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T
änä keväänä juhlitaan 90 –vuotiasta Kokkolan Lauluveik-

koja! Samalla täyttyy toinen, hieman vaatimattomampi 

virstanpylväs, sillä meidän kuoronjohtajakautemme saa-

vuttaa 10 vuoden iän. Joku jossain on sanonut, että kuo-

ronjohtajalle sopiva kaari yhden kuoron kanssa olisi 7 

vuotta. Sen jälkeen ei ole kuulemma enää mitään uutta annettavaa. Us-

kaltaisimme olla tuosta eri mieltä. Toki tulee niitä hetkiä, kun tuntuu, et-

tä nyt ei enää irtoa mitään relevanttia sanottavaa kuorolle. Siinä kohdalla 

avun antaa aika tai kollega.

Me olemme johtaneet Kokkolan Lauluveikkoja yhdessä nämä 10 

vuotta. Lapsetkin on tehty huolehtien, että toinen pystyy hoitamaan 

kuoron äitiysloman aikana. Alustava työnjako oli, että Heli hoitaa ryt-

mimusiikin, Mari perinteisen mieskuoromusiikin ja klassikot. Myöhem-

min tuo raja-aita on hälventynyt ja työt on jaettu mieltymysten mukaan, 

genrestä välittämättä. Tämä työskentelytapa takaa täyden kollegiaali-

sen tuen. Uskaltaisin väittää, että suurimpana hyötyjänä tästä toimivas-

ta ”vaihtelusta” ovat olleet kuorolaiset. He ovat sopeutuneet erilaisiin 

johtotyyleihimme ja kehittyneet joustaviksi monessa suhteessa. Meidän 

johtajien samankaltainen musiikintaju helpottaa yhteistyötä, eikä laula-

jan nuottipaperiin tule esimerkiksi monenlaisia hengitysmerkkejä. 

Kokkolan Lauluveikoissa yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys on mo-

nella tasolla toimivaa. Kulunut vuosi oli lauluveikkoperheelle todella ras-

kas. Saattelimme hautaan useita laulajaveljiä. Niissä tilanteissa ei johta-

jatkaan olleet ”töissä”. Laulajan viimeiselle matkalle saattaminen on kun-

nia-asia, meille kaikille raskas hetki. 

Sellaista elämä on, muuttuvaa, ilosta suruun ja takaisin matkaa-

mista. Toivotaan, että Kokkolan Lauluveikot pysyisi vireänä ja muuttu-

vaan maailmaan vastaavana kuorona tulevaisuudessakin, mitä ikinä se 

eteemme tuokaan. Haaveissamme on seuraavan kymmenen vuoden 

aikana matkustaa, kilpailla, harjoitella, toivottaa tervetulleeksi uusia 

laulajia, konsertoida, nauttia musiikista ja pysyä virkeänä. Silloin ei sata-

nenkaan tunnu missään!

   Heli Uusimäki & Mari Sillanpää

Kuoronjohtajien 
tervehdys

Vuonna 1928 perustettu mieskuoro Kokkolan Lau-
luveikot täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Merkki-
päivää vietetään perinteisin juhlamenoin eli laula-
malla. Juhlakonsertti on Kokkolassa Snellman salis-
sa lauantaina 26.5.2018 ja esikonsertti Ylivieskassa 
kaksi viikkoa aikaisemmin. 

Vuonna 2001 kuoron johtaminen siirtyi kauniim-
man sukupuolen haltuun. ja hyväksi osoittautunut 
toimintamalli jatkuu edelleen. Pääkuoron nykyiset 
johtajat, Mari ja Heli ovat tuoneet kuoron ohjelmis-
toon perinteisen mieskuoromusiikin rinnalle myös 
kevyemmän musiikin mieskuorosovituksia. Tämä on 
vastannut myös kuorolaisten toiveita.

Kaikki harrastustoiminta on virkistävää ja voi-
mia antavaa ja kuorolaulun on todettu olevan paitsi 
mukavaa myös terveyttä edistävää. Jokaviikkoinen 
kokoontuminen lauluharrastukseen on monelle 
miehelle viikon kohokohta. Mikäpä olisi parempaa 
kuin olla mukavassa seurassa kehittämässä itseään 
osaavien johtajien ohjauksessa. Kuorossa jokainen 
laulaja on tarpeellinen ja jokainen voi myös kehit-
tyä laulajana ja kuorolaisena iästä riippumatta. 

Erilaisten harrastusmahdollisuuksien kirjo tuntuu 
laajenevan vuosi vuodelta ja eri harrastusten välil-
lä on kilpailuakin. Suomalaiseen kulttuuriin vahvas-
ti kuuluvalla mieskuorolaulullakin on haasteita löy-
tää uusia laulajia. Perinteiden kunnioittamisen lisäk-
si on tärkeää elää ajassa, seurata musiikin virtauksia 
ja tuoda mieskuorot mukaan toteuttamaan tämän 
päivän musiikkia. 

Kiitän kaikkia kuluneiden 90 vuoden aikana kuo-
roa johtaneita ja kuorossa laulaneita, ja aivan erityi-
sesti nykyisiä johtajiamme ja laulajaveljiä sekä kuo-
ron toimintaa tukeneita ja tukevia laulusiskoja.

Aina on sopiva laulun aika.
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Kokkolan Lauluveikkojen 
toiminnan 90-vuotis-
juhlavuosi
Kokkolan Lauluveikkojen viime vuosien aktiivinen ja vilkas toiminta huipentuu 
tänä vuonna kuoron 90-vuotisjuhlavuotena. Vuosi 2018 on myös Kokkolan 
Lauluveikkojen Seniorikuoron 24. toimintavuosi. 

Juhlavuoden päätapahtuma on kevään 
juhlakonsertti 26.5.2018 klo 19 Snellman 
-salissa Kokkolassa. Konserttiohjelmisto 
tulee sisältämään kuoron esittämiä sävel-
lyksiä kuoron eri vaiheilta pääpainon ol-
lessa kuitenkin viimei-
sen kymmenen vuoden 
aikana esitetyissä teok-
sissa. Useat sävellyk-
sistä ovat myös nykyis-
ten laulunjohtajiem-
me Mari Sillanpään ja 
Heli Uusimäen sovitta-
mia. Lauluveikot esittä-
vät konserttiohjelmis-
ton ensin myös Ylivies-
kassa 12.5.2018 klo 19 
Akustiikka -salissa. Kuo-
ro esiintyy myös Kaus-
tinen Folk Music Festi-
val tapahtumassa hei-
näkuun toisella viikolla. 
Joulukonsertti toteute-
taan yhdessä Kokkolan 
Naislaulajien kanssa Kokkolan kirkossa 
1.12.2018 klo 18. Vuosittaiset vakioesiin-
tymisemme kuten Vappulaulut Länsi-
puistossa, Itsenäisyyspäivän juhlallisuu-
det sekä juhannus- ja joulukeikat marke-
teissa hoidamme erittäin mielellään.

Kokkolan Lauluveikkojen vuosikoko-
us pidettiin helmikuussa kuoron Laulusa-
lilla ja kuorolle valittiin sääntöjen mukai-
set toimihenkilöt. Hannu Pajunpää jatkaa 
kuoron hallituksen puheenjohtajana. Kuo-

ron sihteerinä jatkaa Ar-
to Alapiha, taloudenhoita-
jana Markku Kallvikbacka 
ja isäntänä Reino Heino-
nen. Kuoron varapuheen-
johtajaksi valittiin Hannu 
Teirikangas ja hän toimii 
myös kuoron tiedottajana 
(ks. www.kokkolanlauluvei-
kot.fi). Hallituksen laulaja-
jäseneksi valittiin Olli Lehti-
mäki. Kokouksessa valittiin 
kuorolle myös monia muita 
vastuuhenkilöitä kuten eri 
stemmojen äänenvalvojat, 
musiikkilautakunta ja muut 
toimintaa tukevat toimi-
henkilöt.

Kokkolan Lauluveikko-
jen taiteellisina johtajina jatkavat musii-
kin maisteri Mari Sillanpää ja musiikkipe-
dagogi Heli Uusimäki. 

Lauluveikkojen Seniorikuoron uute-
na laulunjohtajana aloitti tammikuussa 
2018 Emma Räihälä. Lauluveikkojen Seni-

orikuoron oltermannina jatkaa Erkki Koit-
tola ja sihteerinä Mikko Finnilä. 

Kokkolan Lauluveikot tehostaa kuoron 
pienryhmätoimintaa tupla-/triplakvartettien 
muodossa Lauluveikkojen vakiotoiminnaksi. 
Kuoro haluaa tarjota kuulijoilleen mieskuo-
romusiikkia joustavasti erilaisissa kokoonpa-
noissa ja erikokoisiin tiloihin ja tilanteisiin.

Kuoron oma huoneisto, Laulusali, Pit-
känsillankatu 17 on ahkerassa käytössä. 
Lauluveikkojen Seniorikuoro harjoittelee 
torstaisin Laulusalilla. Pääkuoro kokoon-
tuu ja harjoittelee tiistai-iltaisin Heinolan 
kaupunginosassa sijaitsevassa harjoitus-
tilassa, Asentajantie 11-13. 

Samoin tärkeänä osana ja taustatu-
kena Lauluveikkojen toiminnassa ole-
vat Laulusiskot kokoontuvat Laulusalil-
la. Laulusalin tiloja vuokrataan mielellään 
myös ulkopuolisille ja se sopii erinomai-
sesti koulutuksiin, kokouksiin, syntymä-
päivien viettoon, muistotilaisuuksiin ja 
monin muihin tilaisuuksiin niin perhepii-
rissä kuin ystävien kesken. Laulusalin klu-
bimestareina toimivat Markku Ojaniemi 
ja varalla Sauli Oikarinen. Huoneiston va-
raustiedot ja ohjeet löytyvät kuoron si-
vuilta www.kokkolanlauluveikot.fi. 

   HANNU TEIRIKANGAS

PALKINTO-KOIVIO OY
Isokatu 19, 67100 Kokkola

Puh. 050 3014723
www.palkinto-koivio.fi

Värisilmäliike Sandkvist & Co Oy
Kansakoulukatu 1, Kokkola

Puh. (06) 831 1456
sandkvist@anvianet.fi

www.varisilma.fi
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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.

 
 

Gospelkuoro

PUNARAITA™

SÄÄSTÄÄ AIKAASI

www.paroc.fi

Insinööritoimisto
NISSILÄ & CYGNEL

Pitkänsillankatu 10, 67100 Kokkola
p. 06-832 8800
f. 06-832 8810

www.arkman.fi puh. 040 836 5040

Lukkojen ja avaimien erikoisliike

KOKKOLAN LUKKO OY
Rantakatu 12, 67100 Kokkola

p. (06) 831 4372

Värisilmäliike Sandkvist & Co Oy
Kansakoulukatu 1, Kokkola

Puh. (06) 831 1456
www.varisilma.fi 
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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.

 
 

Gospelkuoro

PUNARAITA™

SÄÄSTÄÄ AIKAASI

www.paroc.fi

Insinööritoimisto
NISSILÄ & CYGNEL

Pitkänsillankatu 10, 67100 Kokkola
p. 06-832 8800
f. 06-832 8810

www.arkman.fi puh. 040 836 5040

Lukkojen ja avaimien erikoisliike

KOKKOLAN LUKKO OY
Rantakatu 12, 67100 Kokkola

p. (06) 831 4372

Värisilmäliike Sandkvist & Co Oy
Kansakoulukatu 1, Kokkola

Puh. (06) 831 1456
www.varisilma.fi 

3O
vuotta

Prismantie 1, 67700 Kokkola, p. 823 4300

Kokkolan
Kauppatorin Apteekki

PRISMA KOKKOLA    ma-la 8-22, su 10-22

Kodin Terra Kokkola 
Heinolankaari 4, 67600 Kokkola, puh. 020 780 8700
AVOINNA MA-PE: 07.00-21.00 LA: 08.00-18.00 SU: 10.00-18.00 

PRISMA KOKKOLA    ma-la 8-22, su 10-22

Kodin Terra Kokkola 
Heinolankaari 4, 67600 Kokkola, puh. 020 780 8700
AVOINNA MA-PE: 07.00-21.00 LA: 08.00-18.00 SU: 10.00-18.00 

Täyden palvelun metsätalo

www.mhy.fi/keskipohja

Kuoro haluaa 

tarjota kuulijoilleen 

mieskuoromusiikkia 

joustavasti erilaisissa 

kokoonpanoissa ja 

erikokoisiin tiloihin 

ja tilanteisiin.

Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Freunde 
aus Wiener Sängerrunde 40 Jahre! 

Kokkolan Lauluveikot onnittelee ystäviämme, 
Wiener Sängerrunde 40 v!
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www.jarvelan-puutarha.fi

Kun Kokkolan Lauluveikot perustettiin 
90 vuotta sitten, Suomi oli vielä kovin uu-
si valtioiden joukossa ja maailma oli hy-
vin erilainen kuin tänään. Kokkola oli tuol-
loin 308 – vuotias rannikkokaupunki jos-
sa enemmistö asukkaita puhui ruotsia äi-
dinkielenään.

Tänään voimme olla ylpeitä kaksikieli-
sestä ja historiallisesta kotikaupungistam-
me, joka kansainvälistyy ja kehittyy hy-
vää vauhtia. Keski-Pohjanmaan maakun-
takeskuksena Kokkola on kaupallinen kes-
kus jonka asukkailla on hyvät edellytykset 
elää ja olla. 

Ylpeänä voin julistaa että harvalla Kok-
kolan kokoisella kaupungilla on näin mo-
nipuolinen ja korkeatasoinen musiikillinen 
tarjonta kuin meillä täällä Kokkolassa. Siitä 
vastaa myös tänä vuonna 90 vuotista ole-
massa oloaan juhlistava Kokkolan Lauluvei-
kot, joka nousee ansioituneena ja arvostet-
tuna toukokuiselle estradille. Lauluveikot 
tunnetaan tunteiden tulkitsijana laajalla re-
pertuaarillaan joka laulamaa ihmisen iloa 
ja aatteen paloa. Suuri kuoro ei kuitenkaan 
tuota yhteisiä sointuja tuosta vaan. Tarvi-
taan paljon työtä ja vaivannäköä, antau-

musta harrastukselle jota tehdään lähestul-
koon ammattimaisesti. Kuorolla on esimer-
killinen yhteishenki jonka vaalimista mah-
dollistavat niin oikeaoppinen kotikasvatus 
kuin taustajoukkojen tuki ja myötäelämi-
nen. Nämä Veikot ammentavat harrastuk-
sestaan voimaa ja viihdykettä, joka onnis-
tuneesti välittyy yleisöön. Kuulijan osa on 
helppo. Sen kuin nojaa tuoliin ja nauttii val-
miista esityksistä. Lauluveikkojen taidois-
ta ja asenteesta riittää jälkipolville perintöä 
ja onhan kuoro vuosien varrella muotoutu-
nut ja uudistunut, joskus vähin äänin ja toi-
sinaan korkealta ja kovaa. 

Parhaimmat onnittelut 90 vuotiaille Lau-
luveikoille, kiitokset unohtumattomista lau-
luista ja niistäkin jotka kenties jo ovat pääs-
seet unohtumaan.

Tervehtien ja onnitellen
 
   STINA MATTILA   
kaupunginjohtaja

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

puh. 050 313 8128

Tuulilasit - Vahaukset - Pesut - Kiillotukset

KOKKOLAN AUTOFIKSAUS
INDOLANTIE 23 67600 KOKKOLA
PUH. 0400-560 122

MA-PE 07.30-16.30
LA-SU SOPIMUKSEN MUKAAN
WWW.KOKKOLANAUTOFIKSAUS.FI

Oy

/ Kokkolan autofi ksausSeuraa meitä Facebookissa: 

UUSI OSOITE INDOLANTIE 23 (ENT. AUTOMAALAAMO LEPPÄKARI)

Isokatu 4  | 020 780 7975

Tervetuloa
vieraaksemme

On todella hienoa, että kuoron 
historia on kasvanut jo mer-
kittäviin mittoihin ja mieskuo-
rolaulu on voimissaan Keski-
Pohjanmaalla.

Musiikin harrastaminen on 
mielestäni hienoimpia harras-
tuksia mitä on olemassa. Erityi-
sesti mieskuorossa laulaminen 
on mitä parhain tapa harrastaa 
musiikkia. Mieskuoron kun voi 

sanoa olevan ei vain musiikki-
harrastus, vaan hyvin kokonais-
valtainen kokemus. Mieskuoro-
lauluun kuuluu kiinteänä osana 
yhteisöllisyys; yhdessä musiikin 
tekeminen, mutta myös muu-
tenkin yhdessä harrastaminen. 
Mieskuoron harjoitustoimin-
ta ja konsertit ovat vain yksi osa 
tätä harrastusta; pinnan alta 
löytyvät monet yhteiset illan-

vietot, retket, matkat ja muut 
hienot kokemukset. Yksittäi-
selle laulajalle haluankin tode-
ta, että olet valinnut harrastuk-
sesi hyvin! Nauti siitä ja harras-
ta täysillä!

Kuorolle 90 vuoden iän saa-
vuttaminen on merkittävä ta-
paus. Lähes sadan vuoden ikä 
kulttuuriorganisaatiolle ei ole 
tavatonta, mutta mieskuoro-
jen joukossa tuo ikä on enem-
män kuin monella muulla kuo-
rolla. Tuo toimintavuosien mää-
rä kertoo siitä, että kuoro on 
löytänyt paikkansa paikallisella 
kulttuurikartalla ja että sen ole-
massaololle on tarkoituksensa. 
Tämä tarkoitus voidaan nähdä 
jaettuna kolmeen osaan: kuo-
ro on olemassa laulajiaan var-
ten, yleisöään varten sekä kor-
poraatiota itseään varten. Kuo-
ron tehtävänä on tarjota paikka 
laulajille toteuttaa lauluharras-
tustaan monipuolisesti. Sen li-
säksi kuoron tehtävänä on pal-
vella yleisöään tarjoamalla heil-
le toinen toistaan nautinnolli-
sempia musiikkielämyksiä. Kol-
mantena tehtävänä kuorolla 
on toimia itseään varten: vaa-
lia kuoron perinteitä, uudistaa 
laulajakuntaa ja kehittyä instru-
menttina. 

On hienoa, että mieskuoro-
laulu kuuluu ja näkyy teidän 
kokkolalaisten lauluveljien kon-
sertoinnin kautta meille kaikil-
le mieskuoromusiikin ystäville. 
Arvostan suuresti, että Suomen 
Mieskuoroliiton jäsenkuorona 
tuotte mieskuoroaatetta esil-
le niin paikallisesti kuin kotipai-
kan ulkopuolella. Kiitos tästä jo-
kaiselle laulajalle!

