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Kevään Ääniä

4 7 12

Monipuolista musiikin 
ammatillista koulutusta

Valtakunnallinen 
kuorosävellyskilpailu Kokkolaan

Ylläs Acapellas –kuorotapahtuma 
kutsui veikkosia jo toista kertaa!

Mies, kuoroon! MIESKUOROKONSERTTI 
”Kevään ääniä”

LA 2.5.2015 KLO 18.00
Konservatorion sali, Kokkola

KOKKOLAN LAULUVEIKOT
RAAHEN MIESLAULAJAT

SENIORIKUORO
KAJO-KVARTETTI
Konsertin johtavat:

Erkki Keskinen (Seniorikuoro)
Katriina Leppänen

(Raahen Mieslaulajat)
Mari Sillanpää (Lauluveikot)

Heli Uusimäki (suurkuoro)

LIPUT 15 €
ENNAKKOLIPUT:

myynti@kokkolanlauluveikot.fi
tai suoraan Lauluveikoilta

Oletko kiinnostunut musiikista, erityisesti yhdessä laulamisesta?
Mitä, jos liittyisit Lauluveikkoihin! Tarjoamme Sinulle ja kaverillesi hienot harjoitusolot, 

ammattijohtajien opastuksen ja loistavan Lauluveikkohengen. Syksyllä 2015 on tulossa 

mm. joulukonsertti yhdessä Kokkolan Naislaulajien kanssa.

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

yhteyshenkilöihimme. Katso www.kokkolanlauluveikot.fi

KUORONJOHTAJAT 
Mari Sillanpää 040 533 4475

Heli Uusimäki 040 516 8333

SIHTEERI
Asko Syrjälä 050 502 3796

Vierailu
Fredericiaan
Lauluveikkojen onnistunut 
konserttivierailu Tanskan Fredericiassa 
järjestetyille Pohjoismaisille Päiville 
kesällä 2014 säväytti ja jätti paljon 

mieluisia muistoja.
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K 
uluva kevät 

on vaatinut 

Lauluveikoilta 

paljon. Lauluveikot 

ovat keskittyneet 

koko kevään ajan Leevi Madetoja- 

mieskuorokilpailun ohjelman 

harjoitteluun. Kilpailuohjelma 

koostuu kolmesta kappaleesta 

ja näitä kappaleita olemme 

hioneet joka tiistai- ilta. Musiikki 

ei ole koskaan valmis, aina löytyy 

parannettavaa, tarkennettavaa. 

Kaikki tähtää siihen, että kun meidän vuoromme tulee astua 

Tampere- talon lavalle, jokainen meistä tietää täsmälleen miten 

toimia vakuuttaaksemme yleisön ja tuomariston. 

Tuoreimpana ohjelmakokonaisuudessa on Kari Pappisen 

säveltämä tilausteos Pulu sutii- elämäni ralli (sanat Jaakko Antero 

Ojatalo). Viikosta toiseen pulu on sutinut välillä rajummin, välillä 

kesymmin. Teos on tuottanut meille kaikille suurta hilpeyttä, 

hervotonta hauskuutta sekä kasapäin haasteita tiistai- illan 

harjoituksiin. Puluja on bongailtu ja kuvattu ympäri maailmaa 

puolisoita myöten. Voisi kai sanoa, että Lauluveikkoporukan on 

vallannut varsinainen pulu hysteria.

Ai että, tämä on ollut mukavaa! Olen saanut tehdä täydestä 

sydämestä sitä työtä, mistä eniten pidän. Pilkun viilaamista, 

tarkentamista, hiomista...

Kun porukalla on selkeä tavoite, se saa kaikki puhaltamaan 

yhteen hiileen, sitoutumaan, venymään tiukassakin tilanteessa. 

Ylpeä olen porukastani, kaikesta siitä mitä olette yhteisen hyvän 

eteen tehneet. Kiitos.

   MARI SILLANPÄÄ

Taiteellinen johtaja 

Lauluveikoilla 
pulu sutii

Maaliskuinen aamu. Aaurinko on jo korkealla, tiai-

set tervehtivät postilaatikolla kävijää, oravan jäl-

jet kulkevat pihan poikki. Aikaisin nouseva au-

rinko ja heräämässä oleva 

luonto, ennen muuta linnut 

ovat varmoja tulevan kesän 

merkkejä. Joutsenten trum-

petit, punarinnan ksylofo-

ni ja mustarastaan huilu esi-

merkkejä lintujen taidoista. 

Ihminen ei halua olla muita 

luonnon laulajia huonom-

pi. Kevään edetessä erilais-

ten lintujen instrumenteis-

ta koostuu mahtava sinfonia. 

Myös me ihmiset haluamme 

tuottaa äänillämme oman 

sinfoniamme. Linfujen ään-

ten harmonia on luontaista, 

mutta me ihmiset joudum-

me tekemään töitä ja harjoit-

telemaan, jotta löydämme tämän tasapainon ja 

harmonian.

Kulunut vuosi on ollut Kokkolan Lauluveikko-

jen toiminnassa toiminnan ja kehityksen aikaa. 

Viime vuonna kävimme mieleen painuneilla mat-

koilla Tanskan Fredericiassa ja Ylläksellä, matkois-

ta tarkemmin toisaalta tässä lehdessä. Kevätkuu-

kaudet ovat menneet Madetojakilpailuun valmis-

tumisessa. Lehden ilmestyessä 

tiedämme, kuinka Tampereel-

la kävi. Olemme vuoden aikana 

saaneet joukkoomme uusia lau-

lamisesta innostuneita veljiä. Tä-

män seurauksena eri stemmojen 

keskinäinen tasapaino on enti-

sestään parantunut. Johtajam-

me ovat tehneet ahkerasti töitä 

kanssamme hyvän lopputulok-

sen aikaan saamiseksi. Teillä leh-

den lukijoilla on mahdollisuus 

kuulla talven työn tuloksia kevät-

konsertissa toinen toukokuuta.

Parhaat kiitokset johtajillem-

me Marille, Helille ja Erkille, kai-

kille laulajaveljille, laulusiskoille 

ja yhteistyökumppaneille.

Aurinkoista kevättä ja virkistävää kesää!

  HANNU PAJUNPÄÄ

Lauluveikkojen puheenjohtaja

Kevät on iloisten 
äänien aikaa

3    Lauluveikot Tampereella

4    Keski-Pohjanmaan konservatorio

5    Kari Pappinen

6    Oopperakesä 10 vuotta

6    Pohjoismaiset Päivät

7    Kaikukoppa 2016

8    Seniorit Helsingissä

10    Lauluveikot Fredericiassa

12    Ylläs Acapellas

13    Keski-Pohjanmaalta kajahtaa

14    Kolme kovaa

15    Raahesta kajahtaa

16    Frederician kaikuja

17    Laulajan Vuodesta

18    Laulusali 20 vuotta

19    Paavo Hyökki

21    Kokkolan Naislaulajat

JULKAISIJA
Kokkolan Lauluveikot ry
www.kokkolanlauluveikot.fi

TOIMITUSKUNTA
Hannu Pajunpää
Antti Leskelä
Asko Syrjälä
Jari Kotilainen

PAINOSMÄÄRÄ
22 600 kpl

TAITTO
Oy Fristyle Ab

PAINOPAIKKA
Botnia Print

LEHDEN JAKELU
Kokkolan Jakelu Oy

JAKELUALUE
Jaetaan jokaiseen kotiin
Suur-Kokkolan alueella

Kevään 

Ääniä
KUOROALAN LEHTI 
71. VUOSIKERTA

Pitkänsillankatu 17 
(Iskun yläkerta)

VUOKRAAMME 
HUONEISTOAMME 
KÄYTTÖÖNNE.

Sopii häihin, syntymäpäiviin, 
muistotilaisuuksiin,  
kokouksiin ym.

TIEDUSTELUT JA 
VARAUKSET:  
Klubimestari Juhani Vitka
0400 915 901 tai
Markku Ojaniemi 
040 - 570 7690
myynti@kokkolanlauluveikot.fi

Kysy myös musikaalista 
ohjelmatarjontaamme!

Tervetuloa laulusaliin
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APTEEKKI

Omistajan käyntikortti

AVOINNA: 
MA–PE   8-21

LA   8-18
SU 12-18

KOKKOLA  Prismantie 1

VI INTERNATIONAL 

LEEVI MADETOJA 

MALE VOICE CHOIR COMPETITION

Kokkolan Lauluveikot 
mukana Tampereella

O
sallistuimme Tampere-
talossa 18.4.2015 pidetyn VI 
kansain-välisen Madetoja-
kuorokilpailun kansalliseen sar-

jaan. Leevi Madetoja (1887 – 1947) on sä-
veltänyt Suomen rakastetuimpia kuorote-
oksia. Suuri osa hänen teoksiaan on sovi-
tettu mieskuorolle. Hänen tyylinsä on kan-
sallisromanttinen, siinä on vaikutteita kan-
sanlauluista ja ranskalaisesta musiikista.

Kansallisessa sarjassa kilpaili 19 kuo-
roa ja kuorojen kokonaismäärä oli 33. 
Pakollisena lauluna oli Leevi Madetojan 
säveltämä Soita somer, helkä hiekka. 
Tämän lyriikka on Eino Leinon mestarillis-
ta käsialaa.

Vapaavalintaisena teoksena kuorom-
me esitti Mari Sillanpään johtamana Frans 
Linnavuoren Minä laulan sun iltasi täh-
tihin. Laulun herkät sanat ovat Veikko 
Antero Koskenniemen runoelma. Voi ol-
la vaikka vaimolleen kirjoitettu. Vaimonsa 
Vieno Pohjanpalo on Kokkolasta lähtöisin. 
Pari vihittiin Ykspihlajassa v. 1922.

Kilpailussa piti olla jokin elossa ole-
van säveltäjän teos. Tilasimme sävellyk-
sen oman kaupunkimme muusikolta 
Kari Pappiselta. Hän ideoi Jaakko Antero 

Ojatalon sanoihin melodraaman Pulu su-
tii. Teoksen kerronnallisesta tulkinnasta 
vastasi Jaakko Kerola ja kuuden sanan re-
sitatiiviosan esitti voimalla Seppo Harju. 
Kappaletta oli erittäin hauska harjoitella ja 
vielä hauskempi esittää vaativalle yleisölle 
ja tuomaristolle Tampere-talolla. 

Kansallisen sarjan tuomariston puheen-
johtajana oli Juha Holma. Sarjan voittaja-
na palkittiin oululainen Pohjan Laulu. Oma 
kilpailu-suorituksemme onnistui odote-
tusti. Maailman kantaesityksen saanut 
”Pulu” samoin kuin muutkin esityksem-
me palkittiin yleisön runsain suosionosoi-
tuksin. Yleisön suosiosta sai osansa myös 
Lauluveikkojen KAJO-kvartetti (Kari 
Kalliokoski, Antti Leskelä, Jari Kotilainen 
ja Olli Lehtimäki) esiintyessään Tampere-
talon open stagella.

Kansainvälisen sarjan voitti tampere-
lais-turkulais-helsinkiläinen Euga. Euga on 
nuorten laulajien neljä vuotta sitten pe-
rustama kuoro. Katselmussarjan kunnia-
maininnan saivat Oriveden Mieslaulajat, 
Kuopion Mieslaulajat ja Vilppulan 
Mieslaulajat.

 JAAKKO HÖLSÖ

Kappaletta oli 

erittäin hauska 

harjoitella ja vielä 

hauskempi esittää 

vaativalle yleisölle 

ja tuomaristolle 

Tampere-talolla.

SKV Kiinteistönvälitys Oy, Rantakatu 14, 67100 Kokkola, p. 010 228 4820

www.skv.fi

TERVETULOA ESITTELYIHIMME
Myynnissämme on yli 2000 asuntoa ja pidämme niissä 
esittelyjä lähes päivittäin.

Katso kaikki asuntoesittelyt www.skv.fi/esittelyajat

Rakentamisen ylin taso.

 0400 770 799

UUsi katto 
joPa kolmessa 

Päivässä

www.kateykkoset.fi

Lauluveikot kilpailusuorituksessaan Tampere-talossa.

Kuva: Teija Tuunila
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Keski-Pohjanmaan Konservatorio

O
petusta anne-
taan Kokkolan li-
säksi konserva-
torion jäsenkun-
nissa (Evijärvi, 

Kaustinen, Kruunupyy, Toho-
lampi, Veteli) ja sopimuskun-
nissa (Halsua, Himanka, Lesti-
järvi, Perho). Opetusta anne-
taan siis kymmenen kunnan 
alueella ja tällainen alueellinen 
laaja-alainen vaikuttavuus on 
poikkeuksellista suomalaisessa 
musiikkioppilaitoskentässä.  

