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Lukijalle

Suomessa on satoja kuoroja. Suomen Mieskuoroliittoon kuuluu n.120 kuoroa, joista vanhin suomenkielinen on vuonna 1883 perustettu Ylioppilaskunnan Laulajat eli YL. Kajaanin Mieslaulajat on 18.
vanhin.
Kajaanin Mieslaulajien toiminta on ollut vaatimattoman alun ja välillä hiljaisen kauden jälkeen jatkuvasti kehittyvää, voimistuvaa ja Kajaanin ja Kainuun kulttuurielämää rikastuttavaa.Mieslaulajia on
aina kysytty, kun on ollut ohjelmatarvetta arvokkaisiin juhliin ja tapahtumiin.Kuoro on antanut harrastajilleen ja kuulijoilleen mieleenpainuvia elämyksiä sekä hengellisissä että maallisissa konserteissa.
Tämä Kajaanin Mieslaulajien 90-vuotisjuhlajulkaisu on kolmas koottu historiikki.
Ensimmäinen oli Kainuun Sanomain kirjapainossa kansiin sidottu 25-vuotisjulkaisu, joka sisälsi paljon
painettuja mainoksia, muutaman kuvan, juhlakonserttiohjelman ja neljä sivua historian tietoja. Sivumäärä kansilehtineen oli 40. Julkaisun tekijöiksi on merkitty E.E.N ja B.G.L-m.
Toinen kansiin koottu julkaisu on tehty Kuhmon kirjapainossa v. 1973 kuoron täyttäessä 50 vuotta.
Täynnä historiaa ja kuvia oleva julkaisu oli 60-sivuinen. Julkaisun tekijää ei ole mainittu, mutta todennäköisesti kakkostenori Oskar Rummukainen on ollut kokoamassa aineistoa.
Kolmannen 60-vuotishistoriikin kokosi ja toimitti innokas kuoromies, ykköstenori ja kuoron monivuotinen
puheenjohtaja, asemapäällikkö Esko Välimäki. Julkaisu oli 60-sivuinen ja painottui vuosiin 1973 
1983. Historiikin valmisti Kainuun Sanomain kirjapaino.
Näiden kolmen historiikin tiedostoja ei enää löytynyt kirjapainojen arkistoista.
Tämän julkaisun aineisto säilyy digitaalisissa tiedostoissa ja muistitikuilla seuraavien historiikkien
pohjaksi tuleville tekijöille.
Kuoron 70-, 75- ja 80-vuotishistoriat julkaistiin Nuottipukki-lehdissä. Kustannussyistä ei julkaistu
erillisiä historiikkejä.Tarkat tiedot ja tapahtumat kirjasi kuoron pitkäaikainen historioitsija ja pitkäaikaisin
puheenjohtaja Alpo Laari.
Alpo Laarin ansiota on myös tämän teoksen historian kirjoitus.Alpo on tehnyt suuren työn taltioimalla
kuoron tapahtumat vuosikymmenien ajalta ja kirjoittamalla ne kaikkien Kajaanin Mieslaulajien toiminnasta kiinnostuneiden luettavaksi.
Teoksen toimittajana olen etsinyt valokuvia elävöittämään historian kulkua ja tapahtumia sekä kirjoittanut kuvatekstit. Vanhojen kuvien osuuden olen tietoisesti jättänyt vähemmälle.
Kertomukset kuoron lukuisilta matkoilta olisivat paisuttaneet tätä julkaisua liikaa. Ne löytyvät Kajaanin
Mieslaulajien nettisivuilta, samoin kuvat, tilastot yms.
Mieskuorojen keski-ikä on koko maassa eläkeikäinen. Näin on myös Kajaanissa. On kuitenkin uskottava ja toivottava, että uusia laulajia tulee riveihin, toiminta jatkuisi, ja voisimme juhlia kymmenen
vuoden kuluttua 100-vuotista toimintaa.
Kajaanissa 1.3.2013
Pekka Lanamäki
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Hyvät laulun ystävät!

90 vuotta on reilu miehen ikä tämän hetken Suomessa. Vanhin kuoromme jäsen täytti viime kesänä
85 vuotta ja ääni soi edelleen. Suuri osa veljistämme on kansakoulun käynyttä, Siukosen laulukirjan
läpi laulanutta porukkaa; maakuntalaulut soivat hyvin päässä. Kansakoulussa kuoroon pääsivät/
joutuivat kaikki, ellei nyt jostain muusta syystä ollut opettajan kanssa huonoissa väleissä. Laulunkoe
oli osalle kylläkin tuskan paikka, mutta siitäkin selvittiin.
Kajaanin mieslaulajien 90. lauluvuosi on ollut kehittävä ja opettavainen, joidenkin veljien mielestä
jopa vaikeakin. Laulunjohtajamme Jarmo Kokkonen on tuonut rautaisella osaamisellaan ja rautaisella
ammattitaidollaan rutkasti uusia, ennakkoluulottomia tuulia kuoromme ohjelmistoon. Sitä pääsemme
esittämään ensi keväänä juhlakonserteissamme ja sen jälkeen Unkarin matkallamme toukokuussa.
Vuoden päästä syksyllä olisi lisäksi tarkoitus yhdessä kainuulaisten mieskuorojen kanssa esittää
Kajaanissa, Sotkamossa ja Kuhmossa Cherubinin C- molli- requiem, jota olemme treenanneet jo
vuoden päivät ja työtä siinä riittää runsaasti vielä ensi vuodeksikin.
Maailma ympärillämme on muuttunut todella paljon viisikymmenluvusta, saatikka kaksikymmenluvusta,
jolloin kuoromme perustettiin. Vielä 50- luvulla työt olivat sen laatuisia, että työn ohessa pystyi
erinomaisen hyvin laulaa loilottamaan kansakoulussa opittuja lauluja, kenenkään siitä häiriintymättä.
Tällä hetkellä tuo on suurimmalle osalle meistä mahdotonta. Musiikin kuuntelu rajoittui ainakin
maalla radion kuunteluun, koulun kuoron konsertteihin, ja kirkossa urkujen soittoon; kaikki muu
musiikki piti tuottaa itse. Kelanauhurit tulivat kotikäyttöön vasta 60- luvulla; i-Podista ei ollut kellään
edes harmaata aavistusta. Äidit lauloivat lapsilleen imettäessään; nyt tämäkin laulelu on loppunut,
kirjoitettiin taannoin Sulasol- lehdessä.
Seitsemänkymmentäluvulla maahamme luotiin kattava musiikkiopistojen verkko. Niiden kautta käytännössä jokainen musiikillisesti lahjakas lapsi pääsi opiskelemaan musiikkia ja soittamista, mutta
samaan aikaan nuorten laulaminen on vähentynyt radikaalisti, mutta meiltä ukeiltahan laulu käy...
Rohkaisen kaikkia ukkeja ja mummoja laulamaan lapsenlapsilleen ja samalla muistuttamaan kaikkia,
varsinkin nuoria äitejä, laulamisen elävöittävästä vaikutuksesta ja tärkeydestä elämässämme. Onhan
ihmeellistä, että puhetaidon jo hävittyäkin, vanhukset yhtyvät innoissaan vanhaan kansakoulussa
opittuun lauluun; sanatkin tulevat sävelten mukana kuin vettä vaan. Lisäksi musiikkia harrastavien
lasten mahdollisuudet menestyä elämässään ovat tutkitusti keskivertoista paremmat.
Haluan kiittää lämpimästi kaikkia laulun ystäviä ja erityisesti Kajaanin mieskuoroa eri lailla tukeneita
tahoja kuluneesta vuodesta . Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi juhlakonsertteihimme.
Laulaminen on iloinen asia, välillä surujenkin tulkki, kehdosta hautaan!

Jouko Järvenpää
Hallituksen puheenjohtaja
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Eläköön kuorolaulu!
Monissa tutkimuksissa on todettu, että kuorolaulu pidentää ihmisikää ja helpottaa muutenkin
elämisen kuvioita. Uskon tähän. Kuorolaulun avulla on helppo kotiutua uudelle paikkakunnalle, kun
saa heti melkoisen joukon ainakin tuttavia, usein myös ystäviä.
Oma kuoronjohtajan urani alkoi n. 5 vuoden iässä Helsingin taka-Töölössä, jossa isä, äiti, palvelija
ja kolme lasta asui n. 40 neliön asunnossa. Elo oli melko niukkaa. Torstaisin saatiin pullan korvikkeena
ranskanleipää, muuten elettiin melko kitsaasti. Juhlaa oli lähteä Järvenpään mummulaan, jossa kauppayhtiön varastot tarjosivat munkkia ja esanssilla vahvistettua limonaadia, vadelmaa tai sitruunaa.
Ja paljon lämpöä.
Se ensimmäinen kuoro koostui kymmenkunnasta oman ikäisestäni lapsesta. Naapuritalossamme
asui nutturapäinen kansakoulunopettaja vanhapiika, jolla oli tapana sättiä meitä lapsia pahankurisiksi.
Niinpä kokosin kerran meidät odottamaan häntä työstä tulevaksi. Kun hän sitten ilmestyi, aloimme
johdollani laulun "Vanhaa mummoo pannukakkuuu" semmoisella terssisävelmällä. Mummopa lähti
perääni, mutta selvisin kuitenkin hengissä.
Tätä juttua miettiessäni rupesin hieman tilastoimaan johtamieni kuorojen määrää. Päädyin lukuun
noin 35, minkä lisäksi olin laulanutkin lukuisissa. Opiskeluaikana oli upeaa laulaa suuria teoksia mm.
Paavo Berglundin ja Antal Doratin johdolla. Nämä kokemukset poikivat varmaankin halun toteuttaa
isoja teoksia omien kuorojeni kanssa. Tästä tavoitteesta olen saanut nauttia tuhansien laulajien - lasten, nuorten ja aikuisten - kanssa muistoina hautaan saakka.
Parivuotinen työrupeama Kajaanin mieslaulajien kanssa on ollut rikasta aikaa. Pienestä änkyröinnistä
ja joskus vilkkaasta sananvaihdosta huolimatta olen nauttinut työstä kuoron kanssa ja vaistonnut sen
haluavan vastata asettamiini haasteisiin. Pienehkön paikkakunnan kuoroksi se on suorastaan uskomattoman korkeatasoinen. Rohkenen vilpittömästi sanoa näin, koska kuhmolaisena olen mukana "hiukka
niinku keikkalääkärinä". Parhaat onnittelut meille.
Jarmo Kokkonen
Kuoronjohtaja
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90-vuotisjuhlakonserttiohjelma
johtaa Jarmo Kokkonen
säestys Petri Herranen

solisti
Harri Komulainen I tenori

solisti
Seppo Seppälä I basso
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Hyvät laulun ystävät !

Musiikki on aina ollut yksi kiehtovimmista kulttuurin osa-alueista. Yksi selittävä tekijä on varmaan
se, että musiikki on yleismaailmallista eikä se tunne kielirajoja tai kulttuurirajoja. Kaikki voivat kokea
musiikkielämyksiä ja instrumenttina on ihmiskeho itsessään. Mieslaulu on erittäin arvostettua
Suomessa. Heikki Klemetti ja monet muut varhaiset mieslaulun kehittäjät ovat luoneet vahvan
osaamispohjan jo vuosikymmeniä sitten.

Kajaani on omaleimainen pohjoisen kaupunki, joka tunnetaan linnasta, joesta, kalevalaisuudestaan
ja mainiosta kulttuuritarjonnastaan. Meillä kaupungin todellisen hengen muodostavat kainuulaiset
ihmiset. Perikainuulainen on syvämietteinen pohdiskelija, joka mielellään talvisin hiihtelee ja kesäisin
samoilee metsäluonnon keskellä omissa oloissaan, eikä tee itsestään suurta numeroa. Lähemmin
tutustuttaessa kainuulainen paljastuu hyvin vieraanvaraiseksi, lämminhenkiseksi ja ennen kaikkea
luovaksi ja neuvokkaaksi ihmiseksi.

Lauluharrastus sopii hyvin kainuulaiseen mielenlaatuun. Siinä voi sopivasti vetää sooloja, mutta
toisaalta se luo vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ikä tai sosiaalinen tausta ei estä harrastamasta
laulua. Laulaminen onkin mainio esimerkki pitkäjänteisestä harrastuksesta, jossa voi kehittyä koko
elinikänsä.

Mieslaulu on komeaa kuunneltavaa varsinkin osana juhlatunnelmaa. Laulamisen kiehtovuus ja
harrastuksen laaja-alaisuus takaavat, että kajaanilaista mieslaulua kuullaan vielä vuosikymmeniä
eteenpäin.

Haluan toivottaa Kajaanin Mieslaulajille onnea 90 vuotisen toiminnan johdosta, ja menestystä
tulevinakin vuosina!

Jari Tolonen
kaupunginjohtaja
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Onnea ja kiitos 90-vuotiaalle Kajaanin Mieslaulajille!
Mieskuorolaululla on aina ollut tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. 1800-luvun puolivälistä
alkaen ensin ruotsinkielisenä ja vuosisadan loppupuolelta lähtien yhä enemmän suomenkielisenä
virinnyt mieskuorotoimintamme oli merkittävällä tavalla myötävaikuttamassa suomalaisten kansallistunteen heräämisessä ja Suomen itsenäisyyteen valmistautumisessa. Samoihin aikoihin vaikuttaneet
kansallisromanttiset säveltäjämme kuten Leevi Madetoja, Toivo Kuula, Selim Palmgren ja tietenkin
itse säveltäjämestari Jean Sibelius, saivat mieskuoroista erinomaisen instrumentin ja tulkin taitaville
sävellyksilleen. Ennen toista maailmasotaa mieskuoroaate ehti levittäytyä yliopistokaupungeista myös
laajemmalle sisämaahan rikastuttamaan paikallista kulttuurielämää ympäri Suomen. Sotavuosien
jälkeen, miesten palatessa rintamalta takaisin omille kotiseuduilleen, syntyi oikea mieskuorobuumi
ja myös pienemmille paikkakunnille perustettiin ahkerasti omia kuoroja ja lauluryhmiä. Mieskuorolaululla
lienee ollut tuolloin erityisen tärkeä yhteisöllinen ja jopa terapeuttinen vaikutus yhteiskunnan jälleenrakentamisessa ja sota-aikojen vaikeiden kokemusten käsittelyssä.
Viime vuosikymmeninä mieskuoromme ovat kehittyneet huomattavasti alkuajoistaan ja keskittyneet
erityisesti taiteellisen tason kohottamiseen sekä ohjelmiston monipuolistamiseen. Kuoroista on tullut
useilla paikkakunnilla tärkeitä kulttuuri-instituutioita, joiden monet perinteiset esiintymiset kuuluvat
kiinteänä osana paikallisen kulttuurielämän vuoden kiertoon. Monilla paikkakunnilla mieskuorojen
asema onkin ehkä vahvempi kuin koskaan.
90-vuotisjuhliaan tammikuussa 2013 viettävän Kajaanin Mieslaulajien toiminta ja sen laajuus ovat
seuranneet varsin tarkasti koko mieskuoroaatteemme kehityskertomusta. Kuoro on kehittynyt
alkuaikojen tulevaisuuden utukuvia unelmoivasta laulujoukosta vaativiakin taiteellisia tavoitteita
asettavaksi täysiveriseksi mieskuoroksi, jolla on tänä päivänä erityisen tärkeä rooli paitsi Kajaanissa
myös laajemmin koko Kainuun kuoro- ja kulttuurielämässä. Konkreettisia esimerkkejä tavoitteellisesta
ja tuloksekkaasta työstä ovat esim. viime vuosikymmeninä tehdyt useat ulkomaanmatkat ja vuonna
2007 paikallisvoimin toteutettu Jean Sibeliuksen nuoruuden läpimurtoteoksen, Kullervo-sinfonian,
esittäminen. Vaikeatkin ajat selättäneellä 90-vuotiaalla kuorolla on lisäksi ammattimainen taiteellinen
johto ja kyvykäs, tehtäväänsä sitoutunut hallinto: kuorotoiminnan tärkeimmät perusasiat ovat siis
kunnossa!
Mikä sitten on mieskuoroaatteemme seuraava suuri yhteiskunnallinen tehtävä? Tämän syvällisen
kysymyksen pohdinnassa ja siihen vastaamisessa piilee myös ratkaisu mieskuorojemme tämän päivän
haasteisiin, joihin voidaan laskea mm. kuorojen laulajien yleinen keski-iän nousu ja nuorten laulajien
rekrytoinnin vaikeudet. Mieskuorolaulu on edelleen oikein hyvä harrastus niin nuorelle kuin varttuneemmallekin. Ympäri Suomen mieskuorot voisivatkin auttaa suomalaista yhteiskuntaa jatkossa esim.
nuorten miesten syrjäytymisen estämisessä tai seniorien mielekkään ja elämysrikkaan arjen tukemisessa.
Uskon vakaasti, että omiin vahvuuksiinsa luottaen mieskuoromme löytävät kestävät ratkaisut
uudistumiseensa.
Suomen Mieskuoroliiton puheenjohtajana haluan lämpimästi tervehtiä Kajaanin Mieslaulajia 90vuotisjuhlan johdosta, kiittää kuoroa tärkeästä työstä mieskuoromusiikin ja suomalaisen yhteiskunnan
eteen, sekä toivottaa mitä parhainta jatkoa tuleville lauluvuosille!

Antti Lindqvist
puheenjohtaja
Suomen Mieskuoroliitto ry
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Arvoisat Mieslaulajat
Ajan kulku on ihmeellisen nopeaa. Muistan erään tapahtuman vuosikymmeniä sitten, joka tosin
voisi olla juuri äsken tapahtunut. Eräässä vanhusten hoitokodissa valmistauduttiin joulunviettoon.
Joulukynttilät paloivat lempeästi aidossa kuusessa ja punaiset liinat koristivat pöytiä. Jouluevankeliumin
sanoma oli johdattanut meidät seimen Lapsen äärelle. Enkeli taivaanvirttä lauloimme sydämemme
pohjasta . Juhlapaikkaan laskeutui hiljaisuus. Tuntui kuin olisimme olleet kuin kedon paimenet, jotka
saivat vastaanottaa ilon uutisen:
Meille on syntynyt Vapahtaja .
Joulun rauha oli laskeutunut meidän keskelle.
Silloin yhtäkkiä oven suusta astui esiin miesjoukko, jotka sisään tullessaan lauloivat hiljaisesti Jouluyö,
Juhlayö. Laulajat tulivat meidän ympärillemme.
Vanhusten silmiin nousee kyynel. Meitä muistettiin. Rakas joululaulu kosketti meissä jotain. Nämä
muistajat olivat Mieslaulajat.
Tahdon kiittää Teitä, Mieslaulajat, lukemattomista musiikin ja laulun hetkistä, joiden kautta olette
palvelleet meitä . Kiitos jokaiselle laulajalle, laulunjohtajalle ja puheenjohtajalle!
Olette yhdessä virittäneet kuoron soimaan tavalla, joka koskettaa kuulijaa. Me tulemme hoidetuiksi.
Erityisesti Rukousvirsilevy on sanomaltaan täyttä evankeliumia.
Viritköön laulunne Jumalan kunniaksi
ja ihmisten iloksi!
Aila Kemppainen, vt.kirkkoherra
Kajaanin ev.lut.seurakunta

Yhteistyöstä kiittäen
Kajaanin Mieslaulajilla ja Kajaanin ortodoksisella seurakunnalla on pitkään jatkunutta ja hyvin toimivaa
yhteistyötä. Oman kokemukseni valossa voin syystä todeta, että yhteiset palvelutilanteet Mieslaulajien
kanssa ovat aina olleet hengeltään erinomaisia ja tyylikkäästi toteutettuja.
Mieslaulajien toiminnan lähtökohtana on ollut hyväntekeväisyyden toteuttaminen. Kuorotoiminnan
lähtökohdiksi vuodelta 1923 mainitaan myös laulajasiteiden vahvistaminen ja tulevaisuuden utukuvien unelmointi. Tämä kaikki on arvokasta ja niin kuin nyt huomataan, on rehdeille arvoille perustuvalla toiminnalla ollut myös siunausta ja kantavuutta ajasta aikaan.
Ihminen on psykosomaattinen kokonaisuus. Jokainen meistä on fyysinen ruumis ja kuolematon sielu.
Hyvinvoinnissa on kyse siitä, että nämä ulottuvuudet elävät ja toimivat holistisesti, kokonaisuutena.
Tasapaino löytyy siitä, että aineellisen elämän, terveyden ja turvallisuuden sekä sisäisen minämme
välillä on jatkuvasti elävää vuorovaikutusta.
Myös mieskuorolaulu on parhaimmillaan näitä päämääriä hienolla tavalla tukevaa toimintaa. Kajaanin
Mieslaulajat jatkaa mieskuorotoiminnan edistämistä Kainuun virran kaltahalla. Tämä työ on kulttuurityötä sanan parhaassa merkityksessä. Se on sivistystoimintaa, joka kehittää jäsentensä musiikin harrastusta ja tuntemusta sekä edistää jäsenten keskinäistä yhteyttä. Tällä työllä on tärkeä merkitys paikkakunnallemme ja alueellemme.
Toivotan Mieslaulajille jatkuvaa menestystä ja Jumalan siunausta.
Andreas Larikka
Kajaanin ortodoksisen
seurakunnan kirkkoherra
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Onnittelut!
Haluan onnitella Kajaanin Mieslaulajia kuoronne juhlavuonna kolmessa roolissa.
Kaukametsän Kamarikuoron taiteellisena johtajana olen iloinen, että Kajaanissa toimii aktiivinen,
hyvistä laulajista koostuva mieskuoro. Moni mieslaulaja on halunnut osallistua myös kamarikuoron
toimintaan, mistä olen erittäin hyvilläni. Suoraan sanottuna: Mieskuorossa laulavat kamarikuorolaiset
ovat tolokuimpia kuorolaisia, osallistuvat siis aktiivisesti harjoituksiin ja ovat ajoissa paikalla!
Myös seurakunnan musiikkityön ja kanttoritiimin puolesta haluan kiittää Kajaanin Mieslaulajia yhteistyöstä. Moni seurakuntalainen päättää lähteä kirkkoon, kun tietää mieskuoron olevan jumalanpalveluksessa lauluvuorossa. Varsinkin itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus tuntuisi varmasti kolkolta ilman
miesten laulua!
Omana itsenäni haluan myös kiittää kuoroanne luottamuksesta, jonka sain osakseni muutaman vuoden takaisessa virsiprojektissa. Väinö Malmivaaran virsien sovittaminen Kajaanin Mieslaulajille ja loistavalle solistille, Esa Ruuttuselle, on ollut yksi tähänastisen taitelijaurani kohokohtia! Oli erittäin
haastavaa, mutta samalla erittäin antoisaa ja opettavaista sovittaa kiemuraisia Siionin Virsiä mieskuorolle.
Lopputulos oli kumminkin uskoakseni kaikkien mielestä onnistunut kokonaisuus.
Onnittelut siis 90-vuotiaalle Kajaanin Mieslaulajille!
Juha Mikkonen
Kaukametsän Kamarikuoro

Laulua ja soittoa
Sotilasmusiikki on koko historiansa aikana ollut oleellinen osa sotilasorganisaatiota. Suomalainen
sotilasmusiikki on yhtä vanhaa kuin sotaväki Suomessa. Ensimmäiset maininnat ratsuväen merkinantotorvista löytyvät 1279, jolloin Alsnön sopimuksen pohjalta perustettiin ratsuväkeä myös Suomeen.
Mutta ensimmäiset suomalaiset lippukunnat perustettiin vasta 1544 Västeråsin valtiopäivien jälkeen,
jolloin Kustaa Vaasa antoi myös ensimmäisen sotilasmusiikkikoulutukseen liittyvän käskyn. Kainuun
sotilassoittokunnan historia ei ole yhtä vanha. Soittokunnan historia katsotaan alkaneeksi 12.3.1918,
jolloin perustettiin Karjalan Armeijakunnan 1:n rykmentin soittokunta Kiviniemellä. Nykyisin soittokunta
vaalii erityisesti Kajaanin Varuskuntasoittokunnan perintöä. Soittokunta saapui Kajaaniin 31.7.1963
Kuopiosta. Ja nyt, 50 vuoden jälkeen soittokunta lakkautetaan osana Puolustusvoimauudistusta.
Soittokunta ehtii kuitenkin juhlistamaan 50-vuotista taivaltaan Kainuussa. Toivon, että olemme pystyneet jättämään Kainuuseen hyvän kulttuuriperinnön elävän musiikin vaalijana ja yhteisökumppanina.
Sotilassoittokunnat ja mieskuorot ovat olleet luonnollinen yhdistelmä erilaisissa isänmaallisissa tilaisuuksissa ja konserteissa. Perinteiset sotilasmarssit on tehty lauluiksi ja miesäänille sopiviksi. Ajatelkaapa vaikkapa Jääkärimarssia tai Suomen Kaartin paluulaulua. Mieskuorot ovatkin olleet Suomessa
lähes ainoita instituutioita jotka ovat ylläpitäneet sotilaslauluperinnettä.
Mieskuoro on toki monipuolinen instrumentti jota myös Kajaanin Mieslaulajat ovat osanneet käyttää
hienosti. Toivon että näin on myös tulevaisuudessa. Yhteistyö Kainuun sotilassoittokunnan ja Kajaanin
Mieslaulajien kanssa on ollut monitasoista ja mieleenpainuvaa vuodesta 1963 alkaen. Valitettavasti
tämä yhteistyö päättyy joulukuussa 2013 yhteiseen kiertueeseen. Viimeinen esiintymisemme on
6.12.2013 Kansalaisjuhlassa Kaukametsän salissa.
Kainuun sotilassoittokunnan perinteitä ja yhteistyötä 1.1.2014 alkaen Lapin sotilassoittokunta Rovaniemeltä.
Onnittelen Kajaanin Mieslaulajia Kainuun sotilassoittokunnan puolesta ja toivotan 90-vuotiaalle Kajaanin mieskuorolle sävelpuhtaita ja ryhdikkäitä vuosikymmeniä!
Musiikkikapteeni Ari Tamminen
Kainuun sotilassoittokunta
9

Tervehdys Kajaanin lauluveljille!
Sotkamon Mieslaulajat onnittelevat ja toivottavat hyviä lauluhetkiä 90 vuotta täyttävälle Kajaanin
Mieslaulajille. Olemme saaneet tehdä mukavaa yhteistyötä useissa yhteisissä konserteissamme, jolle
saamme jatkoa vielä v. 2013, jolloin pidämme konsertit Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa.
Lauluveljeys kestävä aina uusi aamu kun sarastaa, kuten kuoromme Laulajan Sydän- laulussa mainitaan. Lauluveljeys on luonut pohjan hyvälle yhteistyölle, jonka kautta olemme saaneet kokea mahtavia nautinnollisia hetkiä, ja saaneet uutta voimaa elämäämme.
Sotkamon Mieslaulajat
Lauri Kemppainen
Puheenjohtaja

Tervehdys
Onnittelemme pian 90-vuotta täyttävää Kainuun vanhinta mieskuoroa. Meillä on ollut ilo olla mukana
monien vuosien aikana toteuttamassa yhteisiä suuria konserttitapahtumia. Yhteistyö on vahvistunut
Jarmo Kokkosen tultua kuorojemme johtajaksi. On ilo olla mukana toteuttamassa tulevia yhteiskonsertteja.
Toivotamme menestystä Kajaanin Mieslaulajille.
Kuhmon Mieslaulajat
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Kainuun asutuksen 350-vuotisjuhlassa 7.7.2002 Raatihuoneen torilla suihkulähteiden solistessa Kajaanin Mieslaulajat
juhlistivat tilaisuutta lauluillaan Harri Komulaisen johdolla.

