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Tällä mainoksella alennusta 
uudesta mittarista

-10%

Kauppakatu 28 • 87100 Kajaani
Puh. (08) 629 010

raatin.kello@kajaani.net
www.raatinkello.fi 

Merkki siitä, että
raha-asiasi ovat

hyvässä hoidossa.
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Lönnrotinkatu 14, Kajaani, puh. 02 9041 2710

Kauppakatu 9, Kajaani, p. 622 124

Juhla- ja 
lahja-aikaa!
Hyvä valikoima juhla-

asuja naisille ja miehille!

PEHMEÄÄN PAKETTIIN:

NAISILLE
• yö- ja alusasut • neuleet 
• hameet • housut • takit 
• lakit • yms.

MIEHILLE
• yöasut • alusvaatteet • paidat 
• solmiot • neuleet • housut 
• puvut • takit ym.

TERVETULOA PALVELUKAUPPAAN

Palvelemme: 
Ma-Pe 9-18  La 9-15  Su 12-16

www.
kajaaninmieslaulajat.

kajaani.net
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Puheenjohtajalta

Lehden kustantaja:
Kajaanin Mieslaulajat ry

Ilmoituspäällikkö:
Taisto Einiö

Vastaava toimittaja:
Vesa Valtanen

Sivunvalmistus:
Kajaanin Off setpaino Oy

Rotaatio:
Suomalainen Lehtipaino, 2009

Jakelu: 
Suomen Suoramainonta
Kajaani
Puh. (08) 632 560 
Painosmäärä:
18.000 kpl. Ilmaisjakeluna
jokaiseen kotiin Kajaanin
taajamassa ja Paltaniemellä.

Kuoronjohtajalta

Kuoron historian todennäköisesti työteliäin vuosi lähestyy loppuaan. Tammi-, 

helmikuun harjoittelimme kaksi kertaa viikossa. Äänitimme helmikuussa 

Väinö Malmivaaran rukous- virsistä koostuvan cd-levyn. Levy onnistui en-

nakkoluuloani paremmin. Suuri kiitos kuuluu Juha Mikkoselle sovitustyöstä, Kyösti 

Karttuselle äänityksestä ja Esa Ruuttuselle solistin osuuksista ja äänenmuodostuksen 

tärkeistä neuvoista. Levymme markkinointikin on onnistunut loistavasti, siitä voim-

me kiittää laulajaveli Tuomo Ruuttusta, joka on käyttänyt paljon omaa aikaansa 

kuoron hyväksi.

Levyn ohjelmistolla olemme pitäneet konsertit Kajaanissa, Paltamossa, Ämmän-

saaressa, Kuhmossa, Kärsämäellä, Nivalassa, Kiuruvedellä, Oulussa ja Sotkamossa.

Olemme saaneet paljon positiivistä palautetta konserteista, ja sehän lämmittää mei-

dän mieliämme.

Oopperalaulaja, solistimme Esa Ruuttunen on ollut niin tyytyväinen meidän lau-

luumme, että on varannut 24.4 Myyrmäen kirkkoon ja 25.4 Temppeli-aukion kirk-

koon konsertit. Haasteita riittää näin myös ensi vuodelle. Kiuruveden herättäjäjuh-

lilla on meillä vielä yksi tärkeä konsertti virsilevyn ohjelmalla heinäkuun alussa.

Tulevan toukokuun 9. päivänä, äitienpäivänä, Kaukametsän salissa pidämme viih-

teellisen kevätkonsertin. Ohjelmistossa otamme huomioon päivän sankarit, äidit. 

Nyt vuoden vaihtuessa on oiva tilaisuus kuorolaulusta kiinnostuneiden miehien 

aloittaa hyvä ja antoisa harrastus viihteellisten laulujen parissa. Ottakaa yhteyttä! 

Tervetuloa!

Jouluvalot ovat syttyneet Kajaanissa. Kaupoissa alkaa näkyä joulun lähestyminen. 

Mieslaulajat eivät unohda tänäkään jouluna hoitolaitosten vanhuksia, vammaisia , 

invalideja ja sairaita. Käymme joululauluin tervehtimässä jouluaattona kymmenessä 

eri kohteessa edellämainittuja. Olemme myös raatihuoneentorilla joulurauhan julis-

tamistilaisuudessa.

Joululahjat lienee ostettu jouluaattoon mennessä, joten joulurauha voinee alkaa 

24.12.2009 klo 12.00

Toivotan kaikille Joulurauhaa ja Onnellista Uutta Vuotta!

Harri Komulainen
Kuoronjohtaja

Hyvät Nuottipukin lukijat
Edellisen Nuottipukin eri kirjoituksissa kerroimme toiveikkaina aikeestamme tuottaa 

yhdessä Kainuun Opiston kanssa Körttilevy.

