miehen kyyneliin, ehkä mielen herkistävä joululaulu. 
Kuoroharrastuksesta saat ansaitun ylpeydentunteen, kun hienosti 
mennyt konsertti tai keikka on takana ja yleisö kiittää tunteita 
koskettaneista esityksistä.

Tule rohkeasti kokeilemaan kuorolaulua! Tuo vaikka 
kaverisikin! Tarjoamme Sinulle hyvät harjoitusolot, 
ammattijohtajien opastuksen, viereesi oman kummilaulajan 
ja tietysti loistavan Lauluveikkohengen. Ottopojat on kevyeen 
musiikkiin keskittyvä valmennusryhmämme uusille laulajille. 
Pääkuoromme esittää hyvinkin monenlaista musiikkia. 
Seniorikuorossamme jatkaa moni iän puolesta pääkuorosta pois 
jäänyt Lauluveikko.

Jos asia Sinua kiinnostaa, ota yhteyttä:
Pääkuoron kuoronjohtaja: Mari Sillanpää, puh. 040-5334475
Ottopoikein kuoronjohtaja: Heli Uusimäki, puh. 040-5168333
Seniorikuoron oltermanni: Taisto Pesonen, puh. 0500 669591

Jos tunnet ennestään jonkun Lauluveikon, 
hän voi myös opastaa Sinua eteenpäin.

  ANTTI LESKELÄ

Tykkäisinköhän minä 
kuoroharrastuksesta? 
Mitä se edes on?

Mies, kuoroon!
Jos laulat autossa, suihkussa, karaokessa,

väärässä paikassa: lue tämä!!
Tervetuloa laulamaan äijämeiningillä Kokkolan

Lauluveikkojen ja Ottopoikien harjoituksiin Erkin hallin
yläkertaan (Asentajantie 13) tiistaisin klo 18.00.

Tulossa laulua, kotimaanmatkailua, ulkomaanmatkailua, 
makkarailtoja, esiintymisiä, äijähuumoria.

Lisätietoja: soita 050 5023 796 (Asko Syrjälä),
040 5334 475 (Mari Sillanpää) tai 040 5168 333 (Heli Uusimäki)

Mies, kuoroon!
kokkolanlauluveikot.fi
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Mitä on kuoromatkailu? Hauskoja illanviettoja ja esiintymisiä sekä omalla porukalla 
että lukuisten muiden kuorojen kanssa. Kuvissa Lauluveikot Ylläs Acappellas 
-kuorofestivaaleilla syksyllä 2013. Reissulla majoituimme Stenan majoilla, 
josta on hieno näkymä Yllästunturille päin. Ylläksen huippu oli yksi kuorojen 
esiintymispaikoista. Lauluveikot lähtee festivaaleille myös tänä syksynä.

Lauluveikkojen makkarailloissa juttu lentää ja nauru on herkässä.

Ehkä olet joskus nuorempana harrastanut musiikkia: 
rämpytellyt kitaraa, soittanut kaveriporukalla 
bändissä. Tai ehkä sinusta suihkussa laulaminen on 
hauskaa – tai karaokessa laulaminen palkitsevaa?
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SULOSOINTUJA
HIUKSILLESI TARJOAAclip

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

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

SULOSOINTUJA
HIUKSILLESI TARJOAAclip

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

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

SULOSOINTUJA
HIUKSILLESI TARJOAAclip

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

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

Heinolankaari 12, 67600 Kokkola
Puh: 06-8226025

TERVETULOA!

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

Millaisia voivat olla kuorolaulajan viikonloput? Harjoittelua hienoissa puitteissa tai yhteisiä illanviettoja 
laulutoverien kanssa. Ylimmässä kuvassa Lauluveikkojen pääkuoro Keski-Pohjanmaan konservatoriolla 
kevätkauden 2013 kuoroviikonloppuna. Alemmat kuvat ovat Lauluveikkojen makkaraillasta keväältä 2014. 
Iltaan kuului perinteiseen tyyliin myös yhteissoittoa ja -laulantaa.
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Mari Sillanpään johtama Kokkolan Lauluveikot ja Ääniaallot ry:n Hausbandi 85 -vuotis juhlakonsertissa Snellman-salissa 2013. Kuva: Kuvatiimi, Tomi Hirvinen

Kokkola
Tehtaankatu 3
ma-pe  9-17
       

Kannus
Valtakatu 1
 ke-pe  10-17
       

Kaustinen
Kaustintie 5
ma-ti  10-17
       

8311 000  870 151 8611 920 www.lerbacka.com

J
uhlakonsertin teema 
”Back to the 60’s” merkit-
si monia uusia kappalei-
ta ja yhteistyötä orkes-

terin, Kokkolan Ääniaallot ry:n 
Hausbandin kanssa. Sitkeä työ 
palkittiin onnistuneessa juhla-
konsertissa. Salintäyteisen ylei-
sön joukossa oli myös Suomen 
Mieskuoroliiton toiminnan-
johtaja Aino Herranen tuli-
aisenaan taidegraafikko Esa 
Riipan ”Crescendo” –taulu.