Hollannin Keukenhofin kukkapuisto oli silmiä hivelevä.
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Kajaanin Mieslaulajat 1923-2013.
Kuorotoiminnan alkuvaiheita Kajaanissa
Kajaanin ensimmäisiä kuorotapahtumia lienee ollut ylioppilaiden laulukunta Tolfva:n käynti Kajaanissa
vuonna 1869. Laulukunta tuli Kuopiosta Kajaaniin ja jatkoi edelleen Ouluun. Se piti juhannuspäivän
jälkeisenä sunnuntaina laulajaiset Kajaanissa esittäen Bellmanin Fredmanin epistoloita, Kreutzerin
Paimenen sunnuntain ja kansanlauluja.
Kvartettilaulukaan ei ollut täällä vierasta 1800-luvulla. Historiatiedon mukaan vuonna 1872 eräissä
Kajaanissa järjestetyissä iltamissa esiintyi kvartetti, jossa lauloivat tuomari Emil Malm, kruununvouti
Fredrik Danielsson, piirilääkäri Petter Ervast ja ala-alkeiskoulun opettaja Victor Ferdinand Brotherus.
Vuonna 1900 perustetun Kajaanin Seminaarin oppilaskunnan keskuudessa kuorolaulutoiminta oli
erittäin vilkasta. Seminaarissa toimivat samaan aikaan suurkuoro. Sen ohella toimi lehtori Aarne Wegeliuksen perustama noin 25 jäseninen valiokuoro, joka vuodesta 1908 lähtien toimi nimellä Pikkukuoro. Niiden lisäksi oli luokka- ja hengellisiä kuoroja. Vuonna 1906 perustettu Lauluveikot -niminen
kuoro teki tunnetun musiikkimiehen lehtori Adolf Emil Taipaleen johdolla aikoinaan pitkiä laulukiertueita. Hänen johdollaan Seminaarin Sekakuoro osallistui vuonna 1926 Sortavalan laulujuhlille 120
laulajan voimin. Pikkukuoro muutti vuonna 1935 vietetyn Kalevalan 100-vuotisjuhlan johdosta nimensä
Kalevala-kuoroksi. Tämä kuoro jatkoi toimintaansa aina 1960-luvulle saakka.
Ensimmäisen pitkään toimineen kuoron perusti vuonna 1920 Kajaanin kauppa-apulaisyhdistys. Tästä
Kauppa-apulaisten Sekakuorosta tuli ensin Liikeapulaisyhdistyksen Sekakuoro ja sitten Kajaanin Sekakuoro, joka sittemmin toimi Kanerva-kuoro nimisenä jonkin aikaa. Vuonna 2000 kuoro piti vielä
80-vuotisjuhlakonsertin, mutta toiminta päättyi muutama vuosi sen jälkeen.

Mies-Laulajat syntyy
Voidaan katsoa, että ensimmäinen maailmansotakin on välillisesti vaikuttanut ensimmäisen Seminaarin
ulkopuolisen mieskuoron syntyyn Kajaanissa. Vuonna 1923 Versaillesin rauhansopimuksen solmimisen
jälkeen tilanne Saksassa oli erittäin vaikea. Se oli menettänyt laajoja alueita ja määrätty maksamaan
suuret sotakorvaukset. Mainittuna vuonna Saksan valuutta romahti kokonaan ja maassa vallitsi ennenkuulumaton puute ja hätä. Tämän puutteen lievittämiseksi koottiin eri maissa varoja. Pienessä Kajaanissakin eräät asianharrastajat olivat järjestäneet vuoden 1923 loppiaispäiväksi juhlan varojen keräämiseksi varattomien saksalaisten ylioppilaiden avustamista varten. Ohjelmaan haluttiin saada myös
mieskuorolaulua ja niin käännyttiin kanttori Eero Kortteen ja muiden mieslaulun harrastajien puoleen.
Yritys onnistui ja tällä tavoin saatiin tilapäisesti kokoon mieskuoro, joka esiintyi vielä samana keväänä
useissa muissakin tilaisuuksissa.
Niinpä sitten kauniina kevätiltana saman vuoden toukokuun 26. päivänä sama laulajajoukko kokoontui
illallisille Turistihotelliin laulajasiteitä vahvistamaan ja tulevaisuuden utukuvia unelmoimaan. Siellä
päätettiin jatkaa hyvin alkuun lähtenyttä kuorotoimintaa ja kuoron nimeksi sovittiin Mies-Laulajat.

Oma konserttitoiminta alkaa
Syksyllä 1923 kuoro aloitti säännölliset harjoitukset ja toiminta lähti hyvin käyntiin. Myöhemmin syksyllä sen oli jo rajoitettava esiintymisiään omaan lauluiltaan valmistautumisen vuoksi. Oli aika katkaista
kapalovyöt ja päästä tositoimiin.
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Vuoden 1924 maaliskuun 1. päivänä kuoro piti täydelle salille ensikonserttinsa, jota se itse vaatimattomasti kutsui lauluillaksi. Kainuun Sanomien musiikkiarvostelija nimesi lauluillan isoin kirjaimin konsertiksi ja piti erikoisena sitä, että kajaanilaiset yllätti kuoro, joka oli noussut sen omasta keskuudesta.
Arvostelijan mukaan kajaanilaiset ottivat 23-jäsenisen kuoron esitykset vastaan erittäin suopeasti ja
kuoro joutui laulamaan ohjelmistonsa lähes kahteen kertaan. Arvostelija löysi esityksestä myös sellaista, mikä kaipasi parantamista: Sanokaamme kuitenkin suoraan, ettei ohjelman alkupuoli ollut
yhteislauluun nähden aivan täsmällistä. Siinä kaipasi jotain ehyempää esityksen yhteissointia.
Seuraava konsertti annettiin saman vuoden joulukuun 12. päivänä kaupungintalolla. Kajaani-lehden
mukaan 9-numeroista ohjelmaa, jonka yhtenä osana oli Södermanin valtava Talonpoikaishäät, kuunteli salintäyteinen yleisö mieltymyksellä ja täysin antaen tunnustuksen uutteralle kuorolle, jonka esitykset alkavat olla yhä enemmän puhdasta taidetta. Kuukautta myöhemmin kuoro uskaltautui jo
oman maakuntansa ulkopuolelle ja antoi konsertin Iisalmessa. Savo-lehti arvioi myönteisessä mielessä
kuoron laulua ja totesi, että laulu Virta venhettä vie laulettiin mielenkiintoisesti.

Hallinto viralliseksi
Maaliskuun 16. päivänä 1924 pidettiin ensimmäinen epävirallinen kokous, jonka päätöksen perusteella
kuoron ensimmäinen vuosikokous pidettiin seuraavan syyskuun 27. päivänä. Maaliskuun kokouksesta
ei ole säilynyt pöytäkirjaa, mutta silloin ilmeisesti valittiin kuoron puheenjohtajaksi Albert Isotalo ja
sihteeriksi Eemeli E. Nordlund. Syyskuun kokouksessa kuorolle valittiin johtokunta ja toimihenkilöt
sekä nimettiin nelijäseninen toimikunta laatimaan kuorolle säännöt. Sääntötoimikuntaan kuuluivat
tohtori Albert Isotalo, kanttori Eero Korte, yliopettaja Juho Horsti ja raatimies Eemili E. Nordlund.
Toimikunnan valmistaman sääntöehdotuksen mukaiset Mies-Laulajien säännöt hyväksyttiin seuraavassa
vuosikokouksessa 16.10.1925.
Kuoro toimi aluksi rekisteröimättömänä yhdistyksenä usean vuoden ajan. Kuitenkin 1.10.1929 Kajaanin
Puutavaraosakeyhtiön virkailijaklubilla pidetty kuoron kokous piti yhdistyksen rekisteröintiä jo tarpeel-
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lisena ja päätti tehdä sitä koskevan esityksen. Kuoron säännöt tarkistettiin ja nimeksi hyväksyttiin
aikaisemman mukaisesti Mies-Laulajat. Kuoron tarkoituksena oli edistää mieskuorolaulun harrastusta
paikkakunnalla. Kuoron säännöt vahvistettiin ja se merkittiin yhdistysrekisteriin 18.10.1929. Silloiseen
hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana tohtori Albert Isotalo, varapuheenjohtajana vuoromestari
Einari Wahlström, sihteerinä toimitusjohtaja Vilho Räihä, taloudenhoitajana prokuristi Eino Räisänen,
klubimestarina johtaja Risto Linna, laulunjohtajana Eero Korte ja varalaulunjohtajana yliopettaja Juho
Horsti.

Kuoron tunnukset
Kun ensimmäinen vuosi oli laulettu, niin kuoro keväällä 1924 päätti ryhtyä toimiin oman rintamerkin
saamiseksi. Merkin läpimitaksi määrättiin 24 mm ja siinä tuli selkeästi esiintyä kirjaimet M ja L. Kuoron
johto pyysi kirjeitse merkkiluonnoksia nimetyiltä henkilöiltä. Merkkiehdotuksia saatiin runsaasti ja
niistä teknikko Tauno Pölläsen luonnos parhaiten täytti esitetyt vaatimukset. Siinä M-kirjain muodosti
lyyran sivut ja keskelle sijoitettu L-kirjain yhdessä ääniraudan kanssa lyyran kielet. Kuoron 27.9.1924
pidetty vuosikokous hyväksyi Pölläsen ehdotuksen kuoron merkiksi. Alkuaikoina merkit valmistettiin
kullasta. Jäsen sai lunastaa merkin yhden toimintavuoden jälkeen.
Kahdeksan vuotta myöhemmin kuoro päätti ottaa käyttöön kuoromerkin, joka olisi samalla 10-vuotisja kunniamerkki. Luonnoskilpailun voitti Lea Isotalo. Hänen ehdotuksensa mukaan 10-vuotis- ja kunniamerkkinä oli kuoron jäsenmerkki, johon oli liitetty hopeinen seppeleköynnös. Vuonna 1937 tämä
yhdistelmämerkki muutettiin 10-vuotismerkiksi. Uudeksi kunniamerkiksi hyväksyttiin arkkitehti Eino
Pitkäsen suunnittelema merkki, joka sisälsi kuoron lipussa olevia aiheita. Ensimmäinen kunniamerkki luovutettiin vuoden 1933 loppiaisjuhlassa pormestari Fredrik Hyökylle, jolloin hänet samalla kutsuttiin kuoron kunniajäseneksi. Uuden kunniamerkin valmistumisen jälkeen hänelle luovutettiin uusi
merkki. Seuraavina kunniamerkin saajina ovat olleet Mooses Liukko, Albert Isotalo ja Eero Korte.

Lippusemme kohouupi
Oman lipun hankkimisen kuorolle teki ajankohtaiseksi vuonna 1938 vietettävä 15-vuotisjuhla. Ajatus
kuoron lipusta virisi kuoron vanhimpien jäsenten puolisoiden keskuudessa. Niinpä kuorolaisten ja
kannattajajäsenten naiset kokoontuivat 7.12.1937 Raatihuoneelle päättämään hankkeen toteuttamisesta. Käsityön Ystäviltä Helsingistä oli saatu kolme lippuehdotusta, joista he yksimielisesti hyväksyivät
yhä käytössä olevan lipun mukaisen ehdotuksen. Asiaa eteenpäin viemään valittiin 7-jäseninen naistoimikunta. Lippu hankittiin Käsityön ystäviltä ja 2-osaisen tanko Osakeyhtiö Ornolta.
Lipun juhlallinen naulaustilaisuus pidettiin loppiaisaattona 1938 kuoron kunniajäsenen Fredrik Hyökyn
kodissa, jossa hänen lisäkseen olivat läsnä naistoimikunnan jäsenet sekä kuorossa vielä mukana olleet
kahdeksan perustajajäsentä, kuoron kaikki laulunjohtajat ja puheenjohtajat sekä historioitsija. Naulat
lyötiin seuraavassa järjestyksessä: Hanni Hyöky, Albert Isotalo, Aili Nordlund, Eero Korte, Juho Horsti,
Enne Räisänen, Eemili E. Nordlund, Eino Räisänen, Tyyni Korte, Onni Piipponen, Mooses Liukko, Elvi
Kannas, Vilho Räihä, Antti Mehtonen, Inger Pajari, Yrjö Hirvensalo, Jalmari Kannas, Aino Hirvensalo,
Veikko Pajari, Mauno Salminen ja Fredrik Hyöky. Sitten kuoron puheenjohtaja Yrjö Hirvensalo puhui
ja lopetti lyhyen puheensa Mies-Laulajien puolesta ja nimissä antamaansa lupaukseen, että kuoro
tulee perinteilleen uskollisena, voimiensa mukaan seuraamaan tätä kaunista, velvoittavin tunnuksin
varustettua lippua saavuttamattomissa olevia ihanteita kohti pyrkiessään.
Lippu luovutettiin kuorolle 15-vuotisjuhlakonsertin yhteydessä kaupungintalolla 8.1.1938. Lipputoimikunnan jäsen Aino Hirvensalo kuvaili luovutuspuheessaan lippua seuraavasti:  Sen pohjalle on hopeajuovana kuvattu kotikaupunkimme virta. Virratkoon sen mukana mieliinne sitä kotiseutumme rakkautta,
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joka luo lauluun syvyyttä ja miehekästä voimaa. Kuuset, jotka humisten seisovat äärellä, tarkoittavat
ikimetsiämme, koko kallista Kainuutamme. Humiskoot ne säveliinne tunteen lämpöä, laajuutta, kohottavaa intomieltä. Tuttu kuoromerkkinne keskellä ilmentää niitä perinteitä, joita kuluneiden vuosien
aikana olette itsellenne luoneet ja kehottaa niitä edelleen kunniassa pitämään. Pohjan sininen, korkeuksiin viittaava väri julistaa, että laulunlahja on ylhäältä kotoisin ja että sinne päin, ylös maasta,
sävelet taas pyrkikööt.

Konsertti- ja muu toiminta 1920 ja 1930 luvuilla
Kuoron harjoitus- ja lauluinto pysyi ensimmäiset viisi vuotta varsin hyvänä. Kuoro harjoitteli talvikautena
kaksi kertaa viikossa ja piti Eero Kortteen johdolla konsertit syksyisin ja keväisin. Kuoro antoi ensimmäisenä 15-vuotiskautenaan yhteensä 30 konserttia. Niistä 17 pidettiin Kajaanissa ja loput 13 muilla
paikkakunnilla. Aikaisemmin mainitun Iisalmen konsertin lisäksi kuoro uskaltautui 11.2.1928 pitämään
konsertin Kuopion kaupungintalossa. Paikallisena järjestelyavustajana oli Kuopion Suojeluskunnan
Laulajat. Hyvän etukäteistiedotuksen ansiosta sali oli viimeistä istumapaikkaa myöten täynnä, kun
kuoro asteli lavalle. Helsingin Sanomien toimittajan mukaan: Silmät tapilla seurasi yleisö tämän jäyhän, maatiaisesti puetun miesjoukon astumista lavalle. Korvat höröllään odotti se sitten, mitä tällä
kaukaisella Kuopion takaisella miesjoukolla on laulannollisesti sanottavaa . Savo-lehden arvostelussa
todettiin, että konsertti oli miellyttävä tilaisuus, jossa sai kuulla raikasta mieskuorolaulua ja että laulajissa oli paljon todellista laulunhalua. Arvostelussa puututtiin myös kuoron tiettyihin puutteellisuuksiin,
mutta pääosin konsertti näyttää olleen arvostelijallekin myönteinen kokemus. Kuoronjohtaja sai erikoisen kiitoksen uhrautuvasta ja tuloksellisesta työstään.
Muina Kajaanin ulkopuolisina paikkakuntina olivat Oulu, Iisalmi uudelleen, Sotkamo, Hyrynsalmi,Suomussalmi ja Kuhmo. Kajaanin konserteista mainittakoon tärkeimpinä 14.1.1928 pidetty 5-vuotis-konsertti, 7.1.1933 pidetty 10-vuotiskonsertti ja 8.1.1938 pidetty 15-vuotiskonsertti.
Kuoron viisi ensimmäistä vuotta olivat vireän toiminnan aikaa, mutta sitten seurasi laskukausi. Eräässä
1920-luvun lopulla laaditussa vuosikertomuksessa todetaan: näyttää siltä, että lasta on lapsena rääkätty liikaa, koska se rupee sairastamaan yleistä heikkoutta ja haluttomuutta. Lauluvuoden 192829 kuoro oli täydellisessä lepotilassa. Vielä seuraavinakin lauluvuosina lauluinto oli kateissa ja vasta
1930-luvun puolivälissä uutta lauluenergiaa taas löytyi, vaikkakin puheenjohtaja vielä 1936 joutui
muistuttamaan, etteivät Kallen- ja Annin-päivät saa olla esteenä harjoituksiin saapumiselle.

Lauluohjelmistoa 1920-1930 -luvuilla
Kuoron 15-vuotishistoriikin mukaan lauluohjelmistoon on kuulunut noin 140 konserteissa ja muissa
tilaisuuksissa esitettyä laulua. Kun tähän lisätään kymmenkunta sitsilaulua, niin kuoron laulujen lukumäärä nousee noin puoleentoistasataan. Ohjelmistoon on kuulunut tavanomaisten mieskuorolaulujen
ohella runsaasti hengellisiä sävelmiä, hautauslauluja, joulu- ja uudenvuoden sävelmiä, vappulauluja,
hymnejä, marsseja ja isänmaallisia sävelmiä. Edellä mainittuja pitemmistä teoksista mainittakoon
säestyksellisinä esitetyt Södermanin Talonpoikaishäät, Genetzin Karjala, Griegin Maansiinne, Haapalaisen kantaatti Oi Kaanaanmaa, Straussin Tonava kaunoinen, ja Madetojan Mies mieheltä. Kuoro
osallistui myös Sibeliuksen Vapautetun kuningattaren esitykseen Kajaanin Seminaarin vihkiäisjuhlassa
1931 Martti Kelan johdolla.
Ohjelmiston laulujen säveltäjistä 35 oli suomalaisia ja 30 ulkomaisia. Kotimaisista säveltäjistä oli suosituin Selim Palmgren ja seuraavina Armas Järnefelt ja Toivo Kuula. Eniten laulettu sävellys oli Toivo
Kuulan Virta venhettä vie, jota oli esitetty kymmenessä konsertissa Kajaanissa ja kaikilla vierailupaikkakunnilla, useissa juhlissa ja ennen kaikkea vaikuttavana kuoron vainajien muistolauluna. Sen jälkeen
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ovat suosituimpia olleet iskevät isänmaalliset laulut kuten Genetzin Herää Suomi ja Terve Suomeni
maa, Kuulan Nuijamiesten marssi ja Paciuksen Porilaisten marssi sekä näiden jälkeen humoristiset
kansanelämää kuvaavat sävelmät kuten Södermanin Talonpoikaishäät, useat Törnuddin Kanteletaraiheiset laulut ja kansanlaulujen kuorosovitukset.

Toiminta sota-aikana
Syyskuussa vuonna 1939 kuoro kokoontui tavanomaisin menoin vuosikokoukseensa. Silloin ei ollut
vielä aavistusta siitä, että Suomikin voisi joutua sotaan Keski-Euroopassa syttyneen sodan vuoksi. Lokakuussa pidetty harjoituskerta jäi kuitenkin sillä erää viimeiseksi. Toimintaa yritettiin silloinkin jollain
lailla pitää yllä. Kun ylimääräisten kertausharjoitusten järjestelyt oli saatu tehtyä, niin majapaikoissaan
olevia sotilaita viihdytettiin laululla ja muulla ohjelmalla. Seminaarin kuorojen ja muiden laulunharrastajien kanssa muodostettiin ns. Sotakuoro, joka aikanaan ehti esiintyä muutaman kerran. Maksullisilla
tilaisuuksilla kuoro keräsi varoja ahdinkoon joutuneiden reserviläisten perheiden auttamiseksi. Kuoro
koetti tukea maanpuolustustakin merkitsemällä 1000 markan maanpuolustuslainan.
Vaikka kuoron kantajoukko oli jo asekelpoisuuden ohittaneita miehiä, niin olosuhteista johtuen säännöllisiä harjoituksia ei voitu ajatellakaan. Vain tiedossa olevia esiintymisiä varten pidettiin harjoitukset.
Kuoro esiintyi pääasiassa vain sankarihautajaisissa ja kävi laulutervehdyksillä sairaaloissa. Toiminta
ei sota-aikanakaan päässyt kokonaan loppumaan, vaikka laulukelpoisen kokoonpanon aikaansaamisessa
olikin vaikeuksia.
Vuoden 1943 loppiaisena kuoro suunnitteli pitää 20-vuotisjuhlakonsertin, mutta olosuhteiden
vaikeuden ja laulajien puutteen vuoksi konsertista oli pakko luopua. Kuoro kokoontui kuitenkin
loppiaisaaton iltana keskinäiseen illanviettoon Hotelli Maakunnan ravintolaan. Läsnä oli 31 laulumiestä
ja Kainuun Sanomien kertoman mukaan reippaan laulajamielen elähdyttämässä tilaisuudessa oli
runsas ja kiintoisa ohjelma. Puheenjohtaja Olli Virkkunen päätti puheensa sanoihin: Eläköön 20vuotias Kajaanin Mies-Laulajat kuoro! Säilyköön vastaisuudessakin reipas ja lannistumaton laulajamieli sen jäsenissä. Eläköön!
Kuoro päätti 20.10.1944 pitämässään kokouksessa ottaa kuoron kummilapseksi 3-vuotiaan Jouko
Antero Vepsäläisen, jonka isä oli kaatunut sodassa. Avustussummaksi määrättiin 300 markkaa kuukaudessa. Summa oli vaatimaton, mutta kummit korottivat sitä huomattavasti keskuudessaan suorittamillaan keräyksillä.
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Paluu rauhan aikaan ja 1940-luku
Rauhan tultua toiminta piristyi huomattavasti. Laulajien lukumäärä lisääntyi melko nopeasti niin, että
vuonna 1945 laulajia oli jo 53. Vaikka laulajia oli riittävästi, niin vaikeutena oli silloinkin harjoituksissa
käynnin epäsäännöllisyys. Se jos mikä vaikeutti huomattavasti kuoron yhteissoinnin löytymistä.
Vuonna 1946 kuoro liittyi mieskuorojen yhteiselimeksi perustettuun Mieskuoroliittoon. Kun Mieskuoroliitto sai laulajamerkkisääntönsä valmiiksi, niin Mies-Laulajat ryhtyivät ponnella harjoittelemaan
merkkivaatimuksiin kuuluvia lauluja. Toukokuun 24. päivänä 1949 pidetyn ensimmäisen koelaulutilaisuuden perusteella peräti 14 laulajaa läpäisi kokeen ja sai Mieskuoroliiton perusmerkin eli kukkomerkin.
Kun kuoron 25-vuotijuhlat olivat lähestymässä, niin kuorolaiset päättivät keväällä 1947 parantaa kaupunkikuvaa tapahtuman kunniaksi ja he istuttivat kauppatorin rantaan 12 koivua. Kun idean isänä
ollut kaupungin puutarhuri, virkeä laulumies Pentti Lokonen pian sen jälkeen muutti pois paikkakunnalta,
niin koivut kuitenkin menehtyivät hoidon puutteeseen.
Juhlakonsertti pidettiin seuraavan vuoden alussa loppiaisen aattoiltana seminaarin juhlasalissa.
Kainuun Sanomien mukaan  Eero Korte johti kuoroaan kuin mies, joka tuntee `pappenheimerinsä`.
Lämpimät suosionosoitukset ja useat kukkalähetykset olivat osoituksena siitä myötätunnosta, jota
yleisö tunsi kuoroa kohtaan.

Toimintaa 1950 luvulla
Vuosina 1949 ja 1950 pidettiin kevätkonsertit, mutta sitten tuli konsertteihin neljän vuoden pituinen
tauko. Joka vuosi kuitenkin järjestettiin loppiaisjuhla sekä 1940-luvun loppuvuosista lähtien järjestetyt
vappumatinea ja serenadi-ilta. Lisäksi kuoro esiintyi jatkuvasti toisten järjestämissä juhlissa ja muissa
tilaisuuksissa.