Teimme töitä – onnistuimme ja toukokuussa saatoimme pitää konsertin, jossa jul-

kistimme Esa Ruuttunen / Kajaanin Mieslaulajat, Väinö Malmivaaran Rukousvirsiä 

- levyn.

Tuotteemme sai hyvät arvostelut eri tahoilta ja levyn myynti käynnistyi erinomaisesti. 

Suunnitelmamme mukaisesti teimme kuluneena syyskautena kahdeksan konsertin 

kiertueen, josta saimme myönteistä palautetta ja olimme mukana kuka vain kynnelle 

kykeni.

Nälkä näyttää kasvavan syödessä. Huhtikuussa aiomme laulaa pääkaupunkiseudulla, 

pääkonsertin ollessa Temppeliaukion kirkossa. Seuraava tapahtuma onkin sitten ke-

sällä 2010 Kiuruveden Herättäjäjuhlilla.

Tämä Körttivirsihanke, kuten aikoinaan suunniteltiin, on useamman vuoden koko-

naisuus, jossa levy on vain yksi osa, dokumentti. Konserttimatkat esiintymisineen ja 

palautteineen ovat sitä parasta herkkua, jota kuorotoiminta voi tarjota.

Konserttien järjestäminen on ollut mahdollista vain monien tahojen taloudellisen 

tuen turvin, joille haluan tässäkin yhteydessä esittää kiitoksemme.

Erityisen kiitoksemme ansaitsee harjoitusvaiheesta asti mukana ollut oopperalaulaja 

Esa Ruuttunen, joka jo läsnäolollaan panee jokaisen yrittämään parastaan.

 

Todistaaksemme nuorekkuuttamme laulamme kuitenkin vähän kevyempää musiik-

kia äitienpäivän konsertissa.

Lämpimät kiitokset tukijoillemme, yhteistyökumppaneille, mieslaulun ystäville sekä 

lauluveljille kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Seppo Moilanen 
puheenjohtaja

Historiakirja 
lahjaksi tai itselle!

Joulu-
tarjouksena

45 € 
(norm. 60 €)

a

Viime laulukauden ahkerat laulajat
Ahkeriksi laulajiksi kutsutaan niitä, joiden osallistumisaktiivisuus oli yli 85% viime laulukau-
den lauluharjoituksissa ja esiintymisissä. Viime laulukaudella heitä oli ilahduttavan paljon. 
Seuraavat miehet ovat ansainneet kunniamaininnan: Komulainen Harri, Seppänen Toivo, 
Sirviö Matti, Turunen Armas, Moilanen Eino, Sandelin Björn, Einiö Taisto, Haataja Eero, 
Harju Martti, Lanamäki Pekka, Leinonen Yrjö, Leppänen Heikki, Seppälä Seppo, Syrjälä 
Aimo, Anttonen Esa, Häyhä Kari, Laari Alpo, Tenhunen Aarno, Tuhkanen Seppo. Koko kuoron 
keskiarvo osallistumisaktiivisuudessa oli 77,7%.

Saatavana Kainuun Opistolta 
p. 020 785 6830 tai Kajaanissa 

Tuomo Ruuttuselta p. 040 506 1386.

Vesa Valtanen
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Skanska Infra Oy

Postiosoite: Putkinotkontie 4
 87250 Kajaani

Puhelin: (08) 6130 771
Faksi: (08) 6130 774
 www.skanska.fi 

Kehräämöntie 22, 87400 Kajaani, puh. 010 836 1210 AVOINNA ma-pe 10-18, la 10-15

Hyvää Joulua ja
menestyksekästä

vuotta 2010!

AIRIN HOITOPISTE
Linnankatu 6

puh. 044 596 4243

Hoitaa • Hoivaa • Huolehtii

KAJAANIN
KAUPUNKI
puh. (08)  61 551
www.kajaani.fi

Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki.

KAJAANIN MIESLAULAJAT RY 
Laulajia yhteensä 48
I  Tenori  14

II Tenori 10

I Basso 12

II Basso 12

MKL:n suoritusmerkkejä
Mestarimerkkejä 2

Taitomerkkejä 10

Perusmerkkejä 16

Kuoron kunniajäsenet:
Mauri Katavisto Oskari Kosola

Pertti Tuononen Rauno Keltanen

Pauli Kukko Alpo Laari

Kajaanin mieslaulajat ry:n 
hallitus ja toimihenkilöt 
laulukaudella 2009 – 2010

Hallitus:
Puheenjohtaja: Seppo Moilanen

Varapuheenjohtaja: Pekka Jauhonen

Sihteeri: Aarno Tenhunen

Taloudenhoitaja: Taisto Einiö

Isäntä: Seppo Tuhkanen

Jäsen (I basso): Seppo Seppälä

Musiikkilautakunta:
I Laulunjohtaja: Harri Komulainen

II Laulunjohtaja: Teuvo Väisänen

III Laulunjohtaja: Mikko Vasala

I Tenori: Toivo Seppänen 

  (Vesa Valtanen)