Konservatorion ammatilli-
nen toisen asteen musiikkialan 
perustutkinnon koulutus ta-
pahtuu Kokkolassa ja siihen ha-
keudutaan valtakunnallisesti. 
Opetusta annetaan klassises-
sa-, pop/jazz- ja kansanmusii-
kissa sekä peruskoulu- että yli-
oppilaspohjaisille opiskelijoille. 
Vertailtaessa muihin alan op-
pilaitoksiin erikoispiirteinä on 
musiikin eri tyylilajien hyvä yh-
teistyö sekä koulutusjatkumo 
musiikin perusopetuksesta toi-
sen asteen ammatillisen koulu-
tuksen kautta ammattikorkea-
kouluun. 

Konservatorion antama tai-
teen perusopetuksen musii-
kin laajan oppimäärän opetus 
muodostuu musiikin perusta-
son ja sille rakentuvan musiik-
kiopistotason opinnoista se-
kä niitä edeltävästä varhaisiän 
musiikkikasvatuksesta ja va-
paan osaston toiminnasta. Tai-
teen perusopetus on tavoit-

teellista tasolta toiselle etene-
vää ensisijaisesti lapsille ja nuo-
rille järjestettävää eri taiteen-
alojen opetusta, joka samalla 
antaa oppilaille valmiuksia il-
maista itseään ja hakeutua asi-

anomaisen taiteenalan amma-
tilliseen ja korkea-asteen kou-
lutukseen.

Varhaisiän musiikkikasvatus-
ta on viime vuosien aikana ke-
hitetty voimakkaasti. Toimintaa 
on laajennettu Kokkolan lisäk-
si Kannuksessa, Toholammilla, 
Kaustisella, Vetelissä ja Perhos-
sa. Varhaisiän musiikkikasvatus 
eli muskari on suunnattu alle 
kouluikäisille lapsille 3kk iästä 
alkaen. Vauva-, napero- ja 4-6- 
vuotiaiden muskarit johdatta-

vat lapset musiikin maailmaan 
leikin, laulun, soiton ja kuunte-
lun avulla. Tavoitteena on naut-
tia musiikin tekemisestä ja sen 
tuomasta ilosta. Muskarissa ke-
hitetään lapsen laulu- ja soitto-
taitoa, kuuntelukykyä, rytmi- ja 
melodiatajua, musiikillista il-
maisua sekä luovuutta. 

Perinteisten muskarien li-
säksi konservatoriolta löytyy 
myös instrumenttimuskareita, 
kuten viulumuskari joka suun-
nattu instrumenttiopinnois-
ta kiinnostuneille 4 -7 vuotiail-
le lapsille. Kitaramuskari toimii 
samoilla toimintaperiaatteil-
la. Lisäksi soitinmuskarissa tu-
tustutaan lukuvuoden aikana 
eri soitinperheisiin ja helpote-
taan lapsen oman instrumen-
tin valintaa. Syksystä 2013 luki-
en konservatorio on vastannut 
myös tanssin perusopetukses-
ta silloisen Keski-Pohjanmaan 
Balettiopiston siirtyessä osak-
si konservatorion toimintoja. 
Balettiopetusta Kokkolassa on 
annettu Kiinteistö Oy Kokko-
lan taidetalon vuokratiloissa ja 
Kaustisella kansantaiteenkes-
kuksen vuokratiloissa. Baletin 
mukaantulo on tuonut valta-
vasti uusia taiteiden välisiä yh-
teistyön muotoja ja mahdolli-
suuksia. Elävä musiikki on val-
lannut balettisalit. Tällä hetkel-
lä balettia harrastaa noin 230 
oppilasta ja tavoitteena on laa-
jentaa tarjontaa mm. moder-
niin tanssiin. 

Kokonaisuudessaan oppilas-
määrät ovat kasvaneet tanssin-
opetuksen mukana jo runsaas-
ti yli 1500 oppilaan – syksyl-
lä 2014 kokonaisoppilasmää-
rä oli huikeat 1662 oppilasta. 
Voidaan todeta, että suhteessa 
valtionosuustunteihin, konser-
vatorion toiminta on tuloksel-
lisuudessaan ja laajuudessaan 
aivan poikkeuksellisen aktiivis-
ta. Kuluneen lukuvuoden aika-
na on järjestetty noin 180 kon-
serttia sekä oppilasiltaa Kokko-
lassa ja maakunnassa. Konser-
vatorion oppilaita/opiskelijoita 
oli mukana 18 erilaisessa vaki-
tuisessa orkesteri- sekä kuoro-
kokoonpanossa. 

Konservatorion linjana on ol-
lut pitää oppilaiden lukukausi-
maksut valtakunnallisesti ver-
rattuna erittäin kohtuullisina 
ja kilpailukykyisinä kaikkea ta-
voitteellista harrastustoimin-
taa ajatellen. Tämä on mahdol-
listanut opetukseen hakeutu-
misen puhtaasti lahjakkuuden 
perusteella.

Orkesteri- ja kuorotoimin-
ta ovat merkittävässä roolissa 
osana konservatorion toimin-
taa. Opetussuunnitelmaan pe-
rustuen kaikki oppilaat osallis-
tuvat johonkin kuoroon tai or-
kesteriin. Monipuolinen ja ta-
sokas yhteissoitto näkyy ja 
kuuluu maakunnassamme.

  KAREN HAGQVIST
Teksti ja kuvat

Toukokuun konsertteja

Pe 1.5. klo 14.00 
Vappukonsertti Konservatorion harmonikkaluokka, 
Kaupungintalon aula, vapaa pääsy

Ti 5.5. klo 18.00 
Oppilaskonsertti Kaustinen, Musiikkilukio

Ke 6.5. klo 18.00 
Lyömäsoittajien konsertti, Lyöjää laidasta laitaan, 
Konservatorion sali

To 7.5. klo 18.00 
Kevätsoittajaiset Kansanmusiikin perusopetus, 
Konservatorion sali, vapaa pääsy

To 7.5. klo 19.00 
Oppilaskonsertti P 9, pikkusali

To 7.5. klo 19.00 
Oppilaskonsertti Veteli, Seurakuntatalo

La 9.5. klo 18.00 
Nuorisosoittokunnan äitienpäiväkonsertti, Snellman-sali

Ma 11.5. klo 18.00 
Oppilaskonsertti Kannus, Srk-talon auditorio

Ma 11.5. klo 19.00 
Jousiorkesterien kevätkonsertti, Konservatorion sali

Ma 11.5. klo 19.00 
Oppilaskonsertti Evijärvi, Evijärven koulukeskus

Ti 12.5. klo 13.00 
Pieni kansanlaulu, kansanmusiikin ammattiopiskelijat, 
pikkusali

Ti 12.5. klo 17.15 
Soitinesittelykonsertti, Konservatorion sali

Ti 12.5. klo 19.30 
Sid Hille Contemporary Collective, konservatorion sali

Ke 13.5. klo 19.30 
Pianoluokan konsertti Maria Reikon oppilaat, 
Konservatorion sali

Ke 13.5. klo 21.15 
Pop&Jazz näyttökonsertit, Corner´s Pub

To 14.5. klo 18.00 
Baletin kevätjuhlanäytös Balettiopiston oppilaat, Snellman-
sali, liput ovelta 10 € / 5 €

Pe 15.5. klo 18.00 
Rytmimusiikin perusopetuksen kevätkonsertti, 
Konservatorion sali

Ma 18.5. klo 19.30 
Eesti ja Soome helid - Viron ja Suomen säveliä Heli Palomaa, 
klarinetti ja Mirva Helske, piano, pikkusali

Ti 19.5. klo 13-14.15 
Yleisölle avoin luento "Musiikki kehittää aivoja enemmän 
kuin on tiedettykään" professori Mari Tervaniemi, Helsingin 
yliopisto. Konservatorion sali

Ke 20.5. klo 19.00 
Kansanmusiikkia koriasti Koriat Friidut -yhtye, 
Kruununvoudintalo, vapaa pääsy

To 21.5. klo 20.00 
Pop&Jazz näyttökonsertit, Kilta Bar

Pe 22.5. klo 17.00 
Röörisoittajien kevätpärinä, Oboe- ja fagottiluokan oppilaat, 
pikkusali

Pe 22.5. ko 18.00 
Päätöskonsertti ammatillinen koulutus, Konservatorion sali

Ma 25.5. klo 18.00 
Päätöskonsertti perusopetus, Konservatorion sali

Monipuolista musiikin ammatillista 
koulutusta, sekä musiikin ja tanssin 
perusopetusta
Keski-Pohjanmaan Konservatorio on yksi maamme suurimmista musiikin perusopetusta ja 
toisen asteen ammatillista koulutusta antavista musiikkioppilaitoksista. 

Orkesteri- ja 

kuorotoiminta ovat 

merkittävässä roolissa 

osana konservatorion 

toimintaa. Opetus-

suunnitelmaan 

perustuen kaikki 

oppilaat osallistuvat 

johonkin kuoroon tai 

orkesteriin. 

Konservatorion suurproduktio Outolintu hurmasi yleisönsä.
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K
okkolan Lauluveikot 
osallistui Madetoja 
-kuorokilpailuun huh-
tikuussa. Kilpailuohjel-

mistoon vaadittiin yksi elossa 
olevan säveltäjän teos. Tuli hul-
lu idea tilata teos kilpailuun ja 
vieläpä paikalliselta säveltäjäl-
tä. Kari Pappinen meriitteineen 
tuntui hyvältä ja tavallaan itses-
tään selvältä vaihtoehdolta. Ei-
kä luotto ollut turhaa, Laulu-
veikot saivat käsiinsä Pulu sutii 
-teoksen, johon tekstin on teh-
nyt Jaakko Antero Ojatalo. 

Lehden ilmestyessä tiedäm-
me jo kuinka Pulu suti Tampe-
reella.

Kävin tapaamassa Kari Pap-
pista ja juttelimme hänen suh-
teestaan kuoromusiikkiin, kuo-
rossa laulamiseen ja säveltä-
miseen.

Ensimmäinen kosketus 
kuorossa laulamiseen ja kuo-
roinstrumenttiin tuli musiikki-
luokilla. Kuvioissa oli silloin vie-
lä vahvasti mukana myös trum-
petti, joka siivitti nuoren mie-
hen matkaa Sibelius-Akatemi-
aan saakka.  Siellä trumpetin 
kanssa tuli välillä teknistä ta-
kapakkia ja Pappiselle jäi aikaa 
opiskella sekä orkesterin- että 
kuoronjohtoa. Orkesterinjoh-
toa hän opiskeli Jorma Panulan 
ja kuoronjohtoa Matti Hyökin 
opastuksella. Kuoronjohdon 
diplomi hän suoritti Heikki Lii-
molan johdolla, joka oli innos-
tava opettaja ja kuoromusiikki 
sai aina vain suuremman roolin 
Pappisen ajan käytössä.  

Kari Pappinen on uransa ai-
kana johtanut useita kuoroja ja 
kaikkia kuorotyyppejä muun 
muassa perustamaansa Kes-
ki - Pohjanmaan kamarikuoroa 
(1987 -2000) ja Kokkolan Nuo-
risokuoroa (1987 -2009) sekä 
Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat 
JUSSEJA (2002 – 2004). Hän toi-
mii ja on toiminut kuorokoulut-
tajana, taiteellisena tuottajana 

ja kapellimestarina erilaisissa 
teatteriproduktioissa. 

Pappinen on laulanut itse 
monenlaisissa kuoroissa ja ko-
koonpanoissa. Muutama vuo-
si sitten esiintyminen Klemetti 
–opiston kamarikuoron riveis-
sä muistutti kuoronjohtajalle, 
kuinka haastavaa kuorossa lau-
laminen on. Karin voi bonga-
ta myös Tiernapoikien esiinty-
misistä!

Kuorolaulun positiiviset vai-
kutukset ihmisen hyvinvoin-
tiin on tutkittu juttu. Pappisen 
mielestä kuorossa laulamisen 
terveysvaikutukset on loista-
va peruste kun harrastusta va-
litaan.  Kuoron jäsenenä olemi-
nen rikastuttaa sosiaalista elä-
mää, luo tukiverkkoja ja uusia 
ihmissuhteita. ”Nuorena kuo-
ronjohtajana keskityin taiteelli-
seen tekemiseen enkä niinkään 
ottanut huomioon kuoron sosi-
aalista kontekstia. Ajan kuluessa 
olen pehmentynyt ja ymmärtä-
nyt sen tärkeyden”, sanoo Pap-
pinen.

Minkälainen kuoromusiik-
ki saa rautaisen ammattilaisen 
vaikuttumaan? ”Sen täytyy olla 
todella puhdasta ja taidokasta, 
muttei kuitenkaan kliinistä”, vas-
taa Pappinen. Tarvitaan myös 
rohkeaa ilmaisua ja tunnet-
ta.  Nämä vaatimukset täyttää 
esimerkiksi lauluyhtye Chan-
ticleer, jonka levyn Pappinen 
usein laittaa soimaan, kun ha-
luaa vain rentoutuen kuunnella 
kuoromusiikkia.

Säveltäminen tuli Pappisen 
elämään tilaus tilaukselta.  Kok-
kolan Kaupunginteatterin tila-
us Colorado Avenuen musiikin 
säveltämiseen oli ensimmäi-
nen suuri juttu. Se johti seuraa-
vaan tilaukseen ja sillä tiellä ol-
laan. Kari Pappinen on omien 
sanojensa mukaan ”harrasta-
jasäveltäjä”. Alkuaikoina sävel-
lykset syntyivät käsin nuotti-
paperille, mutta Sibelius –nuo-

tinnusohjelma on helpottanut 
työskentelyä huomattavasti.