Juhlakonsertin lisäksi Lau-
luveikot esiintyi  yhdessä Lau-
lu-Jaakkojen kanssa Pietar-
saaressa ja Kokkolassa sekä 
Kokkolan Naislaulajien rinnal-
la Adventtikonsertissa Kok-
kolan kirkossa. Vanhimpiin 
perinteisiin kuuluva Wappu-
konsertti laulettiin yhdessä 
Naislaulajien, Gamlakarleby 

Manskör’in ja Gamlakarleby 
Hornorkester’in kanssa.

Avartavaa matkailua
Perinteisin menoin vietettyä 
juhlavuotta väritti vilkas mat-
kailu. Seniorikuoro lensi sydän-
talvella Teneriffalle antaen mie-
liin painuvat kirkkokonsertit 
Playa de las Americasin ja Puer-
to de la Cruzin kirkoissa. Kon-
sertit järjestettiin yhteistyössä 
Teneriffan suomalaisen seura-
kunnan kanssa.

Pääkuoro puolestaan osallis-
tui keväällä Suomen Mieskuo-
roliiton talvipäiville Helsingin 
Musiikki-talossa, jossa kokoon-
tumisen punaisena lankana oli 
rakkaimmat mieskuorolaulut 
kautta aikojen. Viikonlopun ai-
kana kuultiin rakastetuimpia 
mieskuoroteoksia maan etu-

rivin kuorojen esittäminä. Vai-
kuttavinta oli Suomen laulun ja 
Finlandian laulaminen 1500 –
päisessä suurkuorossa.

Syyskausi avattiin suoraan 
huipulta. Ruskan värittämä Yl-
lästunturin seutu loi loistavat 
puitteet Ylläs Acapellas –kuoro-
tapahtumalle. Omien pienois-
konserttien päätteeksi Finlan-
dia muutamasta sadasta lau-
lajasta koostuvan suurkuoron 
tulkitsemana piti tunturituules-
ta huolimatta lämpimänä.

Lisää huippuhetkiä...
Lähivuosille suunnitellut tavoit-
teet ohjaavat Lauluveikkojen 
tulevaisuutta. Mieskuoromu-
siikin eri tyylit kattava uusi oh-
jelmisto antaa valmiudet esiin-
tymisiin konserteissa ja keikoil-
la niin kotona kuin matkoilla. 

Ensi vuonna kuoro osallistuu 
kansainväliseen Leevi Made-
toja –mieskuorokilpailuun ja 
Keski-Pohjanmaan maakun-
tajuhlavuoden tapahtumiin. 
Vuonna 2017 olemme muka-
na Suomen itsenäisyyden sa-
tavuotisjuhlallisuuksissa sekä 
Sulasol’in Laulu- ja soittojuhlil-
la Hämeenlinnassa.

Seuraavana vuonna juh-
limmekin jo Lauluveikkojen 
90-vuotista taivalta ja valmis-
taudumme kotikaupunkimme 
2020 vietettävään 400-vuotis-
juhlaan. Suunnittelukaudel-
le mahtuu myös ulko-maille 
suunnattava konserttimatka. 
Toteutuessaan suunnitelmat 
merkitsevät lisää unohtumat-
tomia kokemuksia.

  ERKKI KOITTOLA         

Tapahtumarikas juhlavuosi:

Perinteiden vaalimista, uusia tuulia
Huolellinen valmistautuminen juhlavuoden konsertteihin ja lukuisiin muihin 
esiintymisiin vaati Lauluveikkojen kaikilta kokoonpanoilta, pääkuorolta, ottopojilta 
ja seniorikuorolta ahkeraa harjoitustyötä johtajiensa Mari Sillanpään, Heli Uusimäen 
ja Erkki Keskisen johdolla.