Kokkolan Lauluveikkojen ys-
täviä ja yleisöä haluan kannus-
taa rakastamaan omaa kuoro-
anne. Käykää kuoron konser-
teissa, nauttikaa kuoron musii-
kista. Kuoro esiintyy juuri tei-
tä varten!

Onnea ja menestystä Kokko-
lan Lauluveikoille ja kaikkea hy-
vää tulevaan!

   TOMI-PEKKA NIUKKANEN 
Liittohallituksen   
puheenjohtaja   
Suomen Mieskuoroliitto

Kokkolan Lauluveikoille 
ja mieskuoromusiikin 
ystäville
Hyvät Kokkolan Lauluveikot ja mieskuoromusiikin ystävät. Minulla 
on suuri ilo ja kunnia onnitella Suomen Mieskuoroliiton puolesta 
90-vuotista taivaltaan juhlivaa kuoroa. 

Korkealta ja kovaa 90 vuotta
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Kevään Ääniä vuosien saatossa
Kokkolan Lauluveikkojen olemassaolon seitsemäntoista ensimmäistä vuotta kuluivat ilman omaa lehteä, ilman 
'sorrettujen taukolaulajien äänenkannattajaa'. Ehkä näin on ollut hyväkin, sillä kuoron käynnistäminen ja toiminnan 
vakiinnuttaminen ovat jo sellaisenaan tarvinneet huomattavaa panostusta ja toimintaan sitouttamista. Oma suuri 
merkityksensä on ollut myös sillä ajankohdalla, jota on eletty ennen lehden ilmestymistä.

Ensimmäinen lehti 'Lauluveik-
ko' ilmestyi 1.5.1945. Kun nyt 
vuonna 2018, yli seitsemän-
kymmenen vuoden päästä ar-
vioi lehden ilmestymisen ajan-
kohtaa ja kaiken kaikkiaan koko 
lehden tekemistä, ei voi muuta 
kuin nostaa hattua korkealle ja 
ihmetellä sitä positiivista näke-
mistä ja omanlaistaan uskalta-
mista, että lehden tekemiseksi 
ryhdyttiin.

Ensimmäisen lehden ilmes-
tymisen päivänä on kulunut 
vain neljä päivää siitä, kun La-
pin sota on loppunut, kun vii-
meiset saksalaiset ovat poistu-
neet pohjoisessa Norjan puo-
lelle. Viime syyskuussa on sol-
mittu välirauha ison naapurin 
kanssa, valtakuntaa jatkossa 
raskaasti velvoittavin ehdoin. 
Päättyneet sotatoimet ovat ko-
vasti koskettaneet maakun-
taamme ja kuoroammekin ku-
luneiden viiden vuoden aikana. 
Siltikin tässä porukassa riittää 
uskoa ja luottamusta tulevai-
suuteen. Ja mikä silloin on yh-
distävämpi tekijä yhteisten asi-
oiden hoitamiselle kuin hyväksi 
koetun tiedotusvälineen – leh-
den - oman version käyttöön 
ottaminen ja työstäminen yh-
teisvoimin.

Sivuja lehdessä oli kymme-
nen. Kaikki kuvat olivat piirret-
tyjä, enimmäkseen laulajien si-
vuprofiileja.

Kaskuja oli paljon. Jutut ai-
ka kevyitä, kaksimielisiäkin, silti 
säädyllisiä. Tämän pienen kaksi-
mielisyydenkin voi halutessaan 
ymmärtää niin, että se ilmoittaa 
ajatuksen ja ilmapiirin keventy-
misestä elettyjen lähes viiden 
sotavuoden jälkeen.

Lehdessä oli paljon mainok-
sia, osa isoja, osa rivimainoksia. 
Ilmoitustekstit olivat usein ru-
nomuotoisia.

Tekstin kepeydestä saa ku-
van toimituskunnan kokoonpa-
no-osiosta, jossa nimet on kir-
joitettu sanamuunnoksina.

Toimituskunta: S. Oranne (oi-
kea nimi O. Saranne), päätoi-
mittaja; A. Jorranto, sivutoimit-
taja; N. Kossila, alatoimittaja; 
U. Kaivo, tyhjäntoimittaja; Pelo 
Sulto, talousjohtaja; K. Roivio, il-
moituspinnari;

Tilaushinnat: Tilaajan varalli-
suuden mukaan.

Levikki: Ei ole laskettu. Levik-
kialue: Suomi, Pohjoismaat ja 
liittoutuneet kansakunnat.

Lehti ilmestyy tarpeen vaa-
tiessa. Lainaaminen ja jälkipai-
nos kielletty. Irtonumerot 25 – 
150 mk.

Tämä sanoilla ja kielellä leik-
kiminen oli ominaista lehden 
ensimmäisille vuosikerroille. 

Samalla se antaa hyvän kuvan 
kielemme monipuolisuudes-
ta ja sen ilmaisuvoimasta se-
kä lehden tekijöiden oivalta-
misista.

Lainaan tämän ensimmäisen 
lehden pääkirjoitustekstin, ni-
mimerkki OS:n kirjoittamana:

”Kuoromme vastaisuudessa 
kirjoitettavaan historiikkiin tu-
lee kevät 1945 merkityksi uu-
den kappaleen otsikoksi.

Olemme nyt juuri tilaisuu-
dessa yli viiden vuoden vaike-
uksien jälkeen aloittamaan toi-
mintamme entiseen tapaan. Ei-
kä vain entiseen tapaan vaan 
vielä vireämmin ja varmasti 
entistä pätevämpiin tuloksiin 
päästen. Osoituksena, ja ehkä 
parhaana, koko kuoromme uu-
desta innostuksesta asiaamme 
on tämän lehtemme 'Lauluvei-
kon' aikaansaaminen.”

Kirjoituksen jatkossa hän 
pohtii kuoroharrastusta ja 
yleensäkin laulun harrastamis-
ta kulttuurin ja kansakunnan 
kehittymisessä sekä sen kautta 
elämisen ja harrastamisen sosi-
aalista puolta.

Lopussa: ”Tämä lehti on syn-
tynyt entistä läheisemmän yh-
teistunteen herättämiseksi ja sii-
nä mielessä se pyrkii tekemään 
parhaansa kuoromme keskuu-
dessa ja toivottavasti laajem-
mallakin Pohjanmaalla.” OS.

Lehden toinen vuosikerta il-
mestyi Vappuna 1946. Sivuja oli 
jo 15, siis huomattavasti enem-
män kuin ensimmäisessä leh-
dessä, tosin lehti oli kooltaan 
pienempi kuin ensimmäinen. 
Tässä lehdestä alkoi kertomi-
nen kuoron tekemistä matkois-
ta ja niiden sattumuksista.

Lehden kolmas vuosikerta 
sai nimekseen Kevään Ääniä. 
Se ilmestyi 1.5.1947. Lehden 
koko oli normaali, kutakuinkin 
nykyisen lehden kokoinen, si-
vuja oli neljä.

Pääkirjoituksessa O.E.H. kir-
joittaa kuorolaulun tiennäyttä-
jän roolista tässä maakunnas-
sa. Kuoron on voitava olla myös 
kansainvälisyyden tulkki, kui-
tenkin niin että 'kansallinen 
hyminä' soi sen lauluissa kes-
keisimpänä. Hän korosti myös 
oman maakuntalaulun osaami-
sen tarvetta ja velvollisuutta.

”Vaalikaa siis, Lauluveikot, 
edelleen laulun lahjaa ja van-
hoja perinteitä, kaiuttakaa ka-
levalaista laulua, loihtikaa lau-
lun voimalla edelleen eteem-
me kauneusarvoja ja näköalo-
ja, jotka keventävät ja ilahdut-
tavat tätä moninaisten huolien 
ahdistamaa arkista vaellustam-
me. Näissä merkeissä jatkaen ja 
keskinäisessä yhteisymmärryk-

sessä työtä tehden on laulunne, 
niin uskomme, kerran kohoava 
nykyistäkin kauniimpaan kai-
kuunsa.”.

Teksti on aika paatoksellista, 
silti ajan tyyliin istuvaa, ja on-
han koko harrastuksemme ja se 
mitä me yleisölle lauluillamme 
esitämme tunteisiin vetoavaa.

Kuvat olivat vielä osittain 
piirrettyjä, mutta mukana on jo 
myös kopioita valokuvista.

Kevään Ääniä 1949 -lehdes-
sä oli niin paljon ilmoituksia, et-
tä toimituskunta pyysi anteeksi 
muun tekstin vähäistä määrää, 
tietenkin hymy huulessa, koska 
kaikki liikkeet halusivat ilmoit-
taa juuri tässä numerossa.

Kahdeskymmenes vuosiker-
ta ilmestyi Vappuna 1964. Sen 
pääkirjoituksen kirjoittaja on 
nimimerkki Bää.

20 vuotta Kevään Ääniä
”Tämä numero on lehtemme 
kahdeskymmenes. Ja kun il-
mestymiskertojen välillä on ol-
lut pyöreä vuosi, voidaan myös 
sanoa, että lehtemme täyttää 
kaksikymmentä vuotta …”.

Kirjoittaja miettii sitä, että 
mikä saa veikot tekemään leh-
teä vuodesta toiseen. Loppu-
tulemana ja isona perusteena 
on raha, sillä lehden tekemises-
tä saaduilla tuloilla on perusta-
vanlaatuinen merkitys kuoron 
taloudelle.

” … Eikä sillä linjalla mitä 
kuoromme on laulujen suhteen 
noudattanut, ole rahoja kerätty. 
Jostakin muualta niiden on siu-
naannuttava. Ja sanoa täytyy, 
että tämä lehti on ollut meil-
le monesti se oljenkorsi, mistä 
apu on tullut. Ja aina vähän en-
nen suurta hätää...”.

Kautta vuosien on lehden 
yhtenä johtavana teemana ol-
lut varojen keruun painottami-
nen. Hankintaa oli tehtävä lu-
kuisilla esiintymisillä, mutta eri-
toten lehden mainostilaa myy-
mällä.

Hyvin monen ensimmäis-
ten vuosikymmenten lehden 
etusivulla on ollut korostettu-
na Vapun ajan toiminnan aika-
taulu, joka on ollut todella vaa-
tiva. Aaton iltapäivä ja ilta on 
mennyt ilmapallojen täyttä-
misessä, muun myytävän ma-
teriaalin keräämisessä ja myy-
misessä. Vapun päivän aamul-
la alkoi taas myyntityö, sitten 
esiintyminen yleisölle muiden 
musikanttien kanssa ja vielä il-
tapäivällä oli perinteinen Vap-
pumatinea, usein Kauppaseu-
ralla. Kyllä miehen oli todella 
rakastettava harrastustaan, et-
tä moiseen puurtamiseen läh-
ti mukaan.

1970-luvun alkupuolelta lähti-
en 'asiatekstien' määrä on hiljal-
leen kasvanut. Alkuvuosien leh-
tiä selatessa jouduin joskus oi-
kein miettimään, että onko mat-
kakertomus ihan todellisesta vai-
ko kuvitellusta matkasta kirjoitet-
tu. Mielikuvitusta ja kirjoittami-
sen taitoa on laulajilla riittänyt.

Vuoden 1980 Kevään Ääniä 
lehdessä puheenjohtaja Erkki 
Koittola pohtii harrastamisem-
me haasteita Uuteen laulu-
kauteen -pääkirjoituksessa.

”Lauluveikot ovat aloitta-
massa uutta, kenties erilaista, 
ajanjaksoa. Ei siksi, että äsket-
täin päättyneessä puolivuosisa-
taisessa olisi ollut jotain 'parsi-
mista' vaan siksi, että moni asia 
on muuttunut. Päätehtäväm-
me 'konsertoivan suomalaisen 
mieskuoron ylläpitäminen' tu-
lee varmasti säilymään niillekin, 
jotka meidän jälkeemme laula-
vat, mutta olosuhteet ja toimin-
tamuodot kehittyvät myöntei-
sesti. Musiikinharrastajat ovat 
kasvavassa määrin löytämässä 
toisensa. - Kiitos musiikkiystä-
vällisen kotikaupunkimme, jon-
ka osuutta yhteistoiminnan ke-
hittämisessä ei sovi vähätellä.

Toki omatoimisuudellakin 
vielä on tilaa. Pitää ollakin. Yk-
sin kunnan kukkaron varaan ra-
kennetulla harrastuksella ei ole 
tulevaisuutta. Ei ainakaan mies-
kuorotoiminnalla. Vappupallo-
ja kaupitteleva lauluveikko on 
varma merkki mieskuorolaulun 
jatkuvuudesta.”

Samassa lehden numerossa 
kuoronjohtajan haastattelussa 

nyt äskettäin edesmennyt joh-
tajamme dir.cant. Erkki Keski-
nen, tuolloin juuri aloittaneena 
johtajana, harmittelee sitä, et-
tä laulajat eivät katso johtajan 
viittaamista.

”Kuoron uusi johtaja Erk-
ki oli huolissaan. - Mistä kiikas-
taa? - No, kun eivät katso joh-
tajaa, teki mitä hyvänsä. - ??. 
-Olen tässä nyt puolisen vuotta 
yrittänyt hämmentää tätä po-
rukkaa, mutta eihän siitä otetta 
saa. Mistä lie tullut tyyli, ettei-
vät edes suostu yrittämään lau-
laa konserttiohjelman lauluja il-
man paperia. ...”

Tämähän taitaa olla ikuisuus-
kysymys, ja näyttää että tässä 
käyttäytymisessä on perintees-
tä pidetty kiinni.

Omalta kohdaltani tunnen 
piston sydänalassani. Jos tuli-
si harjoitelluksi hieman enem-
män itsenäisesti, osaisi sekä 
nuotin että sanat. Jokainen on 
havainnut, että kun osaa on 
helppo laulaa ja seurata johta-
jaa ja mikä tärkeintä, osaamisen 
kuulee laulusta ja näkee laula-
jan ilmeestä.

Seuraavan vuoden (1981) 
lehden pääkirjoituksessa silloi-
nen puheenjohtaja kirjoittaa 
Monitoimisali musiikille! -ot-
sikon alla. Hän kehuu sitä, et-
tä nyt viimeinkin on saatu taso-
kas tyyssija musiikin esittämi-
selle Kokkolassa. Samalla hän 
kuitenkin hieman epäilee, et-
tä mitä tuo ”monitoimi” -etulii-
te tarkoittaa. Toivottavasti sa-
maa kuin aikanaan Nuoriso- ja 
Urheilutaloa rakennettaessa 

erään huonetilan nimessä oli 
musiikki -etuliite, ja se ei silloin 
tarkoittanut mitään, ainakaan 
musiikin suhteen. Se oli voimis-
telusali.

Tätä akustisesti laatuisaa 
konserttitilaa on tämänkin leh-
den sivuilla kaipailtu jo pitkät 
ajat ja siitä on kirjoitettu kan-
nanottoja.

Tässä tekstissäni olen käsitel-
lyt ja läpikäynyt Kevään Ääniä 
-lehden ja sen edeltäjän Lau-
luveikko -lehden ensimmäi-
siä neljääkymmentä vuotta ja 
etupäässä teksti- ja aihesisäl-
lön kannalta. Lehden histori-
an loppuosaa käsittelen lehden 
seuraavassa numerossa, joka il-
mestyy vuoden kuluttua. Sii-
nä käsitellään lehteä 80-luvun 
puolivälistä nykypäivään, mm. 
mainostajien panostuksen kan-
nalta sekä hieman luotausta sii-
hen, miltä näyttää lehden tule-
vaisuus yhä teknistyvässä maa-
ilmassamme. Lehteä voi myös 
lukea digitaalisena verkon 
kautta Lauluveikkojen internet 
-sivuilta, vaikka siellä ei varsi-
naista näköislehteä olekaan.

Siis, tapaamisiin vuoden ku-
luttua näissä merkeissä!

    MIKKO FINNILÄ   
2. tenori

1950-luvun puolivälin tienoilla alkoi lehteen ilmestyä ajan mallin mukaisia pinup -kuvia ja 
niitähän on lehdessä nykyisinkin. Kuvat ovat aina olleet kauniita, eivät riettaita – ainakaan 
näin vanhemman miehen silmin katsottuna.
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Ecophon Focus™ Ez
   uniikki alakatto kerää katseet  

Focus™ Ez – uutta inspiraatiota alakaton suunnitteluun.  
Uusi kolmiulotteinen reunamalli.      

Lisätietoja: www.ecophon.fi.

Lauluveikot_ilmoitus_3_2018.indd   1 9.3.2018   12.44.33

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

Kuorolaulun juhlaa Kokkolassa  
Toisinaan on hyvä muistella vähän menneitä; tällä kertaa menneestä on vasta kotvanen aikaa, nimittäin kuoroväen 
Joulun Laulujuhlasta. Puhuako nyt siis joulusta, kun tätä kirjoittaessa juuri lumetkin nopeaa vauhtia sulavat. 
Mutta tulee se uusikin joulu ja seuraavakin ja ehkä vielä joskus uusi joulun laulujuhlakin.

Joulun alla Kokkolan kirkossa 
laulettiin kuorossa joululauluja 
koko kaupungin ja maakunnan 
kuorojen voimalla; yhtyeises-
ti ja yhteen ääneen ja nimen-
omaan neliäänisesti Sulasolin, 
seurakuntien ja kirkkomusiikki-
piirin kuorot kerrankin yhdessä.

Olen ollut mukana viiden-
sadan hengen kanttoripäivien 
kanttorijoukossa laulamassa, 
mutta tämä oli jotakin toisen-
laista, sillä pääsin kuulemaan 
kirkon täyteistä kuoroa aitiopai-
kalta urkuparvelta, jonne alhaal-
ta kantautui ihmeen kirkas, puh-
das ja kaunis laulu; ehkä en ole 
sellaista missään kuullut kos-
kaan aikaisemmin koko kirkko-
muusikon työurani aikana. Jou-
lu on ainakin suomalaisille jota-
kin niin erityistä, että siitä laule-
taan sydämen kyllyydestä. Sen 
pystyi havaitsemaan, ettei lau-
lu jättänyt esittäjäänsä kylmäksi, 
eikä sen myötä kuulijaakaan. 

Ensimmäinen tapaaminen 
marraskuun stemmakylpypäi-
vässä antoi viitteitä tulevan kon-
serttipäivän onnistumisesta; 
harvoin olen nähnyt niin pal-
jon iloisia ilmeitä harjoituspäi-
vän äänenavauksessa, jota veti 

hauskasti ja taidolla kuoronjoh-
taja Heli Uusimäki. 