Kuoron 30-vuotisjuhlakonsertti
Myönteiset arvostelut saanut 30-vuotisjuhlakonsertti pidettiin 28.3.1953. Kuoroa johti tuolloin Eero
Kortetta vuodesta 1951 laulunjohtajana seurannut seminaarin musiikin lehtori Eero Sipilä. Tunnettu
musiikkimies Aapo Similä arvosteli Kalevassa konserttia seuraavasti: Harvoin, tuskin koskaan, olen
kuullut näin pienen mieskuoron  25 laulajaa  suorittavan niin tarkasti ja huolellisesti valmistettua
ohjelmaa. Kuoron kokoonpano oli omalaatuinen: ensi tenorissa oli vain neljä laulajaa, toisessa bassossa
yksitoista, siis melkein kolminkertainen vahvuus. Tämäkään seikka ei häirinnyt esitysten ensiluokkaisuutta, taisipa olla pikemminkin eduksi. Taitava johtaja, seminaarin musiikin lehtori Eero Sipilä, saattoi
laulattaa joukkoaan kuin kamarikuoroa.
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Vuonna 1954 Mies-Laulajat ja Kajaanin Naiskuoro sopivat yhteisestä konsertista. Eero Sipilän johdolla
kuorot antoivat hyvin onnistuneen hengellisen musiikin konsertin, jonka pääteoksena oli J.S.Bachin
5-ääninen motetti Jeesu aarteheni. Yhteistoimintaa oli tarkoitus jatkaa edelleen, mutta Naiskuoron
laulajakato keskeytti yhteistyön. Seuraavan oman konsertin Mies-Laulajat antoi vasta vuonna 1957
ja sitä seuraavana vuonna 1958 pidettiin kuoron 35-vuotisjuhlakonsertti. Kumpikin konsertti sai hyvät arvostelut ja erityisesti Eero Sipilä sai kiitosta kuoron taitavasta harjoittamisesta ja johtamisesta.
Juhlakonsertin ohjelma käytiin esittämässä myös Sotkamossa.
35-vuotisjuhlakonsertissa sai ensi esityksensä Kajaanin seminaarissa opiskelleen Ahti Sonnisen säveltämä ja R.R.Ryynäsen sanoittama Mies-Laulajien uusi kunniamarssi Laulajan tie.
Vuonna 1958 kuoro päätti hankkia pienoislipun eli standaarin, jota voitaisiin tarvittaessa käyttää vieraslahjana. Samana vuonna Mies-Laulajista valittu kvartetti esiintyi itsenäisyyspäivän iltana presidentin
linnassa osana pohjoispohjalaisista koottua kuoroa. Seuraavana päivänä sama kuoro esiintyi Ostrobotnialla pohjoisen Suomen kulttuuripäivillä.

Toimintaa 1960 - ja 1970-luvuilla
Pauli Kukko laulunjohtajaksi 1961
Kolmen vuoden tauon jälkeen kuoro piti keväällä 1961 konsertit Kajaanissa, Sotkamossa ja Iisalmessa
uuden laulunjohtajan opettaja Pauli Kukon johdolla. Kainuun sanomat arvioi konsertin kohtalaisen
hyväksi, mutta sen sijaan Kajaani-lehden arvostelija ei nähnyt siinä mitään hyvää. Tämän vuoksi Kajaani-lehden arvostelu sai samassa lehdessä pari päivää myöhemmin jyrkän tuomion, jonka langetti
joukko Mies-Laulajien ystäviä. Iisalmen konsertista kuoro sai kaikkein myönteisimmän arvion, missä
todettiin kuoron selvinneen tehtävästään kiitettävästi. Saman vuoden marraskuussa Kajaanissa järjestettiin taidepäivät, joilla Mies-Laulajat antoi lyhyehkön konsertin.
Kuoron 40-vuosisjuhlakonsertti
Joulukuussa 1962 kuoro antoi 40-vuotisjuhlakonsertin. Kainuun sanomien arvostelussa todettiin, että
kuoron vanhat parrat olivat poistuneet ja uudet kasvot tulleet tilalle. Kuoro oli uusiutunut, mutta laulu oli arvostelun mukaan vielä pääsääntöisesti raskasmielistä. Kuoro kävi esittämässä saman ohjelman
myös Hyrynsalmella ja Suomussalmella. Hyrynsalmella oli vain vähän kuulijoita, mutta Suomussalmella
ilahduttavan runsaasti eli noin 150 henkeä. Kuoron edellisestä vierailusta näillä paikkakunnilla oli kulunut peräti 25 vuotta.
Vuonna 1962 kuoro oli perustanut erityisen ansiomerkin jaettavaksi erityisesti ansioituneille laulajille
ja toimihenkilöille. Samana vuonna valmistui arkkitehti Esko Laitisen suunnittelema kuoron pienoislippu
eli standaari, jonka hankinta oli ollut vireillä vuodesta 1958 lähtien. Ensimmäiset ansiomerkit ja standaarit luovutettiin kuoron 40-vuotisjuhlassa loppiaisaattona 1963.
Mies-Laulajat pääsi keväällä 1964 esiintymään vasta vähän aikaisemmin näkyvyysalueensa Kajaaniin
ulottaneeseen televisioon. Ajanvieteohjelman nimenä oli Kainuun kaikuja Kajaanista. Siinä esiintyi
kuoron ja sen kvartetin lisäksi Kainuun musiikin ja sanankäytön taitajia. Ohjelman juontajana toimi
kuoron 2.basso Torsten Blumenthal.
Ilmo Haario laulunjohtajaksi 1963
Syksyllä 1963 kuoron uudeksi laulunjohtajaksi tuli diplomilaulaja/majuri Ilmo Haario. Hänen johdollaan
kuoro ryhtyi harjoittelemaan hengellistä ohjelmistoa myöhemmin pidettävää kirkkokonserttia varten.
Ohjelmiston harjoittaminen kesti puolitoista vuotta, mutta niinpä sitten maaliskuussa 1965 pidetty
konsertti olikin nähdyn vaivan arvoinen. Arvostelu oli kaikilta osiltaan erittäin myönteistä ja se kehotti
kuoroa jatkamaan sen perinteistä rikkaalla tiellä nyt aloitettua uusien urien aukaisemista. Saman
vuoden marraskuun viimeisenä päivänä Mies-Laulajat esitti yhdessä varuskuntasoittokunnan kanssa
säveltaiteen viikon avauksessa Sibeliuksen Vapautetun kuningattaren ja Finlandian.
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Mauri Katavisto laulunjohtajaksi 1967
Marraskuun lopulla 1967 Ilmo Haario jätti laulunjohtajan tehtävät toiselle paikkakunnalle siirtymisensä
vuoksi. Uudeksi laulunjohtajaksi valittiin 4.12.1967 varalaulunjohtajana pitkään toiminut innokas laulumies rehtori Mauri Katavisto. Laulunjohtajan vaihdoksen vuoksi 45-vuotisjuhlakonsertti jäi kuitenkin
pitämättä. Kuoro suunnitteli tehdä sen sijaan ensimmäisen ulkomaan konserttimatkansa Kajaanin
ruotsalaiseen ystävyyskaupunkiin Östersundiin. Sinne lähetettyyn kirjeeseen ei kuitenkaan saatu vastausta ja matka jäi tekemättä.
Näinä vuosina kuoron laulajamäärä kasvoi niin, että kirjavahvuus oli enimmillään 58 laulajaa. MiesLaulajat piti Kajaanissa kaksi konserttia, joilla oli hyvä yleisömenestys. Kuoro teki yhteistyötä myös
Hyrynsalmen, Suomussalmen ja Kuhmon Mieskuorojen kanssa. Yhteistyön tuloksena pidettiin yhteiset
konsertit Hyrynsalmella, Ämmänsaaressa, Kuhmossa ja Kajaanissa. Yleisömenestys oli varsin hyvä
kaikilla paikkakunnilla ja myös arvostelu suopeaa. Lisäksi Mies-Laulajat kävi konsertoimassa Otanmäessä.
Kuoron 50-vuotisjuhlakonsertti
Lähestyvää 50-vuotisjuhlakonserttia varten kuoro otti harjoiteltavakseen jo 1920-luvun alkupuolella
kuoron ohjelmistossa olleen Södermanin Talonpoikaishäät, Bartokin Neljä unkarilaista kansanlaulua
ja Wagnerin Pyhiinvaeltajien kuoron, joten vaikeusaste oli riittävän korkea. Helmikuussa 1973 pidetyssä
juhlakonsertissa frakkipukuinen kuoro esitti työnsä tulokset salin täyteiselle yleisölle. Edellä mainitut
teokset eivät saaneet arvostelijoita täysin lämpenemään, mutta sen sijaan Madetojan Suvi-illan vieno
tuuli ja Eero Sipilän sovittama Bachin Piippulaulu onnistuivat erinomaisesti. Kokonaisuutena kuoron
katsottiin selvinneen hyvin haasteestaan.
Juhlakonserttia seuranneina vuosina kuoron toiminta jostakin syystä jumiutui rutiinitoimintaan. Tästä
huolimatta onnistuttiin uudestaan saamaan yhteistyötä muiden Kainuun kuorojen kanssa ja yhteisiä
kirkkokonsertteja pidettiin Kajaanissa, Hyrynsalmella ja Suomussalmella.

Laulajat ym. vasemmalta oikealle: Eturivi: säestäjä Ossi Säily, Pentti Weckman, Pentti Kokkonen, Eero Härkönen, Pekka
Valtanen, Esko Seppänen, laulunjohtaja Mauri Katavisto, Jukka Valtanen, Matti Kilpeläinen, Raimo Mykkänen, Armas Tapanainen, Martti Nuortio ja Tarmo Lehtinen.
2. rivi: Seppo Rimpiläinen, Jaakko Sipola, Osmo Rissanen, Urpo Saari, Pentti Hietala, Seppo Korhonen, Keijo Erä, Oskar
Rummukainen, Veikko Liimatainen, Matti Parviainen ja Vilho Toivanen.
3.rivi: Erkki Sonny, Toivo Korhonen, Alpo Laari, Raimo Kaskineva, Erkki Heiskanen, Eero Haataja, Erkki Suihko, Rainer Pohjanmeri, Eino Lehmussaari, Niilo Tolppanen ja Pekka Lanamäki.
Takarivi: Matti Kemppainen, Leo Juntura, Jyrki Moilanen, Jouni Malmivaara, Torsten Blumenthal, Rolf Westerlund, Paavo
Blomqvist, Pentti Heiskanen, Juha Pentikäinen, Veikko Aitoaho, Heikki Leppänen ja Tauno Tolppanen.
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Rauno Keltanen laulunjohtajaksi 1976
Diplomilaulaja Rauno Keltasen tultua valituksi uudeksi laulunjohtajaksi vuoden 1976 vuosikokouksessa
alkoi kuoron toiminnassa muutosten aika. Ohjelmistoa muutettiin rajusti ja soinnin puhtauteen ja
harjoitusaktiivisuuteen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Mukaan tulivat verraten vaikeat
oopperakuorot. Kuoron laulajamäärä kasvoi huomattavasti ja oli enimmillään 80 laulajaa.

Rauno Keltasen harjoittamana kuoro antoi ensimmäisen konserttinsa huhtikuussa 1977. Kainuun
Sanomien arvostelija totesi uuden laulunjohtajan saaneen kuoron soinnin parantumaan ja varsinkin
oopperakuorot saivat myönteisen arvioinnin.
Nuottipukki ja joulukauden avaustempaus
Kuoron talouden parantamiseksi tehtiin oma musiikkilehti Nuottipukki, joka julkaistiin ensi kerran
26.11.1977. Siihen kerättiin liikkeiltä ilmoituksia ja laadittiin etupäässä musiikkiaiheisia kirjoituksia.
Samalla toteutettiin joulukauden avaustempaus, jossa tonttukulkue joulupukin johdolla kulki Kauppatorilta lähtien halki kaupungin Raatihuoneentorille kantaen liikkeiden maksullisia mainoksia. Raatihuoneentorilla kuoro lauloi joululauluja, joulupukki muorineen toi Korvatunturin terveisiä ja kuorotontut
jakoivat lapsille makeisia. Näillä toimenpiteillä kuoron talous parani niin paljon, että kuoro saattoi
tosissaan ryhtyä suunnittelemaan ensimmäistä ulkomaan konserttimatkaa.

20

Konserttimatka Länsi-Saksaan
Kuoro aloitti välittömästi konserttimatkaa koskevat selvitykset. Vaihtoehtoina olivat aluksi Kajaanin
kummikaupunkina Neuvostoliitossa oleva Donin Rostov, Unkari tai mahdollisesti Puola. Lisäselvitysten
jälkeen konserttimatka päätettiin tehdä Kajaanin kaupungin ystävyysalueelle Schwalm-Ederin piirikuntaan Länsi-Saksassa. Rauno Keltanen harjoitti kuorolle vaativan ohjelmiston, joka sisälsi muun muassa
neljä oopperakuoroa, viisi Schubertin laulua saksaksi, viisi eestiläistä laulua, kuusi Sibeliuksen laulua
sekä kahdeksan muiden suomalaisten säveltäjien laulua ja kansanlaulun sovitusta. Pukuasiakin saatiin
kuntoon, kun kuorolaiset hankkivat yhtenäisen esiintymisasun: musta takki, harmaat housut, valkea
paita ja taskuliina, viininpunainen solmuke sekä mustat sukat ja kengät.
Ennen Länsi-Saksaan lähtöä kuoro antoi heikohkot arvostelut saaneen lähtökonsertin Kajaanissa.
Matkaan lähdettiin linja-autolla kesäkuussa 1978 ja mukana oli Kajaanin kaupungin edustajina Vilho
Toivanen ja Onni Ahonpää. Kuoroa seurasi säestäjänä pianisti Rauno Jussila. Schwalm-Ederin piirin
alueella kuoro antoi useita konsertteja, jotka saivat paikallisissa lehdissä varsin hyvät arvostelut.
Lauluvuoden 1978-79 toiminnan painopisteenä oli ohjelmiston harjoittaminen äänilevyn valmistamista
sekä uutta Länsi-Saksaan ja Unkariin suuntautuvaa konserttimatkaa varten. Nuottipukki-lehti ilmestyi
jälleen joulukauden avauksen merkeissä ja edelliseen tapaan toteutettiin myös joulukatutempaus.
Kajaanissa ei järjestetty konsertteja mutta sen sijaan tammikuussa 1979 pidettiin konsertit Ämmänsaaressa ja Kuhmossa.
Oskari Kosola laulunjohtajaksi 1979
Kesällä 1979 Rauno Keltanen jätti laulunjohtajan tehtävät ja syyskokous valitsi uudeksi laulunjohtajaksi
insinööri Oskari Kosolan. Idearikas ja räiskyvä laulunjohtaja Rauno Keltanen vaihtui rauhalliseen, mutta hyvää sointia ja tarkkaa laulua vaativaan johtajaan.

Toimintaa 1980 -luvuilla
1980-luku alkoi kuoroyhteistyön merkeissä. Kevättalvella 1980 kuoro esiintyi yhdessä Kianta-kuoron
ja varuskuntasoittokunnan kanssa Talvisodan päättymisen 40-vuotisjuhlassa Ämmänsaaressa ja piti
siellä samana päivänä suomalaisten kuorolaulujen konsertin yhdessä Suomussalmen kirkkokuoron
ja Kianta-kuoron kanssa. Hieman myöhemmin kuoro konsertoi Kajaanissa yhdessä Linnan lukion kuoron ja varuskuntasoittokunnan kanssa sotainvalidien hyväksi järjestetyssä tilaisuudessa. Toimintakertomuksessa todettiin, että saadut arvostelut olivat myönteisiä.
Toinen konserttimatka Länsi-Saksaan
Matkakuume iski kuoroon jälleen syksyllä 1980 ja kuoro lähti lokakuussa uudelleen konsertoimaan
Länsi-Saksan Schwalm-Ederin piirikuntaan. Lähtökonsertti Kajaanissa sai rohkaisevat arvostelut. Saksassa kuoro antoi neljä konserttia ja sai kiittävät arvostelut. Melko pian Länsi-Saksan matkan jälkeen
kuoro matkusti Ouluun, jossa se osallistui Sulasol-päivän äänenmuodostusharjoituksiin ja suurkuoron
esiintymisiin. Lisäksi kuoro antoi Oulun lyseon juhlasalissa konsertin yhdessä Kajaanin Sekakuoron
kanssa.
Huhtikuussa 1981 Mies-Laulajat osallistui Pohjois-Suomen kuorokilpailuun Oulussa ja saavutti kolmannen sijan mieskuorojen sarjassa. Kuukautta myöhemmin kuoro teki jälleen yhteistyötä Kajaanin Sekakuoron kanssa ja antoi Kajaanissa yhteiskonsertin.
Mauri Katavisto uudelleen laulunjohtajaksi 1981
Kahden lauluvuoden jälkeen Oskari Kosola jätti laulunjohtajan tehtävät ulkomaille siirtymisensä vuoksi. Kuoron johtoon tuli jälleen Mauri Katavisto. Lauluvuoden 1981-82 aikana ei järjestetty konsertteja.
Sen sijaan kuoro osallistui kuoropäiville Ämmänsaaressa, jossa oli kuorokoulutusta ja esiintymisiä.
Kesäkuussa kuoro matkusti Sulasolin valtakunnallisille laulu- ja soittojuhlille Lappeenrantaan. Siellä
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se osallistui kuorojen yhteisesiintymisiin ja juhlakulkueeseen. Keväällä 1982 peräti 10 laulajaa läpäisi
Mieskuoroliiton perusmerkkikokeen, mikä on toiseksi paras tulos yhtenä lauluvuotena kuoron toimintaaikana.
TeuvoVäisänen laulunjohtajaksi 1982

Mauri Kataviston toinen johtamiskausi kausi jäi yhden lauluvuoden pituiseksi, sillä syyskuussa 1982
kuoro valitsi uudeksi laulunjohtajaksi pitkään varalaulunjohtajana olleen opettaja Teuvo Väisäsen.
Kuorolla oli edessään työntäyteinen juhlavuosi, jota varten oli harjoiteltava vaativa konserttiohjelma.
Uutteralla työllä laulut saatiin esityskuntoon ja 20.2.1983 kuoro testasi taitoaan antamalla konsertin
Sotkamossa.
Kuoron 60-vuotisjuhlakonsertti
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60-vuotisjuhlakonsertti pidettiin 27.2.1983 Vuohengin lukion juhlasalissa, joka oli ääriään myöten
täynnä kuulijoita. Kuoro sai konsertista myönteiset arvostelut, vaikka influenssa vaivasi sekä laulua
johtanutta Teuvo Väisästä että osaa kuorolaisista. Kuukauden kuluttua kuoro kävi vielä konsertoimassa
Ristijärvellä.
Vuonna 1983 Mieskuoroliiton perusmerkkikokeen läpäisi kolme laulajaa ja kuoron historian ensimmäisen
taitomerkkikokeen läpäisi samoin kolme laulajaa. Lauluvuoden päätteeksi kuorolaiset puolisoineen
tekivät linja-autoretken Itävaltaan ja Länsi-Saksaan, jossa kuoro yhdessä paikallisen kirkkokuoron
kanssa antoi yhteiskonsertin Regnhausenin kirkossa.
Lauluvuoden 1983-84 toiminnasta voidaan mainita Mies-Laulajien kevättalvella 1984 järjestämät Kainuun kuoropäivät, toukokuussa pidetty kevätkonsertti ja kesäkuussa Vuolijoen kirkossa pidetty kirkkokonsertti. Kesä-heinäkuun vaihteessa kuoro osallistui Jyväskylässä järjestettyyn Suomen säveljuhlaan.
Mieskuoroliiton taitomerkin lauloi neljä laulajaa. Vuoden 1984-85 toimintaa sävytti Kalevalan 150vuotisjuhlavuosi. Ohjelmistoon otettiin Kalevala-aiheisia lauluja ja Kalevalan juhlavuoden konsertti
pidettiin maaliskuussa Kajaanissa. Kainuun rastiviikkoon liittyen kuoro antoi kesällä toisen konsertin
Puolangalla. Lisäksi kuoro toimi isäntänä, kun Eestin Akateeminen Mieskuoro konsertoi Kajaanissa
13.6.1985.
Tarmo Lehtinen laulunjohtajaksi 1985

Tarmo Lehtinen johti Kajaanin Mieslaulajia 3.9.1990 presidentti Urho Kekkosen muistomerkin paljastustilaisuudessa
kirkkopuistossa. Teoksen Suuri aika on suunnitellut Pekka Kauhanen.

Syksyllä 1985 oli jälleen edessä laulunjohtajan vaihdos. Teuvo Väisänen ilmoitti jättävänsä laulunjohtajan
tehtävät terveydellisistä syistä. Keski-iältään lähes 50-vuotiasta laulajajoukkoa ryhtyi johtamaan vasta
23-vuotias laulumies Tarmo Lehtinen, joka päätyökseen toimi varuskuntasoittokunnan huilunsoittajana.
Musiikkimiehenä hän sai melko pian kuoron laulamaan haluamallaan tavalla, joskin hän alkuaikoina
harjoituksissa usein katkaisi laulun sanoen, että täällä ei lauleta niin kuin kirkkokuorossa. Jo seuraavana
keväänä pidettiin hänen johdollaan kirkkokonsertti Kajaanissa ja Vuolijoella. Vuoden varsinaisena
tapahtumana voidaan pitää sitä, että kuoron 1.tenori Urpo Saari suoritti 8.6.1986 ensimmäisenä
Mies-Laulajana Mieskuoroliiton mestarimerkin.
Jo edellisenä lauluvuotena oli tutkittu mahdollisuuksia tehdä konserttimatka Unkariin ja sama asia
oli esillä lauluvuotena 1986-87, mutta ennakkotiedustelun perusteella todettiin halukkaita lähtijöitä
olevan niin vähän, ettei heistä olisi saanut kokoon tasapainoista kuoroa. Kuoro päättikin toistaiseksi
jättää ulkomaan matkan suunnittelun ja keskittyä laulamaan kotimaassa. Tosin kaupungille tehtiin
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esitys ystävyysmatkasta kummikaupunki Donin Rostoviin, mutta siitä ei sen jälkeen kuultu mitään
eikä asiaa myöskään perätty.

27.10.1980 lähdössä Kajaanin
kauppatorilta pakkasaamuna
Sulasolin päiville Ouluun.

Lauluvuoden 1986-87 aikana tehtiin kaksi laulumatkaa Ouluun, joista ensimmäinen syksyllä 1986
Sulasolin Oulun piirin 40-vuotisjuhlaan ja toinen kesäkuussa 1987 Sulasolin soitto- ja laulujuhlaan.
Viimeksi mainitussa kuoro osallistui yhteisesityksiin ja juhlakulkueeseen. Lauluvuoden aikana pidettiin
joulukonsertti yhdessä Väinämöisenkoulun lapsikuoron kanssa ja sitten toukokuussa viihdekonsertti
Kajaanin varuskuntasoittokunnan kanssa. Viimeksi mainittu konsertti onnistui erinomaisesti sekä
musiikillisesti että yleisömäärän suhteen.
Ensikonsertti uudessa Kaukametsän salissa
Syksyllä 1987 aloitettiin ponnella uuden ohjelmiston harjoitteleminen seuraavana keväänä pidettävää
konserttia varten. Viihteen tekemisestä luovuttiin toistaiseksi ja palattiin ns. vakavan mieskuoromusiikin
pariin. Uutta kuoromusiikkia edusti joensuulaisen Toivo Paalasen säveltämä pitkähkö teos Keväästä
kesään, johon kuului piano- ja hanurisäestys. Talven aikana pidettiin kolme laululeiriä ohjelman kypsyttämiseksi. Sitten huhtikuussa 1988 käytiin testaamassa ohjelma esittämällä se ensin Sotkamossa.
Vasta sen jälkeen uskaltauduttiin astumaan Kajaaniin vasta rakennetun Kaukametsän salin lavalle.
Outo sali, vaativa ohjelma ja salintäyteinen yleisö pitivät yllä jännitystä koko konsertin ajan. Tästä
huolimatta konsertti vietiin onnistuneesti läpi ja ennakkoon korkealta tuntunut Kaukametsän kynnys
tuli ylitettyä.
Konserttimatka USA:n Floridaan
Lauluvuoden 1988-89 tavoitteena oli tehdä konserttimatka Amerikkaan. jonne niin monet suomalaiset
olivat jo 1600-luvulta lähtien suunnanneet matkansa. Lokakuussa kuoro antoi ensin vanhustenviikolla
konsertin Kaukametsässä ja keskittyi sitten konserttimatkan ohjelmiston harjoittelemiseen. Talven
aikana valmistuivat esityskuntoon sekä maallisen musiikin että hengellisen musiikin ohjelmistot. Kuoro päätti ennen matkaan lähtöä uusia esiintymisasunsa ja musta-harmaa vaihtui valko-mustaan. Toukokuun lopulla pidettiin lähtökonsertti Kaukametsän salissa ja kesäkuun alussa kuoro lähti kahden
viikon konserttimatkalle Floridan Lake Worthiin. Konsertit pidettiin siellä asuville suomalaisille Turistiklubilla, Kenttähaalilla ja St.Andrewin luterilaisessa kirkossa. Lisäksi käytiin laulamassa suomalaisamerikkalaisessa lepokodissa ja virolaisen Jan Torpin 100-vuotisjuhlassa. Kuulijakunta oli hyvin vastaanottavaista ja kovasta helteestä huolimatta laulut onnistuivat erinomaisesti. Lake Worthista käsin tehtiin retkiä Miamiin, Key Westiin ja Bahama-saarille. Paluumatkalla käytiin Orlandossa tutustumassa
Disney Landiin ja pari päivää viivyttiin myös New Yorkissa pilvenpiirtäjiä katsellen.
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Amerikan vierailulla oli Floridan alueen Suomi-lehdissä juttua sivukaupalla.

Kuoro Kaukametsän opintopiiriksi
Syyslaulukauden 1989 alussa kuoro hyväksyttiin musiikin harrastepiiriksi Kaukametsän Opistoon.
Opisto maksoi laulunjohtajan palkan ja kuorolaiset puolestaan opiston jäsenmaksun. Samalla kuoro
sitoutui esiintymään korvauksetta opiston juhlissa. Kuoron harjoittelupaikkana oli edelleen Kajaanin
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lyseon auditorio ja kuoron muukin toiminta jatkui entiseen tapaan. Syksyllä 1993 kansalaisopiston
opiskelumaksut nousivat niin korkeiksi, että kuoro päätti jättäytyä pois opiston alaisuudesta.