Lähivuosille 
suunnitellut 
tavoitteet ohjaavat 
Lauluveikkojen 
tulevaisuutta. 
Mieskuoromusiikin 
eri tyylit kattava uusi 
ohjelmisto antaa 
valmiudet esiintymisiin 
konserteissa ja keikoilla 
niin kotona kuin 
matkoilla.
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Sepon Kulta
Asemakatu 3 ja Kauppakeskus ISO, YLIVIESKA

www.seponkulta.fi

                  Rantakatu 8 ja Anttila Center, KOKKOLA

TUHANSIA KORUJA
KULTAA ∙ HOPEAA ∙ TERÄSTÄ ∙ PRONSSIA

Parturiliike Anne
Pitkänsillankatu 10

67100 Kokkola
pu. 0400-728 858

Kiinteistövälitys LKV

Kaarlelankatu 22
67100 Kokkola

Benvenuti!

Rosso Kokkola | Isokatu 4 | puh. 020 780 7975

Tervetuloa
italialais-suomalaiselle
makumatkalle!
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Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro

L
auantaiaamuna iloinen 
porukka starttasi Kokko-
lasta klo 9.00 kohti Lau-
kaata. Välillä pysähdyt-

tiin Paletissa, jossa jokainen 
pääsi normaalin tankkauksen 
ohella vähän shoppailemaan.

Perillä meillä oli käytössä ho-
tellin Auditorio, jossa harjoitte-
limme lauluja illan konserttia 
varten. Ohjelmisto koostui kan-
sanlauluista, Wieniläisoperet-
tisävelmistä ja klassisemmista 
kuorolauluista kuten ”Katson 
virran kalvohon” ja  ”Kevätlau-
lu”. Aarre Polso toimi säestäjänä 
sekä pianolla että haitarilla ja 
Kaisa Saavalainen vahvisti hui-
lulla ”Jaakon ja Helenan pols-
kan”. Väliajalla myös yleisö pää-
si osallistumaan Aarren säes-
tyksellä yhteislauluihin. Kon-
sertissa oli mukavasti yleisöä 
ja olimme tyytyväisiä konser-
tin antiin.

Konsertin jälkeen vietimme 
mukavan yhteisen illan hyvän 
ruuan, tanssin ja karaokelau-
lun merkeissä.  Viikonlopun ai-
kana ennätimme myös tutus-

tua alueen ulkoilureitteihin ja 
kylpylän palveluihin. Kylpylä-
hotelli Peurunka yllätti postitii-
visesti laululeirin pitopaikkana: 
hyvät palvelut ja tilat, Peurun-
ka Areenalla on myös huippu-

hyviä esiintyjiä, esim. lauantai-
iltana esiintyi Yö.

Paluumatkalla kuultiin mo-
nenmoista vitsiä ja parisuhde-
vinkkiä sekä kuunneltiin you-
tubesta eri versioita esittämis-
tämme lauluista. Mukavasti 

tällainen viikonloppu hyvässä 
seurassa ja kulttuurin parissa 
piristää ja antaa voimia arkeen. 
Tutkitusti musiikki ja laulami-
nen lisää monella tapaa hyvin-
vointia ja on terapeuttista.

”Musiikin voima on todellis-
ta. Se aktivoi aivojamme, nii-
den verenkierto ja aineenvaih-
dunta vilkastuvat ja koko per-
soonallisuutemme vireytyy. 
Musiikki on monen tutkijan 

mielestä ihmiselle jopa elin-
tärkeää. Tiedossa ei ole ainut-
takaan kansaa, rotua tai ihmis-
ryhmää, jolle musiikki ei oli-
si tavalla tai toisella tuttua. Ää-
riesimerkki musiikin tehosta 
ja sen käytöstä ovat ikivanhat, 
kaikissa kulttuureissa lauletut 
kehtolaulut. Niiden rakenne ja 
esitystapa ovat rauhoittavan 
unettavia.” ”Nykylääketieteessä 
sillä koetetaan edistää hyvin-

vointia, lievittää jännitystä ja 
kipuja, tehostaa elimistön im-
munologista toimintaa ja muu-
toinkin eri tavoin auttaa kun-
toutumisessa ja toipumisessa. 
Vaikuttaa siltä, että useitakin 
musiikin avulla opituista tai-
doista ja valmiuksista voidaan 
tehokkaasti hyödyntää elämän 
eri alueilla, koska musiikki vai-
kuttaa ihmisten käyttäytymi-
seen, keskittymiskykyyn, luo-

vuuteen, itsetuntoon ja itseku-
riin. (Vartiovaara 2006, Musiikin 
valtava voima.)