Varsinaisessa Laulujuhlassa 
kuorolaisia luotsasi seitsemän 
eri kuoronjohtajaa vuorollaan 
ja laulajia kannusti innostavaan 
tyyliinsä illan juontaja Hannu Il-
molahti. Illan vieraileva kuoron 
johtaja Marjaana Turunen Lah-
desta sai kuoroväen temmat-
tua mukaansa laulamaan ilman 
nuotteja tutun gospelsävelmän 
vain itse malliksi laulamalla. Lau-
lun solistina lauloi kuoronjohta-
ja Heli Uusimäki ja Tuomo Viher-
juuri improvisoi tyylikkään pia-
no-osuuden.

Juhlan yhtenä tarkoitukse-
na oli rekrytoida kuoroihin uu-
sia laulajia. Sen onnistumisesta 
ei ole juuri kantautunut tietoja. 
Kuorolauluinnostuksen levittä-
minen on pitkäjänteistä puuhaa 
ja tämän tyyppinen tilaisuus on 
parasta mainosta kuorolaulul-
le. Illan juontaja muisti kyllä an-
siokkaasti pitää esillä myös lau-
lamisen terveysvaikutuksia.

Juhlan järjestelyorganisaa-
tio oli pieni, mutta sitäkin te-
hokkaampi, suurimmasta osas-
ta järjestelyistä vastasi allekir-
joittaneen kanssa yhteistyössä 

Lohtajan kirkkomusiikkijuhlien 
toiminnanjohtaja ja Keski-Poh-
janmaan Konservatorion apu-
laisrehtori Kari Pappinen. Kon-
sultoimme tarpeen tulleen mui-
ta kuoronjohtajia ja muutamia 
kuorojen puheenjohtajia. Järjes-
telemisessä oli suunnattomasti 
työtä, mutta päästäkseen kuule-
maan lopputulosta se kaikki työ 

kannatti tehdä.
Jatkosta ovat monet kysel-

leet, siinäpä miettimistä. Niin 
hieno kokemus kuin juhla oli-
kin, juhlan organisaatiota oli-
si mietittävä uusiksi. Haastavin-
ta kaikessa on käytännön asiat; 
kuka unohtikaan ilmoittautua 
ajallaan tai miten ne ruokailut 
menivätkään ja mahtuuko vie-

lä mukaan mattimyöhäiset jne. 
Yllättävän pieniä asioita, mutta 
kun on monta unohtelijaa mu-
kana, niin päivitettävää ja huo-
lehdittavaa kertyy mahtavat 
määrät. 

Työ tehtiin ruokapalkalla ei-
kä osallistumismaksuja perit-
ty. Pystyykö samaan uudestaan, 
on hyvä kysymys. Kohtuullinen 

osallistumismaksu tuskin kaa-
taisi tapahtumaa. Mennyttä juh-
laa muistelee mielellään ja lop-
putulokseen voi olla enemmän 
kuin tyytyväinen. Ehkäpä juhla 
ei kalpenisi Suomenlahden ete-
länpuolen laulumaiden juhlien 
rinnalla. 

  RITVA GÖÖS

Laulujuhlan stemmakylpijöitä Konservatoriolla. Äärimmäisenä oikealla juhlan äiti Ritva Göös Kari Pappisen kanssa.

KOKKOLAN HAUTAKIVIPALVELU OY
0400-594600 • 0400-560804 • 040-7328890
www.hautakivipalvelu.fi

Uusi näyttelytilamme Laajalahdentie 22
Avoinna sopimuksen mukaan

Hautakiviveistämö 
Kokkolassa
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www.arkman.fi puh. 040 836 5040

Kaustisen Hääkuoro

Keväinen tervehdys Kaustisen Hääkuorolta
Meille kuuluu hyvää. Tulevana kesänä olemme aikeissa käydä Ruotsin puolella, Taalainmaalla 
Leksandissa. Vierailemme paikallisen pelimannitapahtuman esiintyjänä, yhdessä kaustislaisten 
pelimannien ja purppuritanssijoiden kanssa.

Edellinen reissumme oli syksyl-
lä 2016 Puolaan, Krakovan kan-
sainväliseen kuorokatselmuk-
seen. Sieltä haimme ja saimme 

rutiinia ja esiintymisvarmuut-
ta vähitellen uudistuvalle ohjel-
mistollemme, palasimme kun-
niakirjan kanssa. 

Hääkuorohan on pitkään 
esittänyt paikallisia kansanlau-
luja ja lauluiksi sanoitettuja ja 
kuorosovitettuja pelimannisä-
velmiä. Tämän ohjelmiston lin-
jasi jo kuoron vuonna 1963 pe-
rustanut Aaro Kentala, joka loi 
merkittävän määrän ohjelmis-
toa. Kuoro toimi aluksi nimellä 
Kaustisen Häälaulajat. Tällä ni-
mellä muuten kokoontuu ny-
kyään kesäisin Kaustisen festi-
vaaleille osittain alkuperäisis-
tä kuorolaisista koostuva, Merja 
Wirkkalan johtama kuoro, joka 
laulaa pääosin juuri Aaro Ken-
talan ohjelmistoa. Kentalan jäl-
keen Hääkuoroa johti ensin 
Heikki Laitinen ja sitten Maa-
rit Nikula. Pitkän jakson, yli 17 

vuotta, kuoron edessä nähtiin 
Jarmo Kotaja, joka teki ja omis-
ti Hääkuorolle valtavan määrän 
sovituksia. 

Alusta asti kuoro esiintyi 
useimmiten kaustislaistyyppi-
sen pelimanniyhtyeen säestä-
mänä, olihan musiikki usein pe-
limannien tyypillistä perusoh-
jelmistoa kuorona laulettuna. 
Laajalti tunnettiin mm. Hääkuo-
ron yhteisesiintymiset Kausti-
sen Purppuripelimannien kans-
sa. Jarmo Kotaja sitten uudis-
ti omana aikanaan kuoron sä-
velkieltä aiempaa rikkaammilla 
harmonioilla ja tässä kuoroa tu-
ki mainiosti pitkä yhteistyö mo-
nenlaiseen taipuvan ammatti-
yhtye Tallarin kanssa. 

Kaikkien johtajien aikana on 
Hääkuoron ohjelmistossa ollut 
myös säestyksettömiä nume-
roita. Nykyisen johtajansa Arto 

Anttilan johdolla kuoro on vii-
me vuodet paneutunut erityi-
sesti niihin ja opiskellut myös 
tukun uusia lauluja. Anttila on 
tuonut laulettavaksi joitakin 
omia sovituksiaan, mutta kuoro 
on tarttunut innolla myös mer-
kittävien suomalaisten kuoro-
musiikkisäveltäjien kansanmu-
siikkia sivuaviin teoksiin ja kan-
sanlaulusovituksiin. Tästä säes-
tyksettömästä ohjelmistostaan 
Hääkuoro julkaisi kesällä 2017 
albumin "Kansanlaulun taikaa", 
jolla kuullaan mielenkiintoinen 
ja kaunis soiva katsaus kuoron 
historian ja eri johtajien kautta 
nykypäivään. 

Kaustisen Hääkuoro tunne-
taan tämän kansanlauluohjel-
mistonsa ohella myös hengelli-
sistä konserteistaan ja messuis-
ta. Kirkko usein hienosti soiva-
na akustisena tilana onkin omi-

aan laulumusiikin esittämiselle 
ja varmasti hengellisen ohjel-
miston merkitys on Hääkuorol-
le muodostunut olennaisek-
si myös perustajansa Kentalan 
ja myöhemmän johtajansa Ni-
kulan kanttoriammatin vuok-
si. Viimeisimmässä hengellises-
sä konserttiohjelmassaan Hää-
kuoro on tarttunut mm. Kaus-
tisen pitkäaikaisen kanttorin 
Markku Vuoren tekemiin sovi-
tuksiin pelimannimestarien Vil-
jami Niittykosken ja Konsta Jyl-
hän hengellisestä laulutuotan-
nosta. Hääkuoron kirkkokon-
sertit kuullaan seuraavan ker-
ran jälleen kesäkuussa Kälviän 
kirkossa ja heinäkuussa Kaus-
tisen kirkossa, Festivaaliviikon 
torstaina. 

Säestyksetön kuoromusiik-
ki vaatii onnistuakseen tieten-
kin motivoitunutta laulajistoa, 

joka on valmis harjoittamaan 
korvaansa kohti yhä puhtaam-
min soivaa lopputulosta. Toi-
saalta tasapainoisesti soidak-
seen kuoron laulajiston tulisi 
olla stemmoittain hyvin jakau-
tunut. Tässä Kaustisen Hääkuo-
rokaan ei tee maamme muihin 
kuoroihin verrattuna poikke-
usta, vaan kärsii alituisesti mie-
säänipulasta. Siinäpä siis pie-
ni vinkki näin kevättervehdyk-
semme päätteeksi: syksyllä uu-
den kauden alkaessa otamme 
mielellämme vastaan uusia te-
noreita ja bassoja iloiseen, huu-
morintajuiseen ja alati kehitty-
vään, laulamista rakastavaan 
joukkoomme.

    ARTO ANTTILA   
Kuoronjohtaja

Kaustisen Hää-

kuoro tunnetaan 

tämän kansan-

lauluohjelmiston-

sa ohella myös 

hengellisistä 

konserteistaan ja 

messuista.

Kallentorin apteekki
Pitkänsillankatu 15
67100 Kokkola
puh. 06-824 1712

Koivuhaan sivuapteekki
puh. 06-822 6019
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www.jakobetoni.fi

www.jakobetoni.fi
Prismantie 1, 67700 Kokkola

p. 823 4300

Konsertissa esitimme kappa-
leita koko olemassaolomme 
ajalta ja tietysti Suomi 100 –
teemaan liittyen myös isän-
maallisempaa ohjelmistoa. 
Alkuvuonna meillä oli Talvi-
harmonikan Sohvakonsertti 
huonekaluliike Iskussa. Mah-
tava kokemus sekin! Loppu-
vuodesta keskityttiin Laulu-
yhtyeiden Joulu –konserttiin, 
joka järjestettiin nyt ensim-
mäistä kertaa Kokkolan raati-
huoneella. Tunnelmallinen ti-
la ja loistava akustiikka juuri 
meidän kaltaisille pikku laulu-
porukoille! Meitä oli I.S.K.U.n 
lisäksi esiintymässä KAJO- ja 
Tutti da Capo –kvartetit. Salin 
koosta johtuen vedimme siel-
lä kolme konserttia, jotta var-
masti saimme kaikki haluk-
kaat kuulijat mahtumaan. Pa-
lautteen ja oman fiiliksenkin 
takia toivoisimme pääseväm-
me sinne jatkossakin.

Tämän vuoden alussa 
sain mielenkiintoisen puhe-
lun Kotkasta. Langan toises-
sa päässä oli sanoittaja, lau-
luntekijä Ilkka Vainio. Hän oli 
kuullut, että Kokkolassa on 
tällainen lauluporukka (kii-
tos vaan vinkistä Kuusansa-
lon Pekalle) ja halusi meidät 
mukaan maaliskuussa järjes-
tettävään Junnu Vainion 80v 
–muistokonserttiin. Olimme 
tosi otettuja tästä kunnias-
ta ja mahdollisuudesta pääs-
tä mukaan projektiin. Olihan 
mukaan jo aikaisemmin kiin-
nitetty mm. Janus Hanski, Ja-

ni Jalkanen ja Sami Heiska-
nen. Aikaisemmassa ohjel-
mistossamme ei ollutkaan 
yhtään Junnun kappaletta, 
joten äkkiä piti alkaa miet-
tiä, mitä laulaisimme. Onnek-
si Junnulla noita vaihtoehtoja 
riittää ja kun Ilkka vielä antoi 
omasta setistään meille Kot-
kan Poikii ja toiseksi valikoi-
tui Junnun sanoittama Ystä-
vän Laulu, niin ainakin kaikille 
tutut kappaleet tuli harjoitel-
tavaksi. Konsertti oli mahtava 
kokemus. Oli erikoista päästä 
samalle lavalle ja back stagel-
le kokeneiden muusikoiden 

kanssa ja kuulla yksityiskoh-
tia Junnun elämästä ja mu-
siikista. 

Tulevaisuuden suunnitel-
missa siintää tietysti taas Lau-
luyhtyeiden Joulu –konsert-
ti ensi jouluna. Edellisestä ul-
komaan matkasta alkaa olla 
jo jokunen vuosi, joten mat-
kakuume on noussut jo koko 
porukalla. Euroopassahan jär-
jestetään paljon erilaisia kuo-
rokilpailuja ja olisihan se ki-
va päästä mittaamaan omaa 
tasoaan muiden maiden vas-
taavien kokoisten kokoonpa-
nojen kanssa.   

Pienempiä tilauskeikkoja 
teemme edelleen mielelläm-
me, jos vain aikataulut sopi-
vat. Niin hääkeikat, synttäri-
keikat ym. onnistuvat usein 
lyhyelläkin varoitusajalla. Yh-
teystiedot löytyvät edelleen 
meidän Facebookista. Käy-
käähän tykkäämässä!

Hyvää kesän odotusta!

   KARI KALLIOKOSKI 
Lauluyhtye I.S.K.U.

I.S.K.U. hyvässä iskussa
Kymmenen vuoden jälkeenkin on I.S.K.U. vielä hyvässä iskussa. 
Juhlakonsertissa viime lokakuussa esiinnyimme täydelle salille konservatorion 
isossa salissa ja homma oli yhtä kivaa kuin vuosikymmen sitten. 

Lauluyhtye I.S.K.U.

I.S.K.U. mukana Junnu Vainion 80v juhlakonsertissa yhdessä huippumuusikoiden kanssa.

Tunnelmallinen Lauluyhtyeiden Joulu -konsertti Kokkolan Raatihuoneella.
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Vetelin Poikakuoro kuoronjohtajan ja kuoron perustajan Simo Kankaan kanssa.

Laulusiskot vierailulla Aspegrenin puutarhalla Pietarsaaressa elokuussa 2017.

MAAPERÄ-
TUTKIMUKSET

KS Geokonsultin kokenut 
henkilökunta on tehnyt 

yli 8000
maaperätutkimusta

yli 30 vuoden aikana.

0400 266 604
Kenneth Nordström,
maaperätutkimukset

040 187 9880
Ronnie Mattsson,

maaperätutkimukset

KALLIOLÄMPÖ
MAALÄMPÖKAIVOT

Valitse kokemus. 
KS Geoenergin kokenut henkilö-
kunta  on  yli 15 vuoden aikana  

tehnyt yli 16000 maalämpökaivoa.

P. 040 195 6944
Stefan Storvall,

myynti
P. 040 481 2811 

Jari Emmes,
työnjohtaja

www.ks-geokonsult.fi

MAAPERÄ-
TUTKIMUKSET

KS Geokonsultin kokenut 
henkilökunta on tehnyt 

yli 8000
maaperätutkimusta

yli 30 vuoden aikana.

0400 266 604
Kenneth Nordström,
maaperätutkimukset

040 187 9880
Ronnie Mattsson,

maaperätutkimukset

KALLIOLÄMPÖ
MAALÄMPÖKAIVOT

Valitse kokemus. 
KS Geoenergin kokenut henkilö-
kunta  on  yli 15 vuoden aikana  

tehnyt yli 16000 maalämpökaivoa.

P. 040 195 6944
Stefan Storvall,

myynti
P. 040 481 2811 

Jari Emmes,
työnjohtaja

www.ks-geokonsult.fi

www.ks-geokonsult.fi

www.ks-geoenergi.fi

Vetelin Poikakuoro Laulusiskot

Vetelin Poikakuoro

Laulusiskot 60-vuotta

Vetelin Poikakuoro perustettiin keväällä 1985 Vetelissä 
Keski-Pohjanmaalla. Aluksi kuorossa oli yli 50 poikaa, kaikki 
sopraanoja ja alttoja. Vuosien varrella kuoro on kasvanut 
yhdeksi Suomen suurimmista poikakuoroista. 

Parikymmentä reipasta Lauluveikkojen puolisoa kokoontui 
60 vuotta sitten Aune Riipan luona keskustelemaan 
tukiyhdistyksen perustamisesta Lauluveikoille. Jokainen lahjoitti 
500 markan peruspääoman yhdistyksen perustamiseksi. 

Nykyään kuorossa laulaa yli 40 
poikaa Halsuan, Kaustisen, Ul-
lavan ja Vetelin kunnista. Kuo-
roa on sen perustamisesta asti 
johtanut dir.cant. Simo Kangas.

Vetelin Poikakuoro on osal-
listunut useisiin valtakunnalli-
siin ja kansainvälisiin kuorota-
pahtumiin. Vuonna 1990 kuo-
ro voitti sarjansa kuorokilpai-
lussa Lahdessa. Poikakuoron 
Mieskuoro kilpaili Tampereen 
Sävel -tapahtumassa vuonna 
1997 saavuttaen tunnustukse-
na kaksi hopealeimaa. Vuotta 
myöhemmin mieskuoro voit-
ti oman sarjansa Roomassa pi-
detyssä Giovanni Pierluigi Da 
Palestrina -nimeä kantavas-
sa sakraalimusiikin kilpailus-
sa. Lisäksi Vetelin Poikakuoro 
on osallistunut Saksassa 1996 
Itämerenmaiden kuorofesti-

vaaleille Suomen edustajana. 
Kuoro on myös laulanut tun-
nusmusiikin Hollywoodissa 
tehtyyn maailmanlaajuiseen 
televisio-ohjelmaan Children 
of the World. 

Kuoro on konsertoinut 
Ruotsissa, Tanskassa ja Saksas-
sa, Norjassa, entisessä Tshek-
koslovakiassa ja Itävallassa, 
Yhdysvalloissa sekä Italiassa. 
Vuonna 2000 kuoro esiintyi 
EXPO 2000 -maailmannäytte-
lyssä Hannoverissa ja Brysse-
lissä Europarlamentissa. Vuon-
na 2002 ja 2015 kuoro teki 
konserttimatkan Prahaan, Bu-
dapestiin ja Wieniin. 

Joulukuussa 2005 kuoro 
lauloi Roomassa Suomen suur-
lähetystön itsenäisyyspäivän 
juhlamessussa sekä kirkko-
konsertissa. Samalla matkal-

la Vetelin Poikakuoro esiintyi 
paavin vastaanotolla Vatikaa-
nin aukiolla yli kymmentuhat-
päiselle yleisölle laulaen Sibe-
liuksen Finlandian. Kiitokseksi 
paavi kätteli jokaista poikaa.