II Tenori:  Jaakko Karppinen

  (Björn Sandelin)

I Basso:  Pekka Lanamäki

  (Heikki Leppänen)

II Basso: Esa Anttonen

  (Kari Häyhä) 

Muut toimihenkilöt:
Historioitsija: Alpo Laari

Nuotiston hoitaja: Martti Liimatta, (Eino Tolonen)

Ääntenvalvojat stemmoittain:
I Tenori: Matti Näpänkangas

II Tenori: Björn Sandelin

I Basso: Eero Haataja

II Basso: Osmo Latvakangas

Apuisäntä: Aimo Syrjälä

Tilintarkastajat: Paavo Blomqvist ja Antti Repo,

  (Aimo Syrjälä ja Reijo Pitkälä)

Nuottipukkitoimikunta:
Puheenjohtaja: Vesa Valtanen

Vastaava toimittaja: Taisto Einiö

Internetsivuston päivittäjä: 
Kari Häyhä

Kajaanin Mieslaulajien internetosoite: 
www.sulasol/mieskuoroliitto/kajaanin mieslaulajat

tai www.kajaanin mieslaulajat.kajaani.net

Laulunjohtaja: Komulainen Harri

Laulaja: Liittymävuosi: MKL:n
  suoritusmerkit
I  TENORI

Järvenpää Jouko 1994-2001, 2006

Ketomäki Rauno 2009

Komulainen Harri 1994 Taitomerkki

Mulari Pertti 2007

Myllylahti Eino 1984

Näpänkangas Matti 1986  

Oikarinen Kauko 2007

Ruuttunen Tuomo 2008

Saari Urpo 1966 Mestarimerkki

Seppänen Asko 2007

Seppänen Toivo 2007 

Sirviö Matti 2001 Perusmerkki 

Turunen Armas 2007

Valtanen Vesa 2003 Perusmerkki

II  TENORI

Aitoaho Hannu 2008

Karppinen Jaakko 1964 Taitomerkki

Kilpeläinen Matti 1968 Perusmerkki

Liimatta Martti 1982 Perusmerkki

Moilanen Eino 2008 

Moilanen Seppo 1986 Perusmerkki 

Nurkkala Kauko 1991 Mestarimerkki 

Sandelin Björn 1991 Taitomerkki

Tolonen Eino 1999  

Väisänen Teuvo 1977 Taitomerkki

KAJAANIN MIESLAULAJAT RY:n
AKTIIVIJÄSENET laulukautena 2009-2010

Laulaja: Liittymävuosi: MKL:n
  suoritusmerkit
I  BASSO  

Blomqvist Paavo 1955 Perusmerkki

Einiö Taisto 1975 Perusmerkki

Haataja Eero 1969 Taitomerkki

Harju Martti 1986 Taitomerkki

Hurskainen Yrjö 1987 Perusmerkki

Härmä Tuomas 1986

Lanamäki Pekka 1971 Taitomerkki

Leppänen Heikki 1969 Perusmerkki

Pitkälä Reijo 1976 Perusmerkki

Repo Antti 1980

Seppälä Seppo 2005 Perusmerkki

Syrjälä Aimo 1976 Perusmerkki

II  BASSO

Anttonen Esa 1992 Taitomerkki

Hälinen Tauno 1975 Perusmerkki

Häyhä Kari 1987-1989, 2004 Perusmerkki 

Jauhonen Pekka 1999 

Kauppinen Toivo 1975-1982, 2003

Korhonen Lauri 1990

Laari Alpo 1965 Taitomerkki

Latvakangas Osmo 1984

Ruuskanen Markku 1991-2001, 2007 Perusmerkki

Tenhunen Aarno 1991 Taitomerkki

Tuhkanen Seppo 2007

Vasala Mikko 2000 Perusmerkki
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Säästä itseäsi.Timperintie 22
KAJAANI
p. 010 401 3260

imagon.com

Valoa joulun odotukseen.

Mondo Minerals B.V. Branch Finland on joh-
tava, monikansallinen, korkealaatuisten ja 
innovatiivisten talkkituotteiden valmistaja. 

Kauppakatu 13 A 3, 87100 Kajaani
Puh. (08) 624 600, fax (08) 6121 773

Tilitoimisto Kärnä Oy

Teuvo Väisänen

Taiteen tarkoitus lienee antaa sen 

toteuttajalle ja kuluttajalle tekemi-

sen ja osallistumisen iloa, elämyksiä 

irrottautumiseksi elämisen arjesta. 

Kuitenkin on niin, että sama ”tai-

de” ei anna samanlaista elämystä eri 

ihmisille – maalaus, joka toisista on 

verrattoman hyvä, on toisille roskaa. 