Toimintaa 1990-luvulla
Lauluvuoden 1989-1990 aikana ei konsertoitu Kajaanissa mutta sen sijaan Mieslahden Opistolla, Suomussalmen kirkossa ja Kuhmon Kontion koululla.
Konserttimatka Kanadaan
Amerikan kuume iski jälleen kuoroon keväällä 1990 ja se päätti tehdä konserttimatkan Kanadan suomalaisten luokse keväällä 1991. Yhdysverkostona olivat sikäläiset suomalaiset mieskuorot, joten järjestelyt sujuivat kohtalaisen helposti kielitaitoisen ykköstenori Veijo Murasen toimiessa matkanjohtajana.
Ennen matkalle lähtöä pidettiin ensin huhtikuun lopulla Kaukametsän salissa yhteiskonsertti Kainuun
Sotilassoittokunnan kanssa, missä päänumerona oli Sam Sihvon laulunäytelmän Jääkärin morsian
musiikki. Konsertti sai erittäin hyvän vastaanoton ja yli 500-paikkaisen salin ulkopuolelle jäi yli sata
konserttiin pyrkijää. Matkaohjelman hengellisen musiikin konsertti pidettiin Kajaanin kirkossa toukokuussa.
Toinen Amerikan matka aloitettiin touko-kesäkuun vaihteessa vuonna 1991 ja ensimmäisenä matkakohteena oli Toronto. Kuoro käväisi ensin katsomassa Niagaran putouksia ja sitten alkoi konserttien
sarja. Ensimmäinen laulettiin Toronton Eestiläisessä kirkossa, toinen Sudburyn kaivoskaupungissa,
kolmas Sault Ste Mariessa sekä neljäs ja viides Thunder Bayssä. Konserttiyleisö ja suomalaiset kuorot
ottivat meidät erittäin ystävällisesti vastaan ja tutustuttivat kotikaupunkeihinsa sekä suomalaisten
siirtolaisten elämään uudella mantereella. Osa kuorolaisista teki samalla turistimatkan Tyynen valtameren rannalla olevaan San Diegoon ja palasi sieltä Los Angelesin kautta takaisin kotimaahan.
Keväällä 1991 suuren suosion saavuttanut Jääkärin morsian -konsertti esitettiin yhdessä Kainuun sotilassoittokunnan kanssa syyskuussa Kuhmossa ja Kajaanissa sekä helmikuussa 1992 Iisalmessa. Kajaanin Veteraanikuoron ja Kiurun laulun kanssa pidettiin 13.3.1992 talvisodan päättymisen muistokonsertti Kajaanissa. Omia konsertteja ei järjestetty uuden ohjelmiston harjoittelun vuoksi.
Mies-Laulajat ry Kajaanin Mieslaulajat ry:ksi
Jo muutaman vuosikymmenen aikana oli kokouspöytäkirjoissa esiintynyt merkintöjä sääntöjen muuttamisen tarpeellisuudesta. Sääntöjen muutos sitten toteutettiin 16.12. ja 30.12.1991 pidetyissä kuoron kokouksissa. Sääntöjen ja nimen muutos rekisteröitiin 8.10.1993. Alusta asti käytössä ollut kuoron
nimi Mies-Laulajat ry muutettiin Kajaanin Mieslaulajat ry:ksi, syystä, että aikaisempi nimi ei määritellyt
kuoron kotipaikkakuntaa ja että väliviivallinen muoto tuotti hankaluuksia ulkopuolisille käyttäjille.
Samalla kuoron hallinnollinen ja taiteellinen johto erotettiin toisistaan ja poistettiin kannattajajäseniä
koskevat säännökset. Varsinaisia kokouksia on uusien sääntöjen mukaan kaksi aikaisemman yhden
asemesta. Sääntöihin on vuonna 1996 tehty vähäiset muutokset.
Kuoron 70-vuotiskuhlakonsertti
Sana ja Sävel viikolla 3.7.1992 kuoro antoi Kaukametsän salissa viikon ohjelmaan liittyvän konsertin,
jonka laulujen säveltäjä, sovittaja tai sanoittaja oli kainuulaista alkuperää. Syyslaulukausi harjoiteltiin
tiiviisti seuraavalla kevätkaudella pidettävää juhlakonserttia varten. Aikaisemman tavan mukaisesti
70-vuotisjuhlakonsertti pidettiin Kalevalan päivän tienoilla eli 28.2.1993 Kaukametsän salissa. Konsertti
onnistui odotusten mukaisesti sekä musiikillisesti että yleisömäärään nähden.
Konserttimatka Ruotsin Östersundiin
Lauluvuoden 1993-94 päätavoitteita olivat konserttimatka Ruotsin Östersundiin ja osallistuminen keväällä 1994 järjestettävään Madetoja-kuorokilpailuun Oulussa. Kaksikymmentä vuotta oli kulunut siitä, kun kuoro oli ensimmäisen kerran ottanut yhteyttä Kajaanin ruotsalaiseen kummikaupunkiin Östersundiin. Kirjeeseen ei silloin kuitenkaan saatu vastausta. Keväällä 1993 kuoro päätti uudelleen kokeilla, olisiko mahdollista päästä konsertoimaan kummikaupungissa. Ykköstenori Veijo Muranen ryhtyi
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puuhaan ja sikäläisen Suomi-killan puheenjohtajan Lauri Saaren avustuksella saatiin Östersunds Sångarbröder -kuoro suostuvaiseksi yhteiskonsertin pitoon Östersundissa.
Lokakuun lopulla kuoro nousi linja-autoon ja lähti matkaan lahden taakse. Östersundissa pidettiin
ensin yhteiskonsertti Östersunds Sångarbröderien kanssa molemmilla kielillä ja vähän erikseenkin.
Illalla oli sångarbröderien ja kaupungin edustajien kanssa tilaisuus, missä syötiin ja laulettiin paljon
sekä ruotsiksi että suomeksi. Konsertissa oli varsin vähän yleisöä ja muutenkin todettiin, että monet
jo olivat unohtaneet kummikaupunki Kajaanin sijainnin. Paikallisen lehden konserttiuutisen otsikossa
mainittiin vierailevan kuoron olevan kotoisin Eestistä. Seuraavana päivänä kuoro lauloi vielä kirkossa
pidetyn suomalaisen jumalanpalveluksen yhteydessä ja suuntasi sitten matkansa kohti Kajaania.
Huhtikuussa 1994 kuoro matkusti Ouluun Madetoja kuorokilpailuun. Ahkerasta harjoittelusta huolimatta onni ei ollut myötä ja kuoro sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle B-sarjan viiden kuoron kilvassa.
Kesäkuussa kuoro antoi lauluvuoden ainoan konsertin Vuolijoen kirkossa.
Tomi Väisänen laulujohtajaksi 1994
Syksystä 1985 lähtien laulunjohtajana toiminut Tarmo Lehtinen jätti keväällä 1994 laulunjohtajan
tehtävät. Uudeksi laulunjohtajaksi valittiin Kainuun sotilassoittokunnan kapellimestari Tomi Väisänen,
joka musiikin ammattimiehenä oppi pian johtamaan kuoroa. Uuden laulunjohtajan johdolla laulettiin
lauluvuoden 1994-95 aikana kolme konserttia: helmikuussa 1995 Kaukametsässä sekä sitten toukokuussa
Haapavedellä ja Kajaanin kirkossa.
Lauluvuoden 1995-96 kuoron tavoitteena oli lähteä konsertoimaan Kajaanin ulkopuolelle. Ensikonserttimme uudessa Kuhmo-talossa ei ollut yleisömenestys eikä laulaminen melko tyhjältä näyttäneelle
salille saanut kuoroa parhaaseen vireeseensä. Sen sijaan Sotkamon kirkkokonsertissa laulu kulki ja
kuulijoitakin oli ilahduttavan runsaasti. Maaliskuussa 1996 kuoro osallistui Mieskuoroliiton Iisalmessa
järjestetyn mieskuorotapahtuman yhteis- ja erilliskonsertteihin. Kuoron usko omaan laulutaitoon
vahvistui huomattavasti.
Seuraavalla viikolla kuoro osallistui Kiuruvedellä järjestettyyn talvisodan muistokonserttiin yhdessä
Kiurun Laulun ja Kajaanin Veteraanikuoron kanssa. Konserttia kuulemaan oli tullut salintäysi yleisöä.
Mieslaulajat piti vielä huhtikuussa konsertin Kaukametsän salissa, mutta runsaan konserttitarjonnan
vuoksi yleisöä oli harmittavan vähän. Kesäkuussa kuoro esiintyi sotaveteraanien iltajuhlassa ja avusti
seuraavana päivänä Liikuntahallissa pidetyssä jumalanpalveluksessa.
Lauluvuoden 1995-96 kuoron arkistoaines käytiin läpi ja luovutettiin Kajaanin kaupungin kotiseutuarkistoon säilytettäväksi. Siellä se on varmassa tallessa ja tarvittaessa käytettävissä, kun kuoron historiatietoja tarvitaan.
Konserttimatka Australiaan
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Syksyn 1996 ohjelmassa oli konserttimatka maapallon vastakkaiselle puolelle Australiaan. Lauluharjoitukset aloitettiin tavallista aikaisemmin jo syyskesällä. Konsertteja varten harjoiteltiin hengellisen
musiikin ohjelmisto ja kaksivaihtoehtoinen maallisen musiikin ohjelmisto. Myönteisen arvioinnin saanut lähtökonsertti pidettiin Aleksis Kiven päivänä 10.10.1996 Kaukametsän salissa. Matkaan lähdettiin
13.10.1996 kuoron isännän Martti Harjun toimiessa matkanjohtajana. Vuorokauden kestäneen lentomatkan jälkeen kuoro oli perillä Australian eteläkärjessä Melbournessa. Konserttien paikallisista järjestelyistä vastasivat paikalliset Suomi-seurat ja seurakunnat. Konserttipaikkakuntina olivat Melbourne,
Canberra, Sydney ja Brisbane, joissa kahden viikon aikana pidettiin yhteensä yhdeksän konserttia.
Konserttien varsin kiitollinen yleisö oli suomalaisia siirtolaisia ja heidän ystäviään. Vaikka kaukomailla
käytiinkin, niin siitä huolimatta helmikuussa pidettiin 1997 pidettiin Kalevala-konsertti Kaukametsän
salissa.
Yhteistoimintaa Kainuun Sotilassoittokunnan ja Kainuun kuorojen kanssa
Kevättalvella 1997 ryhdyttiin tutkimaan mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Kainuun Sotilassoittokunnan
ja Kainuun mieskuorojen kesken. Yhteydenottojen jälkeen yhteistoiminta lähti käyntiin ja ensimmäinen
yhteinen esiintyminen tapahtui huhtikuussa Kajaanin veteraanipäivän juhlassa Kajaanissa. Siinä esiintyi
Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon Mieslaulajien ja Kajaanin Veteraanikuoron muodostama suurkuoro
yhdessä Kainuun Sotilassoittokunnan kanssa. Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon Mieslaulajat ja Kainuun
Sotilassoittokunta päättivät jatkaa yhteistoimintaa ja syksyllä pidettiin Itsenäinen Suomi 80-vuotta
konsertit Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa. Kajaanissa pidetyssä konsertissa avustivat Kajaanin
Orkesterin jousisoittajat. Kaikissa konserteissa oli runsas kuulijakunta.
Edellä mainittujen konserttien ohjelmista syntyi Kajaanin Mieslaulajien keskuudessa kiistaa siitä, voitaisiinko Sotkamon kirkossa pidettävässä konsertissa esittää Teuvo Laineen Sota-ajan laulut sikermässä
olevat Iso Iita ja Liisa Pien sekä Äänisen aallot ja muut iskelmiksi katsottavat laulut, vaikkakin Sotkamon
kirkkoherra oli jo antanut luvan niiden esittämiseen. Osa laulajista vastusti niin jyrkästi näiden laulujen
mukana oloa, että he ilmoittivat jäävänsä pois Sotkamon konsertista. Sovun aikaan saamiseksi nämä
laulut sitten poistettiin Sotkamon kirkossa esitettävästä laulusikermästä. Sotkamo-lehti sai tästä aiheen kirjoittaa seuraavasti: HTT:n eli Hevosmiesten Tietotoimiston saamien tietojen mukaan kahden
kaupungin ja yhden kunnan mieslaulajien yhteiskonsertin ohjelmaa oli sensuroitu. Sotilassoittokunnan
säestämänä Kajaanin ja Sotkamon kirkossa esiintyneiden kuorojen ohjelmasta oli HTT:n saamien tietojen mukaan Kajaanista tulleen kirkollisen määräyksen perusteella otettu pois kaksi naisista kertovaa
laulua. Naisten koolla ei ollut väliä, koska kirkolliseen pannaan joutuivat sekä Iso-Iita että Liisa Pien.
Sen verran Hevosmiesten Tietotoimiston tiedoissa oli epätarkkuutta, että sensurointi koski vain Sotkamon kirkossa pidettävää konserttia. Kajaanin konsertti esitettiin täysimittaisena Kaukametsän salissa.
Kuorolle oma äänite 1997
Heti Australiasta tulon jälkeen kuoro päätti ryhtyä toimiin oman äänitteen valmistamiseksi. Valittiin
ohjelmisto ja laulunjohtajamme Tomi Väisänen aloitti kuoron tehoharjoittelun hyvän lopputuloksen
saamiseksi. Äänitys tehtiin lokakuussa 1997 Kaukametsän salissa sotkamolaisen urkurakentaja Hannu
Junttilan toimiessa äänittäjänä. Laulusolistina oli aiemmin kuoron riveissä laulanut baritoni Petri Pussila. Lukuisien uudelleen ottojen jälkeen laulunjohtaja ja äänittäjä kelpuuttivat laulut jatkokäsittelyyn.
Äänitteen nimeksi tuli eri vaihtoehtojen puntaroinnin jälkeen Kainuun virran kaltahalla. Levyt ja
kasetit valmistuivat sopivasti ennen joulua ja ehtivät hyvin sujuneeseen joulumyyntiin.
Kuoron 75-vuotisjuhlakonsertti
Kuoron 75-vuotisjuhlakonsertti pidettiin perinteisesti Kalevalan päivänä eli 28.2.1998 Tomi Väisäsen
johdolla Kaukametsän salissa. Juhlakonsertin ohjelmaan oli valittu lauluja kuoron alkuajoista lähtien.
Jean Sibeliuksen Metsämiehen laulu on esitetty 8.12.1925 säveltäjämestarin 60-vuotispäivänä pidetyssä konsertissa, ja suunnilleen samoihin on ensi kerran esitetty Toivo Kuulan Virta venhettä vie.
T.L.Vittorian Ave Maria on esitetty 7.1.1933 pidetyssä kuoron 10-vuotiskonsertissa ja Gustav Ernesaksin
Leikkipukki on ollut ohjelmistossa 1970-luvun lopulla. Uusinta osaa ohjelmasta edusti Tomi Väisänen
tekemä sovitus Vilho Helan laulusta Laulu Kainuulle. Solisteina olivat Tapani Tolonen Reppurin laulussa,
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Petri Pussila Kilpisen teoksessa Laululle ja J.Riipan sävellyksessä Kotimaani ompi Suomi sekä Harri Komulainen Mantillon sovittamassa Hiilikauppiaassa. Pianosäestyksestä huolehti kuopiolainen varusmies
Sami Hartikainen. Juhlakaronkka pidettiin Ravintola Pikantissa hyvän ruoan, juoman ja laulun merkeissä.
Marraskuussa 1998 Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon Mieslaulajat ja Kainuun Sotilassoittokunta matkustivat Kuusamoon ja pitivät siellä Puolustusvoimat 80-vuotta konsertin. Konsertissa esitettiin
muun muassa Teuvo Laineen sovittama Sota-ajan laulut -sikermä Äänisen aaltoineen ja Iso-Iitoineen
sekä Charles Gounodin Sotilaskuoro oopperasta Faust, Giuseppe Verdin Synnyinseutu oopperasta
Nebukadnesar sekä Kalervo Hämäläisen Veteraanin Iltahuuto. Yleisömenestys oli hyvä ja konsertti
onnistui muutenkin erinomaisesti.
Vuoden 1999 maaliskuussa kuoro antoi Hyrynsalmen seurakuntatalossa hengellisen musiikin konsertin,
jota kuulemassa oli salin täyteinen yleisö.
Toukokuussa kuoron kakkostenori 1999 Kauko Nurkkala suoritti kuoron historiassa toisena laulajana
Mieskuoroliiton mestarimerkin Joensuussa järjestetyssä laulukokeessa.
Syksyllä 1998 oli ryhdytty harjoittelemaan uutta viihdemusiikkiohjelmaa. Konsertti pidettiin vuoden
1999 lokakuun lopulla Kaukametsän salissa varusmiessoittajista kootun yhtyeen säestyksellä. Konsertin
alussa kuoro marssi sisään salin takaovista ja lauloi tullessaan englantilaista merimieslaulua What
shall we do with the Drunken Sailor laulunjohtaja Tomi Väisäsen soitellessa pillipiiparina lavalla. Ohjelmisto oli koottu muun muassa Junnu Vainion ja Jukka Kuoppamäen lauluista sekä Beatlesien ja Four
Catsin melodioista. Esitettyjä lauluja olivat sovittaneet muun muassa Pertti Puhakka, Tomi Väisänen,
Mikko Kalliomaa, Sakari Hildèn ja Matti Hyökki. Yleisöä oli runsaasti ja se tuntui olleen tyytyväistä
kuulemaansa.
Toukokuussa 2000 kuoro osallistui yhdessä Kiurun Laulun kanssa Kainuun Sotilassoittokunnan tekemän
Juuret Suomessa äänitteen nauhoitukseen. Äänitteeseen tulivat muiden ohella Sam Sihvon Jääkärin
morsian musiikki, Jean Sibeliuksen Jääkärin marssi, Jukka Kuoppamäen Juuret Suomessa ja Kalervo
Hämäläisen Veteraanin iltahuuto. Veteraanin iltahuudon soolon lauloi kiuruveteläinen sotaveteraani
Lauri Tikka.

Konserttimatka Tallinnaan
Kevättalvi 2000 kului kuorolta pääasiassa virolais-suomalaisten laulu- ja tanssipitojen yhteislaulujen
harjoitteluun. Juhlien laulu- ja soitto-osuus esitettiin Tallinnan kuululla laululavalla 17.6.2000. Kuoro
matkasi ensin yötä myöten Kajaanista Helsinkiin ja sieltä Sea Cat laivalla Tallinnaan. Harjoitukset pidettiin laulupitojen edellisenä päivänä laululavalla. Juhlapäivänä kaikki noin 10000 laulajaa ja soittajaa
marssivat Tallinnan halki laululavalle runsaan yleisön reunustamia katuja pitkin. Torvisoittokunta tahditti marssia ja kuorot lauloivat matkalla vuoron perään. Hyvä-Suomi huutoja kaikui siellä täällä katujen varsilla ja kaikesta huomasi, että yleisö eli mukana laulutapahtumassa. Laululavalla suurkuoro
ja soittokunnat esiintyivät vuoron perään ja voimallinen musiikki täytti tienoon. Kuulijoiden joukossa
olivat muiden muassa Viron presidentti Lennart Meri ja Suomen silloinen opetusministeri Riitta Uosukainen. Oli erikoinen tunne laulaa suuressa joukossa, jossa yksittäisen kuorolaisen lauluvarat tuntuivat
varsin rajallisilta. Musiikin tekeminen yhdessä tuntui huomattavasti vahvistavan maiden välistä yhteyttä yli Suomenlahden.

Kekkosen Lähde-nimisen muistomerkin paljastus
Syyskuun 3. päivänä 2000 Kajaanin Mieslaulajista ja Pyhäjokilaakson Mieslaulajista koottu projektikuoro
Pohjanmaan Miehet esiintyi Tapani Tirilän johdolla edesmenneen presidentti Urho Kaleva Kekkosen
100-vuotissyntymäpäivänä hänelle omistetun Lähde-nimisen muistomerkin paljastustilaisuudessa
Helsingin Siltapuistossa Finlandia-talon vierellä. Kuoro esitti laulut Leevi Madetojan Kaunehin maa,
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Juha Holman Löylyloitsu ja Oskar Merikannon Nälkämaan laulu. Myös presidentti Tarja Halonen oli
paikalla juhlistamassa tilaisuutta. Ennen esitystä kuorojen harjoituksia oli pidetty sekä Kajaanissa että
Oulussa.

Presidentti Urho Kekkosen syntymän satavuotispäivänä 3.9.2000 paljastettiin Hakasalmen puistossa Helsingissä kuvanveistäjä Pekka Jylhän useasta osasta koostuva ympäristöteos LÄHDE.
Tapani Tirilä johti Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan miehistä koottua 50 -jäsenistä kuoroa. Kajaanin Mieslaulajista oli kuorossa 16 laulajaa.
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Toimintaa 2000-luvulla
Syksyllä 2000 ryhdyttiin uudelleen harjoittelemaan viihdekonserttiohjelmistoa ja tarkoituksena oli
pitää marraskuussa konsertit sekä Sotkamossa että Kuhmossa. Yhteensattumien vuoksi konserttien
pito kuitenkin lykkääntyi kevääseen 2001. Huhtikuun lopulla konsertit sitten pidettiin Tomi Väisäsen
johdolla Sotkamossa Salmelan koululla ja Kuhmossa Kuhmo-talossa. Kuoroa avusti varuskuntasoittajista
koottu yhtye. Ilmeisesti myöhäisestä ajankohdasta johtuen kummassakin paikassa oli vain vähän kuulijoita eikä kuoron laulukuntokaan ollut aivan kohdallaan. Konserttien siirtyminen lähes puoli vuotta
aiottua myöhemmäksi oli lamauttanut harjoitteluintoa kevätkaudella.
Harri Komulainen laulunjohtajaksi 2001
Keväällä 2001 pidetyssä kuoron kokouksessa laulunjohtajana seitsemän vuotta menestyksellisesti
toiminut Tomi Väisänen ilmoitti työkiireidensä vuoksi luopuvansa tehtävästä. Uudeksi laulunjohtajaksi
valittiin aikaisemmin toisena laulunjohtajana toiminut musiikkiupseeri evp. Harri Komulainen. Ennen
eläkkeelle siirtymistään hän oli toiminut soittajana Kainuun Sotilassoittokunnassa.
Syksyllä kuoro ryhtyi harjoittelemaan osin uutta ohjelmistoa vuoden 2002 syksyllä toteutettavaa
Unkarin matkaa varten. Ohjelmiston pääpaino pantiin, viihdettä kokonaan unohtamatta, perinteiseen
mieskuoro-ohjelmistoon. Sen katsottiin myös paremmin vastaavan niitä odotuksia, joita kajaanilaisilla
ja kainuulaisilla oli mieskuoromusiikista. Myös kuoron laululliset edellytykset näyttivät viittaavan
samaan suuntaan. Ohjenuorana oli lisäksi uuden laulunjohtajan määräys, että kaikki harjoitettavat
laulut oli osattava ulkoa ilman nuottikansioita.
Hengellisen musiikin lähtökonsertti pidettiin Linnantauksen kirkossa syyskuussa 2002. Yleisöä oli
lähes täysi sali. Laulunjohtaja Harri Komulainen oli saanut kuoron soinnillisesti oivaan vireeseen ja
yleisö oli kuulemaansa erittäin tyytyväinen. Maallisen musiikin lähtökonsertti pidettiin seuraavan
lokakuun alussa Kaukametsän salissa. Erikoisuutena oli, että toinen Bela Bartokin Neljästä kansanlaulusta
yksi laulettiin sekä suomeksi että unkariksi. Yleisöä oli kohtalaisen runsaasti ja kuoro sai erikoista
kiitosta kuoron soinnista.
Konserttimatka Unkariin
Lokakuun puolivälissä kuoro sitten lensi Budapestiin ja jatkoi sieltä välittömästi Kajaanin ystävyyskaupunkiin Nyiregyhatzaan Unkarin koillisosassa. Matkanjohtajana toimi ykkösbasso Heikki Leppänen.
Maallisen musiikin konsertti pidettiin kaupungin musiikkikoulussa yhdessä paikallisen laulu- ja soitinyhtyeen kanssa. Hengellisen musiikin konsertti pidettiin Josavarosin ortodoksisessa kirkossa, missä
esiintyi myös paikallisia laulu- ja soitinyhtyeitä. Kummassakin paikassa oli runsaasti kuulijoita ja kuoromme sai voimakkaat suosionosoitukset. Paikallinen isäntäväki perehdytti kuorolaiset seuralaisineen
kaupungin nähtävyyksiin.

Laulajat Unkarissa Nyiregyházan kaupungin perustajan patsaalla Kossuth aukiolla.

31

Kuorolaiset poistumassa sosialismin arkkitehtuurin luomuksesta, kaupungin kulttuuritalosta, jossa juhlistettiin Jouni Ruuskasen
luontokuvanäyttelyn avajaisia lauluilla.

Unkarin matkalla laulajia kutsuttiin vierailuille yksityiskoteihin. Eero Haataja, Mikko Jauru ja Pekka Lanamäki
saivat kutsun Matias Sandorin luo, jossa heille tarjoiltiin maittavia unkarilaisia ruokia.
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Kun tunnetussa viinimaassa oltiin, niin tehtiin tutustumismatka kuululle Tokayj`n viininviljelyalueelle.
Siellä myös kokeiltiin syvällä maan alla olevan viinikellarin akustisia ominaisuuksia. Lisäksi kuoro juhlisti kajaanilaisen luontokuvaajan Jouni Ruuskasen luontokuvanäyttelyn avajaisia Nyiregyhatzan kulttuuritalossa. Paluumatka ajettiin Unkarin kuulun Pustan kautta Budapestiin, missä kuoro ennen kotiin
paluutaan tutustui pääkaupungin nähtävyyksiin.