Koska Pappinen säveltää en-
sisijaisesti vokaalimusiikkia, 
teksti on tärkeässä roolissa. En-
nen varsinaisen sävellystyön 
aloittamista hän makustelee 
tekstejä, jäsentelee ja 
tunnustelee niitä. Useimmiten 
ideat sävellyksiin lähtevät teks-
tin tunnelmasta, soinnista. Pia-
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kittelyä. Kolmas ”työn onnistu-
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Pappinen on todennut mökille 
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Luotettava tekstintekijä on 
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luveikkojen tilaussävellys Pu-
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henkistä tilaani, mutta suostui 
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riteltiin, jotta saatiin kunnollinen 
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ta. Jotain uutta, modernia il-
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siä tulee kuin hammastahna-
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on aina sitä samaa tahnaa”. Nyt 
on uuden aika.
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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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P
ohjoismaisen ystävyys-
kuntatoiminnan juuret 
ulottuvat 1930-luvul-
le. Ystävyyskaupungit 

ja kummikunnat saivat alkunsa 
1940-luvulla, sodan jälkeisenä 
aikana. Tällöin Ruotsin varak-
kaat kaupungit ja kunnat avus-
tivat sotaa käyvää Suomen vä-
estöä ruoka- ja vaateavustuk-
silla. Suomesta oli kummilap-
sia Ruotsissa sodan julmuutta 
paossa.

Pohjoismainen kuntayhteis-
työ lukeutuu maailman van-

himpiin. Se perustuu naapuri-
sopuun ja -apuun kun taas län-
nempänä sodan haavojen eh-
käisy oli ystävyyskuntaliikkeen 
lähtökohtana. Suomessa on 
kuntien kansainvälistymisen ke-
hitys ollut nopeimmillaan 1980- 
ja 1990-luvuilla. Nykyään kun-
nilla ja maakunnilla on noin 
1300 ystävyyskuntasuhdetta tai 
vastaavaa noin 40 maassa. Lä-
hes 90 % maamme kunnista on 
mukana ystävyyskuntatoimin-
nassa. 

Toiminnan painopiste on ol-

lut perinteisissä kulttuuri-, ur-
heilu- sekä nuoriso- ja koulu-
laisvaihdossa, mutta myös asi-
antuntijavaihto, elinkeinoelä-
män yhteistyö sekä monipuoli-
nen kansalaisryhmien yhteistyö 
on tullut perinteisten yhteistyö-
muotojen rinnalle.

Pohjoismaiset Päivät saivat 
alkunsa kummikuntatoiminnas-
ta. Ruotsin Härnösand, Norjan 
Kristiansund, Tanskan Fredericia 
ja Kokkola aloittivat yli 60 vuot-
ta sitten perinteen joka on tiet-
tävästi säilynyt pisimpänä ystä-
vyyskaupunkiperinteenä koko 
maailmassa. Ensimmäiset Poh-
joismaiset Päivät pidettiin Här-
nösandissa vuonna 1948, seu-
raavat Fredericiassa 1950, Kris-
tiansundissa 1953 ja Kokkolas-
sa 1954. Vuodesta 1964 alkaen 
Pohjoismaiset Päivät on järjes-
tetty joka toinen vuosi vuorol-
laan jokaisessa ystävyyskau-
pungissa. Tarkkaan ottaen vii-
me vuonna Fredericiassa 4.-
6.7.2014 järjestetyt Pohjoismai-
set Päivät olivat jatkuneet 66 
vuotta ja olivat 34. Pohjoismai-
set Päivät. Pohjoismaisten Päivi-
en ohjelmisto on kautta aikain 
ollut kulttuuri- ja urheilupai-
noitteista. Osallistujat ovat vii-
me aikoina entistä selkeämmin 
olleet nuoria. 

Vuoden 2014 Pohjoismaisil-
le Päiville Fredericiaan kokkola-
laisia lähti kolmella linja-autol-

la noin 130 kokkolalaisen ryh-
mä. Mukana olivat kaupungin 
viralliset edustajat, Kokkolan 
Lauluveikot, Nuorisosoittokun-
ta, Nuorisokuoro, Estraditaiteen 
koulu ja tanssiryhmä sekä pe-
rinteisesti aivan tavallisia kok-
kolalaisia, jotka halusivat tutus-
tua ystävyyskaupunkiin ja ot-
taa osaa Pohjoismaisten Päivien 
tunnelmaan. Ohjelma painot-
tui musiikkiin ja erityisesti nuo-
riin. Yhteispohjoismainen nuori-
somusikaali, Nordisk Ungdoms 
Musik Festival, kohosi päivien 
ykkösteemaksi. Fredericiassa 
vietettiin Pohjoismaisten Päivi-
en kanssa samaan aikaan 5.-6.7. 
kaupungin piirityksen vapau-
tusjuhlaa, den sjätte juli -juhlaa, 
joten Fredericia yhdisti onnistu-
neesti nämä kaksi tapahtumaa 
kauniiksi ja jännittäväksi koko-
naisuudeksi.

Kokkolan Lauluveikkojen 
osalta Frederician Pohjoismai-
sissa Päivissä oli sitä kuuluisaa 
historian siipien havinaa, olihan 
kuoro ollut mukana Frederici-
assa vuonna 1950, jolloin siel-
lä vietettiin ensimmäisiä Poh-
joismaisia Päiviä. Kun Kokkolan 
Lauluveikot ja sen fredericialai-
nen isäntäkuoro Fredericiakoret 
esiintyivät yhdessä lauantai-ilta-
päivänä 5.7. Tøjhusetissa, saat-
toi salintäyteinen yleisö aistia ai-
don pohjoismaisen ystävyyden 
ja havaita, että yhteistyön vies-

tiä on saatu siirrettyä myös nuo-
remmille polville.

Pitkä ajomatka ja suuri ryhmä 
antavat haasteita matkan on-
nistumiselle. Yleensä kaikki on-
nistuu aivan kohtuullisesti. Niin 
nytkin, mutta tälläkin kertaa 
sattui ja tapahtui yllätyksiä. Näi-
tä solmuja avaamassa oli aivan 
erityisen kiitoksen ansaitseva 
Kokkolan Lauluveikkojen ryh-
mä. Lauluveikot osoittivat, et-
tä he paitsi osaavat laulaa myös 
tarttua toimeen, kun apua tar-
vitaan. Lämpimät kiitokset vielä 
näin jälkikäteen Lauluveikoille 
siitä tuesta, mitä annoitte meille 
kokkolalaisille melkein kotipor-
tille saakka.

Näyttää siltä, että pysyvien 
ystävyyskuntakontaktien mää-
rä ei tulevaisuudessa juurikaan 
kasva. Sen sijaan kunnat ha-
keutuvat voimakkaasti erilai-
siin kansainvälisiin projektei-
hin. Kumppaneiksi pyydetään 
usein ystävyyskuntaa, mutta 
myös muunlaiset kansainväli-
set yhteistyöverkot saavat jalan-
sijaa. Perinteiset ystävyyskun-
tatoiminnan muodot eivät kui-
tenkaan ole menettäneet mer-
kitystään, vaan ne muodostavat 
kuntien kansainvälisen kanssa-
käymisen perusjuonteen.

Mikä sitten on Pohjoismais-
ten Päivien tulevaisuus? Kunti-
en talous niin täällä Suomessa 
kuin myös muissa Pohjoismais-

sa on tällä hetkellä aikamoises-
sa kriisissä. Säästöjä etsitään 
melkeinpä ”joka kivi kääntämäl-
lä”. Tietämättömyyden ja koke-
mattomuuden johdosta tässä 
rumbassa voisi käydä huonosti-
kin, jos unohdamme pitkät pe-
rinteet ja kansainvälistymista-
voitteemme. Olemme Kokko-
lasta aina tottuneet lähtemään 
Pohjoismaiden kautta muualle 
maailmaan. Kokkolalaiset nuo-
ret ovat kohta seitsemän vuosi-
kymmenen ajan saaneet aloit-
taa kansainvälistymisensä Poh-
joismaisilla Päivillä tutussa ja 
turvallisessa ohjauksessa kau-
pungin taloudellisella tuella, mi-
kä on turvannut kokkolalaisten 
nuorten tasapuolisen kohtelun 
ja osallistumis-mahdollisuuden.

Uskon ja toivon, että yli 60 
vuotta - pisimpänä ystävyys-
kaupunki-perinteenä koko 
maailmassa - säilyneet Pohjois-
maisten Päivät jatkuvat elävinä 
tulevinakin vuosikymmeninä.

 

  KAIJA JESTOI
Pohjoismaisten Päivien 
matkanjohtaja 2014

Pohjoismaiset Päivät

K 
okkolan Oopperakesä juhlii 10-vuo-
tista taivaltaan 22.-26.7. 2015 esittä-
en Snellman-salissa kahdesta oop-
perateoksesta muodostuvan koko-
naisuuden.

Jean Sibeliuksen Neito tornissa saa parik-
seen maailman kantaesityksenä Seppo Pohjo-
lan Jusa Peltoniemen tekstiin säveltämän Harr-
bådan Neito oopperan, joka perustuu vanhaan 
kokkolalaiseen kummitustarinaan Harrbådan 
rannoilta. Esitys on kaksikielinen suomi & ruot-
si ja lavalla nähdään mm. Keski-Pohjanmaan Ka-
mariorkesteri johtajinaan Sakari Oramo ja Erk-
ki Lasonpalo ja solisteina Anu Komsi, Annami 
Hylkilä,Annika Mylläri, Gabriel Suovanen, Sören 
Lillkung ja Markus Nykänen. Ohjaaja: Aku-Pette-
ri Pahkamäki. 

Kokkolan Oopperakesän suositussa konsert-
tisarjassa kuullaan konsertteja Raatihuoneella, 
Kokkolan Työväentalolla ja Harrbådan niemellä. 
Kokkolan Oopperakesä jatkaa erinomaisen laa-
dukkaana ja iloa tuottavana musiikkitapahtuma-
na Suomen kesässä ja toivottaa yleisön lämpi-
mästi tervetulleeksi aurinkoiseen Kokkolaan!

Jean Sibelius: Neito tornissa
Seppo Pohjola/ libretto Jusa Peltoniemi: 
Harrbådan Neito 
KANTAESITYS WORLD PREMIERE

Oopperakesän 2015 
tapahtumat:
keskiviikko 22.07.

Sairaalakonsertteja

klo 18.00 Oopperakesän10-vuotisfanfaari Kokkolan 

Torilla

torstai 23.07.

klo 19.00 Ensi-ilta, Seppo Pohjola: Harrbådan Neito, 

Jean Sibelius (1896) Neito Tornissa, Snellman-Sali

perjantai 24.07.

klo 15.00 Kamarimusiikkikonsertti, Raatihuone 

Sakari Oramo ja Liisa Pohjola soittavat Sibeliuksen 

viulu-pianoteoksia

klo 19.00 Oopperailtamat juhlatunnelmissa/

Pidroturnaus, Kokkolan Työväentalo, 

Pormestarinkatu 28

lauantai 25.07.

klo 19.00 Seppo Pohjola: Harrbådan Neito, Jean 

Sibelius (1896) Neito Tornissa, Snellman-Sali

klo 22.30 Harrbådan kummitus-konsertti, Anu 

Komsi,Taavi Oramo, Antti Salovaara, Turkka Inkilä, 

Harrbådanniemi

sunnuntai 26.07.

klo 19.00 Seppo Pohjola: Harrbådan Neito, Jean 

Sibelius (1896) Neito Tornissa, Snellman-Sali.

Kokkolan Oopperakesä 10 vuotta! 

Oopperaliput 55/45 €
Ryhmät: Min. 20 maksanutta + 1 ilmaislippu, min. 40 maksanutta + 2 ja min. 50 + 3 ilmaislippua  |  Lipunmyynti:  Lipputoimisto http://www.lipputoimisto.fi/p. 06-8229800
Myyntipisteet Kokkolassa: Kokkolan Matkailu, Luckan  |  Lisätietoja: Kokkola Opera toimisto, Milla Impola/Kokkolan Events Karleby p. 044 3033 631, info@kokkolaeventskarleby.com
Taiteellinen johtaja Anu Komsi, anu.komsi@kokkolaopera.com  |  www.kokkolaopera.com
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KUOROMUSIIKIN SÄVELLYSKILPAILU
1.4-2.11.2015

Uutta ”a cappella” kuoromusiikkia harrastajakuoroille. Laadusta tinkimättä !
SATB - SAB - SSAA - TTBB – SSA

 Palkinnot: 
 1. 2200 €   KOKKOKAIKU (Kokkolan kaupunki)
 2. 1000 € Original Sokos hotel Kaarle
 3. 800 €

Tuomaristo: Ala-Pöllänen, Pappinen, Holma, Sillanpää, Ahlvik
Palkitut teokset kantaesitetään syksyllä 2016 Keski-Pohjanmaan konservatorion 50-vuotisjuhlaviikolla.