Suomi Finland 100 – juhla-
vuonna kuoro piti juhlakon-
sertin äitienpäivänä Vetelin 
kirkossa. Saman konsertin, jo-
ka sisälsi vanhoja koululauluja, 
kansanlauluja ja isänmaallisia 
lauluja, kuoro tallensi ”Laulu 
Suomen soi”-DVD:lle kuvitet-
tuna luontokuvin. Kuoro osal-
listui myös 26.8.2017 Salama-
järven luonnonpuistossa jär-
jestettyyn Suomi 100-vuotta 
konserttiin.

    SIMO KANGAS   
Kuoronjohtaja

Näin syntyi Lauluveikkojen si-
saret. Aluksi he kokoontuivat 
kodeissa ompeluiltoja pitäen. 
Talven aikana syntyi ryijyjä ja 
karvalankamatto. Nämä myy-
tiin sitten arpajaisissa. Konsert-
tikahvitukset olivat hyvä bisnes. 
Se vaati tosin jokaiselta pal-
jon. Naiset leipoivat itse ja kah-
vit keitettiin porukalla. Näistä 
kertyi kuitenkin varoja niin, et-
tä Lauluveikoille ostettiin piano 
50-v. lahjaksi Laulusalille. 

Kuoro muutti Laulusalil-
le v. 1995 ja sinne ostettiin 
100-hengen astiaisto, pöytälii-
nat ja verhot. Lauluveikkojen 
Sisarten puheenjohtajina ovat 
toimineet Kerttu Marttila, Au-
ne Riippa, Elsa Nuotio, Irja Jo-
kela, Anita Pietilä, Leena Kuu-
sela ja Marja-Terttu Vitka.

Nykyisin Laulusiskot jatka-
vat tätä pitkää perinnettä ja ko-

koonnumme kerran kuukau-
dessa jonkin teeman ympäril-
lä tai muuten vain juttelemaan 
ja seurustelemaan. Kokoontu-
misten aiheina ovat olleet mm. 
kukkien sidonta, Kalevalai-
nen jäsenkorjaus, linnunlaulu-
jen kuuntelu. Yhteiset lauluillat 
ovat olleet myös suosittuja. Hy-
vänä säestäjänä on usein toi-
minut Raija Kandelberg ja lau-
lun johtajana Sirkka-Liisa Jär-
velä. Teemme myös retkiä lähi-
ympäristöön. Aspegrenin puu-
tarhaan Pietarsaaressa tutus-
tuimme viime elokuussa ja pa-
luumatkalla söimme Strandik-
sessa maukkaan aterian. Teat-
terissa käynti on kuulunut oh-
jelmaan kerran vuodessa. 

 Toimimme Lauluveikkojen 
tukena ja keitämme heille voilei-
päkahvit joka toinen tiistai. Kuo-
romatkoille olemme päässeet 

myös mukaan. Viimeksi olim-
me Wienissä joulukuun alussa 
v. 2016. Tämä olikin sykähdyt-
tävä matka. Kuoro lauloi upeis-
sa saleissa tosi kauniisti. Varsin-
kin Peterskirchen akustiikka oli 
vertaansa vailla ja me istuimme 
mykistyneinä kirkon penkeissä. 
Muutenkin Wien oli joulumark-
kinoiden aikaan loistossaan. Jou-
lutuliaisia sieltä oli helppo löytää.

Nyt Laulusiskot viettää 60 
-vuotisjuhlavuotta. Olemme 
sen kunniaksi ommelleet Kan-
kurissa juhlakorun, jossa on 
kuusi punaista ruusua. Yksi jo-
kaiselle vuosikymmenelle. Jo-
kainen Lauluveikon puoliso 
on tervetullut rentoon ja mu-
kavaan porukkaan. 

   MARJA-LEENA PAJUNPÄÄ

KUVA: VEIKKO SIPONKOSKI
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Harjoitukset pidetään keski-
viikkoiltaisin Kaustisen mu-
siikkilukion tiloissa. Kausti-
sen mieslaulajat perustettiin 
24.4.1964 Kaustisen kirkonky-
län kansakoululla ja läsnä oli 
silloin kaksikymmentäkaksi 
(22) henkilöä. Kokouskutsun oli 
lähettänyt Kari Varila ja koko-
uksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Lauri Ojala ja sihteeriksi Ris-
to Puumala. Kuoron ensimmäi-
seksi johtajaksi valittiin kantto-
ri Eino Kangas. 

Kuorollamme oli erittäin ta-
pahtumarikas toimintavuo-
si 2017 , jota väritti Suomi 100- 
juhlavuosi. Kuoronjohtaja Ai-
ra Kentalan johdolla esiinnyim-
me mm. Evijärvellä, Kuusamos-
sa ja Kaustisella kolmesti Suo-

mi 100-juhlavuoden teemalla. 
Lisäksi esiinnyimme myös suu-
ressa Suomen luonnonpäivän 
yhteistapahtumassa 26.8. Per-
hon Koirasalmella yhdessä 200 
muun laulajan kanssa. Perhon-
jokilaakson kuorot esiintyivät 
vielä yhdessä Vetelin liikunta-
keskuksessa marraskuun lopul-
la omalla juhlakonsertilla. 

Kuoro esiintyi lisäksi Kausti-
sella vapputapahtumassa sekä 
vanhainkodilla sekä vuoden lo-
pulla Kaustisen itsenäisyyspäi-
vätapahtumassa 6.12. kirkos-
sa, sankarihaudoilla sekä seura-
kuntatalon pääjuhlassa. 

Kuoro myös talkoili vuoden 
2017 aikana kiitettävästi osal-
listuen kesällä luutaprojektiin, 
jolloin valmistui Kansantai-

teen piha-alueelle taiteilija An-
ni Rapinojan 100-risuluudan 
teossarja: ”Taivaanlaasijat”. Tä-
mä mielenkiintoinen projek-
ti tehtiin yhteistyössä Pirityi-
set ry:n kanssa ja kuului Suomi 
100-juhlavuoden toimintaan. 

Vuodelle 2018 valittiin kuo-
ron puheenjohtajaksi Eljas Kos-
kinen, sihteeriksi Mikko Valo ja 
rahastonhoitajaksi Kari Rauma. 
Kuoron äänenjohtajina toimivat: 
Eljas Koskinen, Mikko Valo, Kari 
Kattilakoski ja Eero Myllymäki. 

Kuoro vahvistui tulevalle toi-
mintavuodelle viidellä (5) uu-
della laulajalla ja meitä on nyt 
yhteensä 22 miestä. Tämän 
vuoden haasteena on uuden 
ohjelmiston valmistaminen se-
kä entisen ohjelmiston saami-

nen esityskuntoon. Toiminnas-
sa huomioidaan mm. Kausti-
sen kunnan 150-vuotisjuhla-
vuosi ja toteutammekin yhdes-
sä neljän muun kuoron kans-
sa kaustislaisen kuorojen yh-
teiskonsertin: Lahjasta Laulun, 
perjantaina 12.10. Kansantai-
teenkeskuksessa. 

Lisäksi Kaustisen mieslaula-
jat esiintyvät perinteisesti ke-
vään vapputapahtumassa to-
rilla sekä vierailemme samana 

päivänä myös vanhainkodissa. 
Kaustisen mieslaulajat esiinty-
vät myös perinteisesti Kausti-
sen kansanmusiikkijuhlilla. 

Kuoromme julisti tämän ke-
vään aikana Kaustisen musiik-
kilukion oppilaille avoimen, 
kuoron oman ”logon” suunnit-
telukilpailun, jonka voittaja tul-
laan palkitsemaan stibendil-
lä koulun kevätjuhlassa. Kuo-
ron tavoitteena on lisäksi tehdä 
vuoden aikana jokin toiminta-

aktiviteetti, jolla pyrimme kar-
tuttamaan kuoromme taloutta. 
Kuoromme toivoo uusia laula-
jia mukaan Kaustisen mieslau-
lajien kuorotoimintaan. 

Kaustisen mieslaulajat esit-
tää lämpimät onnittelum-
me Kokkolan Lauluveikoille 
90-vuotisen monipuolisen toi-
mintanne johdosta!

   MIKKO VALO

Kaustisen 
mieslaulajat 
aloitti 54. 
toimintavuotensa
Kaustisen mieslaulajat aloitti syyskuussa 2017 uuden 
johtajansa, musiikinlehtori Markus Luomalan johdolla 
54. toimintavuotensa. Markus on samalla kuoron 
kymmenes (10) johtaja ja kuoro toimii nykyään edelleen
Perhonjokilaakson kansalaisopiston musiikkipiirinä.

Kaustisen Mieslaulajat

Harjoitustilanne maaliskuulta 2018.

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

Kalustetukku.fi

VoxPihlaja

Itkisitkö onnesta Pihlajassa?
VoxPihlaja-kuoro on työstänyt rinnakkain useaa produktiota lukuvuonna 
2017–2018 vuoden kulkuun liittyviä merkkipaaluja unohtamatta. 
Voxin vuosikelloa rytmittävät suurten esitysten lisäksi mm. joulunajan 
vanhainkotivierailut, sekä vappuiset laulutalkoot. 

Kuorovuoden suurimmat voi-
manponnistukset ovat olleet 
Leevi and The Leavings yhty-
een tuotantoon pohjautuva 
draamallinen kokonaisuus ”It-
kisitkö onnesta? Hatunnosto 
Leevi and The Leavings yhty-
eelle”, sekä Pauli Hanhiniemen 
kanssa toteutettu yhteispro-
duktio ”Pihlajan alla”, joka hen-
käistiin kuulolle vielä venetsia-
laisiin 2017 Kokkolan torille. 
”Itkisitkö onnesta?” –produk-
tion ensi-ilta oli keväällä 2017 
ja lisäesitykset kaupunginte-
atterilla 11.3.2018. Molemmat 
produktiot on toteutettu yh-
teistyössä Ykspihlajan Työväen 
Soittajien kanssa (vahvistettu-
na GHO:lla); tämän puhallinor-
kesterin osaamista kannattaa 
tosiaan tulla kuulemaan. Näin 
lavalla on ollut komea, reilu 70 
hengen joukko. 

Vuosi 2017 oli monin tavoin 
mieliinjäävä Ykspihlajan Työ-
väen Näyttämön täyttäessä 
110-vuotta. VoxPihlaja on osa 
YTN:ää ja sen uusin 9-vuoti-
as tulokas; perustettu vuonna 
2009. Astuimme hyvillä mielin 
vuoteen 2018, sillä YTN-van-
hus suvun nuorimpine Vox-jä-
senineen ovat täynnä elämää, 
luovaa hulluutta, yhteisölli-
syyttä sekä intohimoa taiteen 
tekemiseen, erityisesti draa-
man ja musiikin saralla. Vox-
Pihlajan vuosi 2018 jatkuu uu-
sien ja vanhojen produktioi-
den parissa Heli Uusimäen ja 
Esko Eirolan johdolla. Kuoro 
on palannut yhteisen äänen 
ja äänenmuodostuksen yti-
meen musikaalikappaleiden 
kautta. Luvassa on rauhalli-
nen musiikkihetki musikaali-

kappaleiden parissa. Konsert-
ti pidetään Ykspihlajan toimi-
talolla keskiviikkona 16.5. klo 
19.00 alkaen. 

Tätä juttua kirjoittaessa toi-
vumme niin henkisesti kuin 
fyysisestikin maaliskuun Lee-
vi and The Leavings keikoista 
kaupunginteatterilla. Vaikka 
koko keho on maitohapoilla 
pitkästä rupeamasta sekä jän-
nityksestä, mieli ja sydän ovat 
täynnä iloa ja kiitollisuutta yh-
teisestä kokemuksesta. Viikon-
loppu oli hyvä muistutus kuo-
rolaulun ytimestä. Kuoro on 
paljon muutakin kuin musiik-
kiharrastus. Kuorossa solmi-
taan ystävyyssuhteita, tutus-
tutaan ihmisiin, joita muuten 
omassa arjessaan ei koskaan 
kohtaisi. Taukojen aikana jae-
taan parhaat ja huonoimmat 
jutut. Kuorossa unohtuvat ar-
jen haasteet ja vaatimukset, 
joskus mutkikaskin muu elä-
mä. Jatkuvan ärsykevirran ja 

kiireen vastapainoksi kuoros-
sa saa keskittyä yhteiseen ää-
neen, stemmoihin, laulujen 
sanomaan ja niihin kummiin 
musteläiskiin nuottiviivastolla. 
Kuoro on yhteisö. Tähän yhtei-
söön kuuluu myös konserttia 
kuulemaan tullut yleisö. Vox 
haluaa sydämestään kiittää 
esityksiä katsomaan ja kuule-
maan tullutta yleisöä. Olemme 
saaneet esiintyä ja jakaa yhtei-
sen kokemuksen täysille tuvil-
le. Jokaiselle kuoroharrastajal-
le yleisöstä löytyvien sukulais-
ten, ystävien ja kuoromusiikin 
ystävien tuki on erityisen tär-
keä. Esityksen ja yleisön vuo-
rovaikutuksessa on taikaa, jon-
ka luonnetta ei täysin voi kos-
kaan ennustaa. 

 VoxPihlaja –kuoro on yh-
teisö, jolla on yhteinen sitkeä 
tahtotila yhteiseen kehittymi-
seen, sekä halu etsiä epätaval-
lisiakin polkuja kuoromusiikin 
tekemiseen draamallista ulot-

tuvuutta unohtamatta. Voxia 
luotsanneilla kuoronjohtajil-
la Heli Uusimäellä ja Esko Ei-
rolalla on ollut rohkeus ja tai-
to saattaa VoxPihlaja aina uu-
sien haasteiden äärelle. Vahva 
ammatillinen osaaminen luo 
realistisen pohjan toiminnan 
kehittämiseen ja musiikilliset 
verkostot ovat luoneet mah-
dollisuudet mm. muusikoiden 
kanssa tehtävään yhteistyö-
hön. Yhteinen sävel tai vaikka-
pa liike, ei löydy ilman jokaisen 
uurastusta, vaikkakin omal-
la äänellään ja kehonsa kaut-
ta. Näihin ajatuksiin aika var-
masti jokainen kuoroharras-
taja voi yhtyä: kuoroharrastus 
ei ole valinta vain rakkaudesta 
musiikkiin, vaan yhteisölliseen 
musiikin harrastamiseen.

    EEVA-LIISA KIISKILÄ

Ryövärinkarintie 1, 67200 Kokkola
Puh. 06 822 0345

www.kphoi.fi

Hoitoon ja hoivaan 
keskittyviä palveluita 

Kokkolassa ja sen lähikunnissa 
ammattitaidolla ja sydämellä 

jo 25 vuotta!

Koko kansan autokauppaa

Koko kansan autokauppaa

JA TEE KAUPAT KOKKOLASSA!

AJONEUVON VALIKOIMASTA

VALITSE OMASI
YLI 2500 

Kokkola Indolantie 7
puh. 020 777 2590

Teemme kauppaa: ma-pe 10-18, la 10-15 Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

Helsinki

Rauma

Porvoo
(tulossa)

Kaffeli
Kälviänkatu 16, 
68300 Kälviä
puh. (06) 835 0750
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TEHDASPALVELU

RAKENNUSKONEPALVELU

MAANTIEKULJETUKSET

KUNNOSSAPITOPALVELU

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

Torikatu 27                                              KOKKOLA

AKKU-TEHO MARINE OY
Indolantie 6 • 67100 Kokkola

Puh. 06-8312970 info@akkuteho.fi
www.akkuteho.fi

Itkisitkö onnesta -produktiossa voimansa yhdistävät VoxPihlaja sekä Ykspihlajan Työväen Soittajat, kuvassa 
viidennen rivin keskivaiheilta löytyy musiikillinen johtaja Esko Eirola.

VoxPihlaja-kuoro yhteispotretissa harjoitusten jälkeen Ykspihalajan toimitalolla. 
Keväällä treenattavana on kokoelma musikaalikappaleita.
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Kokkolan 
Lauluveikot

Keski-Pohjanmaan Suojeluskuntapiirillä oli soittokunta, jonka kapellimestarina toimi 
Huvi Alestalo. Hän katsoi tarpeelliseksi perustaa mieskuoron Kokkolan Suojeluskunnan 

Laulajat. Kuoro esiintyi ensi kerran Vartiolinnan vihkiäisissä 1928. 

Kuoroa johti luonnollisesti Huvi 
Alestalo ja siihen kuuluin noin 
20 laulajaa. 1932 kuoro sai ni-
mekseen Kokkolan Lauluveikot. 
Konsertteja pidettiin useilla 
paikkakunnilla ja 10-vuotisjuh-
lakonsertissa oli kolmisenkym-
mentä miestä. 

Sotavuosinakin oli toimin-
taa. Sankarivainajien saatto 
hoidettiin. Kevätkonsertit jäi-
vät väliin vain 1940 ja 1942. Vä-
lirauhan aikana kuoro konser-
toi Kokkolan lisäksi Seinäjoella 
ja Oulussa.

Ensimmäinen Lauluveikko-
lehti julkaistiin 1945. Siitä alkoi 
edelleen jatkuva vapun seutu-
villa julkaistavan Kevään Ääniä-
lehden tarina.

Lyyra-aiheisen jäsenmerkin 
suunnitteli arkkitehti Sulo Kal-
liokoski 1948. Samana vuonna 
kuoro sai ensimmäiset rekiste-
röidyt säännöt ja oman lipun. 
Konserttiasuksi tuli 25 -vuotis-
juhlakonserttiin frakki. 

Huvi Alestalo luopui 24 vuot-
ta kestäneestä johtajuudestaan 
1951. Hän sai kuoron aloittees-
ta Tasavallan presidentiltä Di-
rector Musices-arvon. Laulu-
veikkoja johti lyhyen aikaa Jor-
ma Tolonen, Teemu Linnala ja 
Eero Pollari (myöhemmin Po-
las). 1954 alkoivat Lauluveikko-
jen ulkomaan matkat Pohjois-
maisille päiville ensimmäise-
nä Tanskan Fredericiaan. Lau-
lunjohtajana toimi vielä Huvi 
Alestalo.

Opettaja Heikki Valkama 
aloitti kuoronjohtajana 1957. 

Hänen taitavalla ohjauksel-
la kuoron äänenmuodostus ja 
sointi mahdollistivat vaativien-
kin teosten esittämisen. Kuoro 
konsertoi orkestereiden kans-
sa ja ensimmäinen äänilevy 
”Tääll´ Pohjanlahden rannalla” 
julkaistiin.

Mittava konserttikiertue teh-
tiin Länsi-Saksaan 1973. Kuoro 
osallistui Frankenwald - Ober-
mainin musiikkijuhlille Cobur-
gissa, Staffelsteinissa ja Banzin 
linnassa. Akustiikan kokeilemi-
nen Bayreuthin Wagner-talos-
sa oli elämys. 1975 tehtiin kon-
serttimatka Liettuan Vilnaan ja 
1979 oli Yhdysvaltain ja Kana-
dan kiertue. Kuorolla oli mat-
kalla 12 konserttia. Heikki Val-
kaman ansiokas ura katkesi sai-
rauteen ja äkilliseen poisme-
noon 17.10.1979.