Samoin on myös musiikissa; ei hevi 

pure kaikkiin, ja taas klassinen mu-

siikki voi toiset ikävystyttää.

Mieslaulajiin kuuluneena jo Rau-

no Keltasen ajoista asti on takkiin 

tarttunut monenlaista musiikillista 

muistoa. Tietysti monta jo sitä en-

nen. Ensimmäisen 12-kielisen kan-

teleen sain käsiini kummitädiltäni 

nelivuotiaana ja isän kaksirivisestä 

hanurista teimme pojat pian huu-

liharppuja. Oppikouluaikana tein 

käsitöillä mandoliinin, joka on vie-

läkin tallella. Trumpetti, jota myö-

hemmin soitin kuusi vuotta, ei ollut 

oma tekemä.

  Opiskelu Kajaanin Seminaarissa 

1952–57 ja muutenkin tuo kym-

menluku oli kaikenlaisen kasvun 

aikaa, mutta viulistia minusta ei 

tullut, koskapa armeija-ajan RUK:n 

kurssijulkaisussa lukee kohdalla-

ni….” tyhjensi tuvan viulullaan”…

Ristijärven mieskvartetin perustaja-

jäsenistä vuodelta 1957 olen ainoa 

elossaoleva. Kvartetti vaihtelevassa 

kokoonpanossa toimii vieläkin tar-

vittaessa.

Kajaanin Mieslaulajiin kuulumi-

nen on ainakin tuonut vaihtelua 

normaalirutiineihin. Impulsiivisen 

Rauno Keltasen johtaessa kuoroa 

Saksan-matkallamme 1978 jäi eri-

tyisesti mieleen kuoromme onnis-

tuminen Fuldan kuulussa konsert-

tisalissa 16000 kristallilampun alla. 

Omalta kohdaltani mieleenpainuvin 

oli kuoron 60- vuotisjuhlakonsertti 

1983, jonka jouduin johtamaan 

kovasta kuumetaudista juuri ja 

juuri toipuneena. Myös oman Bell-

man- kvartettimme osallistuminen 

kilpailuihin Oulussa ja Tampereel-

la 1992–93 ovat jääneet mukavina 

mieleen.

Vuonna 1985 vieraili Kajaanissa 

eestiläinen RAM-mieskuoro. Se oli 

vielä sitä ns. pysähtyneisyyden aikaa 

ja oli jopa jännittävää hakiessamme 

kuoron Mainualta istua kuoroa pai-

mentavan ”mykän”naispolitrukin 

vieressä linja-autossa! Mutta kuoro 

osasi laulaa! Konsertin toisen puo-

liskon ohjelmana oli Veljo Tormisin 

Kalevala-aiheinen Vipusen lähtö. 

Kuoron johtaja Olev Oja huohotti 

vielä varttitunti konsertin jälkeen.

Niin sanottujen suurkuorojen 

onnistuminen soinnillisesti ja ryt-

misesti on kiinni jo fysiikan laeista 

– äänellä pitäisi olla mieluummin 

valon nopeus kuin se 340 m/s. 

Osallistuminen laulujuhlien suur-

kuoroihin ja kilpailuihin on koke-

mus sinänsä. Laulujuhlat Joensuus-

sa, Lappeenrannassa ja viimeksi Tal-

linnassa ovat jääneet hyvin muistiin. 

Tapani Tirilän kokoamassa kuorossa 

Urho Kekkosen muistomerkin vih-

kiäisissä vuonna 2000 oli kiva olla 

mukana.

En ole Kuhmon Kamarimusiikki-

festivaalin suurkuluttaja; sen verran 

olen kokenut, että on sillä oma huu-

mansa. – Vallan erikoista oli New 

Yorkin Metropolitan-oopperan 

vieressä olevan ravintolan  tarjoili-

joiden ooppera-aariat työtä tehdes-

sään. O l i s i ollut mahtavaa kuulla 

livenä vaikkapa Pavarottia Sydneyn 

appelsiininkuoritalossa. Olisi var-

masti elämys kuulla minkälaisen sä-

velkudoksen lauluyhtye Rajattomat 

saisi aikaan Pisan kaltevan tornin 

vieressä olevassa Lasten kirkossa, 

jonka kaiun sanottiin muistaakseni 

olevan pari minuuttia…

Nykytekniikallahan saadaan ei-

livenä musiikkielämyksiä vaikka 

kiikkutuoliin. Lopuksi tapaus, joka 

sattui YL:n taannoiselle johtajal-

le Heikki Peltolalle. Hän lähti jo 

riittävän ajoissa 50-vuotispäivi-

ään pakoon kuulemma Havaijille. 

Merkkipäivän aamuna lauloi hotel-

lihuoneen ikkunan alla YL:n kvar-

tetti: Herää, herää, jo leivo laulelee 

nyt sinitaivaan alla….! Mahtoi olla 

elämys.