Kuoron 80-vuotisjuhlakonsertti
Unkarin matkan jälkeen kuoro keskittyi tulevan 80-vuotisjuhlakonsertin ohjelman laulujen harjoittamiseen. Konsertti pidettiin 29. päivänä maaliskuuta 2003 Kaukametsän salissa. Ohjelmassa esitettiin
perinteistä mieskuoromusiikkia kuoron toiminnan eri aikakausilta. Toivo Kuulan Virta venhettä vie
ja T.L.daVittorian Ave Maria oli esitetty jo 1920- ja 1930 luvuilla. Konsertissa oli kantaesityksenä Sotkamon kanttorin Risto Vähäsarjan säveltämä Oulujärvi-hymni, jonka oli sanoittanut vaalalainen Ritva
Hakkarainen. Kuoroa johti laulunjohtaja Harri Komulainen sekä osaksi myös entiset laulunjohtajat
Ilmo Haario, TeuvoVäisänen, Oskari Kosola, Tarmo Lehtinen, Mauri Katavisto, Rauno Keltanen ja Pauli
Kukko, joka esiintyi myös laulusolistina. Konserttiohjelma laulettiin ulkoa ilman nuottikansioita. Konsertti onnistui erinomaisesti sekä yleisömäärän että musiikillisen tason suhteen. Laulajien ja kutsuvieraiden yhteinen lämminhenkinen karonkka pidettiin musiikkiopiston lämpiössä, missä Suomen
Mieskuoroliiton edustaja luovutti kuorolle komean kukon. Kuoron uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin
entiset laulunjohtajat Rauno Keltanen, Oskari Kosola ja Pauli Kukko sekä Mieslaulajissa aiemmin ansiokkaasti toiminut Keijo Era.
Kainuun Sanomien toimittaja Eija-Riitta Airo-Karttunen totesi juhlakonsertista seuraavaa: Harri
Komulainen johtaa kuoroa miellyttävästi ja napakasti. Tulkintoihin hän hakee nyansseja hankalia
korkeita pianissimojakaan kaihtamatta. Eri äänten välinen tasapaino on kunnossa, pehmeänmurea
basso valaa hyvän perustuksen, jolle ylempien äänien on turvallista rakentaa sointuja. Kuoron yleissointi
on keveän lyyrinen. Se on varmasti oikea ratkaisu tenoreiden kannalta, jotka näin saavat laulaa korkeat
äänet liikaa puristamatta. Korkea työmoraali ja halu päästä mahdollisimman hyvään lopputulokseen
näkyy mielestäni myös siinä, että kuoro laulaa koko ohjelmistonsa ulkoa, ilman nuottipapereita.
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Konserttimatka Venäjän Karjalaan

Pysähdys Kis-Kis kukkulan muistomerkillä.

Syksyllä 2003 kuoro teki konserttimatkan Venäjän Karjalaan. Kuoro antoi konsertit Jyskyjärven kulttuuritalolla ja Kalevalan kirkossa. Yleisömäärä kummassakin konsertissa vähäinen ja kummastusta
herätti se, että miehistä vain muutama oli tullut kuoron esityksiä seuraamaan. Vuonna 2003 ilmestyi
ykkösbasso Pekka Lanamäen toimittama uusi laulajamatrikkeli ja kolme laulajaa suoritti Mieskuoroliiton
perusmerkin. Nuottipukki toimitettiin tavanomaiseen tapaan ja ilmestyi joulukuun puolivälissä. Kuoron
laulukuntoa parannettiin myös järjestämällä helmikuussa 2004 laululeiri Kuhmon kanttorin Jarmo
Kokkosen toimiessa kouluttajana.
Kajaanin Mieslaulajat ja sen Kajava-kvartetti osallistuivat Suomen Mieskuoroliiton ja Puijon Laulun
13.3.2004 järjestämään suureen mieskuorokonserttiin Kuopion musiikkikeskuksessa. Mukana oli
kaikkiaan 12 mies- ja poikakuoroa, jotka esiintyivät sekä erikseen että erilaisina yhdistelminä. Kajaanin
Mieslaulajat esitti Harri Komulaisen johtaessa viisi laulua, joista mainittakoon Risto Vähäsarjan
Oulujärvi-hymni ja Martti Helan Laulu Kainuulle. Suurkuoro lauloi Juha Holman Löylyloitsun, Jean
Sibeliuksen Sydämeni laulun ja Heikki Klemetin Oi kallis Suomenmaan.
Hengellisen musiikin konsertteja

Kirkkokonsertti
Vaalassa18.4.2004

Kajaanin Mieslaulajat antoi Harri Komulaisen johdolla hengellisen musiikin konsertit ensin 18.4.2004
Vaalan kirkossa ja sitten 24.10.4004 Sotkamon seurakuntatalossa Laulut onnistuivat kaikin puolin
erinomaisesti ja kiitollista yleisöä oli kummassakin paikassa runsaasti. Vaalassa pidettyä konsertti arvioi paikallisessa Tervareitti-lehdessä Helena Vähäsarja-Haataja:  Komulaisen johtamistyyli on konstailematonta ja ilmavaa. Ja kun kuoronjohtaja osaa soittaa, kuoro myös silloin soi! Pidin myös valtavasti
virren Joutukaa sielut, on aikamme kallis (sanat Antti Achrenius) Timo Leskelän tekemästä modernista
sävelasusta. Pontevassa laulannassa eivät haitanneet muutamat raa`at karjaisutkaan kuoron muuten
hillityn pehmeän soinnin seasta. Virren voimallinen sanoma dissonanssisointuineen antoi piiskaavalle
äänenkäytölle oivan oikeuden.
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Kanttori Risto Vähäsarja arvioi Kainuun Sanomissa Sotkamon konserttia seuraavasti: Sotkamon konsertissa se kuultiin: Kajaanin Mieslaulajien kehitys jatkuu nousujohteisesti! Kuoron johtaja Harri Komulainen sai parhaimmillaan porukkansa ihailtavan homogeeniseen iskuun. Hänen kuoronsa on kokonaisvaltainen harmoninen instrumentti, johon soivan lopputuloksen eteen on tehty määrätietoisesti
työtä, ja se onkin pääosin viimeisteltyä ja antoisaa kuultavaa. Komulainen osaa kontrolloida joukkoaan.
Kommunikointi johtajan ja johdettavien välillä toimii varsinkin, kun suurin osa laulajista osaa osuutensa
ulkoa ilman keskittymistä syövää nuottikansiota. Miehet loivat kiitettävän useasti ja helpontuntuisesti
sointivärejä paletin laidasta laitaan. Kuulakkaan, ilmavan, taipuisan ja kevyen laulutavan omaava kuoro herkutteli eri sävyisillä pianissimoilla, mutta hallittua voimaakin löytyi. Tenoreiden kauniisti ohenteinen laulu oli esimerkillistä ja komeaääniset bassot kurinalaisia.
Kajaanin Mieslaulajat Harri Komulaisen ja Kajaanin Kamarikuoro Juha Mikkosen johdolla pitivät
11.12.2004 yhteisen joulukonsertin Linnantauksen kirkossa. Nuottipukki-lehti ilmestyi 13.12.2004.
Hyvän valmistelun ja hyvin organisoidun mainosmyynnin ansiosta saavutettiin erittäin hyvä taloudellinen
tulos.
Tammikuussa 2005 päätettiin asettaa toimikunta valmistelemaan keväällä 2006 toteutettavaa Saksan
matkaa varten. Samalla päätettiin hankkia uusi ns. kakkospuku tavanomaisia esiintymisiä varten:
violetti takki, valkoinen paita, musta-oranssi solmio, mustat housut sekä mustat sukat ja kengät.
Entinen valko-musta puku säilyy edelleen esiintymisasuna juhlatilaisuuksissa. Laulajien vaihtumisen
vuoksi päätettiin tehdä myös uusi matrikkeli.
Kevätkaudella aloitettiin perusteellinen harjoittelu syksyksi suunniteltua viihdekonserttia varten.
Viihdekonsertti pidettiin 20.11.2005 Kaukametsän salissa. Konsertin johti Harri Komulainen ja
säestyksestä huolehti trio: Antti Viksten piano, Samuli Korhonen basso ja Jari Korolainen rummut.
Ohjelmisto käsitti sekä ikivihreitä että myös uusia hyväksi havaittuja viihdesävelmiä, joista mainittakoon
Jukka Kuoppamäen Minä katson tätä maata, Juha Vainion Kotkan poikii ilman siipii, Joseph Kosman
Kuolleet lehdet, Martti Jäppilän Iltatuulen viesti, John Lennonin-Paul McCartneyn Michelle ja Toivo
Kärjen Reppu ja reissumies. Salintäyteinen yleisö palkitsi esitykset voimallisin taputuksin ja selvästi
viihtyi hyvin.
Kuoro osallistui Ristijärvellä eri ikäryhmille järjestetyn Tunne ja koe -tapahtuman ulkotilaisuuksiin
11., 12. ja 19.3.2006.
Konserttimatka Saksaan
Toukokuun 5.-13. päivinä 2006 kuoro teki konserttimatkan Saksan Shwalm-Ederin piiriin ja Oberndorf
am Lech´in seudulle. Matkan johtajana toimi kuoron puheenjohtaja Seppo Moilanen, laulunjohtajana
Harri Komulainen ja tulkkina saksaa taitava kakkostenori Björn Sandelin. Kajaanista lennettiin Helsingin
kautta Frankfurtiin ja sieltä edelleen linja-autolla Schwalm-Ederin piirissä olevaan Shwartzenbornnimiseen kaupunkiin, missä majoituimme Boglerhaus-nimiseen majataloon. Siellä kuorolaiset seuralaisineen otti vastaan Suomi-Saksa seuran Schwalm-Ederin piirin edustajia puheenjohtajansa Werner
Zapeèn kanssa.
Toisena matkapäivänä kuorolaiset vierailivat Knüllin luonnonpuistossa, missä tällä matkalla mukana
olevat kuorolaiset Paavo Blomqvist, Taisto Einiö, Eero Haataja, Tauno Hälinen, Alpo Laari, Aimo Syrjälä
ja Teuvo Väisänen olivat käyneet jo kuoron ensimmäisellä Saksan matkalla vuonna 1978.
Matkan ensimmäinen konsertti pidettiin 6.5.2006 Willinghausen-Wasenbergin kirkossa yhdessä
Junger Chor Wasenbergin ja Kinder Chor Wasenbergin kanssa. Konsertti kesti ilman taukoa kaksi
tuntia. Ensin esiintyivät Junger Chor ja Kinder Chor Hermann Geiselin johdolla ja osan lauluista
säesti Kajo Freischem. Sen jälkeen Mieslaulajat esittivät pääasiallisesti hengellisiä lauluja sisältävän
ohjelman. Junger Chor ja Mieslaulajat esittivät yhdessä Hermann Geiselin johdolla Heidenröslein`in
ja Harri Komulaisen johdolla Finlandian. Kirkko oli täynnä kuulijoita ja esitykset saivat voimakkaat
suosionosoitukset. Konsertin jälkeinen karonkka (Geselliges Beisammensein) paikallisten kuorolaisten
kanssa oli sikäläisessä seurakuntatalossa.
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Melsungenin kaupungin
keskustassa matkalaiset
ihastelivat vanhoja
ristikkotaloja 6.5.2006.

Neljännellä Saksan matkalla
matkaseurue tutustui Kasselin
kaupungin lähellä olevaan
luonnonpuistoon 8.5.2006.

Münchenin kuuluisassa
Brauhausissa seurue söi
bratwurstia ja lauloi
lopuksi paikallisen soittoyhtyeen avustamana
Brauhaus-laulun 9.5.2006.
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Ammergaun Alpeilla ihasteltiin maisemia näköalaravintolassa Tegelbergin huipulla.

Toinen konsertti pidettiin 7.5.2006 Borkenin virastotalon salissa yhdessä paikallisen kuoron Knappenchor
Borkenin kanssa. Knappen-kuoroa johti Gerhardt Katschner. Nappikuoron nimi johtui näyttävistä
kullanvärisistä nappiriveistä kuorolaisten takkien rintamuksissa ja hihojen suissa. Lisäksi heidän esiintymisasuihinsa kuuluivat korkeat sylinterinmuotoiset keltamustat hatut, joissa oli korkeat punavalkoiset
sulat ja kokardina leka/ hakku yhdistelmä. Kuorot lauloivat vuoron perään neljän laulun jaksoissa.
Mieslaulajat aloitti konsertin ja kun se marssi pois lavalta, niin Knappen-kuorolaiset marssivat hatut
päässä lavalle ja asettivat hattunsa riviin lavan etureunalle. Knappen-kuoro käytti voimallista laulutapaa,
mikä poikkesi huomattavasti Mieslaulajien hyvään sointiin perustuvasta laulutavasta. Konsertin jälkeen
Knappen-kuoron entinen pitkäaikainen johtaja käytti Mieslaulajien esityksestä ilmaisua: Wunderbar
= ihmeen hyvin. Konserttikaronkka pidettiin ruokailun merkeissä samassa talossa olevassa ravintolassa.
Ennen Schwalm-Ederin piiristä lähtöä paikallinen Suomi-Saksa -yhdistys järjesti lähtöillallisen, missä
puolin ja toisin kiiteltiin hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja annettiin muistolahjoja. Suomi-Saksa seuran
merkin saivat matkanjohtaja Seppo Moilanen, laulunjohtaja Harri Komulainen, puheenjohtaja Tauno
Hälinen sekä tulkki Björn Sandelin. Werner Zapeèlle luovutettiin kuoron standaari ja muille paikallisille
toimijoille kirjalahjoja.
Schwalm-Ederin piiristä siirryttiin linja-autolla Gothenburgin kaupungin kautta Baijeriin Oberndorf
am Lech`iin. Ylitimme Tonavan Donauwörth`issä eli samassa paikassa, missä suomalaiset hakkapeliitat
ylittivät joen 30-vuotisessa sodassa vuonna 1632. Majapaikkamme Oberndorfissa oli lähellä sitä
kohtaa, missä Kustaa II Adolfin joukot kävivät voittoisa Lech-virran taistelun 5.4.1632 ja jossa Savon
jääkärit erityisesti kunnostautuivat.
Oberndorfissa kuoron isäntinä toimivat paikalliset Suomen ystävät/Finlandfreunden, jotka ottivat
kuoron vastaan raatihuoneella. Paikalla olivat sekä maaneuvos että pormestari Hubert Eberle ja
yhdyshenkilönä toiminut Albert Moll lukuisine avustajineen. Kuoro majoittui Blumenhotel Rain`iin
ja samana iltana pidettiin paikallisten kuorojen kanssa yhteiset harjoitukset Gasthaus Mayingerin
salissa.
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Alppiretken jälkeen yhteiskonsertti pidettiin 11.5.2006 Gasthaus Mayingerin salissa. Paikallisina kuoroina olivat mukana MGV-Liederkranz Oberdorf-Eggestetten ja Oberndorfin kirkkokuoro. Paikallisten
kuorojen johtajana toimi Leonhard Hörmann. Sikäläinen mieskuoro muuntui sekakuoroksi, kun mukaan tulivat kirkkokuoron laulajat. Iso sali oli lähes täynnä kuulijoita. Mieslaulajien lauluista voimakkaimmat taputukset saivat Suomen ratsuväen marssi 30 -vuotisessa sodassa, Löylyloitsu ja When I`am
Sixty-four. Yhteisinä lauluina kaikki kuorot lauloivat laulut Bundeslied ja Oberndorfer Heimatlied. Konsertin jälkeisessä karonkassa vallitsi iloinen ja välitön tunnelma.
Oberndorfista kuoro matkasi linja-autolla Müncheniin, missä se paikallisen oppaan avulla suunnisti
kuuluun Bräuhaus- ravintolaan. Siellä nautittiin erinomaiset bratwurst-ateriat ja kiitokseksi laulettiin
Nuorella poijalla olla pitää ja paikallisen soitinyhtyeen säestämä linja-automatkalla opeteltu
Bräuhaus-laulu.
Kuoro palasi hyvin onnistuneelta konserttimatkaltaan lentäen Münchenistä Helsingin kautta Kajaaniin.
9.9.2006 pidettiin laululeiri Lentiiran lomakylässä ja samalla annettiin Kuhmolaisessa hyvät arvostelun
saanut kirkkokonsertti Lentiiran kirkossa. Seuraavan lokakuun 10. päivänä pidettiin kirkkokonsertti
Hyrynsalmen kirkossa, jossa säestäjänä esiintyi Risto Vähäsarja ja solistina Seppo Seppälä. Kirkko oli
lähes täynnä kiitollista yleisöä.
Sotilassoittokunnan ja kuorojen Isänmaa-konsertit
Joulukuun 3-5. päivinä 2006 pidettiin Kajaanin Mieslaulajien, Kuhmon Mieslaulajien ja Sotkamon
Mieslaulajien muodostaman suurkuoron, Kainuun Sotilassoittokunnan sekä eräiden koulujen lapsikuorojen yhteiset Isänmaalle juhlakonsertit Kuhmo-talossa, Sotkamon kirkossa ja Kaukametsän salissa. Kaikki konsertit onnistuivat erinomaisesti sekä yleisömäärien että musiikin suhteen. Juhlakuoron
johtajina toimivat Harri Komulainen, Jarmo Kokkonen, Olli Pautola ja Pekka Rytkönen.
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Nuottipukki-lehti ilmestyi 6.12.2006 hyvin toimitettuna ja tuloja tuoden. Samana päivänä kuoro avusti
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa Kajaanin kirkossa ja esiintyi myös perinteisen tavan mukaan
Kaukametsän salissa pidetyssä itsenäisyyspäivän juhlassa. Neljä päivää myöhemmin kuoro kävi avaamassa Kajaanin teatteritoiminta 100 vuotta juhlan laulamalla voimallisesti Pohjolan raatajien juhlalaulun. Vuoden 2006 viimeisenä päivänä kuoro oli torilla laulaen liittämässä Vuolijoen kuntaa Kajaanin
kaupunkiin.
Kainuun Lottaperinneyhdistys järjesti yhdessä Kajaanin kaupungin ja Kajaanin evankelisluterilaisen
seurakunnan kanssa 13.3.2007 talvisodan päättymisen muistopäivänä Kajaanin kirkossa Itsenäinen
Suomi 90 vuotta konsertin. Yhteiskonsertissa esiintyivät yhdessä ja erikseen Kainuun Sotilassoittokunta
Tarmo Lehtisen ja Kajaanin Mieslaulajat Harri Komulaisen johdolla.
Viihdekonserttiohjelmistoa 2007
Huhtikuun 15. päivänä 2007 kuoro piti Kaukametsän salissa viihdekonsertin eli viihdepläjäyksen
Harri Komulaisen johdolla. Sakari Jankko säesti pianolla. Täysi salillinen yleisöä sai kuulla monipuolisen
viihdeohjelman. Ohjelmistosta mainittakoon Kaj Chydeniuksen Nuoruustango ja Kalliolle kukkulalle,
Bellmanin Fredmanin epistolat, Georg Malmstenin Auringon lapset ja Saariston Sirkka ja Usko Kempin
Vanhan merirosvon kapakassa. Bellman-kvartetti esitti Tuonne tuakse mehtämuan, ykkösbasso Seppo Seppälä esitti kitaran säestyksellä Junnu Vainio tuokion sekä lauloi pianon säestyksellä Oskar
Feltsmanin Mustanmeren valssin ja Kapp Villemin Kalastajan laulun, ykköstenori Teuvo Väisänen puhelauloi eli `räppäsi` Jukka Virtasen kaahauslaulun Alle lujaa, Kajava -kvartetti laulut Oulun poijaat
ja Ilkka Aaltosen Mies ja pöllö. Lisäksi ykkösbasso Martti Harju esitti Jaakko Teppo tuokiossa äijähahmo Topi Ryynäsen edesottamuksia.
Kainuun Sanomien toimittaja Eija-Riitta Airo-Karttunen arvioi viihdekonserttia seuraavasti:
Monipuolisena muusikkona Komulainen tekee hienoa työtä mieslaulajien kanssa: kuoron perusosaaminen on hyvällä mallilla ja ilme positiivinen. Jos johonkin jotain lisää kaipaisi, niin pientä napakkuutta, vielä rohkeampaa heittäytymistä musiikin tunnelmiin. Se iloinen tekeminen, joka kuoron harjoituksissa on vallalla, kannattaa tuoda yleisönkin nähtäväksi ja kuultavaksi. Hiukan varovainen lähestyminen joihinkin teoksiin kertoi varmaan sitä, että kuoro oli uuden ja itselleenkin melko uudenlaisen
ohjelmiston parissa. Koko kuorolla esitetyistä numeroista jäi erityisesti mieleen Melakosken Suvisia
suruja, Hallin sovitus My Evaline ja Theodorakisin Tuska, johon rytmikkään säestyksen toi neljä kitaraa .
Vuoden 2007 syyskaudella kuoro harjoitteli aluksi hengellistä ohjelmistoa tulevaa konserttia ajatellen.
Konsertti pidettiin 7.10.2007 Harri Komulaisen johdolla Kajaanin kirkossa. Kirkko oli lähes täynnä
kuulijoita ja konsertin jälkeen saatu palaute oli hyvin myönteistä.
Syyskautta työllisti jo kevätkaudella aloitettu Sibeliuksen Kullervo-sinfonian harjoittelu. Aloitteen tekijöinä olivat Kuhmon kanttori Jarmo (Joonaksenpoika) Kokkonen ja Kuhmon Mieslaulajat. Jarmo Kokkonen toimi Kuhmon Mieslaulajien laulunjohtajana.
Kullervo-sinfonian yhteiskonsertit
Kuoron muodostivat Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon Mieslaulajat sekä orkesteri muodostui Kajaanin
Kamariorkesterin ja Kuhmossa toimivan Sinfonietta Lentuan soittajista. Konsertin johtajaksi oli lupautunut Sinfonietta Lentuan kapellimestari Jukka-Pekka Kuusela. Laulusolisteina olivat Esa Ruuttunen
kaikissa konserteissa sekä Kuhmon ja Kajaanin konserteissa Johanna Rusanen ja Varkauden konsertissa
Pia Freund. Lukuisien yhteisharjoitusten jälkeen kuoro ja orkesteri ja niiden yhteistoiminta saatiin
sujumaan niin hyvin, että Kullervo voitiin esittää. Konsertit pidettiin Kuhmon Kuhmo-talossa 8.12.2007,
Kajaanin Kaukametsässä 9.12.2007 ja Varkauden Warkaus-salissa 10.12. 2007. Kuhmo-talo ja Kaukametsä olivat loppuunmyydyt ja Warkaus-salikin oli lähes täynnä kuulijoita. Kaikki konsertit onnistuivat
erittäin hyvin ja kaikki päättyivät pitkään kestäneisiin suosionosoituksiin Yhteinen konserttikaronkka
pidettiin 12.1.2008 Vuokatissa ruokailun, laulun ja saunomisen merkeissä..
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Kevätkausi 2008 aloitettiin kuorolaisten ja heidän seuralaistensa keskinäisenä tilaisuutena pidetyllä
85-vuotisjuhlalla Ravintola Fox`issa. Juhlassa syötiin Kajaanin ammattikorkeakoulun opetuskeittön
valmistama erinomainen illallinen, laulettiin ja kuultiin kuoron historioitsija Alpo Laarin esittämä
85-vuotishistoriikki sekä erilaisten kokoonpanojen esittämää musiikkiohjelmaa.
Kevätkauden 2008 tapahtumista mainittakoon kuoron esiintyminen tammikuussa maakunnallisessa
Tammisunnuntain juhlassa opettajankoulutuslaitoksen juhlasalissa, maaliskuussa kirkkoavustus Kajaanin kirkossa, huhtikuussa esiintyminen Kansallisen Veteraanipäivän juhlassa sekä toukokuussa vappulaulut Raatihuoneentorilla ja esiintyminen Eino Leinon 130-vuotisjuhalakonsestissa Kajaanin Kaukametsän salissa yhdessä Kaukametsän Kamarikuoron ja Lauluyhtye Nais-Girls`in kanssa. Kuoron tenorin,
Herättäjäyhdistyksen toiminnanjohtaja Tuomo Ruuttusen aloitteesta oli kevätkaudella päätetty ryhtyä
yhdessä Kainuun Opiston kanssa toimiin opiston 100-vuotisjuhlaan liittyvän äänitteen tuottamiseksi.
Äänite tulisi sisältämään opiston ensimmäisen johtajan Väinö Malmivaaran rukousvirsiä eli niin sanottuja körttivirsiä. Virsien harjoittelu aloitettiin kevätkauden loppupuolella ja oikeaan tunnelmaan pääsemiseksi kuoro teki kesällä retken Paavo Ruotsalaisen kotitilalle Nilsiän Aholan saareen.
Internet avuksi ääniharjoitteluun
Kuoron stemmojen harjoittelussa siirryttiin vuoden 2008 aikana uuteen menettelyyn. Internetiin perustetulle kuoron kotisivulle siirrettiin kaikkien harjoiteltavien laulujen stemmat ja kullakin kuorolaisella
oli mahdollisuus kotonaan kuunnella sieltä oma stemmansa niin monta kertaa, että oppi meni perille.
Tällä menettelyllä saatiin yhteisharjoitteluluun lisää aikaa. Aikaisemmin jokaisella stemmalla oli oma
äänenharjoittajansa, jonka johdolla kukin stemma harjoituksen yhteydessä erikseen opetteli uusien
laulujen stemmat.
Syyskausi 2008 keskityttiin tiukasti Malmivaaran rukousvirsien harjoitteluun. Esiintymässä käytiin
marraskuussa Kajaanin joulukadun avajaisissa sekä joulukuussa itsenäisyyspäivän tilaisuuksissa
Kajaanin kirkossa ja Kaukametsän salissa. Nuottipukki lehti julkaistiin 3.12.2008 ja siitä saatu tuotto
tuli jälleen hyvään tarpeeseen. Jouluaattona esiinnyttiin Joulurauhan julistuksessa Raatihuoneentorilla
sekä käytiin perinteisellä joululaulutervehdyksellä yhteensä kymmenessä hoitolaitoksessa ja sairaalassa.
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Projekti alkoi syksyllä 2009 käynnillä Nilsiän
Aholansaaressa Paavo Ruotsalaisen pirttiin
ja asuinalueeseen tutustumalla.

Väinö Malmivaaran Rukousvirsiä äänite ja konsertit
Kevätkausi 2009 aloitettiin perinteisellä loppiaisaaton illanvietolla Ravintola Fox`issa. Sitä seurasi Väinö Malmivaaran virsien harjoittelu ja sitten niiden äänitys helmikuun 14-15 päivinä Kainuun Opistolla.
Levyn nimeksi tuli Väinö Malmivaaran Rukousvirsiä. Virsiä tuli levylle yhteensä 18 kappaletta. Niiden
sovitukset oli tehnyt kajaanilainen kanttori Juha Mikkonen ja äänittäjänä oli kajaanilainen Kyösti
Karttunen. Kuoroa johti laulunjohtaja Harri Komulainen ja solistina oli oopperalaulaja, baritoni Esa
Ruuttunen. Levyn julkistamiskonsertti pidettiin Kajaanin kirkossa 15.5.2010. Kainuun Sanomien arvostelun mukaan konsertti oli laadittu ihmisen elämänkaaren muotoon ja elämän aamussa soi erilainen
nuotti kuin ehtoopuolen tilinteon vuosina. Lisäksi arvostelun mukaan Kajaanin Mieslaulajat kokosi
neljäsataa kuulijaa, jotka asettuivat alttiiksi körttiperinteen saarnalle ja rikastuivat siitä sekä Uskon,
että se joukko, joka Kajaanin kirkkoon oli saapunut sai yhtenä miehenä todeta konsertin olleen mitä
parhainta elävää paikalliskulttuuria.