Lisätiedot ja kilpailusäännöt: kpkonsa.fi ja keskipohjanmaanpiiri.sulasol.fi

KESKI-POHJANMAAN PIIRI

S
ulasolin Keski-Pohjanmaan 
piiri ry järjestää Kokkolas-
sa uuden kuoromusiikin sä-
vellyskilpailun. Kilpailu to-
teutetaan yhteistyössä Kes-

ki-Pohjanmaan konservatorion, Suo-
men Laulajain ja Soittajain Liitto ry:n 
ja Kokkolan kaupungin kanssa. Myös 
Suomen Kulttuurirahasto on tuke-
massa hanketta.

Kilpailun tarkoituksena on luoda Su-
lasolin Keski-Pohjanmaan piiri ry:n jä-
senkuoroille sekä muille maamme har-

rastajakuoroille uutta ”a cappella” käyt-
tömusiikkia taiteellisesta laadusta tinki-
mättä. Kilpailun huomattavalla palkin-
tosummalla tavoitellaan mahdollisim-
man laajaa ja tasokasta osallistujajouk-
koa. Sävellyskilpailun ensimmäinen 
palkinto on Kokkolan kaupungin lah-
joittama nimikkopalkinto KOKKOKAIKU 
Sulasolin Keski-Pohjanmaan piirin 60- 
vuotisen taipaleen kunniaksi.

Kilpailussa on yksi sarja. Kilpailuteos 
voidaan säveltää kuoromuodoille SATB, 
SAB, SSAA, SSA, TTBB. Kilpailusävellyk-
sen kieli on suomi tai ruotsi, ja teoksen 
tulee olla ennen esittämätön ja julkaise-
maton. Kilpailuun saavat osallistua Suo-
messa vakituisesti asuvat henkilöt.

Kilpailun tuomaristona toimii moni-
puolisesti eri kuoromuotoihin ja mu-
siikkityyleihin perehtynyt raati:  

Kari Pappinen, Keski-Pohjanmaan 
konservatorio (tuomariston puheenjoh-
taja), Kari Ala-Pöllänen, Juha Holma, Ma-
ri Sillanpää ja Johannes Ahlvik. Kilpailun 
sihteerinä toimii Esa Saari. 

Tuomariston valitsemat kilpailu-
teokset kantaesitetään syksyllä 2016 
Keski-Pohjanmaan konservatorion 
50-vuotisjuhlien yhteydessä pidettä-
vässä Sulasol Keski-Pohjanmaan piiri 
ry:n 60-vuotisjuhlakonsertissa.

Kilpailun esittely ja säännöt: 
kpkonsa.fi 
keskipohjanmaanpiiri.sulasol.fi

Kaikukoppa 2016 

Valtakunnallinen 
kuorosävellyskilpailu 

Kokkolaan
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L
auluyhtye Lauluveikko-
jen Seniorikuorolla oli 
11. lokakuuta 2014 har-
vinainen tilaisuus tutus-

tua Helsingin Yliopiston histo-
rialliseen juhlasaliin hyvän mu-
siikin merkeissä. Kysymyksessä 
oli VI valtakunnallinen senio-
rimieskuorotapahtuma, jonka 
isäntäkuorona ja järjestäjänä 
oli Laulu-Miesten seniorikuoro 
“Urisevat ukot”.

Tapahtuman suojelijana oli 
Tasavallan Presidentin puoliso 
Jenni Haukio. Olimme hyvässä 
suojeluksessa. 

Osallistuvia kuoroja oli 17 ja 
tapahtumaan osallistui kaikki-
aan lähes 450 seniorilaulajaa. 
Ensimmäinen vastaava tapahtu-
ma oli v. 2002 kymmenen kuo-
ron ja noin 300 laulajan voimin 
Helsingissä, sitten v.2006 Jyväs-
kylässä, 2008 Turussa, 2010 Po-
rissa, 2012 Tampereella ja nyt 
sitten Helsingissä. Kokkolan 
Lauluveikkojen Seniorikuoro on 
osallistunut kaikkiin näihin v:sta 
2006 alkaen.

Yliopiston juhlasali on vai-
kuttava paikka. Se vaurioitui pa-
hoin 26. -27.helmikuuta 1944 
palopommin aiheuttamassa tu-
lipalossa, mutta rakennettiin so-
dan jälkeen uudelleen entisen 
kaltaiseksi. Sali on vuosikym-
menten aikana toiminut sekä 
kuorojen konserttisalina, että 
monien tunnettujen kuorosä-
veltäjien, esim. Pacius, Sibelius, 
Madetoja, opiskelupaikkana ja 
sävellysten esityspaikkana. Nyt 
sen täytti 450-päinen seniori-
mieslaulajien joukko. 

Konsertti alkoi klo 13.30. Kon-
sertin juontajana oli Urisevien Uk-
kojen johtaja Reijo Pajamo. Hä-
nen johdollaan aloitusnumerona 
oli suurkuoron esittämä Suomen 
Laulu. Sen jälkeen kukin 17:sta 
kuorosta esitti oman parin laulun 
ohjelmansa. Lauluveikkojen se-
niorit esittivät dir.cant. Erkki Kes-
kisen johdolla Wernerin Päivän 
kuvat eli Bort i rymden, sekä Tu-

ressonin Mä ootan. Osallistuviin 
kuoroihin kuuluivat myös Eesti 
Teaduste Akadeemia Meeskoori 
sekä Suomen ruotsinkielisten se-
niorien edustajana Muntra Mu-
sikanters Seniorkör. Useimmat 
kuorojen esittämistä kappaleis-
ta olivat tuttua suomalaista mies-
kuoroperinnettä edustavia. Eh-
kä erikoisin esitys oli jyväskyläläis-
ten Harmaiden Herrojen esittämä 
“Lauluja näytelmästä Laivan kan-
nella”, harmonikan säestyksellä. 

Konsertin lopulla kokoon-
nuimme kaikki yhteen suurkuo-
roksi, ja lauloimme kappaleet 
“Sä kasvoit neito kaunoinen” R. 

Faltinin sovituksena, Madetojan 
“Kaunehin maa” ja viimeisenä 
Sibeliuksen “Isänmaalle”. Ketkä 
eivät ole tällaiseen suurkuoron 
esitykseen osallistuneet, eivät 
voi ymmärtää, miten se menee 
luihin ja ytimiin. Siinä ei yhden 
laulajan ääni eivätkä pienet vir-
heetkään merkitse mitään. Suu-
rin osa laulaa kuitenkin oikein, 
niin että siinä ei pienet sivuää-
net kuulu. Mahtavaa!

Matkan teimme junalla men-
nen tullen. Majoituspaikkana 
oli Hotel Grand Marina Kataja-
nokalla, ja karonkkapaikkana oli 
hotellin vieressä sijaitseva Ma-

rina Congress Center. Ruoka oli 
hyvää, juomaakin oli saatavil-
la ja laulua kuultiin monenkin 
kuoron esittämänä. Loistava ka-
ronkkapaikka!

Matkamme onnistui niin hy-
vin, että olemme varmasti mu-
kana myös seuraavassa valta-
kunnallisessa seniorimieskuoro-
tapahtumassa Lahdessa syksyllä 
2017. Siellä järjestävänä kuoro-
na on Lahden Mieskuoron Ve-
lihopeat.

   PÄIVÖ AALTO  
Teksti ja kuvat

 Rantakatu 2 B   67100 Kokkola   
Puh. 06 8220345    www.kphoi.fi

Ihmisen hoitamista 
ammattitaidolla ja 

sydämellä!

Monipuoliset ja 
laadukkaat sairaanhoito- 
ja hoivapalvelut:

- lasten kotisairaanhoito
- ikäihmisten koti- ja
  laitoshoito
- ateriapalvelut
- työterveyshuollon palvelut
- yksityisvastaanotto

Yleisnäkymä Yliopiston juhlasalista.  

Ja tässä ylin rivi: Pentti Lehto, Eero Malviniemi, Reino Porko, Erkki Koittola ja 
Antti Komsi. Edessä Herbert Räikkönen ja Esa Parviainen. 

Lauluveikkojen seniorit: Eturivi vasemmalta Jussi Isotalo, Immo Tiainen, Teuvo 
Tiainen, Unto Saukko, Pauli Hällback, Mikko Finnilä ja Eino Björkbacka. Toinen 
rivi: Tapani Palmi, Juhani Vitka, Herbert Räikkönen, Esa Parviainen, Sauli 
Oikarinen,Antero Kumpumäki ja Erkki Keskinen. Antero Kumpumäen takana 
Taisto Pesonen.

Seniorit kuorotapahtumassaan 
Helsingissä

 UNICYL™ 
vaihtopullo   
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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

   
 Tervetuloa täyden palvelun Tervetuloa täyden palvelun Tervetuloa täyden palvelun 
kukkakauppaan Isokadulle!kukkakauppaan Isokadulle!kukkakauppaan Isokadulle!   

KOKKOLAN LUKKO
Rantakatu 12

p. 06-822 3372
info@kokkolanlukko.fi 
www.kokkolanlukko.fi 
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Ecophon Master™ Matrix
    inspiraationa muoto ja rytmi  

Ecophonin innovatiivinen Master™ Matrix -järjestelmä on akustisesti 
laadukas ja näyttävä alakattoratkaisu, jossa jokainen levy toimii myös 
helposti avattavana ja suljettavana luukkuna. Tutustu tuotteeseen osoitteessa 
www.ecophon.fi.

K 
yllä! Kuorossa johtajat ja kuorokave-
rit opastavat sinut yhteislaulun saloi-
hin. Kuoroharrastus on yhteen hiileen 
puhaltamista tavoitteiden, kuten kuo-

rokisoissa pärjäämisen tai ulkomaanmatkojen 
eteen. Yhteiset kokemukset yhdistävät sinut 
laulajaveljiisi. Kavereihin, joiden kanssa kuljet 
rinta rinnan ehkä hautaan asti. Ja yhdistää lau-
laminen laajemminkin: esimerkiksi Mieskuoro-
päivillä saatat päästä kokemaan, mikä voima 
on Sibeliuksen Finlandia-hymnissä, kun se lau-
letaan tuhannen miehen voimalla! Lauluveikot 
tekevät lisäksi yhteistyötä mm. Kokkolan Nais-
laulajien kanssa. 

Kuorossa pääset haastamaan itsesi, oppi-
maan esittämään monenlaista musiikkia taita-
vien kuoronjohtajien ohjauksessa. Joka kon-
serttia varten teemme yhdessä sitkeästi työtä, 
jolla aluksi haastavilta tuntuneista lauluista tu-
lee yleisöä ja laulajaansa koskettavaa musiik-
kia! Rento kuoroharrastus palkitsee hyvällä olol-
la joka viikko.

Muista myös, että kuoroharrastus pitää sisäl-
lään monenlaista muutakin ajanvietettä, kuten 
hauskoja makkarailtoja. Ja konserttien jälkeen 
ovat tietysti karonkat, joissa syödään, juodaan 

ja lauletaan yhdessä maailmanparantamista 
unohtamatta!

Tule rohkeasti kokeilemaan kuorolaulua! Tar-
joamme Sinulle hyvät harjoitusolot, ammatti-
johtajat, viereen oman kummilaulajan ja ison 
ringin laulukavereita. Ottopojat on kevyeen 
musiikkiin keskittyvä valmennusryhmämme 
uusille laulajille. Pääkuoromme esittää hyvinkin 
monenlaista musiikkia. Seniorikuorossamme 
jatkaa moni iän puolesta pääkuorosta pois jää-
nyt Lauluveikko.

Jos asia Sinua kiinnostaa, ota yhteyttä:

Pääkuoron kuoronjohtaja: 
Mari Sillanpää, puh. 040 533 4475

Ottopoikien kuoronjohtaja: 
Heli Uusimäki, puh. 040 516 8333

Seniorikuoron oltermanni: 
Erkki Koittola, puh. 0400 269 990

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

Tykkään kyllä suihkussa 
lauleskella, mutta oppisinko 
laulamaan kuorossa?

11

TEHDASPALVELU

RAKENNUSKONEPALVELU

MAANTIEKULJETUKSET

KUNNOSSAPITOPALVELU

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

Torikatu 27                                              KOKKOLA

• Gamlakarleby Hornorkester

• Kokkolan Lauluveikot

• Gamlakarleby Manskör

• Kokkolan Naislaulajat

Tule 
sinäkin!

Wapputervehdys
Länsipuistossa
1.5.2015 klo 11.00
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Muhos

Siilinjärvi

Nivala, Alahärmä Raahe, Iisalmi, 
Kiiminki ja Kokkola

Alahärmä, Iisalmi, Kokkola,
 Kiiminki, Liminka, Muhos,  

Pietarsaari, Raahe, Saarijärvi, 
Pori  ja Vaasa

Kokkola

Matkasi varrella!