Opettaja Erkki Keskinen oli 
jo toiminut kuoron varajohta-
jana ja taitavana säestäjänä ja 
hänet valittiin laulunjohtajaksi. 
Hänen täsmällisellä ohjauksel-
la kuoro jatkoi menestyksellistä 
matkaansa.

Konserttikiertue Itävallassa 
ja perhematka Floridaan olivat 
menestyksiä. Kuoron toinen 
äänite ”On aika muistojen” val-
mistui 1983. Vuonna 1987 Kok-
kolan Lauluveikot nimitettiin 
Suomen Mieskuoroliiton Vuo-
den kuoroksi. Director Cantus-
arvonimen Erkki Keskinen sai 
vuonna 2007.

Erkki Keskinen lupautui lau-
lunjohtajaksi Seniorikuoroon 
ja toimi siinä aina kuolemaan-

sa saakka 2017. Seniorikuorol-
la on oma tärkeä tehtävänsä. 
Se antaa mahdollisuuden jat-
kaa lauluharrastusta, jos ikä es-
tää täysipainoisen harjoittelun 
pääkuorossa. Harjoittelu on sil-
ti tehokasta ja seniorikuorolla 
on parikymmentä esiintymis-
tä vuosittain. Kuoro on osallis-
tunut useasti valtakunnallisil-
le seniorikuoropäiville, viimek-
si Lahden Sibelius-talossa 2017. 
Seniorikuoron laulunjohtajak-
si kutsuttiin 2018 alusta Emma 
Räihälä.

Erkki Keskinen luopui pää-
kuoron johtamisesta 1988. Tai-
teelliseksi johtajaksi valittiin 
kanttori-urkuri, konservatorion 
pianonsoiton opettaja Kai Ales-
talo. Hänen aikanaan harjoitel-
tiin tehokkaasti taiteellisesta 
tasosta tinkimättä. Ulkomaan 
matkoja tehtiin Tsekkoslovaki-
aan, Viroon, Saksaan ja Unka-

riin. Kokkolassa järjestettiin val-
takunnalliset kuoropäivät yh-
dessä Gamlakarleby Manskörin 
kanssa 1998. Kuoro täytti silloin 
70 vuotta ja sen kunniaksi jul-
kaistiin kolmas äänite ”On kaivo 
kuiva aivan”. Kai Alestalo toimi 
säestäjänä Kokkolan Lauluveik-
kojen ja Kokkolan Naislaulajien 
yhteisissä adventtikonserteissa. 
Vuonna 1998 Tasavallan presi-
dentti myönsi kuoron aloittees-
ta hänelle Director Musices-ar-
vonimen.

Kai Alestalo päätti 12 vuotta 
kestäneen johtajauransa vuon-
na 2000. Laulunjohtajaksi kut-
suttiin oopperalaulaja Hannu Il-
molahti. Hän otti reippaaseen 
tyyliinsä meneviä lauluja. Juha 
Vainion loistavat laulut saivat 
silloin mieskuorotulkinnan.

Hannu Ilmolahti luopui joh-
tajan työstä parin vuoden jäl-
keen muiden kiireidensä takia. 

Jatkamaan valittiin nuori mu-
siikinohjaaja Marita Pasanen. 
Näin saatiin kuorolle ensim-
mäinen naisjohtaja. Marita Pa-
sanen otti ohjelmistoon uusien 
säveltäjien teoksia. Kuoro opis-
keli ja esitti Juha Holman, Timo 
Leskelän, Ilkka Kuusiston, Ilkka 
Aaltosen ja Kari Pappisen sävel-
lyksiä. Kesällä 2002 kuoro mat-
kusti Tanskaan Riben laulujuh-
lille ja paluumatkalla oli kon-
sertti Fredericiassa. 

Kuoro kantoi huolta laulajien 
ikääntymisestä. Marita Pasanen 
organisoi Ottopoika- järjestel-
män. Kuoroon kutsuttiin nuoria 
miehiä ilman kuorokokemusta. 
Kouluttamalla saatiin ryhmä, 
joka piti omia konserttejakin. 
Ottopojista muodostui kvartet-
teja ja monelle oli kitarakin tut-
tu. Peruskuoroon saatiin vank-
ka nuorennus.

Kokkolan Lauluveikot osallis-
tui kansainväliseen Madetoja-

kuorokilpailuun Lahdessa 2005 
ja ruotsinkielisten kuorojen 
katselmukseen mieskuoroliiton 
edustuskuorona Vaasassa 2006. 
Marita Pasanen luopui kuorom-
me johtajan toimesta 2007.

Musiikin maisteri Mari Sillan-
pää ja musiikkipedagogi Heli 
Uusimäki aloittivat kuoron tai-
teellisina johtajina vuorove-
dolla syksyllä 2007. Mari kes-
kittyi pääkuoron kehittämi-
seen ja Heli Ottopoikien kou-
luttamiseen. Molemmat johta-
jat ovat taitavia laulajia ja säes-
täjiä ja ennen kaikkea osaavia 
ja vaativia kuoromusiikin opet-
tajia. He joutuivat heti kovaan 
koitokseen kuoron 80-vuotis-
juhlakonsertin valmistuksessa. 
Vuonna 2001 oli Suur-Kokkolan 
kirkoissa konsertit. Yhteistyö 
muiden kuorojen kanssa jatkui 
Raahessa Rakkaimmat mies-
kuorolaulut-teemalla ja Kuo-
rokahakka Pietarsaaren Lau-
lu-Jaakkojen kanssa. Ohjelmis-
toon on otettu paljon kevyem-
pää, yleisöön menevää musiik-
kia. Manserock -konserttiin saa-

tiin useita johtajien omia sovi-
tuksia. Back to 60´s 2013 oli me-
nestys. Helsingin Musiikkitalol-
la laulettiin 2013 ja kuoro osal-
listui Madetoja-kilpailuun Tam-
pereella 2014.

Kokkolan oopperagaalassa 
kuoro toimi matruusien kuoro-
na Wagnerin Lentävässä hollan-
tilaisessa.2016. Kokkolan Tal-
viharmonikkaan osallistuttiin 
2017. Lukuisia esiintymisiä on 
ollut kuoron pienryhmillä, joita 
ovat Kajo-kvartetti ja HEHKU-
ensemble.

Ulkomailla konsertointi an-
taa lisävoimaa yhteishengel-
le. Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana Kokkolan Lauluvei-
kot on tehnyt vierailun Espan-
jan Fuengirolaan 2008, Pohjois-
maisille päiville Tanskan Frede-
riciaan 2014 ja Itävallan Wie-
niin 2016.

 Kuoro on tullut kaupungissa 
tutuksi konserttien lisäksi useis-

sa tapahtumissa. Kokkolan Tai-
teiden yössä kuullaan kuoro-
musiikkia kauppaliikkeissä ja 
kaupungilla.

Lauluveikkojen puolisot pe-
rustivat 1958 Aune Riipan koto-
na Lauluveikkojen Sisaret, joka 
nimi pian vaihtui Laulusiskoik-
si. Laulusiskot täyttävät siis tä-
nä vuonna 60 vuotta. Laulusis-
kot ovat tukeneet kuoroa mo-
nin tavoin. Kuoro on saanut ra-
halahjoituksien lisäksi pianon, 
uuden lipun ja Laulusalin val-
mistumisen yhteydessä kahvi- 
ja ruokailuastiastot. 

  JAAKKO HÖLSÖ

vuotta 
musiikkimatkaa

Tästä se alkoi. Suojeluskunnan Laulajat syksyllä 1928. 

Lauluveikot Musiksommer Frankenwald - Obermain 
tapahtumassa Saksassa 1973 Heikki Valkaman johdolla.

Lauluveikot ja Manserokkia keväällä 2016 
Heli Uusimäen johdolla.
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timo.pajunpaa@netikka.fi
www.kokkolanaluetaksi.fi

0440 568 887
Soita ilman tilausmaksua

    +
 358 (0)6 824 1000

                   www.hotelkokkola.fi

Rantakatu 14, 67100 Kokkola

KAUNEUSHOITOLA FIORE
(Myllytalo) Pitkänsillankatu 20 A, 67100 Kokkola
P. 045-1246114 • www.kauneushoitolafiore.fi

esim. 195/65 R15  
295 € /sarja  
asennettuna

Rengasammattilaiset palveluksessanne

KOIVUSAARI OY
Leppäojantie 5 • KANNUS • 06 8741 300

www.koivusaari.fi
avoinna ma-pe klo 8-17

®

Seniorikuoro

Seniorikuoro uuteen aikakauteen
Lauluveikkojen Seniorikuoro toipuu vähitellen viime vuonna kohtaamistaan 
raskaista menetyksistä. Kolmen pitkäaikaisen laulajajäsenen ja kunnioitetun 
kuoronjohtajamme Erkki Keskisen yllättävä menehtyminen aiheutti suuren 
surun lisäksi huolta seniorikuoron toiminnan jatkumisesta. 

Odottamattomista menetyk-
sistä huolimatta kuoro jatkaa 
toimintaansa lähes vakiintu-
nein muodoin, nyt uuden joh-
tajansa Emma Räihälän ko-
mennossa. 

Emma Räihälä (s. 1996) suo-
rittaa parhaillaan Musiikkipe-
dagogi AMK tutkintoa Centria 
Ammattikorkeakoulussa pää-
aineenaan klassinen laulu ja 
kuoronjohto.Nuoresta iästään 
huolimatta hänelle on ehtinyt 
kertyä kokemusta laulamises-
ta Nuorisokuoro Fermaatissa, 
Keski-Pohjanmaan Kamarikuo-
rossa ja Kokkolan oppera-kuo-
rossa sekä Kälviän mieslaulaji-
en kuoronjohtajana ja Fermaa-
tin apujohtajana. Toivotamme 
Emman lämpimästi tervetul-
leeksi Lauluveikkoperheeseen.

Vuoden päätavoitteena on 
Kokkolan Lauluveikkojen ja Se-
niorikuoron yhteinen, kuoron 
90-vuotisjuhlan kunniaksi val-
mistettava juhlakonsertti, jos-
sa Seniorikuorolla on yhteisesi-
tysten lisäksi oma osasto. Juh-
lakonsertin ohjelma esitetään 
Ylivieskan Akustiikka salissa 
12.5. ja Kokkolan Snellman-
salissa 26.5. Heinäkuussa osal-
listutaan pääkuoron mukana 
Kaustinen Folk musik Festival 
-tapahtumaan.

Syyskaudella kuoro jatkaa 
konserttivierailuja kokkolalai-
sissa vanhainkodeissa ja muis-
sa hoitolaitoksissa sekä ottaa 
vastaan esiintymispyyntöjä 
erilaisiin tilaisuuksiin. Senio-
rikuoro osallistuu pääkuoron 
mukana perinteisiin vapun-
päivän, juhannuksen, itsenäi-
syyspäivän ja joulunajan esiin-
tymisiin. 

Valtakunnallista 
yhteistyötä
Lauluveikkojen Seniorikuo-
ro osallistui viime lokakuus-
sa Lahden Sibelius talossa pi-
dettyyn valtakunnalliseen se-
niorikuorotapahtumaan se-
kä omalla ohjelmalla että osa-

na lähes viisisataa laulajaa kä-
sittävää mahtavaa suurkuo-
roa. Pahaksi onneksemme 
oma johtajamme Erkki sairas-
tui juuri päivää ennen tapah-
tumaa ja joutui jäämään Kok-
kolaan sairaalahoitoon sittem-
min tunnetuin surullisin seu-
rauksin. Pikaisella varoitusajal-
la saimme kuitenkin ystäväl-
listä johtaja-apua kalajokis-
lähtöiseltä, nykyisin jyväsky-
läläistä Harmaat Herrat –se-
niori-kuoroa johtavalta Mat-
ti Siipolalta. Kiitos vielä Ma-
tille veljellisestä talkooavusta! 
Saimme kokea vuosikymme-
niä jatkuneen yhteisen mies-
kuoroharrastuksen ja yhteisen 
ohjelmiston synergiaa ja yh-
teistyötä parhaimmillaan. Kii-
toksemme myös Lahden Mies-
kuoron Velihopeat –senioreil-
le mainioista tapahtumajärjes-
telyistä. 

Näkymiä
Seniorikuoron laulajien kes-
ki-ikä on noin 77 vuotta ja lau-
lu kajahtaa edelleen reippaas-
ti. Uusille laulajillekin on tilaa 
omalla Laulusalilla! Seniori-
kuoro keskittyy pääasiassa pe-
rinteiseen kotimaiseen, kan-
sanlauluista, isänmaallisista, 
hengellisistä ja joululauluista 
koostuvaan mieskuoro-ohjel-
mistoon. 

    ERKKI KOITTOLA 
Lauluveikkojen   
Seniorikuoron oltermanni

Lahden Sibeliustalo täyttyi 7. Valtakunnallisessa Seniorimieskuorotapahtumassa.

Kuoronjohtaja Emma 
Räihälä.
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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
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PYYDÄ TARJOUS

Rentukat

Rento naiskuoro 
Rentukat Kaustiselta
Rentukat on Kaustisen Köyhäjoen kylällä vuonna 1994 
perustettu naiskuoro, jossa laulaa tällä hetkellä 17 naista 
ympäri Kaustista.

Perustajajäsen Marianne Ky-
kyri-Känsäkoski muistelee yh-
teisen lauluharrastuksen al-
kua: ”Neljän naisen porukalla 
olimme laulaneet kylän pik-
kujouluissa ja kesällä oli tulos-
sa festareille kyläsoitto Köyhä-
joelle. Niinpä keksittiin laajen-
taa porukkaa ja laitettiin sana 
kiertämään. Ryhmä oli silloin 
nimeltään Sirpakat ja ensi-
esiintyminen oli missäs muus-
sa kuin suorassa radiolähetyk-
sessä. Laulajia oli silloin noin 
kymmenen”.

Rentukoissa laulaa sekä pe-
rustajajäseniä että vasta kuo-
roon liittyneitä laulajia. Vii-
meiset kymmenen vuotta 
Rentukoita on ohjannut mu-
siikkipedagogi Vuokko Kor-
va ja varajohtajana on toimi-
nut musiikinohjaaja Elina Ve-
netjoki. Ryhmän filosofia on 
nauttia yhdessäolosta lau-
lun merkeissä tietenkin ta-
voitteellisuutta unohtamat-
ta. ”Laulaminen Rentukois-
sa on hetki omaa aikaa, hy-
vää oloa tuottavan yhdessä 
olon ja laulamisen merkeissä 
oli sitten kyse stemmaharjoi-
tuksesta tai yhteisestä nuoti-
oillasta laulun parissa.”, kerto-
vat kuorolaiset. Ryhmään on 
myös sopivan matala kynnys 
tulla mukaan ja esiintymisis-
tä sovitaan aina yhdessä ta-
pauskohtaisesti. ”Kuulin, et-
tä Rentukoissa on iloinen ja 
rento tunnelma”, tänä talvena 
kuoroon liittynyt Vuokko Rii-
himäki kertoo motiiveistaan. 
Omaehtoisesti toimiva ryh-
mä harjoittelee talvikaudella 
noin kerran kolmessa viikos-
sa ja esitysten lähestyessä ti-
heämpään.

Rentukat esiintyvät vuoden 
mittaan erilaisissa tilaisuuk-
sissa Kaustisella. Toiminta pai-
nottuukin ohjelman tuottami-
seen eri tilaisuuksien tarpei-
siin ennemminkin kuin omi-
en konserttien valmisteluun. 
”Erikoisimpia keikkoja vuosi-
en varrella ovat olleet muun 
muassa esiintyminen samassa 
tilaisuudessa Kylli-tädin kans-
sa sekä Köyhäjoen hiihtojen 
100-vuotisjuhlassa vanhoissa 
hiihtovarusteissa konsertoin-
ti”, kertoo Mirja Teerikangas. 
Toimikauden kohokohta on 
luonnollisesti Kaustisen kan-
samusiikkijuhlat, joka tarjo-
aa myös Rentukoille mahdol-
lisuuden päästä osaksi soiton, 
laulun ja tanssin tasa-arvoista 
juhlaa. Vuoden mittaan laulun 
tuominen niin palvelukeskus 
Iltaruskoon kuin muun muas-
sa seurakunnan tilaisuuksiin 
on ryhmälle tärkeä tapa pal-
vella yhteisöä yhtä lailla kuin 
osallistuminen Kaustisen Tai-
teen päivään ja Mosalan syys-
soittoon. Lisäksi laulukaudel-
la 2018 Rentukat järjestävät 
Kaustinen 150-vuotta ”Lah-
jasta laulun” -juhlakonsertin 
yhdessä Kaustisen Hääkuo-

ron, kirkkokuoron, Mieslaula-
jien ja eläinyhdistyksen kuo-
ron kanssa.

Rentukat painottavat oh-
jelmistossaan kaustislaisia 
kansansävelmiä naiskuorol-
le useimmiten 3 äänisesti so-
vitettuna sekä paikallista sä-
vellystuotantoa. Ohjelmistoon 
kuuluu lisäksi hengellisiä sä-
velmiä ja viihdemusiikkia. Ren-
tukat jatkavat osaltaan myös 
kanttori Maarit Nikulan perus-
taman Kihilakuoron ohjelmis-
ton esittämistä. Ohjelmistoon 
henkilökohtaisen panoksen 
antaa kuorossa laulava, emän-
tä Leena Känsäkangas, jon-
ka lypsyn lomassa syntyneet, 
niin arkipäivän aherruksesta 
kuin hengen elämästäkin ker-
tovat laulut ovat olennainen 
osa Rentukoiden ohjelmistoa. 
”Näin minä kerran kummaa un-
ta, kummallista unta näin. Auti-
on saaren rannalla tanssin kuu-
malla sannalla, ylläin kaisla ha-
me vain, ja taivaalta satoi lunta, 
satoi valkeaa lunta.” Mitä sitten 
tapahtuikaan, selviää vain saa-
pumalle Rentukoiden keikalle.. 

    VUOKKO KORVA  
Kuoronjohtaja 

Kiitämme lämpimästi konserttiyleisöä, 
tukijoita ja yhteistyökumppaneita!

Suosikaa ilmoittajiamme!

Rentukat Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla vuonna 2016.

Tunnelmia nuotiolauluillasta 2017. Montako Rentukkaa 
mahtuu Fiat 127:aan? 