Musiikillisia elämyksiä

Kuoron puheenjohtaja Sep-
po Moilanen kiinnittää Teu-
vo Väisäsen rintapieleen 
kuoron kunniamerkkiä. Se 
myönnetään jäsenelle, joka 
on kauan ja menestyksellä 
ottanut osaa kuoron työhön 
ja jolle kuoro haluaa siten 
osoittaa kunnioitustaan. 
Väisänen sai merkkinsä 
Mieslaulajien loppiaisjuh-
lassa tammikuussa 2009.

Kuoron 
kunniamerkki 
Teuvo 
Väisäselle

Vesa Valtanen
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Vesa Valtanen

Oopperalaulaja Esa Ruuttusen 

ja Kajaanin Mieslaulajien yhteis-

työ alkoi syystalvella 2007, kun 

Ruuttunen lauloi Jean Sibeliuksen 

Kullervo-sinfonian solistina. Juha 

Mikkosen sovittamien Väinö Mal-

mivaaran rukousvirsien levyttämi-

nen ja konserttikiertue merkitsivät 

yhteistoiminnan käänteentekevää 

tiivistymistä. Rukousvirsitallenteen 

solistiosuuksien lisäksi Ruuttunen 

otti keskeisen roolin myös kuoron 

sävelpuhtauden ja äänenmuodos-

tuksen hakemisessa. Yksissä tuumin 

kuoronjohtaja Harri Komulaisen 

kanssa he hiovat virsien tulkintoja 

levytyskuntoon. Esa Ruuttunen, 

joka oopperavuosinaan sai tun-

nustusta ennen muuta vahvoista 

tulkinnoistaan, laajensi esimerkil-

lään kuoron ilmaisukykyä. Lisäksi 

Ruuttusen henkilöhistoria auttoi 

hanketta. Voidaan sanoa, että he-

rännäiskodissa varttunut Esa imi jo 

äidinmaidossa Siionin virsien hen-

gellisen sisällön ja mieskuoro sai 

osansa tuosta hengenravinnosta. 

Mutta millainen ihminen on oop-

peralaulaja Esa Ruuttunen? Nuotti-

pukki-lehti haastattelee laulajaa au-

tomatkalla Kiuruveden konsertista 

Sotkamon kirkon esiintymiseen. 

Pappi ja oopperamies kertoo nuo-

ruudestaan, urastaan, perheestään, 

moottoripyöräilystä, hiihtämisestä 

sekä yhteistyöstä Kajaanin Mieslau-

lajien kanssa. 

Heldenbaritoni Esa Ruuttunen

Esa syntyi Nivalassa maanviljeli-

jäperheeseen vuonna 1950. Esa on 

Ruuttusten perheen viidestä lapses-

ta toiseksi vanhin. Työnteko, välillä 

ankarakin, tuli Esalle tutuksi jo poi-

kavuosina. Lapsuus oli onnellinen. 

Vanhemmat suhtautuivat hyvin 

myönteisesti koulunkäyntiin. Äiti 

oli koulutukseltaan puutarhaopet-

taja. Isä harmitteli, ettei hänellä 

itsellään ollut mahdollisuutta käydä 

kouluja. Ehkä koulumyönteisyyden 

vuoksi Esan opinnot kansakoulus-

sa ja myöhemmin lukiossa sujuivat 

hyvin.

Esan kaunis lauluääni pantiin 

merkille jo hänen lapsuudessaan. 

Hän esiintyi mielellään ja tunsi 

kutsumusta musiikin tekemiseen. 

Pojan mielilaulamista olivat Siionin 

virret. Hän kävi piano- ja sellotun-

neilla ja kokeili kykyjään myös sä-

veltämisessä.

Ylioppilastutkinnon jälkeen 

Ruuttunen seisoi kahden tien ris-

teyksessä. Häntä kiinnostivat teolo-

gian opinnot Helsingin yliopistossa 

mutta myös kirkkomuusikon opin-

not Sibelius-Akatemiassa. Esa valitsi 

papin tien. Hänellä ei tuolloin ol-

lut rohkeutta osallistua Akatemian 

pääsykokeisiin, ja toisaalta hyvä 

menestys ylioppilaskirjoituksissa 

takasi suoran pääsyn Helsingin yli-

opistoon.

Joulukuun puolivälissä 1974 

Ruuttunen sai teologian kandi-

daatin paperit ja muutamaa päi-

vää myöhemmin hänet vihittiin 

papiksi. Ensimmäisessä virassaan, 

Taivallahden seurakunnan nuoriso-

pappina, hän aloitti tammikuussa 

1975. Taivallahden kappalaiseksi 

Ruuttunen valittiin tammikuussa 

1982. Taivallahden seurakunta on 

tuttu lukuisille Helsingissä matkai-

leville Temppeliaukion kirkostaan. 