/HalpaHalli

www.HHnet.fi

Näistä myymälöistä löydät nestekaasua:
Alahärmä,  Alajärvi, Haapajärvi, Haapavesi, 

Iisalmi, Jalasjärvi, Kankaanpää, Kannus, Kauhava, 
Kauhajoki, Kaustinen,Kalajoki, Keminmaa, 

Kempele/Zeppelin Kiiminki, Hhkangas/Kokkola,
 Kurikka, Kuopio,Laihia, Lapua, Liminka,

 Muhos, Nivala, Närpiö, Oulainen, 
Oulu/Limingan-Tulli, Parkano, Pori, 

Pyhäjärvi, Raahe, 
Saarijärvi, Siilinjärvi, Seinäjoki ,

Tornio, Vöyri, Ylivieska 

Halpa-Hallista nestekaasua edulliseen hintaan!

1990
plo

11 kg:n teräspullon
 täyttö

Timo Pajunpää, Antti Leskelä ja Juha Järvi laulavat myös karonkassa.
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Lauluveikot Fredericiassa 

– matka laulajan silmin
Kokkolan Lauluveikoilla on ollut oma roolinsa ystävyyskaupunkien (Kokkolan, Ruotsin Härnösand, Norjan 
Kristiansund ja Tanskan Fredericia) Pohjoismaisten Päivien perustamisessa ja ylläpidossa. Fredericiaankin 

Lauluveikot oli tehnyt ensimmäisen matkan jo vuonna 1954. Usealle nykyiselle pääkuorolaiselle kesän 2014 
matka Fredericiaan oli kuitenkin ensimmäinen kosketus tähän hienoon perinteeseen.

A 
loitimme valmistautumisen tähän edustusmatkaan hyvissä ajoin. Fredericiakoret-kuoron 
kanssa sovimme yhteisesiintymisestä. Matkan ohjelmistoksi valikoimme kevätkonserttiin 
jo valmisteltuja lauluja, joita vielä kesällä kertailimme tiukalla kolmen päivän kuoroleirillä.
Lopulta odotettu viikonloppu saapui! Matkasimme Kokkolasta Fredericiaan monessa 

erässä. Osasto bassojamme starttasi matkaan 3.7. Kokkolan kaupungin muiden edustajien kanssa. 
Heidän bussimatkansa kulki Turun ja Ruotsin kautta Tanskaan. Osa lensi etukäteen perhelomalle 
huvittelemaan Legolandiaan. Osalla puolestaan oli suunnitelmissa nauttia myös Kööpenhamina 
humusta. Perille pääsimme kaikki ja majoituimme rauhalliseen Best Western -hotelliin ja pääsimme 
heti nauttimaan Tanskan lämpimästä kesäsäästä.

4.7. matkaan lähtenyt loppuosasto lensi 

Kööpenhaminaan ja saapui sieltä maisemareitistä 

nauttien junalla Fredericiaan.

Ravitsevan aamupalan voimin edustustehtäviin valmistautumassa 5.7.2015 Nuorisokuoron johtaja Maria Kesäniemi (vas.), Lauluveikkojen taiteellinen johtaja Mari Sillanpää ja varapuheenjohtajamme Erkki Koittola.

Ennen omaa esiintymistämme 5.7. 
pääsimme nauttimaan nuorten musiikki- ja 
tanssiesityksistä torilla.

Konserttipäivän 5.7.2015 aamuna avasimme muiden 

hotellivieraiden iloksi äänemme hotellin edustalla.

Pääsimme esiintymään upeassa Tøjhusetissä 5.7.2015. 
Yhteislauluksi Fredericiakoretin kanssa sovimme 
– mieskuoroperinteisiin sopivasti – juomalaulun: 
Bellmanin sanoittaman Klingom Bröder -kappaleen. 
Kuvassa puheenjohtajamme Hannu Pajunpää (edessä 
vas.) pitämässä puhetta ja luovuttamassa viiriä 
ystäväkuoromme johtajalle, Thomas Hovelle (edessä 
oik.). Hänelle kuuluu erityis¬kiitos aktiivisesta 
panoksesta järjestelyissä.
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Oli hienoa olla jatkamassa yli 

60 vuotta kestänyttä Pohjoismaisten 

Päivien perinnettä!

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

Pitkänsillankatu 20 A, Kokkola
040 5191930

Sahakatu 6 67900 Kokkola/ Ykspihlaja

www.lerbacka.com

Fredericiassa oli samana viikonloppuna myös Frederician 

taistelun (6.7.1849) juhla, joka osaltaan täytti kaupungin 

monenlaisella arjesta poikkeavalla tapahtumalla. Kuvassa 

oikealla kakkosbassomme Seppo Harju.

6.7.2015 meillä oli aamulla vuorossa avustaminen 
paikallisen kirkon jumalanpalveluksessa. Harvemmin 
kaikuu Tanskassa lapsen kastetilaisuudessa 
suomenkielinen laulanta!

Sunnuntaina 6.7.2015 meillä oli aikaa myös 
rentoutua, tässä KAJO-kvartettimme, edustusasu 
päällä tietenkin (vasemmalta Antti Leskelä, Olli 
Lehtimäki, Jari Kotilainen ja Kari Kalliokoski).

Lauluveikot kunnioittamassa maamme lippua Pohjoismaisten Päivien lipunnostossa 5.7.2015.
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P
aikat ja rutiinit olivat 
tutut. Tosin viime ret-
kestä poiketen kuoron-
johtajien pidromenes-

tys ei jatkunut ihan niin hoh-
dokkaana. Mahdollisuuksia oli, 
sillä aika monta kierrosta eh-
tii pelata matkalla Kokkolasta 
Äkäslompoloon. Perillä meitä 
odotti Stena-majat. Loistopaik-
ka tällaiselle äijäköörille, jo-
ta laulattaa ympäri vuorokau-
den, saimme koko paikan käyt-
töömme ja hyödynsimme ta-
lon palvelut. Ruoka oli jälleen 
maittavaa, sauna oli kuumana 
ja takassa paistuivat makkarat. 
Iltaa istuimme kitarapartion sii-
vittämänä ja laulut raikasivat 
useilta vuosikymmeniltä useis-
sa stemmoissa. Kuulostaako 
rattoisalta? Sitä se tosiaan oli. 

Jottei totuus kuitenkaan 
unohtuisi, niin esiintymäänhän 
sinne oli lähdetty eikä makka-

raa paistamaan. Koska olimme 
ottaneet opiksemme edellises-
tä reissusta, olimme perillä jo 
torstai-iltana, joten pystyimme 
panostamaan perjantain ja lau-
antain keikkoihin täysipainoi-
sesti. Perjantaina valmistautu-
minen aloitettiin jääkiekkoku-
ru Pöllin vetämillä venyttelyillä. 
Notkeushan meillä on henkistä 
laatua, mutta kun hetken tyrä 
rytkyi ja jäsenet paukkui, mie-
het olivat vetreitä kuin pikku-
leijonat. Aamulämmittely jat-
kui pienellä jaloittelulla lähi-
maastossa. Stena-majat sijain-
tineen tarjoaa upeat näköalat 
kohti Yllästunturia ja ulkoilurei-
tit olivat kunnossa. 

Kokkolan Lauluveikot esiin-
tyivät Ylläs Acapellas –tapahtu-
massa kolmella eri kombinaati-
olla. Oli pääkuoro, jonka ohjel-
misto painottui serenadeihin, 
oli Ottopojat, jotka taas lauloi-

vat rockia ja poppia eri vuosi-
kymmeniltä ja Kajo –kvartet-
ti. Viimeksi mainitun kvarte-
tin miehet laulavat siis kaikis-
sa muissakin kokoonpanoissa, 
joten heillä matka oli varsinai-
nen keikkaputki. Keikat sekä 
perjantaina, että pääosin lau-
antainakin oli Taiga-ravinto-
lan baarissa. Sinne vain raivat-
tiin johonkin nurkkaan pianol-
le tilaa ja miehet riviin! Tapah-
tuman järjestelyt eivät ehkä 
joka kohdassa olleet niin lop-
puun asti mietittyjä, mutta sii-
tä viis, tunnelma oli korkealla 
ja niin oli mukavaa kuunnella 
muitakin kuoroja ympäri Suo-
mea. Kuoroja oli kaiken tyylisiä, 
oli viihdekuoroja ja oli kirkko-
kuoroja kaikissa muodoissaan. 
Tämä onkin koko tapahtuman 
rikkaus!

Lauantaipäivä aloitettiin pe-
rehtymällä salsan alkeisiin. 

Kuoron riveistä löytyy kuulkaa 
asiantuntijoita moneen läh-
töön, niin myös tähän. Voi olla 
että Lauluveikkojen lantiot oli 
keskimääräisesti haastavampi 
kohderyhmä, mutta meno al-
koi harjoituksen loppupuolella 
olla jo varsin mukavaa eikä tiet-
tävästi kukaan edes loukkaan-
tunut. Siitä sitten bussiin ja 
suunta kohti Ylläksen huippua. 
Sinne kokoontuivat kaikki kuo-
rokavalkadiin ja yhteisnume-
roihin. Niissä maisemissa, siinä 
seurassa Finlandian laulaminen 
tuntui erityisen upealta. Kun 
kaikki oli saatu alas tunturista, 
käytiin kiekka kotona ja keikka-
vaatteet päälle. Kajo konsertoi 
hienosti aikaisemmin ja loppu-
jengi illansuussa. Tapahtuma 
meidän osaltamme huipentui 
iltakonserttiin Taiga –ravinto-
lan päälavalle, jossa esiinnyim-
me. Keikka oli varsin mieleen-

painuva, sillä Delilah räjäytti sa-
lin. Konserttiyleisö tarvitsi vain 
pienen, odotetun merkin Ma-
rilta, että tulkaa mukaan ja kun 
merkki tuli, sali räjähti laula-
maan. Ai että, kyllä oli hienoa 
säestää sellaista suurkuoroa!

Sunnuntaina köröteltiin ko-
tiin, monta muistoa rikkaampa-
na ja vielä useampi laulu laulet-
tuna. Korkean paikan leiri jätti 
hyvän mielen. Jopa näin nais-
näkökulmasta; mieskuorossa 
on mukavaa!  

   HELI UUSIMÄKI

Tuskin oli saatu syyskausi korkattua ja kesän Tanskan –matkasta toivuttu, kun bussi 
hyrisi jälleen Laulusalin edessä. Kyytiin hyppäsi Kokkolan Lauluveikot ja suuntana 
oli pohjoinen. Ylläs Acapellas –kuorotapahtuma kutsui veikkosia jo toista kertaa.  
Ensimmäinen Ylläksen reissu jätti niin mukavat muistot, että lähdettävä oli uudestaan.  

Kohteena Ylläs Acapellas

Kokkolan Lauluveikot 
esiintyivät Ylläs 
Acapellas –
tapahtumassa 
kolmella eri 
kombinaatiolla. Oli 
pääkuoro, jonka 
ohjelmisto painottui 
serenadeihin, oli 
Ottopojat, jotka 
taas lauloivat 
rockia ja poppia eri 
vuosikymmeniltä ja 
Kajo –kvartetti. 

Menomatkalla käytiin monta 
tiukkaa taistoa korttipöydissä

Ensimmäisen konserttipäivän 5.9.2014 
aamuna karistelimme viimeiset matkan 
tuoman kankeudet Lapin luontoon.

5.9.2014 Esiinnyimme sekä pääkuoron että 
Ottopoikien (kuvassa) voimin. Heli Uusimäki 
johtaa ja Mari Sillanpää pianossa.

Vuoden 2014 Ylläs Acappellas huipentui 
pääkuoromme osalta päälavalla 6.9.2014 
asiantuntevan yleisön – laulusisarten ja 
lauluvelien – edessä.

Yksi reissun huippukohdista olivat 
oma esitys ja yhteisnumerot Ylläksen 
huipulla 6.9.2014.

Kaikki päättyy aikanaan. 7.9.2014 lähdimme 
Stenamajoilta paluumatkalle väsyneinä mutta 
monta kokemusta rikkaampina. 
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M
aakuntajuhlavuo-
den 2015 kunni-
aksi järjestetyn 
kilpailun voitti 

lohtajalainen Jenny Viisteen-
saari. Jennyn suunnitelman 
pääosassa on käyrätorvi, josta 
kuvitteellisesti soi Keski-Poh-
janmaan laulu välittäen vies-
tiä musiikin vahvasta asemas-
ta maakunnassamme. Taus-
talla siintää kaupunkimaise-
ma muistuttaen, että valtaisia 
yleisömääriä keränneet maa-
kuntajuhlallisuudet ovat usein 
huipentuneet kaupunkeihin. 

Jennyn suunnitelmaan poh-
jautuen on luotu Keski-Poh-
janmaan hengennostatuslo-
go. Alkuperäistä suunnitel-
maa on sommiteltu ja mukaan 
lisätty maaseutumaisemaa. 
Kulttuuriliiton puheenjohta-
ja Pentti Silvennoisen ehdo-
tuksesta logon iskulause on 
”Keski-Pohjanmaalta kajahtaa”. 
Maakuntamme on tapahtumi-
en, kulttuurin ja kansalaistoi-
minnan maakunta. Annetaan 
sen näkyä ja ennen kaikkea 
kuulua kaikkialle.