KUVA: MONA SALONEN

KUVA: EIJA KÄSNÄNEN

 isiisiettiovat ääthäT
 ällämätsääs

 emmediakkaisa-ajatsimo ässämeket anakum allo emmaulah eM
 -ajatsimO .atsillodham no es ällämätsääS .attot atsievaah

 .attiuluk ajotsahar tyym aj tatso anaakkaisa
  

 atiola/fi.po :nenimätsääs atiolA
 
 

 yO öithyotsahaR-PO ionnillah ajotsahar-PO
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Keskikokoisten autojen sarjan voittaja, Hyundai i30 on tuomariston mielestä ”tyylikkään näköinen ja iso harppaus eteenpäin koko merkille. 
Hyundai i30 on enemmän kuin vain yksi automalli. Uudesta tuoteperheestä löytyy vaihtoehtoja moneen makuun.”

Tee oma valintasi. Wagon, Fastback, 5-ovinen ja N. Ja kaupan päälle markkinoiden paras takuu, viisi vuotta ilman kilometrirajaa.  hyundai.fi

i30 5d alk. 19 854 € |  i30 Wagon alk. 21 291 € |  TULOSSA i30 Fastback alk. 24 390 € |  TULOSSA i30 N alk. 35 590 €
Hinnat sisältävät toimituskulut. Kuvan autot erikoisvarustein. i30 malliston EU-yhd. kulutus 3,7–7,1 l/100 km, CO2 95–163 g/km. 

Hyundai i30.
 IL Vuoden Auto Suomessa 2018.

i30 Wagon

i30 Fastback

i30 5d

i30 N

AUTOMAA OY
Vaunumiehenkatu 2, 67700 Kokkola
puh. 020 780 7150

Keskikokoisten autojen sarjan voittaja, Hyundai i30 on tuomariston mielestä ”tyylikkään näköinen ja iso harppaus eteenpäin koko merkille. 
Hyundai i30 on enemmän kuin vain yksi automalli. Uudesta tuoteperheestä löytyy vaihtoehtoja moneen makuun.”

Tee oma valintasi. Wagon, Fastback, 5-ovinen ja N. Ja kaupan päälle markkinoiden paras takuu, viisi vuotta ilman kilometrirajaa.  hyundai.fi

i30 5d alk. 19 854 € |  i30 Wagon alk. 21 291 € |  TULOSSA i30 Fastback alk. 24 390 € |  TULOSSA i30 N alk. 35 590 €
Hinnat sisältävät toimituskulut. Kuvan autot erikoisvarustein. i30 malliston EU-yhd. kulutus 3,7–7,1 l/100 km, CO2 95–163 g/km. 

Keskikokoisten autojen sarjan voittaja, Hyundai i30 on tuomariston mielestä ”tyylikkään näköinen ja iso harppaus eteenpäin koko merkille. 
Hyundai i30 on enemmän kuin vain yksi automalli. Uudesta tuoteperheestä löytyy vaihtoehtoja moneen makuun.”

Tee oma valintasi. Wagon, Fastback, 5-ovinen ja N. Ja kaupan päälle markkinoiden paras takuu, viisi vuotta ilman kilometrirajaa.  hyundai.fi

i30 5d alk. 19 854 € |  i30 Wagon alk. 21 291 € |  TULOSSA i30 Fastback alk. 24 390 € |  TULOSSA i30 N alk. 35 590 €
Hinnat sisältävät toimituskulut. Kuvan autot erikoisvarustein. i30 malliston EU-yhd. kulutus 3,7–7,1 l/100 km, CO2 95–163 g/km. 

Keskikokoisten autojen sarjan voittaja, Hyundai i30 on tuomariston mielestä ”tyylikkään näköinen ja iso harppaus eteenpäin koko merkille. 
Hyundai i30 on enemmän kuin vain yksi automalli. Uudesta tuoteperheestä löytyy vaihtoehtoja moneen makuun.”

Tee oma valintasi. Wagon, Fastback, 5-ovinen ja N. Ja kaupan päälle markkinoiden paras takuu, viisi vuotta ilman kilometrirajaa.  hyundai.fi

i30 5d alk. 19 854 € |  i30 Wagon alk. 21 291 € |  TULOSSA i30 Fastback alk. 24 390 € |  TULOSSA i30 N alk. 35 590 €
Hinnat sisältävät toimituskulut. Kuvan autot erikoisvarustein. i30 malliston EU-yhd. kulutus 3,7–7,1 l/100 km, CO2 95–163 g/km. 

Keskikokoisten autojen sarjan voittaja, Hyundai i30 on tuomariston mielestä ”tyylikkään näköinen ja iso harppaus eteenpäin koko merkille. 
Hyundai i30 on enemmän kuin vain yksi automalli. Uudesta tuoteperheestä löytyy vaihtoehtoja moneen makuun.”

Tee oma valintasi. Wagon, Fastback, 5-ovinen ja N. Ja kaupan päälle markkinoiden paras takuu, viisi vuotta ilman kilometrirajaa.  hyundai.fi

i30 5d alk. 19 854 € |  i30 Wagon alk. 21 291 € |  TULOSSA i30 Fastback alk. 24 390 € |  TULOSSA i30 N alk. 35 590 €
Hinnat sisältävät toimituskulut. Kuvan autot erikoisvarustein. i30 malliston EU-yhd. kulutus 3,7–7,1 l/100 km, CO2 95–163 g/km. 

So Many Sisters

So Many 
Sisters –
kevään ääniä
Parasta juuri nyt – So Many Sisters 15 v.

Parina viime laulukautena lau-
luyhtye So Many Sisters on kes-
kittynyt hengellisen ohjelmis-
tonsa hiomiseen ja esittämi-
seen. Levymme” Illan pime-
tessä” ilmestyi syksyllä 2017 
ja konsertoimme sen tiimoil-
ta useampaan otteeseen mm. 
Kaarlelan kirkossa, Ullavassa, 
Kälviällä ja Lohtajalla.

Syksyllä 2017 aloitimme uu-
den laulukauden uusilla suun-
nitelmilla. Oli aika palata lau-
luyhtyeemme alkuaikojen rak-
kauden pariin: Aloitimme uu-
den kevyen ohjelmiston har-
joittelun taiteellisen johtajam-
me Heli Uusimäen johdolla. 
Ohjelmiston harjoittelu on ol-
lut ihanan antoisaa: samalla 
haastavaa ja hauskaa.

 Heli on hakenut uutta op-
pia rytmimusiikin harjoittami-
sesta lauluyhtyeellemme Sibe-
lius -Akatemian koulutuksesta, 

joka painottaa kehon rytmin ja 
liikunnan merkitystä rytmimu-
siikin omaksumisessa.

Harjoituksissa on tapailtu 
helmat heiluen oikeaa rytmiä 
välillä afrikkalaisen musiikin 
rytmien ja poljennon avulla, 
välillä tangon askelin – ja onpa 
lanne keinunut ihan aerobic 
-jumpan tyylilläkin!

Osallistuimme Seinäjoen 
Naiskuoropäivien kuorokatsel-
mukseen kolmella kevyen mu-
siikin kappaleella, joista kaksi 
kuului uuteen ohjelmistoom-
me. Taisimme poiketa selkeästi 
muusta kuoroväestä ohjelmal-
lamme, joka koostui Kotkan 
ruususta, Titanicista ja Paula 
Vesalan ihanasta Sinuun minä 
jään -kappaleesta.

Kappaleiden hiominen hui-
pentui konserttiimme ”Pa-
rasta juuri nyt”, joka laulettiin 
Konservatoriolla 7.4.2018.Sii-

hen olimme koonneet helmiä 
matkan varrelta ja uusia en-
nen esittämättömiä sovituksia 
meille uusista kappaleista.

Lauluvuosia yhtyeellemme 
tulee keväällä täyteen 15. Siinä 

on syytä yhteiseen juhlaan: Se 
on se laulun lahja!

   RIITTA KESKIPOIKELA 

So Many Sisters keikalla Elbassa.

Kokkolan Lauluveikot 
onnittelee lämpimästi 
So Many Sisters 15 v.
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Lauluyhtye Tiernat 

”Serenadeja, runoja ja ruusuja”
Vähän yli tuplakvartetti Äitienpäivä-etkoilla 11.5. 

Sällskapsklubben perjantai 11.5. Äitienpäivä-etkot

Tämä laulullinen, monista yhteyksistä ja estradeilta jo parinkymmenen vuoden ajalta tuttu ´Tiernat´, 
on saanut alkunsa Keski-Pohjanmaan Kamarikuoron mieslaulajista 90-luvun alkupuolella. 

Tiernat oli alkuun eri pikkujou-
luihin tuunattu kokoonpano, 
joka on sittemmin luonut itsel-
leen poispesemättömän mai-
neen mm. lukuisten kokkola-
laisten yritysten ja yhteisöjen 
mitä erilaisimmissa tilaisuuksis-
sa. Ensimmäisen keikan tiernat 
tekivät aikanaan Medirex´in 
pikku-jouluun. Tavaramerkkinä 
olivat alkuun Tiernapoika-ku-
vaelmasta muokatut ja tilatut 
yrityskohtaiset libretot, sittem-
min vuosittaiset viihdekonser-
tit sekä yhteistyö Konservatori-
on ja Kokkolan kaupunginteat-
terin kanssa lukuisissa sen mu-
siikkipitoisissa esityksissä. 

Viime vuosina tiernat ovat 
neljänä vuonna valmistaneet 
joulun alla Joulun Kynttilä yö-
konsertin tunnelmallisessa 
Kaarlelan kirkossa. Perinteestä 
on suuri yleisö pitänyt ja sitä on 
tarkoitus jatkaa. 

2010-luvulla Tiernat ovat 
juhlistaneet Suomen Itsenäi-
syyspäivää maakunnassa omil-
la isänmaallisilla konserteillaan 
ja viimeksi syyskuussa 2017 
Kokkolassa Suomi100 henges-
sä. Tiernojen smokkien rinta-
pieliä on konserteissa korista-
nut teemaan liittyen Junkers-
merkit, jotka oli hankittu so-
tiemme veteraanien tukemi-
seksi. Konserttien puhuttele-
va kokonaisuus on koostunut 
vanhoista tutuista sota-ajan 

lauluista ja autenttisista rinta-
ma-kirjeistä. 

Vuosien saatossa ovat tier-
nat monena wappuna viih-
dyttäneet omalla wappupläjä-
yksellään Rami Vertaisen ma-
sinoimaa perinteistä harmo-
nikka- ja muun wappukansan 
konserttia kunnantuvalla. Tier-
noille on ansioistaan moni-
vuotisesta yhteistyöstä Talvi-
harmonikan kanssa kohden-

nettu ´Henkinen haitaristi´-
sertifikaatti! 

Tiernat ovat omassa PTS –
projektissaan pyrkineet teke-
mään ns. virike- ja opintomat-
koja ii-alkuisiin maihin. Vuon-
na 2007 tiernat kävivät Irlan-
nissa, 2010 Itä-Berliinissä, 2013 
Itävallassa ja 2016 Skotlannis-
sa ( lue; Iso-Britannia ). Samas-
sa hengessä ja Juice Leskisen 
& co Saimaalle jättämissä tuu-

liajolla-projektin aaltojen jäl-
jissä, tiernat olivat kesällä 2012 
seilaamassa oopperahengessä 
Saimaalla ja Savonlinnassa. Ma-
japaikkana oli se samainen S/S 
Heinävesi, jolla rokkarit seila-
sivat 80-luvulla Saimaa-ilmiön 
merkeissä. 

Tiernojen taiteellisesta vas-
tuusta ja ryhmän valmennuk-
sesta tähänkin konserttiin ovat 
vastanneet eläköitymään pyr-
kivä dir.mus. ´rautakansleri´ Kai 
Alestalo, alias Herbert von Un-
terhausen ja dir.mus. Kari Pap-
pinen. Tiernojen riveissä lau-
laa ja runollisesta puolesta vas-
taa Helikoistakin tuttu Kimmo 
Järvelä. Luvassa on koko jouk-
ko kauniita serenaadeja, tuttua 
kevyttä käyttömusaa mieskuo-

rolle sovitettuna ja tunnelmaa 
ryydittävät tapahtuman hen-
gessä valikoidut runot. 

Tiernojen onneksi ja iloksi on 
50 vuotta täyttäneellä konser-
vatoriolla myös vuosien saatos-
sa uskottu lauluyhtyeen mu-
siikilliseen toimintaan, jopa re-
feraatti- ja harjoituskokoon-
panona. 

Tämä  vuorovaikutus oppi-
laitoksen ja tiernojen kanssa 
on kantanut ansaittua hedel-

mää Kokkolan kuoro-, teatteri- 
ja musiikkielämään, aina 80-lu-
vulta Seitsämästä Huivista Sacy 
Sand´iin v.2017.    

Tiernat laulavat Äitienpäivä et-
koilla seuraavassa kokoonpa-
nossa;
1-tenori 
Kari Pappinen, Pasi Hassinen, 
Heikki Kaakinen
2-tenori  
Juha Nuottimäki, Tapio Jukkola

1-basso  
Esa Saari, Kimmo Järvelä
2-basso  
Kai Alestalo, Olli Peltoniemi, 
Ossi Peltoniemi
Varalla;  
Jaakko Ojatalo vuorotteluva-
paalla, Jarmo Vähä-Ruona, Ra-
nua since 2010 ja Aarre  
Polso, Kaustinen since 2012

   OSSI PELTONIEMI  
Lauluyhtye Tiernat, sihteeri

Lauluyhtye Tiernat, johtaa Kari Pappinen
tekstit Kimmo Järvelä

Perjantaina 11.5.2018 klo 19.30 Sällskapsklubbenilla
Liput 25 € pöytänumeroidut paikat, sis. alkumaljan sekä kahvit pikkusuolaisella ja -makealla

”Serenadeja, runoja ja ruusuja”
- Äitienpäiväetkot

Perää pitää Lauluyhtye Tiernojen uusi puheenjohtaja Heikki Kaakinen.
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Lapsikuoro Sävelsäkki

Säveliä Säkistä
Suomi 100 -juhlintaa 
ja sukellus valaan 
sisuksiin. 
Sävelsäkki sai kunnian osallistua 
Suomi 100 – juhlintaan yhdessä 
Keski-Pohjanmaan kamariorkes-
terin kanssa. Yhteistyöstä syn-
tyi itse valmistettu musiikkisatu 
"Laulu joutsenen aarteesta", jo-
ka sai ensi iltansa Loistavaa! -vii-
kolla. Juhlavuoden merkeissä 
lähtökohtana esitykselle oli suo-
malainen metsä sekä musiikkina 
vanhat lastenlaulut ja koululau-
lut sekä suomalainen kamarior-
kesterimusiikki. Toteuttamista-
vaksi valikoitui musiikkisatu. 

Sävelsäkin luottoyhteistyö-
kumppani, teatteri-ilmaisun oh-
jaaja Sini Paasila sadutti Sävel-
säkin lapsia aiheesta suomalai-
nen metsä ja näin saatiin tarinan 
raamit sekä hahmot kuten Pör-
rö-orava, Lumijoutsen ja joukko 
metsässä retkeileviä lapsia. Täs-
tä Paasila sommitteli käsikirjoi-
tuksen konsertille käyden samal-
la dialogia esitykseen valittavas-
ta musiikista sovittajien Lauri Pu-
lakka sekä Kirsti Rasehorn ja kuo-
ron johtaja Vuokko Korvan kans-
sa. Musiikin uudistuvaa voimaa 
symboloimaan valmistivat kuo-
rolaiset sekä Kirsti Rasehorn vie-

lä laulun Anna musiikin virrata 
tuttujen laulujen kuten Kotimaa-
ni ompi Suomi, Oravan pesä sekä 
Jänis istui maassa rinnalle. Näin 
syntyi Laulu joutsenen aarteesta, 
jossa Sävelsäkin lapset lauloivat 
ja veivät tarinaa eteen päin yh-
dessä Keski- Pohjanmaan kama-
riorkesterin kutoman musiikin ja 
replikoinnin kera. Esitystä kaunis-

tamaan saatiin Lasten- ja nuor-
ten kuvataidekoulun tarinan 
pohjalta toteuttama visualisoin-
ti sekä baletti opiston tanssijoi-
den hurmaavat tanssit niin jout-
senina kuin taikapuina sekä Mi-
ka Paanasen upea valosuunnitte-
lu. Laulu joutsenen aarteesta esi-

tettiin osana Kokkolan Lasten- ja 
nuorten Loistavaa!- kulttuuriviik-
koa neljän koululaisesityksen ja 
kahden julkisen voimin. 

Kevätkaudella 2018 Sävel-
säkki osallistuu kolmeen eri 
konserttiin. Ensimmäisenä kuo-
ro on mukana konservatori-
on oopperaluokan vapun ajan 
draamallisessa ooppera-kon-

sertissa laulaen kappaleen W.A. 
Mozartin Taikahuilu-oopperas-
ta. Toukokuun puolivälissä Sä-
velsäkki musisoi konservatori-
on lasten kansanmusiikkiorkes-
terin kanssa Talo soi konsertis-
sa esittäen Pasi Porvarin kuorol-
le ja orkesterille sovittamia las-

tenkansanlauluja. Laulukauden 
päätteeksi Sävelsäkki sukeltaa 
pelastamaan Joonaa valaan 
vatsasta Lohtajan kirkkomusiik-
kijuhlien, Kokkolan urkuseuran 
ja konservatorion yhteistuotan-
nossa Kun valas hotkaisi Joo-
nan, jossa urkuri Ritva Göös an-
taa urkujen pauhata Mari Kät-
kän kertoessa Joonan tarinaa 
Kokkolan kirkossa. 

Laulukaudella 2018-19 Sä-
velsäkin vanhempainyhdistys 
tuottaa konsertin Ihan ite! -lap-
set säveltävät lapsille. Konser-
vatorion musiikin perusteiden 
opettaja Airi Salmelan ideasta 
lähtenyt ajatus kokonaisuudes-
ta, jossa Mupe-ryhmät säveltä-
vät konsertin musiikin ja muu-
sikkoina toimivat konservatori-
on opiskelijat. Sävelsäkki esittää 
osan konsertin lauluista sekä 
osallistuu muunmuassa sanoi-
tusprosessiin. Esitykseen osal-
listuu myös balettiopiston tans-
sijoita ja visualisoinnista vastaa 
Lasten ja nuorten kuvataide-
koulu. Tervetuloa uudet laulajat 
mukaan toteuttamaan ainutlaa-
tuisia säveliä näyttämölle!  