Pääkaupungin suosituimpiin mat-

kailunähtävyyksiin kuuluva kallio-

kirkko on seurakunnan hengellisen 

elämän keskus.

Musiikki kulki koko ajan papin 

tehtävien rinnalla. Samana vuonna, 

kun Esa suoritti teologian kandi-

daatin tutkinnon, hän pyrki ja pääsi 

Sibelius-Akatemian laulunopiskeli-

jaksi. Hän sai opettajakseen suu-

resti arvostamansa professori Matti 

Lehtisen. Laulunopintojensa ohella 

Ruuttunen toimi myös papinvirassa. 

Työpaikkansa ansiosta Ruuttusella 

oli melkoinen etu opiskelijatoverei-

hin nähden. Temppeliaukionkirkon 

pappina hän sai esiintyä nimekkäille 

valtiovieraille. Esimerkiksi Ranskan 

presidentti Valéri Giscard d´Estaing 

puolisoineen, Norjan kuningas Ola-

vi sekä Englannin kuningatar Elisa-

bet kuuntelivat Ruuttusen laulua. 

Opinnot huipentuivat ylimmästä 

kurssitutkinnosta saatuihin täysiin 

pisteisiin.

1980-luvun puolivälissä tapah-

tui se, mitä monet Taivallahden 

seurakuntalaiset olivat uumoilleet: 

kirkkoväen piirissä arvonantoa 

nauttineesta laulavasta papista tuli 

musiikin ammattilainen. Ensin 

oli vuoden 1984 ensiesiintyminen 

Kansallisteatterin lavalla. Ruut-

tunen lauloi debyyttinään kreivi 

Monteronen osan Verdin Rigole-

tossa. Kolme vuotta myöhemmin 

37-vuotiaana, Ruuttunen sai kiinni-

tyksen Kansallisoopperaan. Hänen 

äänensä oli kypsynyt niin sanotuksi 

heldenbaritoniksi. Se sopi hyvin 

dramaattisten, pohjaväriltään tum-

mien roolien esittämiseen. Helden-

baritonille on laadittu oopperakir-

jallisuuden pahimpien konnien ja 

toisaalta esimerkiksi voimakkaiden 

uskonnollisten johtajien roolit. 

George Enescun ooppera Oedi-

pie (Oidipus) ja Berliinin Deutshe 

Oper vuonna 1995 merkitsivät 

Ruuttuselle kansainvälistä läpimur-

toa. Th eban kuninkaanpojan traagi-

sesta kohtalosta Esa lauloi kaikkiaan 

kaksikymmentäviisi kertaa Berliinin 

lisäksi myös Bukarestissä, Barcelo-

nassa ja Wienin valtionoopperassa. 

Oidipus toi mukanaan muitakin 

työtarjouksia kansainvälisiltä aree-

noilta. Hän vieraili muun muassa 

Bergenin musiikkijuhlilla, Covent 

Gardenilla Lontoossa sekä Baijerin 

valtionoopperassa Münchenissä. 

Eväitä kajaanin mieslaulajille

Haastattelu, samoin kuin miellyt-

tävä autokyyti alkaa olla lopuillaan. 

Kirkonkylälle on enää puolen tun-

nin ajomatka. Piipahdamme het-

keksi Ruuttusen piilopirttiin Nuas-

järven rannalla, josta saan lainaksi 

Pekka Hakon kirjan Esa Ruuttunen 

Oopperapappi (2007). Siitä olen 

lukenut lisää vuonna 2005 Kansal-

lisoopperasta eläkkeelle jääneen ex-

papin häikäisevästä urasta, lukuisis-

ta töistä, onnistumisista ja vaikeista 

ajoista sekä hänen elämänsä lujasta 

kristillisestä peruskalliosta. Ennen 

auton kaartamista Sotkamon kirk-

kopihalle palaamme aiheeseen Ka-

jaanin Mieslaulajien kanssa tehdystä 

yhteistyöstä. Pyydän Esaa vielä keto-

maan ensivaikutelmistaan kuorosta 

ja antamaan mieslaulajille evästystä 

tulevia koetuksia varten.

Ruuttunen ei kieltänyt, ettei hän 

olisi kuullut paljokin parannettavaa 

ensimmäisissä yhteisissä virsiharjoi-

tuksissa. ”Eka tatsi ei vakuuttanut”, 

sanoo Ruuttunen. Pahimmat puut-

teet olivat äänenkäytön arkuudessa 

ja siitä johtuvassa alavireisyydessä. 