Logoa saa käyttää niin sanot-
tuna jokamiehen hengennosta-
tuslogona vuoden 2015 kaikis-
sa tapahtumissa, niiden kokoon 
tai järjestäjätahoon katsomatta. 

Logo viestii maakuntajuhlavuo-
den teemoja yhteisöllisyys, kult-
tuuri ja hyvinvointi. Keski-Poh-
janmaa on perinteikäs kulttuuri-
maakunta, jossa asuu toimeliai-
ta kansalaisia niin maaseudulla 
kuin kuntakeskuksissa. Aktiivi-
suus näkyy erityisesti moninai-
sina tapahtumina. Kolmannel-
la sektorilla on keskeinen asema 
ihmisten hyvinvoinnin vahvista-
jana. On tärkeää, että yhteisölli-
syyttä ja talkooperinnettä vaa-
litaan ja tulevaisuutta rakenne-
taan näiden arvojen pohjalle. 

Kauaksi kantautuvan äänen 
ansiosta torvet ovat soineet kar-
janhoitovaltaisessa maakun-
nassamme jo satoja vuosia. Pai-
menpojat ja – tytöt puhalsivat 
tuohitorveen kutsuessaan kar-
jaa koolle. Nuorisoseuraliikkeen 
aktivoiduttua torvisoittokun-
tia perustettiin moniin seuroi-
hin. Myös lukuisissa eri pitäjis-
sä ja työväenyhdistyksissä oli 
omat soittokuntansa. Maakun-
taneuvos Viljo S. Määttälä muis-
telee, kuinka hänen isänsä Väi-
nö ja naapuri Eino Mantere soit-
telivat lauantai-iltaisin torviaan 
kotiensa portailla. Soitto kaikui 
yli Määttälän kylän. Naapuruk-
set kuuluivat Isonkankaan soit-
tokuntaan. 

Entisaikaan torvisoitto oli 

olennainen osa kansanjuhlia. 
Vuoden 1925 maakuntajuh-
lilla piti ainakin Kaustisen, Hi-
mangan ja yhdistyneen soit-
tokunnan puhallinorkestereil-
la kiirettä. Maamme-laulukin 
laulettiin torvien säestyksel-
lä. Myös Toholammin, Niva-
lan ja Maliskylän soittokunnil-
la oli esiintymisiä ympäri maa-
kuntaa. Mainita sopii myös 
Kokkolan ruotsinkielinen Re-
mellin orkesteri ja vielä nyky-
ään voimissaan oleva Yksipih-
lajan Työväen Soittajat. Toho-
lammin Puhallinorkesterissa 
on tällä hetkellä 25 yläkoulu- 
ja lukioikäistä soittajaa. Ansio-
kasta kilpamenestystä on tul-
lut rutkasti. Toholammin kult-
tuurisihteeri Tarja Kalander 
kertoo, että vuosien saatossa 
Toholampi on tuottanut poik-
keuksellisen paljon puhallin-
musiikin ammattilaisia. 

Ykspihlajan Työväen Soit-
tajien kapellimestari Kaisa Ek-
dahlin mukaan juuri puhal-
linmusiikki rikkoo musiikilli-
sia rajoja. Esimerkiksi keväällä 
2013 toteutettiin "Tanssii tor-
vien kanssa", jossa mukana oli-
vat estraditaiteenkoulun, kon-
servatorion ja Kokkolan seu-
dun opiston nuoria. Myös Kes-
ki-Pohjanmaan konservatori-

on apulaislehtori Pasi Ojala pi-
tää torvea luontevana valin-
tana hengennostatuslogoon. 
Orkesterisoitinten esille nos-
toa tarvitaan, sillä sähköiset 
instrumentit (bändisoittimet) 
valtaavat alaa vaikeasti kesy-
tettäviltä ja pitkäjänteisyyttä 
vaativilta klassisilta instrumen-
teilta. Keski-Pohjanmaalla iloi-
sia esimerkkejä onneksi riit-
tää. Konservatorion yhteydes-
sä toimivassa Kokkolan nuori-
sosoittokunnassa on lähes 200 
lasta ja nuorta viidessä eri or-
kesterissa.

Logossa olevasta soittimes-
ta riippumatta mittaamatto-
man arvokas on logolle annet-
tu tehtävä: keskipohjalaisen 
hengen nostattaminen ja yh-
teisöllisyydestä ammennet-
tavan positiivisuuden välittä-
minen. Ota sinäkin logo osak-
si kaikkia tapahtumia ja tilai-
suuksia vuoden 2015 aika-
na. Logon voi tilata maksutta 
käyttöön osoitteesta: 
sanna-maija.kauppi@keski-
pohjanmaa.fi 

  SANNA-MAIJA KAUPPI  
 Keski-Pohjanmaan  
Kulttuuriliitto ry:n 
koordinaattori

Torvet soivat Ylivieskan maakuntajuhlilla vuonna 1934. 

Kuva: Keski-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry:n järjesti 
kilpailun, jonka aiheena oli suunnitella 
keskipohjalainen hengennostatuslogo. 

Keski-Pohjanmaalta 
kajahtaa 
– logo täynnä 
maakuntahenkeä

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

Prismantie 1, 67700 Kokkola
p. 823 4300

TASOITE JA MAALAUSTYÖT 
JUHA NAUKKARINEN OY • 0400-160799 

kokkolanlauluveikot.fi

Vesivek kestää!

Jukka Tyni
0400-234 604
Asentajantie 17, 67100 Kokkola

Vesivek kestää!

www.vesivek.fi

HUOLETTOMIA SADEPÄIVIÄ

11



vappuna 201514
KEVÄÄN ÄÄN IÄ

K
okkolan Mieskuoro - 
Gamlakarleby Mans-
kör, oli alunperin ajatel-
tu kaksi-kieliseksi kuo-

roksi kun kuoro perustettiin 
tammikuun 4 päivänä 1915. 
Suomenkielisiä laulajia ei kui-
tenkaan liittynyt kuoroon joten 
siitä tuli sitten ” Gamlakarleby 
Manskör”. Ensimmäinen kon-
sertti pidettiin mainittuna päi-
vänä Suomalaisen Yhteiskou-
lun tiloissa. Siitä se alkoi. Suo-
menkilisiä laulajia ei kuiten-
kaan lähtenyt mukaan toimin-
taan joten kuoro oli jatkossa 
Gamlakarleby Manskör.

4.1. 2015 kuoro juhlisti sata-
vuotiasta olemassaoloaan juh-
lavastaanotolla Kaupunginta-
lolla. Paikalla oli noin satakunta 
ihmistä jotka olivat tulleet juh-
listamaan syntymäpäiväämme. 
Onnittelijoita paikalla oli tois-
takymmentä ja sen lisäksi oli 

kirjeitse ja sähköpostitse lähe-
tetty onnitteluja satavuotiaal-
le kuorolle. Ohjelma vastaan-
otolla oli suunniteltu lyhyek-
si. Kunniapuheenjohtaja Kurt 
Haldin piti tervehdyspuheen. 
Karl Gustaf Sundmanín johta-
mana kuoro esitti neljä laulua. 
Bravuurina Benny Andersso-
nin tuotannosta ”I mitt hjärtas 
land” solistina Simon Granlund. 
Arkkipiispa emeritus John Vik-
ström piti erinomaisen juhla-
puheen joka käsitteli sekä kuo-
rolaulua että johtamista.

Kunniamerkkeja jaettiin mm 
John Storbacka sai kuniamer-
ki 60 vuotiaasta laulajaurasta 
GM:ssä. Kunniapuheenjohtaja 
Kurt Haldinin ja Ingmar Nyma-
nin maalaama muotokuva pal-
jastettiin. Lisäksi esillä oli näyt-
tely Manskörin toiminnasta sa-
dan vuoden ajalta.
                                        

K
onserttimme 21.3 oli 
varsinainen  satavuo-
tisjuhlakonserttimme. 
Kauan oli harjoiteltu lau-

luja. Ideana oli että löytäisimme 
sopivan sekoituksen vanhaa ja 
uutta. Tietenkin aloitimme tun-
nuslaulullamme ”Bottniska hav”, 
joka on ollut kuoromme tun-
nuslaulu vuodesta 1939 lähtien. 
Uutta tuotantoa oli kuoronjohta-
jamme Karl Gustaf Sundman’in 
Jarl Hemmer’in runoihin sävel-
tämä neliosainen 100- vuotis-
juhlasviitti: - Orrspel – Vinterfjäl-
let – Vårhymn – Under häggar-
na. Sen jälkeen seurasi osio jossa 
esitimme lauluja pohjoismaista. 
Kuoromme ”first lady” Aira Ken-
tala, joka toimi kuoron johtajana 
1994 – 2001, johti kuoroamme 
lauluissa: ”Island” ja ”Naar fjorde-
ne blaaner”. Tauon jälkeen  kuo-
ro esitti laulun ”Pensarn”, joka oli 
ohjelmassa mukana jo GM:n en-

simmäisessä konsertissa vuon-
na 1915. Kokkolan oman sävel-
täjä-mestari Erik Fordell’in kä-
sialaa oli ”Som ett blommande 
mandelträd”. Kuoron uudemm-
pasta ohjelmistosta lauloimme 
Lasse Mårtenson’in ”Morgon-
dimma” ja Benny Anderssson’in 
” I mitt hjärtas land”. Juhlakuoro 
esitti kunniakouronjohtaja John 
Storbacka’n johtamana: ”Vagg-
visa från Kentucky”, ”I midnatt-
solen”, ” En latmansmelodi” ja 
”Tolv rövare”. Viimeksi mainitussa 
solistinamme John Ahlskog. 

Olemme siitä iloisia että kuo-
rolla edelleen on uskollisia kuu-
lijoita  jotka edelleen tulevat 
konsertteihimme. Juhlakon-
serttiin tuli ainakin 350 päinen 
yleisö. Ravintola Kaarlessa is-
tuttiin iltaa, laulettiin ja paran-
neltiin maailmaa.

K
evättä ilmassa. Iloksem-
me toteamme että ke-
vät on tulossa aikaisin 
tänä vuonna. Kuorol-

lemme kevätkonserttimme 30.4 
on kuitenkin meille niin vanha ja 
vahva perinne ettemme voi aja-
tella kevättä ja tulevaa alkuke-
sää ilman sitä. Nattens Dagblad 
ja valkolakit kuuluvat vappuun 
satoi tai paistoi. Ymmärrettävistä 
syistä tämän vuoden kevätkon-
sertti sisältää paljon juhla-kon-
sertissa laulettuja lauluja. Uut-
ta tällä kertaa on kuitenkin Hans 
Ahlskog’in ja Kalle Sundman’in 
esittämä sikermä ”Från Glun-
tarne”. Lisäksi meillä Simon 
Granlund’in lisäksi on solistina 
Kruunupyystä kotoisin oleva lau-
lajatar Sonja Biskop. Biskop esiin-
tyy kuoron solistina, mutta lau-
laa myös omia laulujaan. Kuten 
näkyy ohjelma on kevään aikana 
melko tiivis. Satavuotiaalle kuo-

rolle tämä juhlavuosi on ihan tar-
peeksi haastava. Kesä tulee ihan 
sopivasti jotta pääsemme het-
keksi hellittämään ennen loppu-
vuoden haasteita.

Iloitsemme siitä että olemme 
vuoden aikana saaneet muuta-
man nuoren laulajan mukaan 
joukkoomme. Lisää kuitenkin 
otamme mielellämme vastaan. 
Ehkä suomalaiselta puolelta lyö-
tyisi muutama rohkea joka läh-
tisi mukaan tulevaan Lasse Mår-
tenson projektiin jonka pitäisi 
olla valmis esitettäväksi vuon-
na 2016. Luvassa olisi lauluelä-
myksiä, hurttia huumoria ja sen 
ohessa pienimuotoinen kielikyl-
py. En kuitenkaan uskalla luva-
ta ruotsinkieltä kirjakielen muo-
dossa koska, kuten tiedämme, 
”grundsprååtsji” on täällä valttia.

   LARS JUNELL

Kolme Kovaa 

Juhlivan GM:n johtajakolleegat Aira Viitala ja Kalle Sundman. Hannu Pajunpää seurueineen toi 100-vuotiaalle GM:lle Lauluveikkojen veljelliset onnittelut.
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4 salia yhden hinnalla. Joustava jäsenyys.
ACTILIFE HEINOLANKAARI Heinolankaari 12 

AIKUISTEN ACTILIFE Kallentori, ACTILIFE LADY Pitkänsillankatu 12 
ACTILIFE KOIVUHAKA Koivuhaan Palvelukeskus

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

Lämpimästi tervetuloa kaupungin 
viihtyisimpään kuntokeskukseen

www.jakobetoni.fi

www.jakobetoni.fi

Tilitoimisto R. Mannström
Tullikamarinkatu 1

67100 KOKKOLA

Puh. (06) 868 0260 / (0400) 746641

rolf.mannstrom@tilitoimisto.kpnet.com

Onnittelemme juhlavuoden johdosta:

GAMLAKARLEBY MANSKÖR 100 ÅR
RAAHEN MIESLAULAJAT 75 VUOTTA

”Klingom bröder, låt oss muntra vara uti Bachi lag,
Låt dem ljuda våra toner klara till den ljusan dag!”