Joten tervetuloa mukaan 
kuorotoimintaan kokemaan 
sen hyvää tekevät vaikutuk-
set ja ennen kaikkea kokemaan 
yhdessä laulamisen iloa!

  TERHI PETÄJÄ
Keski-Pohjanmaan 
Maakuntakuoro           

Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoron 
laululeiriltä hyvinvointia arkeen

Musiikin voima 
on todellista. Se 
aktivoi aivojamme, 
niiden verenkierto 
ja aineenvaihdunta 
vilkastuvat ja koko 
persoonallisuutemme 
vireytyy. 

Tämän kevään kuoron laululeiri vietettiin Kylpylähotelli Peurungassa 22.-23.3. Mukana oli 24 kuorolaista ja 
pari laukunkantajaa. Linja-auton kuljettajana toimi tuttuun tapaan kuoronjohtajamme Simo Kangas. 

Maakuntakuoro harjoitusleirillä.
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Refl ecting everyday life

Ideaa ja
inspiraatiota

Gyptone-alakatot

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

Suunnittelun vapautta

Tilaa Gyptone-kirja osoitteesta   
www.gyptone.fi

PYYDÄ MEILTÄ 
RAHOITUSTARJOUS! 

Suunnitteletko 
asunnonvaihtoa?

Teemme juuri sinulle sopivan lainatarjouk-
sen elämäntilanteesi ja toiveittesi pohjalta.

Meiltä saat saman katon alta kaikki tarvitse-
masi pankki- ja vakuutuspalvelut. 

Tervetuloa Aktiaan!

Tervetuloa konttoriimme tai varaa aika,  
puh. 0800 0 2470, www.aktia.fi

Aktia Pankki Oyj, Kokkola 
Isokatu 15 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

www.kokkolanlauluveikot.fi

Iloisia kevään ääniä  

terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluissa

Iloisia kevään ääniä  

terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluissa

Iloisia kevään ääniä  

terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluissa

Iloisia kevään ääniä  

terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluissa

Iloisia kevään ääniä  

terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluissa
Iloisia kevään ääniä  

terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluissa
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VoxPihlaja

V 
oxPihlaja – kuoro tun-
netaan isoista pro-
duktioista, yhteis-
konserteista Ykspih-

lajan työväensoittajien kanssa 
ja huimaavasta lavaenergiasta.  
Tätä loistavaa tiimiä pääsivät 
kaikki kynnelle kykenevät kok-
kolalaiset kuuntelemaan kun 
venetsialaistorilla viime elo-
kuussa kajahti Ultra Bran mu-
siikista koostuva tunnin koko-
naisuus.  

Tulevien suurproduktioi-
den ollessa vielä suunnittelu-
vaiheessa, VoxPihlajalle auke-
si oiva mahdollisuus niin sa-
nottuun ”peruskuntokauteen”.  
Toisin sanoen kuoro on har-
joitellut viime syksystä lähti-
en tähtäimessään ensimmäi-
nen oma konsertti.  Siinä pääs-
tetään lavaleijonat ihan uu-
teen rooliin, sillä säestämässä 
on vain Noora Kallioinen pia-
non ääressä.  Laulamisen yh-
teissointiin ja erityisesti puhta-
uteen on pyritty kiinnittämään 
huomiota ihan toisella taval-
la, kun tällä kertaa lavalla kans-

samme ei olekaan isoa puhal-
linorkesteria.  Myös dynamiik-
ka ja tulkinta saa lisää sävyjä 
näin ”paljaana” ollessa. Mutta 
eihän VoxPihlaja olisi lainkaan 
oma itsensä, ellei tuleva kon-
sertti hellisi myös visuaalises-
ti tai sisältäisi yllättäviä, taidok-
kaita koreografioita. Niitä ei to-
ki ole unohdettu!:)

Omaan konserttiimme on 
valittu kappaleita VoxPihlajan 
viisivuotisen historian ajalta. 
Kaikki alkoi Ykspihlajan Työvä-
en Näyttämön ”Lauluja vuo-

sien varrelta” – konsertista ja 
sieltä saakka ovat VoxPihlajan 
mukanamme kulkeneet muun 
muassa Agit Propin tunnetuk-
si tekemät Oppimisen ylistys ja 
Natalia.  Seuraava ja ensimmäi-
nen varsinaisesti VoxPihlajan 
oma produktio oli YTS:n kans-
sa yhdessä toteutettu Euro-
viisukonsertti.  Tuosta konser-
tista on valittu muun muassa 
iki-ihana Nuoruus on seikkailu, 
jossa kuoro tulkitsee osan lau-
lusta sen alkuperäiskielellä eli 
ranskaksi.  