Tuomo Ruuttusen ja Seppo Moilasen aloitteesta syntynyt rukousvirsiprojekti tuotti
CD-äänitteen ja lukuisia konsertteja.
Mieslahden 100-vuotisjuhlissa syyskuussa
kuoro esitti körttivirsiohjelmiston.

Sulasol-lehdessä Jussi Mattila arvioi virsilevyä seuraavasti:  Itse jää levyltä kaipaamaan Malmivaaran
alkuperäisiä sanoituksia - sille olisi tällaisella levyllä ollut sijansa. Ymmärrän kyllä kirkon ja sen herätysliikkeiden parissa tapahtuneen yrityksen tekstejä uudistamalla lähestyä nykypäivän ihmistä, mutta
silti koen runoilijoiden tekstien uudelleen rukkkaamisen vieraaksi ja oudoksi touhuksi. Malmivaaran
teksteissä on verevyyttä ja uskallusta sanoa asiat niin kuin ne ovat. Nykytekstit ovat pehmeää konsensusta, joilla vältetään koskettamasta terävästi ihmisen sielua. Kajaanin Mieslaulajat on vahvimmillaan
virsissä, joissa sovitukselliset lähtökohdat ovat körttien laulun juurilla, säestyksettömässä unisonossa.
Tämä kuuluu myös solistin tai yhden stemman laulaessa tekstiä, muiden luodessa säestäviä harmonioita.
Tuolloin virsi soi levyllä verevästi, noudattaen vanhaa perinteistä esityskäytäntöä iskutuksesta vapaine
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säerajoineen. Kuoron unisono on miellyttävän kuuloista ja muhevasointista. Moniäänisessä laulussa
suomalaisten perisynti, artikulaation velttous, iskee kuitenkin ajoittain pintaan. Uskon, että kuoron
sointi kirkastuisi ja monet rytmiset asiat tarkentuisivat yksinkertaisesti tekstin tekemistä parantamalla.
Levyn solisti Esa Ruuttunen tekee vahvaa työtä rakastamansa musiikin parissa  etenkin Siionin
virret 171 ja 200 soivat vahvana ja Juha Mikkosen kuorosovitus tukee solistia upeasti. Mikkosen sovitukset ovat hyvin toimivia ja tätä kautta kuoro pääsee esiintymään levyllä monipuolisella tavalla.
Karttusen äänitys antaa sopivasti kuorolle tilaa, soinnillisen tarkkuuden kuitenkaan kärsimättä. Äänitys
on poiminut kuoron kirkkaan soinnin hyvin talteen.
Tämä on taas niitä kuoroihmisen levykirjaston must-levyjä  .
Syyskausi 2009 aloitettiin virsikonserteilla, jotka pidettiin syys-, loka- ja marraskuussa Kainuun Opistolla
Paltamossa sekä Kuhmon, Ämmänsaaren, Kärsämäen, Nivalan, Oulun (tuomiokirkko), Kiuruveden ja
Sotkamon kirkoissa Esa Ruuttusen ollessa solistina. Kuulijoita oli kohtalaisen runsaasti ja kuoro sai
paljon hyvää palautetta. Virsikonserttien lisäksi kuoro esiintyi Kainuun Prikaatin kirkkoillassa ja Ortodoksisen seurakunnan juhlassa, lauloi joulukadun avauksessa, kirkossa ja itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa. Nuottipukki -lehti julkaistiin 9.12.2009 ja sen ilmoituksista saatu tuotto oli jälleen varsin hyvä. Oikeaan joulun tunnelmaan päästiin jälleen kerran perinteisen jouluaaton sairaala- ja laitoskierroksen
jälkeen.

Esa Ruuttunen virittää kuoroa ennen Myyrmäen kirkon
konserttia.

Harri johti hyvin onnistunutta konserttia Temppeliaukion
kirkossa.

Huhtikuussa 2010 kuoro teki rohkean päätöksen ja lähti pääkaupunkiin virsiä laulamaan. Paikallisena
järjestäjänä toimi solisti Esa Ruuttunen. Konsertit pidettiin Myyrmäen ja Korson kirkoissa sekä pääkonsertti Temppelinaukion kirkossa. Kaikissa paikoissa oli yllättävän runsaasti kuulijoita ja kuoro sai hyvää
palautetta laulustaan.
Muita laulutilaisuuksia kevätkaudella olivat kirkkoavustus, Reserviläisliiton kansallinen juhla, vappulaulut
Raatihuoneentorilla ja Wanhalla Kerholla sekä kaatuneitten muistopäivä. Kuoron ensimmäisen mestarimerkkilaulajan Urpo Saaren laulut päättyivät toukokuussa ja kuoro kävi saattelemassa hänet haudan
lepoon 22.5.2010.
Heinäkuussa kuoro kävi pitämässä virsikonsertin Kiuruvedellä järjestettyjen herättäjäjuhlien yhteydessä.
Kiuruveden kirkko oli ääriään myöten täynnä hartaita kuulijoita, joilta saatiin konsertin jälkeen erittäin
myönteistä palautetta. Kuulijamääräksi arvioitiin noin 600 henkilöä, mikä oli suurin kuulijamäärä koko
virsikonserttien sarjassa.
Ykkösbasso Pekka Lanamäen puuhaama uusi matrikkeli valmistui keväällä 2010. Kuorolaisten keskiikä oli matrikkelitietojen mukaan 65 vuotta ja 5 kuukautta eli keski-ikä oli edelleen nousussa.
Jo kevätkaudella 2010 oli vaihdettu levyä ja aloitettu uutterasti harjoitella viihdelauluja virsien
sijaan. Viihdekonsertti oli päätetty pitää seuraavana syksynä Kaukametsän salissa. Työn alle oli otettu
kaksikymmentä laulua, joista suunnilleen puolet esitettäisiin pianon säestyksellä.
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Viihdekonserttiohjelmistoa 2010
Lokakuussa 2010 kuoro sitten piti viihdekonsertin Kajaanin Kaukametsän salissa. Konsertin mottona
oli Ystävä, seuraani hetkeksi jää ja kuorolaisten yllätykseksi sali täyttyi ääriään myöten ja muun
muassa osa Sotkamosta tulleita joutui lippujen loputtua jäämään pois konsertista . Konsertin johti
Harri Komulainen ja pianosäestäjänä toimi Kajaanin Musiikkiopiston pianonsoiton opettaja Teemu
Ikonen. Laulusolisteina olivat laulunjohtaja Harri Komulainen, ykkösbassot Martti Harju ja Seppo Seppälä sekä kakkostenori Martti Liimatta. Lisäksi esiintyi kuorolaisista kokoonpantu Kajava-kvartetti.
Konsertin ohjelmisto koostui pääasiassa ikivihreistä viihdesävelmistä, joita olivat muun muassa
T.Kilkyson-R.Dehr-F.Miller`in säveltämä Vihreät niityt, Usko Kempin Lennä mun lempeni laulu,
G.Malgonin Hopeinen kuu, Joseph Kosman Kuolleet lehdet, E.Goldin Exodus, Unto Monosen Satumaa,
John Lennon-Paul-McCartneyn When I`m Sixty four sekä Juha Watt Vainion laulut Kotkan poikii
ilman siipii ja En päivääkään vaihtaisi pois. Suurimmat suosionosoitukset sai Oskar Merikannon
säveltämä Reppurin laulu, jonka solistina lauloi Seppo Seppälä. Koko konsertin ilmapiiri oli erittäin
lämmin ja suosionosoitusten voimasta päätellen yleisö eli täysillä mukana lauluissa koko ajan.
Sotilassoittokunnan ja kuorojen Joulu- ja isänmaa konsertit
Viihdekonsertin jälkeen ryhdyttiin Kainuun Sotilassoittokunnan sekä Kuhmon ja Sotkamon Mieslaulajien
kanssa harjoittelemaan joulukuun alussa pidettävien Joulu ja Isänmaa konserttien lauluja. Suurkuoroa
tuli johtamaan Kuhmon Mieslaulajien laulunjohtaja Jarmo Kokkonen ja Sotilassoittokuntaa kapellimestari
Ari Tamminen. Yhteisharjoituksia pidettiin kullakin paikkakunnalla eli Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa. Konsertti saavutti hyvän yleisömenestyksen jokaisella paikkakunnalla: Kaukametsä oli loppuun
myyty, Kuhmotalossa oli noin 400 kuulijaa ja Sotkamon kirkossa noin 600 eli yhteensä noin 1500
kuulijaa. Joululauluista mainittakoon Kalervo Halosen Sydämeeni joulun teen, Adolphe Adamin Oi
jouluyö, Franz Gruberin Jouluyö, juhlayö, yhteislauluna laulettu Toivioretkellä sekä Pomot -kvartetin
esittämä Risto Vähäsarjan Pienen lampaan jouluyö. Isänmaallisista lauluista suurimman suosion saavuttivat Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen ja Minä katson tätä maata sekä Petri Laaksosen Täällä Pohjantähden alla. Konserttia Kainuun Sanomissa arvioinut Teuvo Partanen kirjoitti:  Illan päättänyt
Sibeliuksen Finlandia oli sitten suomalaisen sielun suvereeni ilmaus ja ainoastaan tässä tuntui säestävä
orkesteri jäävän suurkuoron rinnalla pieniääniseksi. Kun satapäinen mieskuoro alkoi laulaa, niin ainakin tällä kuulijalla syttyivät revontulet selkärangassa. Mieskuoro on karismaattinen instrumentti ja
Sibeliuksen säveliin yhdistettynä se osuu siihen, joka on ikuista.
Vuoden 2010 syyskauden tapahtumiin kuuluivat edellä mainittujen konserttien lisäksi esiintymiset
syyskuussa Kainuun maanpuolustusjuhlassa, marraskuussa marssien ja laulaen tonttuina joulukadun
avauksessa Raatihuoneentorilla, joulukuussa itsenäisyyspäivän tilaisuuksissa kirkossa ja Kaukametsässä
sekä perinteisellä joulunaaton laulukierroksella kymmenessä eri laitoksessa ja joulurauhan julistuksessa
Raatihuoneentorilla.
Vuoden 2011 ensimmäinen laulutapahtuma oli perinteinen loppiaisaaton illanvietto Wanhalla Kerholla.
Tilaisuus oli samalla kuoron 88-vuotisjuhla. Tammikuussa kuoro esiintyi Tammisunnuntain juhlassa
Mieslahden Opistolla ja huhtikuussa avustettiin Veteraanipäivän kirkkojuhlassa Lehtikankaan kirkossa.
Kuoro oli päättänyt tehdä laulumatkan Hollantiin ja Belgiaan, mistä syystä kevätkausi harjoiteltiin
tarvittavaa lauluohjelmaa.
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Konserttimatka Hollantiin ja Belgiaan
Niinpä kuoro nousi 11.5.2011 Paltaniemen kentältä vaimoineen lentokoneeseen ja päätyi Helsingin
välilaskun jälkeen Amsterdamiin. Matkan paikallisena järjestäjänä toimi laulunjohtaja Harri Komulaisen
tytär Niina Kroops, joka on naimisissa hollantilaisen miehen kanssa ja asuu Amsterdamissa. Hän saatteli kuoroseurueen linja-autolla Hotel City Gardeniin selostaen matkalla kaupungin nähtävyyksiä.
Seuraavan päivän ohjelmassa oli kanavaristeily, jolloin matkalaiset saivat hyvän läpileikkauksen kaupungin historiasta ja nähtävyyksistä. Erityisesti ihmetystä herätti millaisen valtavan työmäärän hollantilaiset olivat aikanaan tehneet kanavia kaivaessaan. Illalla risteilyn jälkeen ohjelmassa oli illallisen
kuulussa Pasta&Basta nimisessä katutason alapuolella olevassa ravintolassa. Illallinen oli niin tuhti,
ettei kukaan varmasti jäänyt nälkäiseksi. Ruokailun aikana pianisti ja laulajatar esittivät hyvätasoista
klassista musiikkia. Seuraava päivä oli vapaata, jolloin kaikilla oli mahdollisuus kävellen käydä tutustumassa museoihin ja kaupungin muihin nähtävyyksiin. Suurin vaara liikenteessä olivat pikavauhtia
kiitävät pyöräilijät, joilla näytti olevan sekä etu- että yliajo-oikeus. Neljännen matkapäivän ohjelmassa
oli tutustuminen Keukenhofin tulppaanipuistoon. Matka-aikana toukokuun puolivälissä tulppaanien
parhain kukinta-aika alkoi jo olla ohi, mutta kukkaloistoa oli vielä täysin riittävästi. Erityisen kiinnostava
oli orkideatalo, missä oli esillä mitä ihmeellisimmän näköisiä orkideamuunnoksia. Eräässä Keukenhofin
puistoteiden risteyksessä kahden paviljongin välissä kuoro antoi ulkoilmakonsertin muutamalle kymmenelle paikalle kokoontuneelle puistossa kävijälle. Saimme hyvät aplodit ja varsinkin paikalle osuneet
japanilaiset olivat erittäin kiinnostuneita kuoron lauluista.
Matkan konserttiohjelma sisälsi pääasiassa suomalaisten säveltäjien sävellyksiä ja sovituksia. Niin
sanotuista maallisista lauluista mainittakoon Leevi Madetojan Kaunehin maa ja Hän kulkevi kuin yli
kukkien, Kassu Halosen Maailma on kaunis, Juha Holman Löylyloitsu, Martti Similän Seitsemän
miehen voima, Toivo Kuulan Virta venhettä vie sekä Jean Sibeliuksen Sydämeni laulu ja Finlandia.
Hengellisistä lauluista mainittakoon Jean Sibeliuksen Soi kunniaksi Luojan, Timo Leskelän Joutukaa
sielut, Giuseppe Verdin Synnyinseutu, T.L.daVittorian Ave Maria ja Taneli Kuusiston Suomalainen
rukous.

Viidentenä matkapäivänä jätettiin Amsterdamin taakse ja siirryttiin linja-autolla Rotterdamiin, missä
tehtiin kaupunkikierros ja sitten syötiin lounas Merimieskirkolla. Lounaan jälkeen oli vuorossa konsertti
Merimieskirkossa, jossa ulkopuolisia kuulijoita oli ehkä parikymmentä. Kirkko oli niin pieni, ettei sinne
olisi juuri enempää kuulijoita mahtunutkaan. Kuoro sai hyvät taputukset esityksestään. Merimieskirkolta
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lähdettiin saman tien kohti Belgiaa ja Brysseliä, missä majoituspaikkana oli Check-in Hotel de Dome.
Kuudentena matkapäivänä siirryttiin linja-autolla tutustumaan Euroopan Parlamenttiin. Meillä oli
oppaana kajaanilaissyntyinen naisvirkailija Sarita Kaukaoja, joka päätehtävänä oli olla opastamassa
ja tutustuttamassa uusia parlamenttiedustajia eli meppejä talon tavoille. Hänen opastuksellaan saatiin
hyvä kuva siitä, miten siellä yhteisiä Eu-asioita hoidellaan. Parlamenttikäynnin jälkeen kuoro piti
konsertin sikäläisessä Merimieskirkossa. Siellä oli hartaita kuulijoita suunnilleen sama määrä kuin
Rotterdamin kirkossa. He tuntuivat olleen erittäin tyytyväisiä kuoron esityksiin. Konsertin jälkeen
siirryttiin asuinhotelliimme illalliselle, missä muistettiin puhein ja lahjoin paikallista opastamme Niina
Kroopsia sekä laulunjohtajan tehtävät jättävää tämän matkan jälkeen jättävää Harri Komulaista
Illallisen jälkeen suurin osa joukosta jäi hotellin lämpiöön siirtyi seuraamaan televisiosta parhaillaan
menossa olleita jääkiekon maailmanmestaruustotteluita. Kun Suomi voitti Ruotsin ja samalla maailmanmestaruuden, niin kuoro esitti voimallisesti ensin lämpiössä ja sen jälkeen kadulla Finlandian ilman,
että virkavalta olisi puuttunut asiaan.
Seitsemäntenä matkapäivänä oli aamupalan jälkeen lähtö kohti Suomea. Hotellista lentokentälle matkatessa jouduimme sellaiseen liikenneruuhkaan, ettei sellaista juuri Suomessa tapaa. Linja-auton kuljettajan neuvokkuuden ansiosta onnistuimme kuitenkin pääsemään ajoissa Brysselin lentokentälle
ja Helsinkiin sekä sieltä edelleen Kajaaniin.

Mieslaulajien matkaseurue menossa Keukenhofin kukkapuistoon.
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Jarmo Kokkonen laulunjohtajaksi 2011

Keväällä 2011 kuoro päätti siirtyä seuraavan syyslaulukauden alusta lähtien Kaukametsän Opiston
(kansalaisopisto) lauluryhmäksi. Laulunjohtajan palkkiot maksaa kansalaisopisto ja kuorolaiset maksavat
kukin opiston kurssimaksun. Laulunjohtajaksi valittiin Kuhmossa asuva, aikaisemmin seurakunnan
kanttorina toiminut Jarmo Kokkonen, joka otti tehtävän vastaan syyskuussa 2011.
Syyslaulukaudella 2011 alettiin suunnitella vuoden 2013 kevätkaudella pidettävän 90 -vuotisjuhlakonsertin ohjelmistoa. Samalla ryhdyttiin harjoittelemaan vuoden 2013 loppupuolella esitettävän
Luigi Cherubinin Requiemiä sekä Kuhmossa ja Kajaanissa keväällä 2012 pidettäviksi suunniteltujen
konserttien ohjelmistoa.
Nuottipukki-lehti julkaistiin joulukuun alussa ja hyvin valmisteltu mainosmyynti onnistui erinomaisesti.
Lehden tuotto oli kuoron talouden kannalta huomattava. Syyskaudella kuoro esiintyi Kajaanin Kipinän
100-vuotisjuhlassa, joulukadun avajaisissa, kirkkoavustuksessa Kajaanin kirkossa, itsenäisyyspäivän
juhlassa Kaukametsässä, veteraanien pikkujoulussa Joutenlammilla ja Rotary-klubin tilaisuudessa
Ortodoksikirkossa. Jouluaattona kuoro teki perinteisen laulukierroksen Kajaanin eri hoitolaitoksissa
sekä esiintyi Raatihuoneentorilla joulurauhanjulistuksen yhteydessä.
Kevätlaulukausi aloitettiin 5.1.2012 Ravintola Wanhalla Kerholla järjestetyllä perinteisellä Loppiaisaaton
illanvietto/Kuoron 89-vuotisjuhlalla.
Huhtikuun puolivälissä 2012 kuoro antoi uuden laulunjohtajansa Jarmo Kokkosen johtaessa viihdekonsertin Kuhmotalon Lentuasalissa. Konsertin mottona oli Ystävä, seuraani hetkeksi jää. Ohjelma
oli koottu pääosin kuoron eri yhteyksissä esittämistä viihteellisistä lauluista, joista mainittakoon
Richhars-Terry-Frankin Vihreät niityt, J.Kosman Kuolleet lehdet, R.Markkulan-Juha Vainion En päivääkään vaihtaisi pois, U.Monosen Satumaa, J.Lennon-P.McCartneyn When I`m sixty-four ja Michelle
sekä yhdessä Kuhmon Mieslaulajien kanssa lauletut U.Kempin Lennä mun lempeni laulu, V.Salanovin
Uudelleen jos luokses voisin tulla sekä Willem Kapp`in Pohjan rannikolla. Pianosäestyksestä huolehti
kajaanilainen Teemu Ikonen.
Seuraavan toukokuun alussa pidettiin Kajaanin Kaukametsän salissa hyvin onnistunut Sulo Suomi ja
Pohjola  niminen kevätkonsertti. Konsertin johtajana toimi Jarmo Kokkonen ja ohjelmassa oli Suomea
edustamassa muiden muassa Sibeliuksen Isänmaaalle ja harvoin esitetty Sortunut ääni, Sulho Rannan
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Epitaphium sekä P.j. Hannikaisen Kevätlaulu ja Kevätsointuja, Ruotsia edustamassa C.M.Bellmanin
kolme laulua ja Norjaa edustamassa F.A.Reissigerin Olav Trygvason ja Edvard Griegin Laulajatervehdys.
Lokakuun 2012 puolivälissä pidettiin Jarmo Kokkosen johtamina viihdekonsertit ensin Suomussalmella
Alvarin salissa ja sitten Kajaanin Kaukametsässä. Suomussalmen konsertissa sali oli lähes täysi eli noin
70 kuulijaa ja kuoro sai erittäin voimakkaat aplodit esityksistään. Sen sijaan Kaukametsän suureen
saliin oli saapunut vain vähän yli sata kuulijaa, mikä latisti tunnelmaa. Viihdekonserttien ohjelma
oli kummassakin konsertissa sama kuin Kuhmossa huhtikuussa pidetyssä konsertissa. Laulujen puolesta
konsertit onnistuivat verraten hyvin.

Juhlat ja perinteet
Jo Mies-Laulajien ensi esiintyminen loi pohjaa koko kuoron toiminta-ajan jatkuneelle ja pitkään jatkuneelle loppiaisillanvietolle. Alkuvuosina järjestettiin usein konsertti loppiaiseksi, mutta vähitellen
tästä tavasta luovuttiin ja loppiaista vietettiin yhdessä laulajien puolisoiden kanssa ohjelmallisena
rentoutumistilaisuutena, jossa laululla ja muulla musiikilla aina sahansoittoa myöten oli tärkeä osuutensa. Loppiaisillanvietot laajenivat vuonna 1930 perhepiirin ulkopuolisiksi siten, että niihin kutsuttiin
mukaan kuoron kannattajajäsenet. Tilaisuus oli kannattajajäsenille maksuton, mutta edellytyksenä
oli kannattajajäsenmaksun suorittaminen ennen tilaisuutta. Loppiaisillanvietosta kehittyi vähitellen
vuoden huvitapaus Kajaanissa. Niitä pidettiin aluksi Kajaanin Puutavara Oy:n Virkamiesklubilla Tihisenniemellä.
Sittemmin loppiaisillanvieton pitopaikaksi vakiintui kaupungintalo ja nimikin muuttui loppiaisjuhlaksi.
Juhla oli suljettu tilaisuus, johon pääsi pihaovesta esitettyään kannattajajäsenkortin. Juhlijoilla oli
omat eväät ja virvokkeet mukanaan ja juhlatunnelma syntyi heti, kun väki oli ennättänyt istahtaa
pöytien ääreen. Vuodelta 1947 säilynyt kutsukortti evästi juhlaan saapuvia seuraavasti:
Taas on vierähtänyt vuosi ankea.
Sielu, ruumis väsymyksestä on kankea.
Henkesi piristyy jalo  ruumiisi rentoutuu laho, juhlissa laulajain.
Panehan Manta nyt pitkää päälles,
etteivät näy nuo sinun sievät sääres,
Matilla on smokki tai muu musta yllä ja siinä on komeutta kyllä..
Ohjelma oli yleensä musiikkipitoista, mutta sekaan mahtui sketsejä, kuvaelmia, kauneuskilpailuja,
tietokilpailuja ym. vastaavaa hauskanpitoa. Martti Lappi yhtyeineen huolehti tanssin tahdituksesta
vuosikymmenien ajan. Juhlan perinteeseen kuului, että puoliyöllä soitettiin poliisimestarille ja
pyydettiin jatkoaikaa, jota yleensä saatiin yksi, kaksi ja joskus jopa kolmekin tuntia. Eräässä loppiaisjuhlia
koskevassa muistiossa on todettu mm. seuraavaa: Loppuvaikutelma: Erittäin onnistuneet ja siistit
juhlat. Kun Anderssonia ei päästetty sisään, niin ketään ei tarvinnut heittää ulos. Loppiaisjuhlien
aamutunteina on syntynyt myös juhliin liittynyt lentävä lause: Joskus on mukavampi olla kuin joskus!
Kaupungintalon juhlien järjestäminen oli kuorolle hikinen urakka. Lyseon vintiltä haettiin pitkät pöydät,
pöytäliinat, koristeet ja muut tarvikkeet ja sen lisäksi muutama luokka tyhjennettiin tuoleista. Kaikki
tavarat siirrettiin Blomqvistin kuorma-autolla kaupungintalolle. Sali pantiin kuntoon laittamalla pöydät
ja tuolit paikoilleen sekä virittämällä värilamppurivit ja koristeet kattoon ja seinille. Koristeeksi saatiin
usein jonkin kauppaliikkeen joulukoristeet.
Kun juhlat oli ohi, niin loppiaisaamuna oli vielä hikisempi urakka siirtää kaikki tavarat takaisin paikoilleen
ja tyhjentää sali nyyttikestien jätteistä. Mutta mukavaa se oli niin kauan kuin sitä kesti eli vuoteen
1974, jolloin kaupunginteatteri nousevine katsomoineen valtasi kaupungintalon juhlasalin. Sen jälkeen
loppiaisaaton illanvietot, eivät enää juhlat, yhtä Seurahuoneella pidettyä tilaisuutta lukuun ottamatta,
pidettiin yli kahden vuosikymmenen ajan Kainuun Prikaatin varuskuntakerholla. Ensimmäinen siellä
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järjestetty illanvietto oli vielä nyyttikestitilaisuus syömisten osalta. Seuraavana aamuna kerhon henkilökunta katseli siinä määrin kauhun ilmein sitä siivoa, mikä nyyttikestien jälkeen paikalla vallitsi - ja siitä
pitäen eväsnyytit saivat jäädä kotiin. Yhdestä kuoron perinteestä pidettiin kerholla kuitenkin tiukasti
kiinni: Säilykkeisiin ei koskaan sorruttu, vaan aina tanssittiin elävän musiikin säestyksellä.