Miehiä vaivasi äänenkäytön kirjava 

taso. Kuoron sointi oli epäyhtenäis-

tä. Aika ajoin laulamista vaivasi pon-

nettomuus. Vokaalien sointiväreissä 

oli toistuvasti puutteita. Kuitenkin 

hän näki kuorossa joustavuutta 

ja mahdollisuuksia. Esan sanoin: 

”Ajattelin, että kääräistään hihat ja 

ryhdytään töihin. Tähdätään kaikki 

yhteiseen päämäärään.” Ruuttusen 

mukaan nähty vaiva oli sen arvoi-

nen. Kuoron suurimmaksi ansioksi 

hän laskee, että kaikki olivat valmiit 

laittamaan itsensä likoon. Harjoitus 

harjoitukselta kuoron sointi puhdis-

tui ja yhtenäistyi. Hän arvostaa Ka-

jaanin Mieslaulajien venymiskykyä. 

Esa Ruuttunen varoittaa kuoroa 

jäämästä laakereilleen lepäämään: 

”Tavoitteiden pitää aina olla entistä 

korkeammalla, muuten taso laskee. 

Kuoron sointiin ja äänenmuodos-

tukseen on väsymättä panostettava. 

Muistakaa: Laulun suunta on verti-

kaalinen, ei horisontaalinen.”

Olemme perillä Sotkamossa. 

Nuottipukki kiittää haastattelusta 

ja turvallisesta kyydistä. Yhteistyö 

Kajaanin Mieslaulajien ja Esa Ruut-

tusen kanssa on kirkkokonsertin jäl-

keen katkolla, mutta vuoden 2010 

huhtikuussa se jatkuu komeasti 

Esan entisessä työpaikassa Temppe-

liaukion kirkossa.

Yhteistyötä ooppera-
laulajan kanssa

Vesa Valtanen

Esa Ruuttusen soolovirsi ”Vakaasti valmistua” kosketti kuulijoita syvästi.

Esa Ruuttunen ja Kajaanin Mieslaulajat toivottavat kuulijat tervetulleiksi Kiuruveden kirkkoon.

Vesa Valtanen
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           HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 

TERVETULOA HERÄTTÄJUHLILLE 
9.-11.7. Kiuruvedelle

Herättäjäjuhlien ohjelmassa mm. 9.7. klo 21 Esa Ruuttusen ja Kajaanin 
Mieslaulajien konsertti Väinö Malmivaaran rukousvirsiä Kiuruveden 
kirkossa. Herättäjäjuhlille on Kajaanista linja-autokuljetuksia.

Sinulla on jalat, 
meillä on kengät

Kauppakatu 11, KAJAANI p. (08) 636 650
Torikatu 8, SOTKAMO

Kari Häyhä

Mainitsen heti aluksi, että tässä on 

kyseessä ainoastaan yhden kuorolai-

sen eli allekirjoittaneen näkökulma 

kerrottuihin asioihin, tapahtumiin 

ja kokemuksiin. Toinen kuorolai-

nen voi olla kokenut toteutuneet 

asiat aivan toisin.

Muistaakseni kaikki sai alkun-

sa siitä, että Kauko Nurkkala oli 

saanut tietää Nivalassa laulettavan 

tulevana kesänä Joonas Kokkosen 

oopperaa ”Viimeiset Kiusaukset” ja 

koska hän tiesi mieslaulajia tarvit-

tavan, hän pyysi Esa Anttosta ja al-

lekirjoittanutta mukaan laulamaan. 

Motiivina oli aluksi vain: ”jotta 

saataisiin täysi autollinen.” Olihan 

Kajaanin ja Nivalan välillä kuiten-

kin parin tunnin ajomatka. Kauko 

ja Martti Harju olivat jo edellisi-

nä vuosina osallistuneet aiempiin 

oopperatoteutuksiin Nivalassa lau-

lamalla oopperakuorossa sekä ”Pu-

lassa”, että ”Joutilaassa miehessä”. 

Perusteellisten keskustelujen jälkeen 

saimme houkutelleeksi mukaan vie-

lä kuoronjohtaja Harri Komulaisen-

kin. Auto alkoi jo täyttyä!

Kuoron stemmaharjoitukset 
Ylivieskassa

Kuoron stemmaharjoitukset al-

koivat tammikuussa. Ajat piti sovi-

tella omiin harrastusaikatauluihin, 

lauloihan meistä osa myös Kauka-

metsän Kamarikuorossa. Kaikki 

kuitenkin onnistui, ja kerran kuu-

kaudessa pistäydyimme viikonlop-

puisin Ylivieskassa Raudaskylän 

Kristillisessä Opistossa, missä sijaitsi 

kuoron stemmojen yhteisharjoitus-

paikka. Kuoron lopulliseksi vah-

vuudeksi muodostui noin 60 lau-

lajaa. Etäisimmät kuorolaiset olivat 

Järvenpäästä, Raumalta, Kuhmosta 

ja Kajaanista. Valtaosa kuorosta oli 

peräisin Nivalan ja Ylivieskan ym-

päristöstä. 