“Kippis laulun malja nostakaamme, näin se kajahtaa!
Siitä kaikki veljet voimaa saamme, arki kaikkoaa”.

H. Wetterling, suom. Seppo Harju

KOKKOLAN LAULUVEIKOT

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 kiin-
nostuvan kuorolaulusta, kun 
saamme uudeksi kuoronjohta-
jaksi raahelaisen Eeva Salmelan, 
nuoren ja viehättävän luokan-

opettajan, jolla on myös musii-
kinopettajan pätevyys, koke-
musta kuoronjohtamisessa, ha-
nurinsoiton opettamisessa, ko-
kemusta kuorolaulajana ja klas-
sisen laulun opintoja.

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

Juhlakonserttimme järjeste-
tään Raahe – salissa lauantaina 
7.11.2015 klo 17.00.

Vieraaksemme olemme kutsu-
neet myös yhteistyökumppanei-
tamme, mieskuoro Kokkolan Lau-
luveikot, sekakuoro Raahen Lau-
lun ja Raahen Nuorisokuoron.

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 75 
vuoden ajan ainoana mieskuorona Raahen 
seutukunnassa.

Kuva: Janika Tikkala
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B
ussimatka juuttien 
maahan halki vaihtuvi-
en maisemien ja suur-
ten siltojen on kaikes-

sa kiehtovuudessaankin pitkä, 
en vain arvannut, kuinka pit-
kä ja minivaiheinen siitä oli tu-
leva ennen kuin Fredericia ja 
Pohjoismaiset päivät oli koettu. 
Liekö sitten kaupungin lumous 
vallannut mieleni?

Fredericia on todella kau-
nis ja kiehtova jo historiallaan, 
ei ihme jos se vetää puoleen-
sa. Korkeiden vallien, porttien ja 
meren ympäröimä vanha linnoi-
tuskaupunki on säilynyt raken-
teiltaan hämmästyttävän hyvin. 
Osa valleista on tosin joudut-
tu aikanaan purkamaan ja valli-
hautoja täyttämään liikenteen 

tieltä. Osia on ennallistettukin.
Rakennuskanta vastaa täydel-

lisessä sopusoinnussa ajallista 
kerrostumaa. Joitain rakennuk-
sia on aina 1600-luvulta, mutta 
pääosin rakennuskanta ajoittuu 
1800-luvulta 1900-luvun alun 
koristeellisen jugend- ja kansal-
lisromantiikan kaudesta 20-lu-
vun klassismiin.

Kaupunkikuva on erittäin 
maalauksellinen idyllisine ris-
tikkotaloineen, tiivis ja mata-
la. Harva rakennus yltää kolmea 
kerrosta enempään. Kulmator-
nit ja koreat päätykolmiot luovat 
hienon siluetin. Täydellisen har-
monian katukuvassa rikkoo vain 
muutama vuosikymmenten ta-
kainen epäsointuinen rakennus. 
Mutta uudemmat rakennukset 
ovat kauttaaltaan tyylikkäitä ja 
sopusuhtaisia. Eikä niin huono-
kuntoista taloa, ettei se olisi pie-
teetillä kunnostettavissa. Ra-
kennuskulttuurilla on pitkät pe-
rinteet.

Kaupunkia kierrellessä kohtaa 
aina uusia ja yllättäviäkin löytö-
jä. Missään muualla en ole nähnyt 
yhtä mahtavia ulko-ovia. Hyvin-
hoidetun näköisiä ovat talotkin, 
mutta niin hiljaisia. Kauniin julkisi-
vun takaa paljastuva pieni sisäpiha 
tuottaa sen sijaan usein pettymyk-
sen toisin kuin vallien ulkopuolel-
le laajalle levittäytyvien punatiilisä-
vytteisten omakotialueiden pihoja 
elävöittävät istutukset.

Autoistumiselta ei ole vält-
tynyt Fredericiakaan. Viihtyi-

sä kävelykeskusta on sentään 
autoista vapaa vuodet ympä-
riinsä. Uuden raatihuoneen te-
rassin vesialtaasta on muodos-
tunut keskeinen kohtauspaik-
ka myös Pohjoismaisten päivien 
aikana. Aukiot ja torit täydentä-
vät kaupunkitilaa. Se vain ihme-
tyttää, ettei pyöräilijöitä näy ni-
meksikään pyöräilyn luvatussa 
maassa.

Shoppailuun en ole innostu-
nut, eivätkä ruokalat liioin hou-
kuta. Suuria marketteja tai kaup-
pakeskuksia pysäköintilaitok-
sineen en ole Fredericiassa ha-
vainnut, jos en kaivannutkaan. 
Krouveja ja katuterasseja löytyy 
hakemattakin.

Vanha kaupunki, yhtä kuin 
Frederician keskusta on par-
haimmillaan liikenteen hiljen-
nyttyä. Kävelykadutkin tyhjene-
vät liikkeiden sulkeuduttua. 
Kuuluu vain pulujen puputus il-

tamyöhään kaupungin katto-
jen yllä.

Kaupungin ajattomuuden 
suorastaan aistii vuosisatojen ta-
kaisten pittoreskien, matalien ta-
lojen vierustalla. Ilman autojen 
kadunvarsipysäköintiä voisi ku-
vitella liikkuvansa ulkomuseossa.

Kaikki kadut vievät vehmai-
den plataanien ja hevoskastan-
joiden varjostamille valleille, fre-
dericialaisten  sielunmaisemaan. 
Fredericiaa ei edes olisi ilman 
puolustusvalleja, joiden varaan 
kaupunki perustettiin vuon-
na 1649.

Tapanani on kulkea vanhaa 
kaupunkia ympäröivillä valleil-
la päästä päähän kaikkien basti-
onien kautta kastelliin asti. Vähä-
Beltin rantaa myötäisevästä vie-
hättävästä, ruotsinpihlajakujasta 
on harmikseni enää vain muisto 
jäljellä ja aikanaan ottamani va-
lokuva.

Hämyisen vallihaudan ää-
rellä valkealla sillalla on hy-
vä hiljentyä ja kokea syvää luon-
non rauhaa. En voi kuitenkaan 
olla ajattelematta talonpojilla, 
rangaistusvangeilla ja sotilailla 
teetettyä pakkotyötä vuodesta 
1650 vuoteen 1710. Enimmillään 
viitisentuhatta miestä oli valjas-
tettu lapioin ja hakuin. Linnoi-
tustyöt keskeytyivät ruotsalais-
ten hyökättyä kaupunkiin 1657. 
Vallien portit ovat myöhemmäl-
tä ajalta.

Puolustusvallien pitävyyttä 
koeteltiin vuosina 1849 ja 1864 
Slesvig-Holsteinin joukkoja vas-
taan käydyissä sodissa. Vuoden 
1849 voittoisaa sotaa juhlitaan 
vuosittain kuudes heinäkuuta 
sotilasparaatein ja kunnianosoi-
tuksin sankaripatsaalla. Vuoden 
1864 isänmaallisen uhon synnyt-
tämä sota ei anna aihetta muis-
tella. Ihanteet ja kunnia karisivat 

sodan mielettömyyteen.
Pohjoismaiset päivät jäi va-

litettavasti sodan muistojuhlan 
varjoon. Vieraiden oli tyytymi-
nen seuraamaan sivusta, kuin-
ka ystävyyskaupunki sonnustau-
tui sotisopaan. Itsekin seurasin 
katselmusta vanhalla raatihuo-
neella epätietoisena lähtöajasta, 
mikä kostautuikin. Tunsin jäävä-
ni tyhjän päälle kuin nalli kalliol-
le hiljenevässä kaupungissa. On-
nekseni lauluveikkojen suosiol-
lisella avulla paluumatka lopulta 
järjestyi kiertoteitse hyvässä kyy-
dissä ja hyvillä mielin kokemusta 
rikkaampana.

  KALEVI RAHKOLA
Teksti ja kuvat        

Frederician kaikuja
Mieliala on aina ylimmillään, kun joukko kokkolalaisia on lomatunnelmissa lähdössä Pohjoismaisille 
päiville suurin odotuksin. Sain sen itsekin taas kerran kokea rattoisassa seurassa matkalla kohti etäistä 
Fredericiaa, kuluneen kesän Pohjoismaisten päivien isäntäkaupunkia.

Kävelykadutkin 
tyhjenevät 
liikkeiden 
sulkeuduttua. 
Kuuluu vain 
pulujen puputus 
iltamyöhään 
kaupungin 
kattojen yllä.
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ROSSO KOKKOLA | Isokatu 4
020 780 7975

25 v.

ROSSO 
KOKKOLA 

Tervetuloa herkuttelemaan
klassikkoannoksilla!

Laulajan Vuodesta
Kevään keinot kirren korvaa, lauha lämpö lumet luutii.

Tulee kuovi, kenokaula, luhtalintu liihottaja,

töyhtöhyyppa tupsahtaapi, vaaputtaja värähdellen. 

Sitten saapuu suuri soma, joutsen joikuen jutajaa.

Kokko kiitää karin kautta, voimalintu vetten päällä.

Laulaja on luonnon lapsi, veisaaja vakavan virren,

taikka rallin riemullisen, viisun vallan vallattoman. 

Kuoropoika kunnollinen, kurkuin kirkkahin kajahtaa, 

vierellä veli visertää, kaima kompin kumahuttaa.

Sama sointi sisältänsä, laulajilta luontevasti.

Matkalle on monen mieli, tielle tarve tuttavien.

Saisi suulla suuremmalla, vierahille viserrellä.

Kuulemassa kaikki kansa, perällä puhtoisen pirtin, 

ääressä äijät äkäiset, neiot nuoret nuppurinnat, 

akat aivan ajattomat, pojat pienet parrattomat.

Tehtiin matka Tanskan maalle, kuninkahan kankahille, 

juutin luokse juna juoksi, lentokone lekotteli.

Kansa koolla kyläsessä, väki vierellä veräjän

kuulemassa, katsomassa, Kokkoveikon viserrystä

laulamista liki laen, veisuuta on valtavata.

Kesä kävi suvi suli, syksyn ruska rupatteli.

Lähti laulajat Lappihin, ylti Ylläs tunturihin, 

rakalla on rovan rinteen kansa koolla kuulemassa,

katsomassa korvin herkin kajahdusto Kokkopojan,

viserrystä viisahitten, meidän Marin mainomata.

Joulun joiku veisattihin kotosessa kyläsessä,

nuorten naisten naapurina, yhdessä on ystävien,

kera kasvukumppanien, salisessa Snellman herran.

Kansa kulki kuulemassa, kiitostakin kertomassa. 

Vuosi vieri, virsi vaihtui, kilpa kohta koittamassa.

Hannu Pajunpää

Kaarlelankatu 22
67100 Kokkola

PESO-AUTOT OY
MESTARINTIE 10, 67600 KOKKOLA

PUHELIN (06) 831 1905
FAKSI (06) 831 1091
myynti@peso-autot.fi 

www.peso-autot.fi AUKIOLOAJAT: ARKISIN 8 - 17

Sepon Kulta
Asemakatu 3 ja Kauppakeskus ISO, YLIVIESKA

www.seponkulta.fi

                  Rantakatu 8 ja Anttila Center, KOKKOLA

TUHANSIA KORUJA
KULTAA ∙ HOPEAA ∙ TERÄSTÄ ∙ PRONSSIA

TIMPURITIIMI
UUDISRAKENTAMISTA ja 

RAKENNUSSANEERAUSTA

www.timpuritiimi.fi
Kampaamo Leena

Louhenkatu 3
67900 Kokkola

Tarja Leskelä
Puh. 040 739 2544

OP-Pohjola syntyi reilut sata vuotta sitten asiakkaiden omistamaksi – ja 
sellaisena se myös säilyy. Asiakasomistajuus on nyt vähintäänkin yhtä 
merkityksellistä kuin silloin aikoinaan. Tänään lähes joka kolmas 
suomalainen on omistajamme. Yhdessä toimien edistämme 
suomalaisten taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. 
Kaikki asiakasomistajan edut näet osoitteessa op.fi 

Yhdessä hyvä tulee. 
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KODIN TERRA KOKKOLA
Puh. 020 780 8700
Ark. 7–21, la 7–18, su 12–18

    Kaikki rakentamiseen ja remontointiin

KEITTIÖT   •   SÄILYTYS   •   KODIN MUUT TILAT  
•   KYLPYHUONE & WC

BONUSTA 
REMONTISTA!

UUTTA!
NYTT!

ASIAKASOMISTAJAN
ÄSSÄ-MALLISTO

KODIN 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!