Vuodesta 1988 alkaen loppiaisaaton illanvietto, samalla kun se oli kuoron vuosijuhla, niin se oli yleisölle pääsymaksullinen tilaisuus. Yleisömäärä väheni vuoden 2000 tienoilla siinä määrin, että loppiaisaaton illanvietto muutettiin kuorolaisten ja heidän puolisoidensa suljetuksi tilaisuudeksi. Loppiaisaaton
illanvieton / kuoron vuosijuhlan pitopaikkoina olivat muutaman vuoden lähellä keskustaa olevat ravintolatilat, kuten Ravintola Fox ja WanhaKerho. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa kuoron kukin stemma
vuorollaan ja laululla sekä kuoromerkkien ja ruusukkeiden luovuttamisella on tärkeä sijansa illan
ohjelmassa. Vuodesta 2005 alkaen tilaisuuden nimeksi on vakiintunut Mieslaulajien vuosijuhla.

Mieslaulajien 90-vuotisjuhlissa Wanhalla Kerholla
5.1.2013.Kuoronjohtajana vv.1960-1963 toiminut
opettaja Pauli Kukko ilahdutti yleisöä komealla
laulullaan Lauri Korhosen säestämänä.

Lähes yhtä vanha perinne on kuoron jouluaattoisin tekemällä sairaala- ja hoitolaitoskierroksella.
Silloin kuoro esittää laulujen muodossa joulutervehdyksensä sekä hoidossa oleville että jouluna työssä
olevalle henkilökunnalle. Tämän perinne sai alkunsa vuonna 1925, jolloin kuoro kävi esittämässä
joulutervehdyksensä Kajaanin yleisessä sairaalassa. Käyntipaikkoina ovat sittemmin olleet kaupungissa
toimivat sairaalat ja muut hoitolaitokset sekä monet hoitokodit eli yhteensä yli kymmenen laulupaikkaa.
Jouluaaton laulukierroksen puolivälissä on käyty laulamassa kaupungin järjestämässä joulurauhan
julistamistilaisuudessa Raatihuoneentorilla.
Kevätlaulut esitettiin ensi kerran lumisena vappuna 1925 linnanraunioilla. Laulupaikaksi vakiintui
linnanraunioiden ja rantapuiston jälkeen vuodesta 1936 alkaen Raatihuoneentori. Laulukumppanina
oli yleensä Liikeapulaisten Sekakuoro, Kajaanin Sekakuoro ja Kanerva-kuoro eli sama kuoro eri aikoina
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eri nimillä. Vuodesta 1936 lähtien kuoro on käynyt viemässä vapputervehdyksensä myös yleiseen
sairaalaan ja sittemmin Kainuun Keskussairaalaan. Tämä perinne jatkui vuoteen 2006 saakka. Vuonna
2007 päätettiin luopua kokonaan laulamasta torilla ja Kainuun Keskussairaalassa. Keväällä 2008
kuorossa todettiin, että vappulauluperinnettä kevätlauluineen on syytä jatkaa. Niinpä sitten vuosien
2008-2009 vappuina käytiin laulamassa Raatihuoneentorilla ja seuraavana vuoden 2010 vappuna
laulettiin sekä Raatihuoneentorilla että Wanhalla Kerholla.
Vuoden 1997 keväällä jälleen henkiin herätetty vappumatinea sai alkunsa jo 1920-luvulla, jolloin
kuoro ja yleisö vappuaamun laulujen jälkeen viivähti parisen aamupäivän tuntia simaa juoden ja
kevätlauluja laulellen milloin Sissilinnassa ja Vuohengissa, milloin taas Kaupungintalossa. Matinean
pitopaikaksi vakiintui sotien jälkeen Hotelli Seurahuone, joka vuosikymmenien ajan täyttyi kevätlauluja
kuulemaan tulleista lapsiperheistä. Seurahuoneen omistajan vaihdoksen vuoksi matineoista luovuttiin
1980-luvun alkuvuosina. Sitten vuonna 1992 vappumatinea järjestettiin Kainuun Prikaatin varuskuntakerholla, mutta pitopaikka oli liian kaukana kaupungin keskustasta, mikä vähensi osanottajien määrää.
Seuraavina vuosina 1993-96 kuoro järjesti vappumatineaa vastaavaksi ensin kahtena vuotena Vapun
aaton karonkan ja sitten kahtena vuotena Vapun aaton virityksen. Vappumatinean uusi tuleminen
vuonna 1997 kesti vain neljä vuotta eli kevääseen 2000 saakka, minkä jälkeen kuoron innostus niiden
järjestämiseen loppui.
Vuodesta 1949 alkaen pidettiin parin vuosikymmenen ajan Seurahuoneella serenadi-iltoja, mutta
aikojen muuttuessa yleisön kiinnostus niitä kohtaan väheni siinä määrin, että niiden järjestämisestä
lopulta luovuttiin.
Kuoron toimintaan oivat oleellisena osana kuuluneet keskinäistä virkistystoimintaa palvelevat sitsit
ja muut illanistujaiset. Kuoron 15-vuortshistoriikissa asia kuvataan seuraavasti: Omaksi ratoksi ja
kuoron toverihengen lujittamiseksi on vuosikokousten ja konserttien jälkeen sekä muulloinkin syöty
yhteisiä illallisia useimmiten Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen talossa. Näissä muistorikkaissa tilaisuuksissa
on reippaan laulun kajahdellessa, vanhoja muistoja ja kaskuja kerrottaessa sekä Rva Ryynäsen maukkaita ruokalajeja nautittaessa moni ilta rattoisasti vierähtänyt pikkutunneille saakka.
Vastaavanlaisia vapaan laulannan tilaisuuksia ja saunailtoja järjestetään edelleenkin silloin tällöin,
vaan nyt kun on kaikki kallistunna ja ajat muutenkin muuttuneet, niin osanotto näihin tilaisuuksiin
on entisiin aikoihin verrattuna oleellisesti vähentynyt. Joka kevät pidetään kuitenkin laulukauden
päättäjäiset, joissa laulun ja iloisen seurustelun lomassa vuodesta 1970 alkaen annettiin ahkeruuslautaset
niille laulajille, joiden osallistumisprosentti lauluvuoden aikana oli ollut vähintään 85. Lautaset olivat
aluksi kuparisia ja sitten parinkymmenen vuoden ajan ruostumatonta terästä. Ruostumattoman
teräksen korkealle kohonnut hintako lienee ollut syynä siihen, että viimeiset lautaset annettiin vuonna
2005. Sen jälkeen lauluvuosina 2005-06 ja 2006-07annettiin näille ahkerille laulajille hallituksen
puheenjohtajan ja laulunjohtajan allekirjoittama kunniakirja. Sen jälkeen kunniakirjoista luovuttiin
ja siirryttiin lauluvuodesta 2007-2008 alkaen käytäntöön, missä edellisenä lauluvuotena 85-prosenttisesti
osallistuneista laulajista otettu yhteiskuva laulajanimineen julkaistiin seuraavan kerran ilmestyvässä
Nuottipukissa. Ahkeruudesta palkitsemisesta on lauluvuoden 2010-2011 jälkeen luovuttu.
Vuoden 2006 syyskuussa pidettiin lauluvuoden avauksen merkeissä laululeiri Lentiiran Lomakylässä
ja syksyllä 2007 vastaava tilaisuus Sotkamossa. Vuoden 2010 syksyn laulukauden avaus pidettiin
Kuhmon Jyrkänkoskella sijaitsevassa Kuhmon Reserviläiset ry:n omistamassa Korpilinna-nimisessä
majassa. Maja sijaitsee paikassa, missä suomalaiset talvisodassa pysäyttivät Neuvostoliiton joukkojen
etenemisen kohti Kuhmon kirkonkylää. Majassa laulettiin voimallisesti, syötiin naistoimikunnan
laittama tuhti ateria, reserviläisten edustaja Heikki Pitäjämäki selosti taistelujen kulkua talvisodassa
Jyrkänkoskella, otettiin kovat löylyt majan saunassa ja saatiin lauluvuosi kunnolla alkuun. Vuoden
2011 laulukauden avaus pidettiin Vuokatissa paikallisessa Vuokantinhovissa, missä saunottiin, syötiin
vankasti ja laulettiin uusi lauluvuosi liikkeelle. Kajaaniin palattiin pimeässä kovan tuulen ja vesisateen
saattelemana. Lauluvuotta 2012-2013 käytiin avaamassa Sonkajärven Lohirannassa, missä laulu raikui
ja hyvä ruoka maistui.
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Kannattajajäsenet ja naistoimikunta kuoron tukena
Kannattajajäsenten tuella oli huomattava merkitys varsinkin toiminnan alkuaikoina. Aikaisemmin voimassa olleiden sääntöjen mukaan kannattajajäsenellä oli oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin
tilaisuuksiin ja kokouksiin ja hänelle annettiin yksi vapaalippu vuodessa johonkin kuoron konserttiin
tai lauluiltamaan. Myös kuoron hallitukseen valittiin yksi kannattajajäsenten edustaja.
Kannattajajäsenmaksu oli tavallaan päästymaksu suosittuihin loppiaisaaton juhliin kaupungintalolla.
Nämä nyyttikestijuhlat loppuivat vuonna 1974, kun kaupungintalon juhlasalista tuli Kajaanin Teatterin
katsomo. Kannattajajäsenet eivät tunteneet uutta illanviettopaikkaa Prikaatin varuskuntakerhoa samalla lailla omakseen kuin entistä kaupungintaloa ja kannattajajäsenten määrä väheni siinä määrin,
että kuoron sääntöjä vuonna 1991 uusittaessa kannattajajäsenistä luovuttiin.
Kuorolaisten puolisot ovat toiminnan alkamisesta lähtien olleet miestensä taustavoimina tukemassa
kuoron toimintaa. Heidän ja kannattajajäsenten yhteisin ponnistuksin kuoro sai aikanaan oman lipun.
He ovat järjestäneet arpajaisia ja pitäneet menneinä vuosian myös kirpputoria varojen hankkimiseksi
kuorolaisten yhteisiä tilaisuuksia varten. He ovat hoitaneet laululeirien muonitusta sekä varsin monessa
loppiaisaaton illanvietossa aikanaan ojentaneet kirjekuoren maksuosoituksineen. Kun kuoron taloudellisen tilanne on 2000-luvulle tultaessa oleellisesti parantunut, niin puolisot ovat lopettaneet rahakuorien antamisen, mutta antavat edelleen erittäin tärkeää henkistä tukea. He ovat suhtautuneet
ymmärtävästi miestensä laulumenoihin silloinkin, kun ne ovat olleet sekoittamassa viikonvaihteiden
matka- ja muita suunnitelmia.

Kuvassa näkyvänä päivänä tutustuttiin Brysselissä Euroopan parlamenttiin.
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Laulunjohtajat
Eero Korte

kanttoriurkuri

1923-36

Veikko Pajari

lääkäri

1936-37

Mauno Salminen

musiikin lehtori

1937-39

Veikko Pajari

lääkäri

1939-40

Mauno Salminen

musiikin lehtori

1940-41

Veikko Pajari

lääkäri

1941-42

Eero Korte

kanttoriurkuri

1942-51

Eero Sipilä

musiikin lehtori

1951-60

Pauli Kukko

opettaja

1960-63

Ilmo Haario

diplomilaulaja

1963-67

Mauri Katavisto

rehtori

1967-76

Rauno Keltanen

musiikin lehtori

1976-79

Oskari Kosola

insinööri

1979-81

Mauri Katavisto

rehtori

1981-82

Teuvo Väisänen

opettaja

1982-85

Tarmo Lehtinen

sotilassoittaja

1985-94

Tomi Väisänen

kapellimestari

1994-2001

Harri Komulainen

musiikkiupseeri evp. 2001-2011

Jarmo Kokkonen

kanttori

2011-

Kanttori Eero Korte kokosi vuoden 1923 alussa kokoon laulumiehet, joista sittemmin seuraavana
keväänä muodostui kuoro Mies-Laulajat. Korte otti jo alusta lähtien ohjelmistoon varsin vaativia
lauluja, kuten Södermanin Talonpoikaishäät sekä Toivo Kuulan Virta venhettä vie ja Ne tulevat taas.
Koko hänen kautenaan kuoron ohjelmisto oli hyvin monipuolista. Lehtiarvostelujen mukaan hänen
johdollaan kuoro onnistui varsin hyvin koko hänen johtajakautensa ajan, kun ottaa huomioon laulajien
tason vaihtelun eri aikoina. Eero Korte jätti laulunjohtajan tehtävät toisen johtamisjaksonsa päätteeksi
68-vuotiaana.
Lääkäri Veikko Pajari ja musiikin lehtori Mauno Salminen johtivat kuoroa vuorotellen yhteensä
kuuden vuoden ajan. Arvostelujen mukaan ennen sotia pidetyt konsertit onnistuivat erinomaisesti
ja kumpikin johtaja sai kiitosta kuoron laulun hyvästä tasosta. Sodat kuitenkin katkaisivat tämän
myönteisen kehityksen moneksi vuodeksi. Sotien aikana kuoron toiminta oli jaksottaista ja harjoituksia
pidettiin vain tiedossa olevia esiintymisiä varten, mikä luonnollisesti vaikutti kuoron laulun tasoon.
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Kajaanin Mieslaulajia vv.1951-1960 johtanut Kajaanin seminaarin musiikin lehtori Eero Sipilä lähdössä v.1967 luokkaretkelle IV A-luokan kanssa kohti Leningradia ja Moskovaa. Ankarasta lehtorista tuli matkan aikana esiin sympaattinen ja nuoria ymmärtävä, vähemmän pelottava opettaja.

Viipurin asema oli ensimmäinen pysähdyspaikka.Kuvassa
luokkaretkeläiset odottavat Eero Sipilän johdolla matkan
jatkumista. Talvipalatsi, Eremitaasi, Leninin mausoleumi,
Bolshoi-teatteri, sirkus ym.Neuvostoliiton ihmeet tulivat
luokkaretkeläisille nähdyiksi.

Musiikin lehtori Eero Sipilä otti laulunjohtajan tehtävät vastaan syksyllä 1951, mutta totesi samalla,
että mieskuorolaulu ei ole hänen intohimonsa. Sipilä oli tiukka ja vaativa laulunjohtaja ja kuoron rivit
harvenivat luonnollisen karsinnan tietä. Niinpä 50-vuotishistoriikin mukaan Sipilän ja paussilaulajien
ottelun lopputulos oli aina kotivoitto eli ykkönen. Mutta ne, jotka jäivät, saivat hyvää oppia kuorolaulusta ja musiikin tekemisestä. Eero Sipilä uudisti voimakkaasti kuoron ohjelmistoa, mutta säilytti
myös vanhaa hyvänä pitämäänsä mukana. Laulunjohtajana Sipilä sai erityisesti kiitosta kuoron soinnin
puhtaudesta ja ilmeikkyydestä sekä kuoron nostamisesta taiteellisesti varsin korkealle tasolle. Hänen
kaudellaan kuoro antoi vain neljä konserttia, jotka kaikki saivat kiittävät arvostelut.
Eero Sipilää seurasi laulunjohtajana opettaja Pauli Kukko, jonka johtamiskausi kesti vain kolme
lauluvuotta. Hän ennätti kuitenkin johtaa seitsemän eri konserttia Kajaanissa ja sen ympäristössä.
Kajaanissa pidetyn konsertin Kainuun Sanomat arvioi kohtalaisen hyväksi, mutta sen sijaan Kajaanilehden arvioija ei nähnyt siinä mitään hyvää. Niinpä Kajaani-lehden arvostelu saikin pari päivää
myöhemmin ilmestyneessä numerossa jyrkän tuomion, jonka langetti joukko Mies-Laulajien ystäviä.
Diplomilaulaja Ilmo Haario tuli laulunjohtajaksi syksyllä 1963 ja vei kuoron uusille urille kirkkomusiikin
pariin. Hän sai kuoron oppimaan uuden hengellisen ohjelmiston, joka käsitti lauluja 1500-luvulta nykyaikaan. Hänen johdollaan esitettiin hyvin vaativat Hindemithin Kuolema ja Sibeliuksen Vapautettu
kuningatar, joista viimeksi mainittu Kajaanin Varuskuntasoittokunnan säestyksellä.
Joulukuussa 1967 laulunjohtajaksi aiemmin varalaulunjohtajana toiminut innokas laulumies rehtori
Mauri Katavisto. Hänen johtamistapansa oli tarkkaa ja ilmeikästä, mistä laulajat erityisesti pitivät.
Hänen kahtena johtamiskautenaan kuoro antoi Kajaanissa ja ympäristökunnissa useita konsertteja,
joista merkittävin oli kuoron 50-vuotisjuhlakonsertti vuonna 1973. Konserttiin oli harjoiteltu varsin
vaikea ohjelma mukaan lukien myös Södermanin Talonpoikaishäät. Kokonaisuutena kuoron katsottiin
selvinneen hyvin haasteestaan.
Syksyllä 1976 laulunjohtajaksi valittiin tarmoa ja ideoita uhkuva diplomilaulaja Rauno Keltanen, joka
mullisti kuoron toiminnan kokonaan uusille urille. Ohjelmistoon otettiin oopperakuoroja ja muuta
vaativaa ohjelmistoa, jotka hän kovalla työllä harjoitti esityskuntoon. Kuoron laulajamäärä kasvoi
huomattavasti ja se oli enimmillään 80 laulajaa. Kovan työn ansiosta kuoron taiteellinen taso nousi
ja hänen työnsä jälki näkyi vielä pitkään sen jälkeen, kun hän oli jo jättänyt laulunjohtajan tehtävät.
Hänen johtamistapansa oli hyvin laajaliikkeistä, mikä osin johtui siitä, että hän halusi näkyä myös
niille laulajille, jotka kiinteästi tuijottivat nuotteja.
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Rauno Keltasta seurasi laulunjohtajana aikaisemmin varalaulunjohtajana ollut insinööri Oskari Kosola.
Hän oli taitava laulujen tulkitsija ja sai pienin käsiliikkein kuoron laulamaan haluamallaan tavalla. Hän
oli erityisen tarkka sointupuhtaudesta.
Varalaulunjohtajan paikalta laulunjohtajaksi siirtyi myöskin opettaja Teuvo Väisänen, jonka johtamiskausi
alkoi syksyllä 1982 kuoron juuri aloittaessa valmistautumisen seuraavan vuonna pidettävää juhlakonserttia varten. Hänen johdollaan kuoro harjoitti vaativan ohjelmiston ja juhlakonsertti onnistui erinomaisesti. Hänen kaudellaan harjoiteltiin hyvin tuloksin myös uutta vaativaa ohjelmistoa sekä pidettiin
yllä kuoron perusohjelmistoa.
Vuoden 1985 syksyllä laulunjohtajan tehtävät otti vastaan Kainuun Sotilassoittokunnan nuori huilunsoittaja Tarmo Lehtinen, jolla oli paljon laulukokemusta, mutta ei juuri lainkaan kokemusta kuoron
johtamisesta. Muutamassa vuodessa hän kouluttautui päteväksi laulunjohtajaksi, jolla oli valmiudet
esiintyä myös kuoron laulusolistina. Hänen kaudellaan tehtiin paljon yhteistyötä sotilassoittokunnan
kanssa, mistä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita suuren suosion saavuttaneen Sam Sihvon Jääkärin
morsian -musiikin esittäminen lukuisia kertoja.

Kajaanin Mieslaulajat esittivät v. 1991
suuren suosion saavuttaneen Sam Sihvon
Jääkärin morsian laulunäytelmän Kainuun
Sotilassoittokunnan kanssa Kajaanissa ja
Kuhmossa sekä v. 1992 Iisalmessa.
Solisteina lauloivat Lea Jankko ja Tarmo
Lehtinen.
Kuvassa jääkärit tauolla odottamassa
esityksen alkua.

Kainuun Sotilassoittokunnan kapellimestari Tomi Väisänen otti kuoron laulunjohtajan tehtävät vastaan
syksyllä 1994. Musiikin johtamisen ammattimiehenä hän nopeasti oppi johtamaan taitavasti myös
mieskuoroa. Hänen johdollaan laulettiin, ulkomailla pidetyt konsertit mukaan lukien, yhteensä 27
erillistä konserttia. Kun eri äänet oli ensin opittu, niin hänellä oli taito sitten tehdä opitusta musiikkia.
Hänen johtamiskaudellaan tehtiin paljon yhteistyötä Kainuun Sotilassoittokunnan kanssa. Hänen johdollaan laulettiin myös kuoron äänitteen Kainuun virran kaltahalla laulut.
Syksystä 2001 lähtien kuoron laulunjohtajaksi valittu eläkkeelle jäänyt musiikkiupseeri Harri Komulainen
ryhtyi tarmokkaasti nostamaan kuoron laulutaitoa. Kun seuraavaksi syksyksi oli tähtäimessä Unkarin
matka, niin hän velvoitti kuorolaiset opettelemaan esitettävät laulut ulkoa ja näin sitten tapahtuikin.
Sama velvoite oli voimassa myös vuonna 2003 pidetyn 80-vuotiskonsertin laulujen osalta. Kun nuottikansiot jätettiin pois, niin kaikki seurasivat johtajaa koko ajan ja laulun taso nousi selvästi. Harri Komulainen on onnistuneesti johtanut lukuisia konsertteja Kainuussa ja ulkomaan matkoilla ja yhteistyötä
on tehty sekä Kainuun Sotilassoittokunnan että Kainuun muiden kuorojen kanssa. Hänen johdollaan
toteutettiin kevättalvella 2009 körttivirsiä sisältäneen Väinö Malmivaaran Rukousvirsiä nimisen CDlevyn äänitys. Keväällä 2011 Harri Komulainen päätti erinomaisesti kuluneen laulunjohtajakautensa
omasta pyynnöstään ja ilmoitti haluavansa edelleen olla laulajana ykköstenorissa.
Kuoron siirryttyä syksyllä 2011 Kainuun Opiston lauluryhmäksi, niin samalla kuoron laulunjohtajaksi
tuli Kuhmon kanttorina toiminut tunnettu kuoro- ja musiikkimies Jarmo Kokkonen. Hänen johdollaan
kuoro on vuonna 2012 pitänyt Kajaanissa kaksi konserttia sekä konsertit Kuhmossa ja Suomussalmella.
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Arvostelun kertomaa
Musiikin arvostelijoilla on varsin ilmeikkäitä sanontoja kuulemansa ilmaisemisessa. Seuraavassa on
otteita kuoron 15-vuotishistoriikkin kootuista kriitikkojen lausumista. Ensin kriittiset ja sitten myönteisiksi tulkitut arvioinnit: Eräänä vuonna todetaan kuorokurin puuttuminen, edelleen, että siirtyminen pianosta forteen tapahtuu häiritsevällä nykäyksellä ja että !sisääntulot ja tekstin lausunta on
hataraa. Myöskään eräänä vuonna ei brummaustapa ollut kaikilla laulajilla oikea eikä yhtenäinen,
tai on eri äänissä räikeitä erottautumisia. Äänistä kohdistuu arvostelijan huomio 1.tenoriin ja 2.bassoon ja niinpä edellistä moititaan milloin ohuehkoksi , milloin sameaksi, milloin joutuu se korkealle
kimmille laskien hieman, milloin taas tenori heikkouksistaan huolimatta piti urhoollisesti puoliaan.
2.bassolle toivotaan enemmän syvyyttä ja mahtavuutta ja sanotaanpa kerran 2.tenoristakin, että
sen vaikutus oli sen verran pihinää, ettei sitä toisinaan kuulunut juuri ollenkaan. Sitten lohdutukseksi
kuoro on edistynyt rytmillisessä tarkkuudessa tai sanojen lausunta ja konsonantit ovat selvät ja
jopa voimakas forte saatiin yhtäkkiä kauneimmaksi ja hivelevimmäksi pianissimoksi. Erään arvostelijan
mukaan 1.tenori lepäsi voittoisena vankan basson päällä tai oli sen kirkkaus ja esitystapa harvinaista.
Toinen arvostelija toteaa väliäänien usein muhkeasti soivat sävelet tai musikaalisesti ja kultivoidusti
soivan 1.basson jopa 1.basson kauniin metallisoinnun. 2.basso on milloin eheä ja muhkea, milloin
matala ja pehmeä, useimmiten kuitenkin jykevä tai mehevä, jopa joskus muistuttaa venäläisiä
bassoja.
Edellä olevat näytteet on otettu musiikin asiantuntijoiden laatimista arvosteluista. Seuraavassa on
näyte aloittelevan musiikin arvostelijan kritiikistä:  Laulun voimakas tempo ja innostuksellinen esitys
antoivat heti eheän kuvan kuoron tulkinnasta ottaen huomioon useiden laulajien todellisen nuhan
aiheuttaman lievän käheyden ylä-äänissä.
Arvostelijoiden sanasto on sitten kuoron alkuaikojen muuttunut. Yleensä arvostelu on kohdistunut
kuoron soinnin hyvyyteen tai sen puutteeseen sekä laulujen sanojen lausumisen selvyyteen tai epäselvyyteen. Mieskuorojen heikko kohta on yleensä 1.tenorit, jotka joutuvat laulamaan miesten yleiseen
äänialaan verrattuna epäinhimillisen korkeita säveliä. Hyviä tenoreita on harvassa ja varsinkin kaikkein korkeimpia säveliä laulettaessa yksittäisten tenoriäänien läpikuuluminen on usein ollut arvostelijoiden kritiikin kohteena.
Pätevistä musiikin arvostelijoista on ilmeisesti puutetta, koska Kajaanin Mieslaulajien omien konserttien
arviointeja ei ole juuri ollut kajaanilaisissa lehdissä. Sen sijaan Kainuun mieskuorojen ja Kajaanin Sotilassoittokunnan yhteiskonsertit ovat saaneet palstatilaa. Mieslaulajien juhlakonsertit on aina arvioitu,
mutta muita konsertteja vain harvoin. Yleensä Kainuun Sanomat on kiitettävästi huomioinut hyvin
kuoron merkkivuosien konserttivalmistelut ja ulkomaille suuntautuneet konserttimatkat.
Kimmo Wihervaara arvioi vuonna 1998 pidettyä kuoron 75-vuotiskonserttia Kainuun Sanomissa mm.
seuraavasti: Ohjelma kokonaisuudessaan oli jäntevä kokonaisuus, kuoron puhtaus hyvä ja miehet
tekivät nimenomaan hyvää musiikkia. Suurin ansio kuoron nykytasosta lankeaa konsertin johtaneelle
Tomi Väisäselle. Tomi Väisänen johti kuoroa myös sen Australian matkan lähtökonsertissa 10.10.1996.
Tätä konserttia arvioi Kainuun Sanomissa musiikinlehtori Eija Korhonen, joka valitti joidenkin tenorien
läpikuulumista, mutta piti kuoron sointia erittäin hyvänä ja totesi lopuksi: On hienoa, että kaupunkia
voi lähteä edustamaan näin hyvässä kunnossa oleva ryhmä.
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Koulutustoiminta
Pääosa kuorolaisille suunnatusta koulutuksesta tapahtuu kuoron sisällä etupäässä laulunjohtajien
toimesta. Ulkopuolista koulutusta järjestävät sekä SULASOL ja Mieskuoroliitto että eräät muut yhteisöt vuosittain jossakin puolella maata. Kuoro on osallistunut tällaisiin koulutustapahtumiin mm.
Oulussa, Iisalmessa ja Kuopiossa. Viimeksi mainitussa paikassa maaliskuussa Mieskuoroliiton ja Puijon
Laulun yhteisesti järjestämässä tilaisuudessa oli sekä koulutusta että yhteis ja erilliskonsertteja.
Useiden kuorojen esiintyessä lyhyen ajan sisällä samassa paikassa jokainen kuorolainen saa jonkinlaisen
tuntuman siitä, mikä on hänen oman kuoronsa taso.
Varsin hyödyllisiä ovat olleet kuoron järjestämät laululeirit, joissa on ollut ulkopuolisia äänenmuodostuksen kouluttajia. Tällaisina kouluttajina ovat toimineet muun muassa Eljas Palola, Tapani Tirilä,
Pertti Rusanen, Mari Koistinen , Sakari Hildèn, Petri Pussila, Jarmo Kokkonen ja Eija-Riitta Airo-Karttunen.