   VUOKKO KORVA   
Kuoronjohtaja

Lapsikuoro Sävelsäkki on kaikille laulusta 
innostuneille 4-12-vuotiaille tarkoitettu 
kuoro. Kuorossa laulaa lukuvuosittain 
30-50-laulajaa. Sävelsäkki toimii Keski-
Pohjanmaan konservatorion alaisuudessa. 
Kuoron vanhempainyhdistys mahdollistaa 
omat produktiot toimien kuoronjohtajan 
tukena varain hankinnassa ja käytännön 
järjestelyissä. Sävelsäkki toimii aktiivisena 
uuden lastenmusiikin tilaajana ja esittäjänä 
sekä suosii poikkitaiteellista ja innovatiivista 
ilmaisua tuotannoissaan. Kuoro tekee 
usein yhteistyötä muun muassa Kokkolan 
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun, Keski-
Pohjanmaan konservatorion ja balettiopisto 
sekä Centria ammattikorkeakoulun kanssa. 
Sävelsäkki on perustettu vuonna 2004. Kuoroa 
ohjaa sekä produktioiden tuottajana toimii 
musiikkipedagogi Vuokko Korva. Kuoroon 
voi ilmoittautua laulajaksi konservatorion 
nettisivujen kautta www.kpkonsa.fi. 
seuraavan kerran toukokuussa 2018.

SÄVELSÄKKI 
PÄHKINÄN-
KUORESSA

Laulu joutsenen aarteesta -esitys Loistavaa! -viikolla 2017 yhdessä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin ja balettiopiston tanssijoiden kanssa. Maalaukset Lasten ja nuorten kuvataidekoulu.

KUVA: KAREN HAGQVIST

KUVA: KAREN HAGQVIST

Entten tentten teelika mentten.

Veera Ihalainen, 18-vuotias lukiolainen. 
”Aloitin Sävelsäkin 7-vuotiaana ja lopetin 12-vuotiaana. Parhaiten 
mieleeni on jäänyt Kanelikaulinmusikaali vuonna 2009. Nykyään-
kin kotona tulee huomaamatta lauleltua entisiä kuorolauluja. Kuo-
ron lopettamisen jälkeen opettelin soittamaan pianoa ja harmo-
nikkaa. On myös tullut lauleltua erilaisissa tilaisuuksissa.” 
 
Artturi Ojatalo, 10-vuotias musiikkiluokkalainen. 
”Harrastan viulunsoittoa, orkesterissa ja yksin, kuvista ja teatteria. Olin 
Sävelsäkissä muistaakseni 4-7 -vuotiaana. Parasta siinä oli ystävät ja 
esitykset. Kuoro on vaikuttunut musiikkiluokan valintaan, ja esiinty-
mistaitoihin. Opettajakin oli kiva ja muutenkin hyvä kokemus. Kiitos.” 

Miia-Riina Aho, 17-vuotias lukiolainen. 
”Olin Sävelsäkissä 4-12 -vuotiaana. Muistan luumu rusina ome-

na leikin ja muistan sen innostuksen ennen esitystä ja sen kuin-
ka hyvä ryhmä henki kaikilla oli. Sain hyviä ystäviä sälvelsäkis-
tä, ja vielä monen vuoden jälkeen olemme vieläkin ystäviä. Har-
rastan nykyään teatteria ja laulua. Kuorolaulu on antanut minul-
le kipinän esiintymiseen, joka on tuonut minut lavalle uudelleen 
ja uudelleen. Sävelsäkissä ehdottomasti ihaninta oli se kuinka 
sain opittua miten eri äänet soivat hyvin yhteen ja kuinka lau-
laa yhteen jonkun toisen ihmisen kanssa ilman että se vaikuttaa 
"kilpailulta". Mielestäni kaunein kappale mitä laulettiin joka oli 
varmaan jokaisessa harjoituksessa oli kyllä Minun ystäväni on 
kuin villasukka. Siihen kappaleeseen ei kyllä koskaan kyllästy-
nyt. Mielestäni on hienoa että annetaan lapsille näin hieno ja ri-
kas kokemus niin kuin sävelsäkki sillä lapsi oppii erittäin paljon 
eri asioita huomaamattakin ja saattaa saada jopa elinikäisiä ys-
täviä Sävelsäkistä.” 

Meeri Annala, 15-vuotias musiikkiluokkalainen. 
”Olin Sävelsäkissä 6-12 -vuotiaana. Mieleeni on jäänyt tosi hyvin 
kaikki musikaalit ja yleisesti monet laulut. Sävelsäkkiin oli aina tosi 
mukava tulla, vetäjät ja muut kuorolaiset olivat ihania ja aina löyty 
joku kaveri. Harjoituksisa mukavaa oli ku ei harjoiteltu pelkkiä lau-
luja vaan tehtiin monipuolisesti kaikkee ja leikitkin oli mukavia. Oli 
myös pienenä mukava opetella laulut suoraan ulkoa ilman nuot-
teja. En oikein tässäkään iässä keksi mitään negatiivista niistä kuu-
desta vuodesta, mitkä vietin Sävelsäkissä.Vaikka olin laulanut pie-
nestä pitäen nii Sävelsäkki anto tosi hyvän pohjan mun musiikkiin 
liittyvälle elämälle. Ehkä sen ansiosta meninkin musiikkiluokalle ja 
sain innostuksen musikaaleihin, joissa oon nytkin mukana. Halusin 
myös jatkaa kuorolaulua nuorisokuorossa Sävelsäkin jälkeen. Har-
rastan myös koripalloa.”

Sävelsäkkisenioreiden mietteitä
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Kolmen veljeksen kymmeniä 
vuosia jatkunut jäsenyys ja lau-
laminen samassa kuorossa ei 
ole kovin tavallista. 

Vanhin veljeksistä, Teuvo liit-
tyi ensikerran Lauluveikkoi-
hin syksyllä 1953 ja toisen ker-
ran tammikuussa 1972. Teuvo 
on laulanut useita vuosia myös 
parissa muussa mieskuorossa, 
Vuoksen Mieslaulajissa ja Pie-
tarsaaren Laulu-Jaakoissa. Im-
mo ja nuorin Pekka Tiainen liit-
tyivät Kokkolan Lauluveikkoi-
hin - kuinkas muuten – samana 
syksynä 1973. 

Vuoteen 2002 kaikki Tiaisen 
veljekset lauloivat Lauluveik-
kojen 1. tenorissa! Tänään Teu-
vo jatkaa edelleen 1.tenorissa 
ja ääni heläjää upeasti. Immo 
lauloi välillä ja tarvittaessa pit-
kään 2. bassossa, nykyään hän 
laulaa Seniorikuoron 1. tenoris-
sa. Ja Pekka laulaa nykyään 2. 
tenoria. Kaikki Tiaisen veljekset 
laulavat Lauluveikkojen Senio-
rikuorossa ja Pekka myös Lau-
luveikkojen pääkuorossa. Har-
joitusaktiivisuus veljeksillä on 
vuosittain kuoron huippuluok-
kaa. Jokaviikkoisia harjoituksia 
odotetaan ja ne ovat veljeksil-
le erittäin mieluisia. – Kuoros-
sa kulkemisen yksi tärkeistä an-
neista on siinä, että siellä tapaa 
hyviä kavereita -omien veljien 
lisäksi, sanoo Teuvo. Vilkkaus 
ja positiivisuus ja sosiaalisuus 
ovat karjalaisuuden peruja -Ti-
aiset viihtyvät yhdessä. Myös 
sukujuhlissa Tiaisten trio esiin-

tyy usein ja sovitetut 3-ääniset 
laulut kaikuvat komeasti.

Tiaisen veljekset ovat ansi-
oituneet kuoron toiminnassa 
monin eri tavoin ei vain laula-
jina vaan myös monissa kuo-
ron hallinnollisissa tehtävis-
sä. He kaikki ovat saaneet kuo-
romme monet ansiomerkit ku-
ten Pro Musica -mitalin ja ovat 
Kokkolan Lauluveikkojen kun-
niajäseniä.

Veljeksillä on myös muita yh-
teisiä harrastuksia. Yhtenä mie-
luisana harrastuksena on mo-
nia vuosia ollut kanalintujen 
metsästys, lintukoirat tietysti 
mukana. Nyt vanhemmalla iäl-
lä liikkuminen metsässä ja met-
sästys on jäänyt jo vähemmäl-
le. Matkailu on toinen mukava 
yhteinen harrastus - myös ulko-
mailla monien Lauluveikkojen 
matkojen lisäksi. 

Teuvo teki elämäntyönsä 
”viinatrokarina” kuten hän it-
se sanoo eli Alkon palvelukses-
sa. Hänellä on hauska muiste-
lo eläkkeelle jäämisestään. Vii-
meisenä työpäivänään Teuvo 
”pidätettiin ammattimaises-
ta viinanmyynnistä” paikallisen 
poliisimestarin toimesta ja vie-
tiin käsiraudoissa poliisilaitok-
selle. Hauska tapahtuma kuvaa 
hyvin Teuvoa ja sitä, kuinka hy-
vin hän hoiti sosiaalisia suhtei-
ta ja sidosryhmiä. 

Immo Tiaisen työpaikka oli 
ensin Pohjanmaan ilmatorjun-
ta patteristossa, sitten asevari-
kolle ensin Haapajärvi lyhyen 

aikaa ja sen jälkeen Kokkolaan 
asekoululle. Tämä elämäntyö 
puolustusvoimissa ja jämptiys 
näkyy ja kuuluu Immossa, hyvä 
ryhti ja ilmaisun selkeys. Senio-
rikuorossa hänellä on spesiaa-
livirka – hän on kuoron rovasti. 
Olikohan se Eetu vai Reetu, jo-
ka antoi tämän nimen Immolle, 
päivän tekstin pitäjälle. Harjoi-
tusten alussa Immo lukee lyhy-
en tekstin sotilashuumoria. 

Pekan työsarkaa ovat olleet 
monet erilaiset, vaativat tehtä-
vät, ensin autohommissa huol-
topuolella ja kaksi vuotta kor-
jaamopäällikkönä Ylivieskassa. 
Sen jälkeen yli 30 vuotta Ou-
tokummulla ja komennuksilla 
maailmalla. Viimeisen vuoden 
ennen eläkkeelle siirtymistään 
Pekka oli vt. työsuojelupäällik-
könä Bolidenillä Kokkolassa. 

Lauluveikkojen kotimaan- 
ja ulkomaanmatkat ja yhdessä 
koetut hienot konsertit ja on-
nistuneet lauluesitykset tuo-
vat jutusteltaessa tunteet pin-
taan vielä tänäkin päivänä. ”Yk-
si kaikkien ja kaikki yhden puo-
lesta”. Melkoisia muskettisotu-
reita ovat nämä Tiaisen laulavat 
veljekset.

   HANNU TEIRIKANGAS

Tiaisen veljekset 
ovat tosi 
Lauluveikkoja
Teuvo, Immo ja Pekka Tiainen, siinä veljekset, jotka 
ansaitsevat kunniamaininnan niin meiltä Kokkolan 
Lauluveikoilta kuin koko mieskuoroväeltä. He ovat 
antaneet jo tähän mennessä kukin pitkälti yli 40 vuotta 
Lauluveikoille ja mieskuorolaululle. Kokkolan Lauluveikot harjoituksissa kivikoululla syksyllä 1953. Teuvo Tiainen 

eturivissä 6. oikealta.

 Tiaiset viihtyvät yhdessä, vasemmalta Immo, Pekka ja Teuvo, kuva vuodelta 1980.

Iloiset Tiaisen veljekset vas. Immo, Teuvo ja Pekka harjoitusten lomassa 
Laulusalilla keväällä 2017. 
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Naiskuoropäivien ohjelmas-
sa oli mm. kuorokatselmus, 
johon Kokkolan Naislaulaji-
en lisäksi osallistui kymme-
nen kuoroa. Katselmus ei ollut 
varsinainen kilpailu, tuomaris-
to arvioi osallistujien esitykset 
antaen kirjallisen palautteen 
esityksistä. 

Katselmuksen tuomaristo 
valitsi osallistuneista kuorois-
ta neljä kuoroa päätöskonsert-
tiin esiintyjiksi: Kokkolan Nais-
laulajat saivat kunnian esiin-
tyä päätöskonsertissa, joka 
olikin kuoron yksi tavoite.

Naiskuoroliiton päivillä pal-
kittiin laulajan ansiomerkil-
lä pitkään kuorossa laulaneita 
kuorolaisia. Kokkola Naislau-
lajista 40 -vuotislaulajamerkil-
lä palkittiin Lea Kokko ja Soile 
Saine ja 20 -vuotislaulajamer-
kin saivat Heidi Pokela ja Marit 
Hänninen.  

Kesällä 2017 Kokkolan Nais-
laulajat osallistui Anton Bruck-
ner – kuorokilpailuun Itäval-
lan Linzissä. Kilpailussa kuoro 
voitti hopeadiplomin. Kilpai-
lumatka oli osa Suomi100-ta-
pahtumaa, joka konkretisoitui 
ohjelmistossa ja esiintymis-
asuissa. Ohjelmisto koostui 
suomalaisten naissäveltäjien 
säveltämistä teoksista ja esiin-
tymisasut olivat sinivalkoiset. 

Kilpailuun osallistui useita 
muitakin suomalaisia kuoroja, 
joten Suomenliput liehuivat 
katsomossa ja Finlandia-hym-
ni soi useissa eri tilanteissa 
matkan aikana. Kokkolan Nais-
laulajat sai kunnian esiintyä 

St.Florian luostarissa järjeste-
tyssä konsertissa, jossa esiin-
tyi kuoroja mm. Argentiinasta, 
Saksasta ja Tsekeistä. Esiinty-
mispaikkana luostarin barok-
kityylinen ja historiallinen ym-
päristö oli koskettava ja mie-
leenpainuva kokemus.

Kuoro toimii Kokkolan seu-
dun opiston kuorona ja har-
joittelupaikkana on opiston 
juhlasali. Kuoron johtajana on 
toiminut jo useamman vuo-
den ajan musiikkipedagogi 
Pauliina Virkkala. 

Johtamistyyliltään Pauliina 
on määrätietoinen ja kannus-
tava. Yhteiset harjoitukset ker-
ran viikossa eivät riitä, vaan 
jokainen kuorolainen harjoit-
telee vielä kotona itsenäises-
ti, lisäksi järjestetään stemma-
harjoituksia säännöllisesti. 

Kuorolaulamisen vaikutuk-
sia on paljon tutkittu ja todet-
tu, että yhdessä laulamisella 
on merkittävä vaikutus ihmi-
sen hyvinvointiin. Kuorossa 
laulaminen on kokonaisval-
taista ja se vaikuttaa monel-
la tasolla, se edistää fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hy-
vinvointia. 

Kuorossa laulaminen on hy-
vä harrastus, siinä on riittäväs-
ti tavoitetta ja haastetta sekä 
yhteiseen että yksilölliseen ke-
hittymiseen. Yhtä tärkeää on 
myös yhdessä tekemisen ilo ja 
yhteiset kokemukset.

Kokkolan Lauluveikot on 
pitkäaikainen yhteistyökump-
panimme. Lauluveikkojen 
kanssa meille on muodostu-

nut perinteeksi yhteisen jou-
lukonsertin toteuttaminen. 
Useiden vuosien ajan konsert-
ti on toteutettu kirkkokon-
serttina Kokkolan kaupungin 
kirkossa ensimmäisenä ad-
venttina. 

Yhteinen joulukonsertti 
on toteutettu myös kevyem-
mällä joululauluohjelmistol-
la Snellman-salilla. Mutta tä-
nä vuonna palaamme ”juuril-
lemme” Kokkolan kaupungin 
kirkkoon, jossa ensimmäisenä 

adventtina meillä on yhteis-
konsertti.

Sydämellinen kiitos hyvästä 
yhteistyöstä ja lämpimät on-
nittelut Kokkolan Lauluveikot 
90v! Toivotamme teille monia 
laulurikkaita vuosia!

   PIRKKO KIVISTÖ

Elämä täynnä laulun aiheita
Kokkolan Naislaulajat voi tällä hetkellä hyvin, kuorossa on 35 aktiivista ja 
sitoutunutta laulajaa. Kuorolla on takanaan tapahtumarikas vuosi. Yksi tämän 
kevään kohokohdista oli osallistuminen Naiskuoroliiton päiville Koriat Tryskööt, 
jotka järjestettiin maaliskuun puolessa välissä Seinäjoella. 

Kokkolan Naislaulajien esiintyminen St.Florian 
luostarissa Itävallassa.

Kokkolan Naislaulajat
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skoda.fi
ŠKODA FABIA CLEVER -mallisto alk. 14 867,95 €, CO2 -päästöllä 109 g/km. ŠKODA Fabia Clever -malliston CO2 -päästöt 
99–109 g/km. Kulutus 4,3–4,8 l/100 km. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvien autot erikoisvarustein. Kysy ŠKODA 
Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus.

UUSI ŠKODA FABIA CLEVER

FIKSUSTI
VARUSTELTU

Hinta alkaen 

14 868 €
Clever-varustelussa mm.
› Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
› Pysäköintitutka taakse
› 15” kevytmetallivanteet
› Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä
› Bolero-audiojärjestelmä 6,5” värillisellä
 kosketusnäytöllä
› Bluetooth-matkapuhelinvalmius

› ŠKODA Surround -kaiutinjärjestelmä
› Nahkainen monitoimiohjauspyörä
› Easy Start – moottorin käynnistys-
 sammutuspainike
› Kauko-ohjattava keskuslukitus
› Saattovalot ja päivävaloautomatiikka
› Linssiajovalot ja LED-päivävalot
› Sadetunnistin

HYÖDYNNÄ NYT

Kahvitie 69, 
Kokkola 

P. 06-832 5200
Ma-Pe 9-17
La 10-14
www.lerbacka.com

4WD

AT

COMFORT PLUS

Tee talvesta turvallisempi uudella Honda CR-V Comfort Plus –erikoismallilla, nyt 
lyömättömään hintaan nelivetoisena ja automaattivaihteisena! Maailman ja Suomen 
suosituin katumaasturi CR-V on iso ja turvallinen perheauto Suomen vaihteleviin keleihin. 
Myös Comfort Plussan kattava varustelu kestää vertailun.Vakiona mm. 4WD, AT, 
vakionopeudensäädin, Bluetooth, kaksialueinen automaatti-ilmastointi, kaupunkiliikenteen 
hätäjarruavustin, 17” kevytmetallivanteet… Myynnissä vain rajoitetun ajan. Tervetuloa  
neliveto-koeajolle meille! LISÄTIEDOT MEILTÄ JA HONDA.FI

CR-V 2.0 i-VTEC Comfort Plus 4WD AT, autoveroton hinta 24.676 €, autovero 10.171,19 €, 
kokonaishinta 34.847,19 € + toimituskulut, CO2-päästöt 175 g/km, EU-keskikulutus 7,5 l/100 km. 
Kuvan auto erikoisvarustein.