Puh. 050 911 3204 
terra@huushollikalusteet.fi

   DRIVE IN    PUUTARHA

rakentajapalvelu.kodinterrakokkola@sok.fi,
puh. 020 780 8727/8723

rakentaja-
palvelut

   REMONTOINTI    SISUSTAMINEN

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

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

Tuulilasit - Vahaukset - Pesut - Kiillotukset

KOKKOLAN 
AUTOFIKSAUS OY

INDOLANTIE 25 B
67600 KOKKOLA

ma-pe 7:30 - 16:30
la-su sopimuksen mukaan
PUH. 0400 560 122 / 0400 560 511
www.kokkolanautofiksaus.fi

Rakkaudesta kotiin!
Tehokkainta kiinteistönvälitystä sinulle

Asematie 1, 69100 Kannus, 040 537 3801
info@tahtikodit.com

Soveltuu muuhunkin 
käyttöön
Kuorotoiminnalta riittää saliai-
kaa muullekin käytölle. Laulusa-
lia vuokrataan monen- 
laisiin käyttötarkoituksiin. Kanta-
asiakkaina on kuorojen lisäksi pari 
lionsklubia ja muita säännöllises-
ti kokoontuvia harrastuskerhoja. 
Satunnaisia käyttäjiä riittää kaste-, 
rippi-, valmistujais-, ja syntymä-
päiväjuhlista muistotilaisuuksiin.

Muunneltavat tilat, 
hyvä varustus
147 m²:n suuruinen huoneisto 
käsittää tilavan eteisaulan, sani-
teettitilat naisille ja  miehil-
le, kaksi kalustettua salia, tarjoi-
luhuoneen ja keittiön astiastoi-
neen n. 80 henkilölle. Huoneis-
tossa on koneellinen ilmanvaih-
to, ajanmukainen av-laitteisto ja 
soittimia, mm. piano – tottakai!

Varaukset, esittely ja vuokra
Laulusalin varauskalenteria yl-
läpitää kuoron klubimestari. 
Vakiokäyttäjien vuorot  
voidaan varata koko toiminta-
kaudeksi kerrallaan. Järjestäm-
me varaajalle mahdollisuuden 
tutustua tiloihin paikan päällä 
ennen varausta. Soitto yhteys-
henkilöllemme riittää. Lisätieto-
ja myös  www-kokkolanlaulu-
veikot.fi/laulusalin vuokraus. Sa-

lin käytöstä peritään vuokra-ai-
kaan ja käyttäjien määrään näh-
den kohtuullinen vuokra.

Yhteystiedot
Klubimestari Juhani Vitka 
0400 915 901 
Markku Ojaniemi 
040 570 7690 

Lauluveikkojen 
Laulusali 20 vuotta

Suosittu kokoontumispaikka keskellä kaupunkia

Parikymmentä vuotta sitten Kokkolan Lauluveikot toteutti pitkäaikaisen 
haaveensa omasta toimintakeskuksesta. Tarkoituksena oli taata pysyvät tilat 
aktiiviselle ja moni-ilmeiselle kuoroharrastukselle sekä kuorolle kertyneiden 
historiallisesti arvokkaiden taide-esineiden ja arkiston säilyttämiseen, 
lauluveikkokulttuurin kaikinpuoliseen vaalimiseen. Kuorolaisten talkoovoimin 
kunnostamat tilat sijaitsevat keskellä kaupunkia, Pitkänsillankatu 17.
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PUNARAITA™  
SÄÄSTÄÄ AIKAASI

www.paroc.fi 

OK 

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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Puh. 040 520 9833
Jonny Nybacka

maalämpökaivoporaukset

Puh. 040 195 6944
Torsten Lövbacka
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www.ks-geokonsult.fi0400-266 604
Kenneth Nordström, maaperätutkimukset 

040-187 9880
Ronnie Mattsson, maaperätutkimukset

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

KARI AUTIO
Pitkänsillankatu 37 as. 9,

67100 Kokkola
AA Kari Autio

p. (06) 8349 440,fax  (06) 8349 441
asianajaja.autio@elisanet.fi

ANNE MÄKELÄ
Torikatu 35 B 11, 67100 Kokkola

p. 8242 350, fax 8242 395
gsm 0400-566 295

anne.makela@asianajaja.kpnet.com

KLAPIKONEET 
MEILTÄ!

Tekniset tiedot
• Oma hydrauliikka-

järjestelmä
•  Halkaisuvoima

5,6 tonnia
•  3,8 m klapikuljetin   

(kolmeen asentoon  
kääntyvä)

•  Kuulalaakeroitu
katkaisupöytä

•  Puun halkaisija 
jopa 260 mm

•  700 mm kovametallI-  
sirkkelinteräTraktorikäyttöinen kovametallisirkkelinterällä ja hydrauli-

halkaisijalla varustettu.

Tekniset tiedot
•  Puun suurin 

 halkaisija 35 cm
•  Klapin suurin

 pituus 60 cm
•  Halkaisuvoima 

 7 tonnia
•  Automaattinen 

 nopeutusventtiili
•  Hydraulinen 3,8 m

 poistokuljetin

Traktorikäyttöinen, 15” laipalla ja 3,8 m kiinteällä poisto-
kuljettimella 

6.990€

5.750€

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

YOUR
WORKING
MACHINE

KAMPANJAHINNOIN

JAPA 700 TR

JAPA 355 TR

HINNAT VOIMASSA 2.–25.3.2015

Tekniset tiedot
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S
uomen Mieskuoro-
liiton hallinto uudis-
tui liittokokoukses-
sa 7.3.2015 Porin Tal-

vipäivien yhteydessä. Liiton 
uudeksi taiteelliseksi johta-
jaksi seuraavaksi kaksivuo-
tiskaudeksi valittiin Paavo 
Hyökki. Espoolainen Hyök-
ki (s. 1981) on toiminut Mies-
kuoro Laulajien taiteellisena 

johtajana vuodesta 2014 al-
kaen ja Helsingin Poliisilaula-
jien johtajana vuosina 2006-
2014. Lisäksi hän johtaa ju-
ristikuoro Lain Huutoa ja ka-
marikuoro Ahjo Ensemblea.

Suomen Mieskuorolii-
ton puheenjohtajana jatkaa 
vuonna 2014 kaksivuotis-
kaudeksi valittu Tomi-Pek-
ka Niukkanen Vantaalta. Uu-

siksi liittohallituksen jäse-
niksi valittiin Pekka Hortta-
nainen Kontiolahdelta, Antti 
Torpo Tampereelta ja Rainer 
Vainionkulma Espoosta. Liit-
tohallituksen jäseninä jatka-
vat myös liiton varapuheen-
johtajaksi valittu Veli-Matti 
Nopanen Oulusta, Tuomas 
Meurman Helsingistä ja Mik-
ko Poutanen Porista.

Liiton aluevaltuustoon va-
littiin puheenjohtaja Niuk-
kasen lisäksi alueittain 18 
edustajaa. 

Keski-Pohjanmaan edus-
tajana toimii Seppo Heino 
Pietarsaaren Laulu-Jaakoista.

Paavo Hyökki Suomen 
mieskuoroliiton 
taiteelliseksi johtajaksi

Suosittu kokoontumispaikka keskellä kaupunkia

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

kokkolan.op-kiinteistokeskus@op.fi
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JYVÄSKYLÄ  KOKKOLA  LEMPÄÄLÄ  SEINÄJOKI  VAASA

www.minimani.fi

    +
 358 (0)6 824 1000

                   www.hotelkokkola.fi

Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Charmia kotiin
Varaa ilmainen suunnittelu- 
aikasi: 050 338 5790 tai
Kalustetukkukokkola.fi

Kalustetukku.fi

VÄLITÄMME PALJON JA HYVIN!

Välityspalkkio 4,96% tai sop. mukaan

010 4402600
www.asuntobjorndahl.fi

Parturiliike Anne
Pitkänsillankatu 10

67100 Kokkola
pu. 0400-728 858

Koppisentie 3
67500 Kokkola
Puh. 020 757 1050

8
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              Puh. 06-534 2000

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

K 
okkolan Naislaulajat 
paketoi jälleen laulu-
kautensa vappukon-
serttiin, jonka ohjel-

misto on koottu perinteisistä 
kevään sävelistä ja maustettu 
muutamalla modernimmalla 
melodialla.

Naiset saavat tähtivieraak-
seen lukuisista Kokkolan 
Ooppera –rooleistaan tutun te-
nori Jouni Nikulan.

Toinen solisti löytyy kuo-
ron omista riveistä: Eeva-Liisa 
Luomala.

Konserttiestradiksi valittiin 

jälleen taidokkaasti restauroi-
tu ja kauniisti soiva Opistotalon 
juhlasali, missä Naislaulajat 
myös harjoittelevat joka viikko.

Paljon kuuluu kevääseen –
konsertti opistotalolla vappuaat-
tona 30. huhtikuuta kello 19.

Kuoroa johtaa Mari 
Sillanpää, ja säestyksestä vas-
taa tuttuun tapaan Tapani 
Riippa.

Tangoa, polskaa, ikivihreää iskelmää, 
sinivalkoista kansanlaulua ja reipasta juomalaulua

Heinolankaari 12, 67600 Kokkola
Puh: 06-8226025

TERVETULOA!

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

www.poppankki.fi/kyronmaa

Kauppatori 2, 67100 Kokkola 
Puh. 020 700 7420

Kokkolan Naislaulajat

Paljon kuuluu kevääseen

Kokkolan Naislaulajien konsertti Paljon kuuluu kevääseen 
Kokkolanseudun opistolla 30.4.2015 kello 19.00

Johtaa Mari Sillanpää
Solistit Jouni Nikula ja Eeva-Liisa Luomala, säestykset Tapani Riippa. 

Ennakkoliput kuorolaisilta 12 €, ovelta 15 € sis. tarjoilun.
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Puu-, Parketti- ja Laminaattilattioiden 
hionta ja pintakäsittely

Pärehöyläntie 2 • Puh. 050 564 8831

Kokkolattia Ahola Oy

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.

Harmoniaa säveliin,
Harmoniaa terveydenhuoltoon.

  

 

”Se kaunis ja 

lämmin koti”

Kokkolanseutu Tervetuloa nykyaikaan!
spu.fiPia Anttila          0400 131 990

Harri Puskala    0400 665 255

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

kreivitalo.fi

VAKIONA  AITO 

MATALAENERGIASEINÄ

U-ARVO 0,13

Lauluveikkojen ja Naislaulajien 
yhteinen konserttiperinne 
jatkuu jälleen joulukuussa 2015

POLTTOPUUT MEILTÄ!
Koivu ja sekaklapia

0400-561 890
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www.apexautomation.fi

Automaatiota ammattitaidolla - Vuodesta 1993 

Terminaalikatu 3
67700 KOKKOLA

Puhelin: 0207 288 288
Telefax: 0207 288 289

VOIMAA
LUONNOSTA

  

MARKKINOIDEN LAAJIN 
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

NIBEn monipuolisesta lämpöpumppu-
valikoimasta löydät lompakkoosi sopivan, 
laadukkaan, tehokkaan ja helppokäyt-
töisen lämmitysratkaisun sinun kotiisi. 

Tutustu tuotevalikoimaamme 
osoitteessa nibe.fi.

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01511 Vantaa  

Puh. 09 274 6970

Talohoito 
RS-Tiimi Anttila

050 555 2795  

Kaikki kipsistä

Lars Sonckin kaari 14, 

PL 18, 

02601 Espoo

 Puh. (09) 476 400 

Fax (09) 476 40 300

www.knauf.fi

Lämmin kiitos konserttiyleisölle, 
tukijoille ja yhteistyökumppaneille!

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

www.kultasepanliikehannaniemi.fi

Lauluveikot viimeistelemässä Pulu sutii -tilausteosta kisakuntoon. Solistina ykköstenori Jaakko Kerola.
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Kaikki 
pukeutumiseen 

HALOSELTA

2015KEVÄT – KESÄ

HALUAN  
TEHOKKAAT 
TYÖNKULUT,  
PARANTAA  
TUOTTAVUUTTA  
JA VÄHENTÄÄ 
KUSTANNUKSIA  

KONICA MINOLTAN monitoimilaitteet ja
tulostussovellukset ovat ammattitason ratkaisu kaiken
kokoisille yrityksille.

Laiteratkaisuissa painottuvat selkeä asiakaslähtöisyys, tehostettu
tuottavuus, luotettavuus, kuvalaatu,  helppokäyttöisyys ja kehittyneet
huoltotyökalut sekä huoltopalvelut - pientä energiankulutusta ja
hiilijalanjälkeä unohtamatta.

Konica Minoltan monitoimijärjestelmät ovat turvallinen sijoitus -
niiden huipputeknologia säilyttää asemansa ja arvonsa pitkälle
tulevaisuuteen.

Soita meille ja varaa Konica Minoltan laite-esittely:

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy

KOKKOLA Heinolankaari 12
PIETARSAARI Kauppiaankatu 2
KANNUS Jokipellontie 2
RAAHE Ollinkalliontie 3
YLIVIESKA Riihikatu 8 AO

Myynti ja lisätietoja:

Tuomo Lahti 0400 667 593
Timo Kuivanto 040 550 5793
Kenneth From 040 527 7315
Hannu Vanhala 050 582 8718