Laulajamerkkien suoritukset
Mieskuoroliiton laulajamerkkien suorittamisella on erittäin suuri merkitys kuoron laulajien laulutaidon
parantamisessa. Perus- eli kukkomerkin suorittamiseksi laulajan on osattava ulkoa 40 laulua. Kokeessa
on kvartetissa laulettava hyväksyttävästi viisi arvottua laulua. Taitomerkin saavuttamiseksi on laulettava
ulkoa 40 perusmerkkilaulua ja lisäksi 40 taitomerkkilaulua. Kokeessa kuulustellaan seitsemän taitomerkkilaulua ja jos perusmerkkikokeesta on kulunut enemmän kuin kolme vuotta, niin lisäksi on osattava kolme arvottua perusmerkkilaulua. Mestarimerkkikokeessa on perus- ja taitomerkkilaulujen lisäksi osattava kymmenen pakollista teosta ja lisäksi 20 valinnaista teosta.
Perusmerkkejä on vuoden 2007 loppuun mennessä suoritettu 68 kpl, taitomerkkejä 18 kpl ja mestarimerkkejä 2 kpl. Eniten perusmerkkejä on suoritettu vuonna 1949 eli 14 kpl, seuraavaksi eniten vuonna
1982 eli 10 kpl ja kolmanneksi eniten vuonna 1997 eli 6 kpl. Mieskuoroliiton merkkitilaston mukaan
Kajaanin Mieslaulajat on pysytellyt suunnilleen 25. sijalla, mikä on varsin hyvä sijoitus, kun liittoon
kuuluu kaikkiaan 150 kuoroa.
MIESLAULAJIEN MERKIT
JÄSENMERKKI

ANSIOMERKKI
Toimiva jäsen, joka on aktiivisesti osallistunut
kuoron toimintaan vähintään kahden
laulukauden ajan, on oikeutettu lunastamaan
kuoron jäsenmerkin.

Voidaan luovuttaa jäsenelle, joka on erikoisesti ansioitunut laulajana ja toimihenkilönä.

KUNNIAMERKKI

10-VUOTISMERKKI
Toimiva jäsen, joka on 10 vuotta säännöllisesti ottanut osaa kuoron toimintaan, on oikeutettu lunastamaan itselleen 10-vuotismerkin
(§21 mom. 4).

Kuoron jäsenelle, joka on kauan ja menestyksellä ottanut osaa kuoron työhön, tahi muulle
huomattavalle henkilölle, jolle kuoro haluaa
siten kunnioitustaan osoittaa, voi kuoro antaa
kunniamerkkinsä (§21 mom. 5).

STANDAARI

Pienoislippu annetaan kunniajäseneksi
kutsutuille sekä kuoroa erittäin merkittävästi
tukeneille yhteisöille ja yrityksille.
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Muita kuoromerkkejä
Kuoron jäsenmerkkejä on annettu kaikkiaan 345 laulajalle. Kun jäsenmerkin saa vasta yhden lauluvuoden
jälkeen, niin kuorossa on koko aikana laulanut arviolta 400 laulumiestä. Kuoro on palkinnut ansiomerkillään kaikkiaan 54 laulajaa, jotka ovat ansiokkaasti toimineet kuoron hyväksi. Erittäin ansiokkaasta
toiminnasta kuoron hyväksi on kunniamerkillä palkittu kaikkiaan 33 laulajaa. Mieskuoroliiton ansiomerkin on saanut 7 laulajaa.
Mieskuoroliitto myöntää laulajamerkin suorittaneille laulajille laulajamerkkiin kiinnitettäviä erivärisiä
ruusukkeita kuorossa lauletun ajan mukaan. Mieskuoroliiton ilmoituksen mukaan Kajaanin Mieslaulajille
on vuoden 2007 loppuun mennessä myönnetty ruusukkeita seuraavasti: 28 kpl/10 v., 25 kpl/20 v.,
28 kpl/25 v., 12 kpl/30 v., 8 kpl/35 v., 4 kpl/40 v., 2 kpl/45 v. ja 3 kpl/50 v. eli yhteensä 110 kpl. Vuoden
2007 lopulla mukana olevista laulajista Paavo Blomqvist on ainoana saanut 50-vuotisruusukkeen.

Kvartettitoiminta
Koko kuoron toiminta-ajan on ollut jonkinasteista kvartettitoimintaa. Erilaisia esiintymistilaisuuksia
varten on muodostettu yksin-, kaksin- tai kolmikertaisia kvartetteja. Samoin Mieskuoroliiton merkkilaulujen harjoittelua varten on koottu kvartetteja, jotta oman äänen hallinta toisten äänien häirinnästä
huolimatta onnistuisi merkkikokeessa. Muun muassa Jaakko Karppisen johtama vahvistettu kvartetti
esiintyi Taiteidenyö- ja muissa tapahtumissa 1990-luvulla. Kuorolaiset ovat myös perustaneet pitkään
itsenäisesti toimineita kvartetteja. Teuvo Väisäsen johtama Bellman-kvartetti on perustettu 1990luvun alussa ja Harri Komulaisen johtama Kajava-kvartetti saman vuosikymmenen puolivälin jälkeen.
Syksyllä Kajava-kvartetti antoi Kaukametsän Koutasalissa ja sen lämpiössä hyvin onnistuneen kahvikonsertin.
Bellmannit 5.1.1990 vuosijuhlassa Kainuun Prikaatin
kerholla. Vas. Teuvo Väisänen, Urpo Saari, Pekka Fordell
ja Paavo Blomqvist.

Kajava-kvartetti. Vas. Kauko Nurkkala, Harri Komulainen,
Esa Anttonen ja Martti Harju

Kuoron vuosijuhla 5.1.2012 esiintymisvuorossa Bellmanin jälkeläiset.
Vas. Björn Sandelin, Martti Liimatta,
Vesa Valtanen, Toivo Seppänen,
Kari Häyhä, Mikko Vasala, Pekka
Lanamäki ja Seppo Seppälä.
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Kuoron hallinto
Kuorokaan ei tule toimeen ilman hallintoa. Vuonna 1993 rekisteröityjen sääntöjen mukaan hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja yksi ilman nimettyä tehtävää
valittu jäsen.
Puheenjohtajina ovat eri aikoina toimineet:
Albert Isotalo

lääkäri

1923-1927

Antti Mehtonen

opettaja

1927-1929

Albert Isotalo

lääkäri

1929-1933

Yrjö Hirvensalo

metsänhoitaja

1933-1940

Olli Virkkunen

pankinjohtaja

1940-1943

Yrjö Hirvensalo

metsänhoitaja

1943-1946

Abert Isotalo

lääkäri

1946-1948

Jalmari Kannas

prokuristi

1948-1955

Rolf Westerlund

metsänhoitaja

1955-1956

Ilmari Kaulio

majuri evp.

1956-1958

Rolf Westerlund

metsänhoitaja

1958-1963

Mauri Katavisto

rehtori

1963-1968

Seppo Korhonen

myyntipäällikkö

1968-1970

Jaakko Karppinen

diplomi-insinööri

1970-1971

Torsten Blumenthal

metsänhoitaja

1971-1973

Paavo Blomqvist

ekonomi

1973-1977

Lauri Jauhola

insinööri

1977-1979

Martti Airamo

edustaja

1979

Keijo Era

opettaja

1980

Esko Välimäki

asemapäällikkö

1980-1986

Alpo Laari

diplomi-insinööri

1986-1998

Esa Anttonen

lääkäri

1998-2001

Pertti Tuononen

yli-insinööri

2001-2004

Tauno Hälinen

johtaja

2004-2006

Seppo Moilanen

diplomi-insinööri

2006-2010

Toivo Seppänen

metsätalousinsinööri 2010- 2012

Jouko Järvenpää

lääkäri
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Aikaisemmista puheenjohtajista ovat pisimpään tehtävää hoitaneet Albert (Pappa) Isotalo 10 vuotta,
Yrjö Hirvensalo samoin 10 vuotta, Jalmari Kannas 7 vuotta, Rolf Westerlund ja Esko Välimäki 6 vuotta
kumpikin ja Alpo Laari 12 vuotta. Hallituksen tehtävä on toimia taustavoimana ja järjestää asiat ja
olosuhteet sellaisiksi, että edellytykset täysipainoiseen musiikkitoimintaan ovat mahdollisimman
hyvät. Hallituksen lisäksi kuoro valitsee toimihenkilöitä hoitamaan erillistehtäviä. Tällaisia toimihenkilöitä
ovat muun muassa nuotistonhoitaja, historioitsija, äänenvalvojat, Nuottipukin toimituskunta jne.
kulloisenkin toiminnan vaatimalla tavalla.
Kuoron sihteerien työpanos on varsin merkittävä. Heidän työnsä on suurelta osin sellaista, että tekemätön työ näkyy paremmin kuin tehty työ. Tästäkö johtunee, että sihteerit valitettavasti vaihtuvat
noin parin vuoden välein eli juuri silloin, kun he ovat oppineet tehtävänsä. Kakkosbasso Aarno Tenhunen hoiti sihteerin tehtäviä poikkeuksellisen pitkään eli vuodesta 2007 vuoteen 2012.
Nuottipukki-lehden toimittaminen vuosittain vaatii sekä paljon työtä että erikoisosaamista. Kuoron
sihteerinä vuodet 1979-83 toiminut Lauri Neuvonen osallistui innokkaasti Nuottipukin toimittamiseen
kuuden vuoden ajan toimien osan aikaa lehden vastaavana toimittajana. Hänen jälkeensä kuoron
puheenjohtajana toiminut Esko Välimäki oli kolmen vuoden ajan lehden vastaavana toimittajana.
Pisimmän päivätyön Nuottipukin toimittajana on tehnyt Pekka Lanamäki, joka tuli lehden toimituskuntaan vuonna 1983 ja oli vastaavana toimittajana vuodet 1987-99 ja 2001-2004. Vuosina 20052011 vastaavana toimittajana toimi ykköstenori Vesa Valtanen. Vuonna 2012 lehden vastaavaksi toimittajaksi on palannut jälleen Pekka Lanamäki. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1977 lähtien joka vuosi
lukuun ottamatta vuotta 2000, jolloin lehteä ei tehty. Kuoron yleensä hyvä taloudellinen tilanne on
ollut pääosin Nuottipukin tuomien tulojen varassa. Huomattavan suurena hetkellisenä tulolähteenä
olivat Väinö Malmivaaran Rukousvirsiä nimisen CD-levyn myyntitulot.

Kuoromiehiä vuosien varrelta
Kuoron toiminnan alkuvuosia kuvaa 10-vuotiasta kuoroa koskeva 5.1.1933 tehty Kainuun Sanomien
artikkeli seuraavasti:  Kuoron johtajana on tämän 10-vuotiskauden toiminut kanttori E.Korte ja varajohtajana yliopettaja J.Horsti. Puheenjohtajana ja kuoron lämpimänä `sydämenä` ja `isänä` on yhtä
välivuotta lukuun ottamatta ollut koko ajan tohtori A.Isotalo, sihteerinä ja rahastonhoitajana oli ensimmäiset viisi vuotta raatimies E.E.Nordlund ja sittemmin viisi vuotta rahastonhoitajana prokuristi
E.Räisänen ja sihteerinä johtaja V.Räihä.
Edellä mainitun haastattelun ajankohtana Toivo Korhonen oli silloin jo laulanut kuorossa kolme vuotta. Hän oli tullut kuoroon vuonna 1930 ja jäi pois kuoron toiminnasta vuonna 1973 laulettuaan kaikkiaan 43 vuotta. Jätettyään laulut hänet kutsuttiin kuoron kunniajäseneksi. Topi oli esimerkillinen
laulumies ja hänen tunnuslauseensa olikin Ensin kuoro ja sitten vasta minä. Hän toimi pitkään kuoron historioitsijana ja paljolti hänen ansiotaan on, että käytettävissä on hänen ajaltaan erinomainen
lehtileikekokoelma. Topi osasi varmasti oman stemmansa opasti auliisti uusia 2.bassoja oikeaan
laulantaan. Hänen tarinoidensa kautta uusillekin laulajille tulivat tutuiksi kuoron alkuaikojen laulumiehet
Pappa Isotalo, Niksu Koskela, Jammu Kannas, Olli Leimu jne. Vuoden 1984 toukokuussa kuoro saatteli
uutteran laulumiehen viimeiseen lepoon.
Intomielinen laulumies Pentti Hietala liittyi kuoroon vuonna 1946. Hän oli syntyessään saanut lahjan
laulaa kauniisti korkeitakin säveliä ja oli ykköstenorin kantavia voimia nelisenkymmentä vuotta. Ennen
Mies-Laulajiin tuloaan hän oli saanut laulukokemusta sota-ajan rintamakuoroissa. Kun mieslaulajien
ilme esiintymisessä on haudanvakava, niin Pentin kasvoilla säilyi aina iloinen perusvire, mistä näkyi,
että laulaminen oli hänelle iloinen asia. Hänet kutsuttiin vuonna 1983 kuoron kunniajäseneksi.
Vuosituhannen vaihteen tienoilla hänet saateltiin Tuonen tuville.
Vuonna 1949 kuoron 2.bassoon tuli Iisalmen suunnasta hyväntuulinen laulumies Torsten Totti
Blumenthal. Hänellä oli paljon kuorokokemusta jo ennestään ja hänen luontaiset viihdepuolen
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taitonsa olivat hyväksi avuksi suunniteltaessa ja toteutettaessa kuoron tilaisuuksia. Hän muun muassa
12.3.1964 toimi juontajana, kun televisioon tehtiin Kainuun kaikuja Kajaanista nimistä musiikkiohjelmaa
koko kansan nähtäväksi ja kuultavaksi. Kuoron 50-vuotisjuhlien lähestyessä Totti valittiin puheenjohtajaksi ja samalla juhlajärjestelyjen vetäjäksi. Hänen mottonsa oli aina: Hyvvee kaikille eikä kellekkään
mittään pahhoo. Totti jäi pois kuorosta1970-luvun puolivälissä sanoen syyksi sen, etteivät laulujen
sanat enää tarttuneet eivätkä pysyneet päässä kuten ennen nuorempana. Hänet kutsuttiin kuoron
kunniajäseneksi vuonna 1983. Vuoden 1999 helmikuussa kuoro kävi saattelemassa hänet tuonpuolisille
laulumaille.
Vuonna 1982 kuoron kakkosbasson vahvistukseksi tuli Kajaanin Sekakuorossa kuorokokemusta saanut
Pekka Fordell. Hänellä oli niin voimakas ja sointuisa lauluääni, että laulunjohtaja joutui aina välillä
pyytämään häntä laulamaan vähän hiljempaa, että toistenkin bassojen ääni tulisi kuuluville. Hän lauloi pitkän ajan kuorolaisten keskenään perustamassa Bellman-kvartetissa bassona. Hän oli luotettava
laulaja ja oli jokseenkin aina vuotuisten läsnäolotilastojen kärjessä tai ainakin sitä lähellä. Pekan ulkomuotokin jo osoitti hänen viihtyvän ruoan ääressä. Kun jostakin päin kuului ruoka-astioiden kilinää,
niin hän oitis kysyi pilke silmäkulmassaan:  Huusiko joku Pekkaa syömään. Syyslaulukauden 2002
alussa hän joutui jättämään kuoron terveydellisistä syistä, vaikka lauluintoa ja kykyä hänellä olisi ollut
vielä vaikka toisillekin jakaa.
Vuonna 1966 kuoroon liittynyt Urpo Saari oli innokas laulumies, jolla oli kaunis tenoriääni. Hän oli
kuoron kantavia voimia 43 vuoden ajan. Hän suoritti Mieskuoroliiton perus- ja taitomerkkikokeet
sekä yllätti syksyllä 1986 kuoron muut laulajat ilmoittamalla, että hän oli kesällä suorittanut liiton
järjestämällä laululeirillä hyväksyttävästi mestarimerkkikokeen. Kokeessa oli osattava ulkoa 80 perusja taitomerkkilaulua sekä nuotteja käyttäen 40 mestarimerkkilaulua. Hän oli ensimmäinen ja pitkään
ainoa mestarimerkin suorittanut laulaja Kajaanin Mieslaulajissa. Urpo oli 1990-luvulla itseoikeutettu
ykköstenori kuorolaisten muodostamassa Bellman-kvartetissa.
Edellä esiin nostetut laulumiehet ovat kaikki olleet lauluaikanaan sekä hyviä laulajia että hyvän kuorohengen luojia. Laulaminen on iloinen asia, kun sen oikein oivaltaa!

Mieslaulajat ovat avustaneet usein Kainuun Prikaatia ortodoksien valatilaisuuksissa. Odottelua ennen tilaisuuden alkamista.
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Tähän on tultu  miten tästä eteenpäin
Kajaanin Mieslaulajat on vuodesta 1923 alkaen tullut toimineeksi jo pitkän ihmisiän verran. Joinakin
aikoina toiminta on ollut vaarassa pysähtyä kokonaan tai on latistunut vain rutiinitoimintoja hoitavaksi.
Vaikeudet on kuitenkin aina voitettu sitkeällä yrittämisellä sekä uudistamalla toimintamenetelmiä
ja ohjelmistoja. Mieskuorojen viime aikojen suurin huoli on ollut laulajien keski-iän jatkuva kohoaminen,
kun uusia nuoria laulajia on ollut vaikea saada mukaan.
Kajaanin Mieslaulajienkin keski-ikä on noussut hieman yli yleisen eläkeiän eikä kovin pikaista parannusta
asiaan ole näillä näkymin odotettavissa. Kysymys ei kuitenkaan ole uudesta ilmiöstä, sillä tämänkin
kuoron kohdalla samasta asiasta on haikailtu jo 1930-luvun alkupuolella. Kun kuoro silloin selvitti
ongelman ja säilyi hengissä, niin uskottavasti näin tapahtuu vastedeskin ja normaaliin elämänmenoon
kuuluvaa uudistumista tapahtuu jatkossakin riittävästi. Ennustaminen on vaikeaa ja varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, mutta jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niin Kajaanin Mieslaulajien laulu
kaikuu vielä pitkään tälläkin vuosituhannella.
Päivitetty 28.11. 2012.

Kuoron historioitsija

Alpo Laari

Tallinnan laululava.
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Toimintakaudella 2012-2013 mukana olleet aktiivilaulajat
loppiaisjuhlassa

Eturivissä vasemmalta:
Tauno Hälinen, Antti Repo, Armas Turunen, Jaakko Karppinen, Jouko Järvenpää, Tuomas Härmä, Matti
Näpänkangas, Mikko Vasala, Toivo Seppänen, Alpo Laari ja Paavo Blomqvist.
Keskirivi vasemmalta:
Teuvo Väisänen, Yrjö Hurskainen, Hannu Aitoaho, Matti Sirviö,Seppo Tuhkanen, Piotr Bazia, Pekka
Lanamäki, Esa Anttonen, Martti Harju, Seppo Moilanen, Matti Kilpelainen, Björn Sandelin ja Lauri
Korhonen.
Takarivi vasemmalta:
Pekka Jauhonen, Harri Komulainen, Kauko Nurkkala, Rauno Ketomäki, Seppo Seppälä, Eero Haataja,
Kari Häyhä, Aimo Syrjälä, Tuomo Ruuttunen, Aarno Tenhunen, Taisto Einiö ja Martti Liimatta.
Kuvassa 36 kuorolaista
Kuvasta puuttuvat:
Vesa Valtanen, Eino Tolonen, Eino Moilanen, Toivo Kauppinen, Osmo Latvakangas, Pentti Kilpeläinen,
Seppo Tolonen
Kuorovahvuus 43 laulajaa
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Juhlavuoden aktiivilaulajat:
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I
Tenori
Järvenpää Jouko
Ketomäki Rauno
Komulainen Harri
Näpänkangas Matti
Ruuttunen Tuomo
Seppänen Toivo
Sirviö Matti
Turunen Armas
Valtanen Vesa

Liittymisvuosi
1997
2009
1994
1986
2008
2007
2001
2007
2001

MKL:n suoritusmerkki

II
Tenori
Aitoaho Hannu
Karppinen Jaakko
Kilpeläinen Matti
Kilpeläinen Pentti
Liimatta Martti
Moilanen Eino
Moilanen Seppo
Nurkkala Kauko
Sandelin Björn
Tolonen Eino
Tolonen Seppo
Väisänen Teuvo

1978-80,2009
1964
1968
2011
1982
2008
1985
1991
1991
1972
2012
1978

I
Basso
Blomqvist Paavo
Einiö Taisto
Haataja Eero
Harju Martti
Hurskainen Yrjö
Härmä Tuomas
Lanamäki Pekka
Repo Antti
Seppälä Seppo
Syrjälä Aimo

1955
1975
1969
1986
1987
1986
1971
1980
2005
1976

perusmerkki
perusmerkki
taitomerkki
taitomerkki
perusmerkki

II
Basso
Anttonen Esa
Bazia Piotr
Hälinen Tauno
Häyhä Kari
Jauhonen Pekka
Kauppinen Toivo
Korhonen Lauri
Laari Alpo
Latvakangas Osmo
Tenhunen Aarno
Tuhkanen Seppo
Vasala Mikko

1992
2012
1975
2004
1999
1975
1990
1965
1983
1991
2007
2000

taitomerkki

taitomerkki

perusmerkki
perusmerkki

taitomerkki
perusmerkki
perusmerkki
perusmerkki
mestarimerkki
taitomerkki
taitomerkki

taitomerkki
perusmerkki
perusmerkki

perusmerkki
perusmerkki

taitomerkki
taitomerkki
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Kajaanin Mieslaulajat ry:n juhlavuoden 2013 organisatio
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Isäntä
Jäsen II tenori

Jouko Järvenpää
Esa Anttonen
Tuomas Härmä
Hannu Aitoaho
Seppo Tuhkanen
Björn Sandelin

Musiikkilautakunta
Laulunjohtaja
Toinen laulunjohtaja
Kolmas laulunjohtaja

Jarmo Kokkonen
Mikko Vasala
Toivo Seppänen

Musiikkilautakunnan jäsenet :
I Tenori
II Tenori
I Basso
II Basso

Harri Komulainen
Jaakko Karppinen
Seppo Seppälä
Kari Häyhä

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Vesa Valtanen
Björn Sandelin
Martti Harju
Pekka Jauhonen

varalla

Björn Sandelin

Yhdistyksen muut toimihenkilöt:
Historioitsija
Nuotistonhoitaja
Apuisäntä
Kotisivuvastaava
Julkisivuvastaava

Alpo Laari
Martti Liimatta
Matti Sirviö
Kari Häyhä
Pekka Lanamäki

Äänten valvojat:
I Tenori
II Tenori
I Basso
II Basso

Matti Näpänkangas
Björn Sandelin
Tuomas Härmä
Osmo Latvakangas

Toiminnantarkastajat:

Matti Sirviö ja Antti Repo.
varalla Tauno Hälinen ja Martti Harju.

Nuottipukkitoimikunta:
Pekka Lanamäki pj, Tauno Hälinen, Hannu Aitoaho ja Vesa Valtanen.
Juhlatoimikunta
Anttonen Esa, Aitoaho Hannu, Haataja Eero, Hälinen Tauno, Karppinen Jaakko, Kilpeläinen Matti,
Laari Alpo, Lanamäki Pekka, Liimatta Martti, Tuhkanen Seppo ja Väisänen Teuvo
63

64

kuva

sivu

Hälinen Tauno 36, 37, 38
Kilpeläinen Matti 43
KS Arto Tulima 23
kuoron arkisto 16, 17, 20, 43
Kuva Hynninen kansik., 4, 19, 22, 41
Lanamäki Pekka kansilehden sisäpuolen kuva, 1, 3, 5, 11, 24, 26, 30, 38, 40, 47, 48, 51, 55,
takakannen sisäpuolen kuva sisäkuva, takakannen banderolli
Lindqvisti Antti 7
Tolonen Jari
6
Valtanen Vesa
37, 38
valtion arkisto 29
von Matt Klaus 34, 36
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Edelliset julkaisut
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Kaikki matrikkelit
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Kuoron joulujulkaisu Nuottipukki on ilmestynyt vuodesta 1977 lähtien.
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....meidänpä vapautta vaarat on nää!Meidän on laulua lahtien pää!...

90 v.