Euroviisujen jälkeen seu-
raava suurempi produktio oli 
YTS:in ja huipputyypin, Pel-
le Miljoonan kanssa.  Konser-
tin materiaalista oli haastavaa 
valikoida biisejä, jotka toimisi-
vat tällä kokoonpanolla, tyyli-
nä kun on enimmäkseen punk 
ja Pellen saappaat suuret, mut-
ta löytyihän sieltä, muun mu-
assa se ehkä tunnetuin Tahdon 
rakastella sinua VoxPihlajalle 
erityisesti räätälöitynä sovituk-
sena ukkosmyrskyineen.  Sit-
ten seurasikin kauan odotet-

tu ja toivottu Ultra Bra – kon-
sertti. Se on vielä niin tuorees-
sa muistissa, että valintojen te-
keminen ja parhaiden palojen 
noukkiminen oli allekirjoitta-
neelle melko haastavaa.  Ultra 
Bran musiikki tunnetaan mas-
siivisista soitinnuksista ja rul-
laavasta kompista. Esimerkiksi 
Rubikin kuutio pelkän pianon 
säestyksellä tuo aivan kuin uu-
den näkökulman tekstiin ja ko-
ko kappaleen tulkintaan.  

Konsertissa kuullaan myös 
ihan uutta Vox – ohjelmistoa. 
Esimerkkinä olkoon vaikka 17 
– minuuttinen Beatles – siker-
mä, joka sisältää kaikki Beatle-
sin suurimmat hitit. 

Tämä konsertti kuullaan 
siis toukokuun 23. ja 24. päi-
vä. Paikkana tietenkin ”kotiko-
lomme”  Ykspihlajan Toimitalo.  
Sinne odotamme Sinua jom-
paankumpaan konserttiin tai 
vaikka molempiin!!

  HELI UUSIMÄKI
VoxPihlajan taiteellinen 
johtaja           

VoxPihlajan uudet kujeet

Omaan 
konserttiimme on 
valittu kappaleita 
VoxPihlajan 
viisivuotisen 
historian ajalta.

VoxPihlajan ja YTS:n UltraBra -keikka veti torin täyteen venetsialaisjuhlijoita. Kuva: Merja Kirjava

VoxPihlajan sopraanot tauolla. Taustalla naismiehet keskittyvät omiin stemmoihinsa. Kuva: Virpi Karhu

www.eilahelen.fi

Puu-, Parketti- ja Laminaattilattioiden 
hionta ja pintakäsittely

Pärehöyläntie 2 • Puh. 050 564 8831

Kokkolattia Ahola Ky

INDOLAN TEOLLISUUSALUE, KOKKOLA
06-832 4700, www.linnus-auto.fi

TÄYDEN PALVELUN 
DIESELKORJAAMO

Oletko tietämättäsiOletko tietämättäsi

Jos näin on, suosittelemme lähtemään maailmalle. 
Suuntaa siis osoitteeseen op.fi/maailmalle 
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KONICA MINOLTAN
tulostamisen ja
asiakirjahallinnan ratkaisut
- kosketusvärinäytöt helpottavat
käytettävyyttä joka päivä!

Yrittäjien erinomainen valinta -
KONICA MINOLTA

Konica Minoltan ympäristöystävälliset ja palkitut bizhub-monitoimilaitteet ovat kustannustehokkaita ja energiaa säästäviä
toimistojärjestelmiä. Uusien laitemallien kosketusvärinäytöt helpottavat käytettävyyttä joka päivä - niiltä toiminnot, valikot
ja tilailmoitukset ovat selkeästi luettavissa ja hallinnoitavissa.

Ota yhteyttä meihin. Tulemme kertomaan kuinka voit tehostaa asiakirjojesi sähköistämistä, arkistointia ja vielä
säästää kustannuksissa.

OPS-palvelukokonaisuus mahdollistaa yksinkertaisen ja selkeän rajapinnan tulostusympäristön
jatkuvaa kehittämistä varten. Voit alentaa tulostamisen- ja asiakirjahallinnan kustannuksia
jopa 20-30%. Soita ja pyydä meidät veloituksettomalle kartoituskäynnille yritykseesi.

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy
Heinolankaari 12, KOKKOLA
Kauppiaankatu 2, PIETARSAARI
www.kp-konttoripiste.fi

Soita ja varaa esittely:
Tuomo Lahti 0400 667 593
Timo Kuivanto 040 550 5793
Kenneth From 040 527 7315
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