CR-V 1.6 i-DTEC Comfort MT, autoveroton hinta 26.404 €, autovero 5.167,19 €, kokonaishinta 31.571,19 € + toimituskulut, CO2-päästöt 115 g/km, EU-keskikulutus 4,4 l/100 km. 
CR-V 2.0 i-VTEC Comfort MT, autoveroton hinta 24.428 €, autovero 9.463,02 €, kokonaishinta 33.891,02 € + toimituskulut, CO2-päästöt 168 g/km, EU-keskikulutus 7,2 l/100 km. 
Kuvien autot erikoisvarustein.

Honda CR-V:n suosion taustalla on mm. vakaa ajettavuus, isot ja monipuoliset tilat, 
ylellinen varustelu ja turvallisuus erityisesti Suomen keleissä. Myös tekniikkapuolella 
CR-V on omassa luokassaan, esimerkiksi 1.6 i-DTEC tuplaturbo-dieselmoottori ja 
edistyksellinen 9-vaihteinen automaatti on ylivoimainen paketti nelivetovoimaa 
(350 Nm/160 hv), taloudellisuutta (5,3 l/100 km) ja ajamisen vaivatonta nautintoa. 

CR-V:n voit valita bensiini- tai dieselmoottorilla, automaattina tai manuaalina sekä 
neli- tai etuvetoisena. Hinnat alkaen 31.571 €. Kun teet kaupat nyt, saat Nordic Packin 
tarjoushintaan kaikkiin CR-V malleihin! Voimassa vain rajoitetun ajan!

King Off the Road!
MAAILMAN JA SUOMEN SUOSITUIN KATUMAASTURI 
– HONDA CR-V

LISÄTIEDOT MEILTÄ JA HONDA.FI

• NASTA- TAI KITKARENKAAT 17” KEVYTMETALLIVANTEILLA
• LOHKOLÄMMITIN
• SISÄTILALÄMMITIN

290 €Nordic Pack nyt 

Etusi yli 2.200 EUR!
HONDA CR-V 4WD AUTOMAATTI  34.850 €!

Se lauletaan suomenkielise-
nä ja olemme saaneet upeita 
solisteja ja säestäjiä mukaan 
kuoroon ja esityksiin. Säestyk-
senä on ollut sello, kontrabas-
so ja urut. Osallistumme kesäl-
lä myös yhteiskonserttiin mui-
den kuorojen kanssa Salama-
järven luonnonpuistossa Koi-
rasalmessa sekä kuorojen yh-
teiseen Joulun laulujuhlaan 
Kokkolan kirkossa. 

Kuoro pitää harjoituksia jo-
ka toinen perjantai Kaarlelan 
seurakuntakodilla klo 18 - 20, 
minkä lisäksi stemmat pitävät 
tarvittaessa omia harjoituksi-
aan ja kuorolaiset harjoittele-
vat itsenäisesti stemmojaan. 
Laulajia kuorossa on kokko-
lalaisten lisäksi myös Sievistä, 
Vetelistä, Halsualta, Kaustisel-
ta ja Kalajoelta. 

Syksyllä aloitamme uuden 
kuoroprojektin, johon toivom-
me mukaan lisää uusia laulajia 
(lisätietoja terhi.petaja@gmail.

com). Maakuntakuoro halu-
aa keskittyä edelleen vaativiin 
kuoroteoksiin. Suunnitelmissa 
on aloittaa Schubertin messu 
G-duurin ja Händelin Hallelu-
ja-kuoron harjoittelemisen. 

Kuorossa pitkään mukana 
olleena olen huomannut mu-
siikin parantavan voiman; tut-
kijoidenkin mukaan se aktivoi 
aivojamme, niiden verenkier-
to ja aineenvaihdunta vilkas-
tuu ja koko persoonallisuu-
temme vireytyy. Musiikki vai-
kuttaa ihmisten käyttäytymi-
seen, keskittymiskykyyn, luo-
vuuteen, itsetuntoon ja itse-
kuriin. (Vartiovaara 2006, Mu-
siikin parantava voima.) 

Joten tervetuloa mukaan 
kuorotoimintaan kokemaan 
sen hyvää tekevät vaikutukset 
ja ennen kaikkea nauttimaan 
suurten musiikkiteosten esit-
tämisestä!

  TERHI PETÄJÄ

Keski-Pohjanmaan 
Maakuntakuoron kuulumisia
Kuoro on keskittynyt vuoden verran Heinrich Schützin Musikalische Exequien-teoksen harjoittelemiseen ja 
esittämiseen. Teosta on esitetty Vetelissä, Kalajoella, Kokkolassa, Seinäjoella, Sievissä ja Haapavedellä.

Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro marraskuu 2017 Kalajoen kirkossa.  

Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro

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

harjoitusolot, ammattijohtajien opastuksen ja loistavan Lauluveikkohengen. 

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

 yhteyshenkilöihimme. Katso www.kokkolanlauluveikot.fi

KUORONJOHTAJAT 
Mari Sillanpää 040 533 4475

Heli Uusimäki 040 516 8333

SIHTEERI
Arto Alapiha 044 725 0820

Kokkolan Lauluveikot 
onnittelee Kälviän 
Mieslaulajat 40 v.

Konsertti Keski-Pohjanmaan 
kansanopiston sali su 6.5.2018 klo 14.
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 www. dahlbus.fi • info@dahlbus.fi •  (06) 822 9202

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

WWW.ASUNTOMARKKINOINTI.NET
0400 663386

Fysioterapeutti

Jaakko Kerola

0400 688 269

Suuhygienistipalvelut
Suuhygienisti 
Mari Airaksinen
045 189 4885
www.dente.fi

PALVELEMME TUNNELMALLISESSA MAKASIISINISSA
ITÄINEN KIRKKOKATU 12

Kirkkomusiikkiin erikoistuneel-
le kuorolle on luontevaa viet-
tää juhlaa messun yhteydessä 
samalla toteuttaen perusteh-
täväänsä. Palmusunnuntain 
kuoromessun runkona oli eng-
lantilaisen säveltäjän Chris-
topher Tamblingin Messu G-
duuri. Tamblingin sävelmien li-
säksi mukana oli myös virsiso-
vituksia ja vanhaa renessans-
siajan musiikkia; Tomas Luis 
de Victorian ja William Byrdin 
ajattomat latinakieliset hymnit 
”Jesu dulcis memoria” ja Ave 
verum corpus” käänsivät aja-
tuksia hiljaiseen viikkoon. 

Ihan kaikki ei mennyt suun-
nitelmien mukaan, sillä oman 
johtajan sairastuttua apuun 
jouduttiin pyytää kanttoria 
naapuriseurakunnasta. Juhla 
oli kuitenkin hyvin onnistunut 
ja lämminhenkinen ja kuoro 
esitti parasta osaamistaan vie-
raalle johtajalle.

Kantorein ohjelmistoon on 
vuosien myötä kertynyt laulu-
ja kirkkovuoden lähes jokais-
ta sunnuntaita varten kesän 
pyhäpäiviä lukuun ottamatta. 
Eniten ohjelmistoa on pyhäin-
päivän, joulun, hiljaisen vii-
kon, pääsiäisen, helluntain ja 
kirkkovuoden viimeisten py-
häpäivien varalle. 

Kantorei ei ole koko toimin-
tansa aikana ollut suuren suu-
ri kuoro, mutta kuoro on saa-
nut paljon palautetta, että se 
kuulostaa suuremmalta kuin 
onkaan. Maan mainioita bas-
soja ei ole välttämättä tarvit-
tu muutamaa enempää, mut-
ta viime vuosien tenoripula on 
vaikeuttanut ohjelmiston ke-
hittymistä harmittavasti. Siitä 
huolimatta kuoro on toimitta-
nut liturgisen laulun ja esilau-
lajakuoron tehtävää erinomai-
sesti; monet uudet virret ja 
messusävelmät seurakunta on 
saanut oppia kuoron esilau-
lun kautta. 

Yksi vuoden kokokohdis-
ta kuorolle on ollut jouluyön 
messu; jonakin vuonna mes-
su jäi kuorolta väliin ja silloin 
joulu ei kuorolaisten mielestä 
tuntunut joululta. 

Tulevana syksynä Kantorein 
ohjelmistossa tulee olemaan 
myös vanhaa gregoriaanista 
kirkkolaulua Keskiaikapäivi-
en messun tarpeisiin. Tamblin-
gin messu tullaan esittämään 
vielä kokonaisuudessaan syys-
kuussa, Kaupan ja kulttuurin 
yönä järjestettävässä useita 
tunteja kestävässä kuorojen ja 
urkureiden konsertissa Kokko-
lan kirkossa.

Kantorei -kuoroon etsitään 
parasta aikaa uusia laulajia, sil-
lä muutaman vuoden sisällä 
paikkoja tulee jäämään avoi-
meksi uusille laulajille, kun jo-
kunen laulajista jää ansaitul-
le ”eläkkeelle”. Jokainen seu-
rakunta tarvitsee asiansa 
osaavan kuoron, sillä liturgi-

nen musiikki ja virsilaulu ovat 
olennainen osa messua eivät-
kä suurimmatkaan urut kor-
vaa musiikin hienointa instru-
menttia ihmisääntä.

  RITVA GÖÖS

Kokkolan kirkon Kantorei 
-kuoro 25 vuotta
Kokkolan kirkon Kantorei -kuoro perustettiin syksyllä 1992. Kuoroa on 
alusta asti johtanut sen perustaja Kokkolan suomalaisen seurakunnan 
johtava kanttori Ritva Göös. Kuoro vietti 25-vuotisjuhlaansa 
Palmusunnuntaina Kaarlelan kirkossa. 

Kantorei -kuoro Kaarlelan kirkon parvella 
juhlamessun jälkeen.

Kantorei

Kokkolan Lauluveikot 
onnittelee lämpimästi 
Kantorei -kuoro 25 v.

Kokkola  Kaustinen
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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

KODIN KEITTIÖ JA KALUSTE
Kangasvieri Oy

(06) 8311 356

Tehtaankatu 45, 67100 Kokkola
myynti@kkk.kpnet.com

www.kkk.kpnet.com

KODIN KEITTIÖ JA KALUSTE
Kangasvieri Oy

(06) 8311 356

Tehtaankatu 45, 67100 Kokkola
myynti@kkk.kpnet.com

www.kkk.kpnet.com

TERVEYSHELPIN
AVULLA ETÄLÄÄKÄRI-
PALVELUT OVAT AINA 

ULOTTUVILLASI.
Asiakkaanamme saat yhteyden terveydenhoidon 

ammattilaisiin, korvausasiasi vireille sekä ohjauksen 
hoitoon – joko välittömästi etälääkärille tai eteenpäin 
perinteiselle vastaanotolle. Jos sinulla on LähiTapiolan 

henkilövakuutus, palvelumme on jo käytössäsi. 

lahitapiola.fi/terveyshelppi

Palveluntarjoaja: Mehiläinen Oy

Kun tarvitset apua
varaa aika www.mehilainen.fi
010 414 00
Kokkola, Rantakatu 2 B 3. krs | mehilainen.fi
 

HOIVAA. HOITAA. HUOLEHTII.

Toinen toistaan komeammat 
tuliveistokset eri väreissä syttyi-
vät ja sykkivät rannoilla tarkas-
ti musiikin tahdissa. Jokaisella 
tuliveistoksella on oma tarinan-
sa ja musiikkinsa. Ne ilmensivät 
historiaa, kulttuuria, ihmisiä, ra-

kennuksia, laivoja, ym.
Lauluveikot sai olla muka-

na tässä ennennäkemättömäs-
sä konseptissa. Ilta oli kovasti 
erilainen meille laulajille ja var-
masti myös yleisölle. Tunnelma 
oli jopa maaginen. Sopraano 

Marianne Tunkkari lauloi upe-
asti korkealla nosturin nokas-
sa ja tulen leiskuessa hänen ala-
puolellaan. Kokkolan Jymyn 
tanssijat esiintyivät hienos-
ti hieman sateen liukastamalla 
ponttoonilla. Yleisöäkin oli Sun-

tin varrella erittäin paljon koko 
esityksen ajan. 

  HANNU TEIRIKANGAS

Illuminata- tulen-, valon-, 
musiikin- ja tanssin spektaakkeli
Melkoisen teoksen olivat saaneet aikaan kokkolalainen muusikko 
Teemu Haapaniemi ja Suomen Ilotulituksen pyroteknikko Sami Tammi 
Kokkolan Venetsialaisiin perjantai-iltana 25.8.2017 Eskon saarella 
ja Suntin ympäristössä. 

POWER KOKKOLA - Heinolankaari 1

KESKI-POHJANMAAN 
ROMU OY
Romusta Rahaa

Romutamme kaikki materiaalit 
Puh. 040 727 5191

KIINTEISTÖNVÄLITYS OY

PITKÄNSILLANKATU 23, 67100 KOKKOLA

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

ACTILIFE HEINOLANKAARI Heinolankaari 12 
ACTILIFE MEDICAL FITNESS CENTER Kallentorin kauppakeskus 2. krs, 

Pitkänsillankatu 15
 ACTILIFE LADY Kallentorin kauppakeskus 2. krs, Pitkänsillankatu 15

ACTILIFE KOIVUHAKA Koivuhaan palvelukeskus, Mäntynäädänkatu 6

Lämpimästi tervetuloa kaupungin 
viihtyisimpään kuntokeskukseen
Jopa 4 salia yhden hinnalla. Joustava jäsenyys.
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Asianajotoimistot
Kokkolassa

SIPPOLA OY
Ristirannankatu 7, 6.krs, Kokkola

p. (06) 868 0460
www.osmosippola.fi

toimisto@osmosippola.fi
AA Osmo Sippola

p. 0400 361 465
OTM, varatuomari Toni Kuosmanen

p. 0400 294 997

KAITALUOMA & 
 KOITTOLA OY
Isokatu 5, Kokkola

p. (06) 831 5083, fax (06) 822 0415
kaitaluoma.koittola@asianajajat. 

kpnet.com
AA Hannu Kaitaluoma 0500 900 000

AA Juha Koittola 0400 764 276

HANNU LAAKSO
Kauppatori 2, Kokkola

gsm 0400 566 296
hannu.laakso@hlaakso.fi

www.hlaakso.fi

KARI AUTIO
Pitkänsillankatu 37 as. 9,

67100 Kokkola
AA Kari Autio

p. (06) 8349 440,fax (06) 8349 441
lakimies@kariautio.fi

ANNE MÄKELÄ
Torikatu 35 B 11, 67100 Kokkola

p. (06) 8242 350, fax (06) 8242 395
gsm 0400 566 295

anne.makela@asianajaja.kpnet.com

Fennian Autoapu 24h palvelee  
ympäri vuorokauden, p. 010 503 5022.

Puhelun hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Kokkolan Laitevälitys Oy

Laminaatin ja parketin 
asennukset, puulattioiden 

hionta ja pintakäsittely.
Kokkolattia Ahola Oy
www.kokkolattia.fi
puh. 050 564 8831

Kokkolattia
AHOLA OY

Pentti Keski-Korpela 14.2.1952 – 3.4.2017
Lauluveikko 10 vuotta, 1. tenori

Päivö Aalto 19.4.1939 – 20.7.2017
Lauluveikko 32 vuotta, 2. basso

Taisto Pesonen 18.12.1940 – 1.8.2017
Lauluveikko 32 vuotta, 1. basso

Herbert Räikkönen 13.7.1927 – 8.10.2017
 Lauluveikko 54 vuotta, 2. tenori, 2. basso

Erkki Keskinen 14.12.1936 – 19.11.2017
Lauluveikko 58 vuotta, taiteellinen johtaja,

säestäjä, kunniajohtaja, director  cantus.

Laulajaveljiemme muistoa kunnioittaen

IN MEMORIAM

LAULUSALI

Vuokraamme Laulusalia, osoite Pitkänsillankatu 17, erilaisia tapahtumia 
varten, kuten perhejuhlia, kokouksia, muistotilaisuuksia varten. 
Huoneisto käsittää tilavan eteisaulan, 2 wc:tä, kaksi kalustettua salia, 
tarjoiluhuoneen, ja keittiön astiastoineen enimmillään n. 70-80 henkilölle. 
Tilassa on mm. piano. Huoneistossa on koneellinen ilmanvaihto. 
Tulkaa tutustumaan tiloihin Teille sopivana ajan kohtana. 
Ottakaa yhteyttä klubimestariimme ja varatkaa aika ja esittely. 

YHTEYSTIEDOT
Markku Ojaniemi 040 570 7690 tai Sauli Oikarinen 040 534 2182. 
Jos tarvitsette musiikillista ohjelmaa niin voitte kysyä Lauluveikkojen 
kuoroa tai pienempää ryhmää juhlistamaan tilaisuuttanne tilaisuuteen 
sopivalla ohjelmistolla. Sepon Kulta

Asemakatu 3 ja Kauppakeskus ISO, YLIVIESKA

www.seponkulta.fi

                  Rantakatu 8 ja Prisma keskus, KOKKOLA

TUHANSIA KORUJA
KULTAA ∙ HOPEAA ∙ TERÄSTÄ ∙ PRONSSIA

JOKA HUUSHOLLISSA 

PITÄÄ OLLA TOIMIVA KEITTIÖ.

 MA, KE, TO ja PE  klo 10.00 - 17.00   •  TI  klo 10.00 - 19.00   •   LA  klo 10.00 - 14.00     
Puh. 010 439 7000  •  info@huushollikeittiot.com  •  www.huushollikeittiot.com
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MYYNTI JA LISÄTIEDOT:

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy

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

Vaihda Konica Minoltan bizhub C258 
-värimonitoimijärjestelmään

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy

bizhub C258, A3-koon värimonitoimijärjestelmä
- Nopeus 25 sivua/min, väri ja mustavalkoinen
- Tehokkaat tietoturvaominaisuudet
- Värillinen monikosketusnäyttö
- Vihreät teknologiat vähentävät ympäristövaikutuksia

Konica Minoltan uuden malliston bizhub 
C258- värimonitoimilaite tarjoaa 
erinomaiset tulostus-, skannaus-, 
kopiointi- ja hallittavissa. Tehokkaat 
tietoturvaominaisuudet varmistavat, että 
luottamukselliset tiedot ovat turvassa. 
Laitteen uusimmat vihreät teknologia 
pienentävät käyttökustannuksia - näin 
säästät ympäristöä ja rahaa.

Halonen pukee

juhlaan
koko 

perheen

Takki
89,95
143081

Housut
44,95
143082

Takki
239,00
137270

Housut
99,95
137273

Mekko
159,90
142767

Mekko
39,95
136986

KOTIMAINEN MUODIN
VERKKOKAUPPA

OSOITTEESSA

HALONEN.FI

SHOP

ONLINE
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