Harjoitusten väliin jäävinä ai-

koina piti opetella stemmat koto-

na nuottien ja äänitteiden avulla. 

Ylivieskassa olimme majoittuneet 

opiston asuntolaan ja varsinainen 

yhteisharjoitus oli opiston juhlasa-

lissa. Paikka oli hyvä ja toimi erin-

omaisesti hyvine majoitus- ja ravit-

semustiloineen.

Harjoitukset Nivalassa

Olimme majoittuneet Nivalan 

Ammattiopiston asuntolaan. Jokai-

sella oli oma huoneensa solussa, jos-

sa oli yhteiset kylpy- ja keittiötilat. 

Aamupuuron ja kahvin keittäminen 

onnistui hyvin nykyaikaisilla keit-

tiövälineillä. Jopa kääretorttu luon-

nistui solumme kaukaisimmalta 

osanottajalta Jussilta, joka kerran 

ilahdutti meitä täydellisellä kahvi-

kattauksella. Helposti syntyi kodin-

omainen tunnelma, varsinkin kun 

meille vielä järjestettiin langaton 

laajakaistayhteys. Maailman menoa 

voitiin hyvin seurata, vaikka oltiin 

pois kotoa.

Nivalassa oli lisäksi hyvät ulkoi-

lu- ja lenkkeilyreitit. Kävimme Esan 

kanssa useita kertoja viikossa juok-

sulenkillä. Harjoitussykkeet eivät 

nousseet kovin helposti korkeiksi 

vaaramaisemasta kotoisin oleville. 

Kävimme myös uimahallissa, joka 

sijaitsi kätevästi majoitus- ja harjoi-

tuspaikan välittömässä läheisyydes-

sä. Muutkin palvelut olivat Nivalas-

sa kävelymatkan päässä.

Mukana Nivalan ooppera-
produktiossa kesällä 2009

Muu oopperan osallistujajoukko 

aloitti harjoitukset Nivalassa jo tou-

kokuun puolen välin jälkeen, mut-

ta me pitempimatkalaiset saimme 

luvan tulla mukaan vasta kesäkuun 

alusta.  Silloin alkoivat näytöskoh-

taiset harjoitukset, jotka kestivät 

viikon verran. Ensimmäiset harjoi-

tukset olimme kaikki omissa asus-

teissamme, mutta kyllä tunnelma 

kummasti kohosi, kun meitä käs-

kettiin pukea oikeat esiintymisasut. 

Kaikki oli mittojen mukaan tehty. 

Sen jälkeen oli eräs mieliin painu-

nut harjoitus ns. ”Sitzprobe”, jossa 

istualtaan käytiin koko ooppera läpi 

täydessä miehityksessä ja esiinty-

misasuissa. Kaikki voivat tässä har-

joituksessa käyttää nuottia apuna, 

mikäli tarvitsivat. Tämän jälkeen 

oli vielä muutama näytöskohtainen 

harjoituspäivä ja sen jälkeen aloim-

me käydä läpi koko oopperan ker-

ran tai kahdesti päivässä.

Erittäin mieleenpainuvia ja jopa 

liikuttavia olivat kohtaukset, joissa 

meidän ei tarvinnut itse olla muka-

na, vaan saatoimme nauttia solistien 

tulkinnoista. Tämä oli mahdollista, 

koska kuoro ei ollut läheskään kai-

kissa kohtauksissa lavalla. Ooppera 

sisältää 14 kohtausta, joista kuudes-

sa kuoro on mukana.

Toteutus

Kun kenraaliharjoitus 9.6. alkoi, 

oli tunnelma kohonnut jäähallin 

kattoon ja vatsassa oli sopivasti per-

hosia: muistanko varmasti kaikki 

sisääntulot? Onneksi taitava kapel-

limestarimme kyllä näytti varmasti 

kuoron lähdöt ja asiat järjestyivät. 

Samoin ohjaaja opasti meitä, ett-

emme olisi liiaksi ”kukkakeppejä” 

vaikka tietenkään ylenmääräinen 

meuhkaaminenkaan ei kuulunut 

asiaan. Kuorolla oli monia erilai-

sia rooleja ja olimme tanssiyleisöä, 

käräjäväkeä, korkeasti oppineita 

silinteripäisiä herroja ja joku jopa 

Pohjolan piispa.

 Esitykset tuntuivat parantuvan 

ilta illalta, ja oma tuntemukseni oli, 

että huippu saavutettiin iltana jol-

loin nähtiin Jaakko Ryhäsen kävele-

vän yleisön joukossa. Silloin mielen 

valtasi tunne: nyt kaikki peliin!

Mitä kokemus antoi

Oopperan varsinaisena järjestäjä-

nä oli Jokilaaksojen Musiikkisäätiö. 

Mielestäni se onnistui tehtävässään 

mallikkaasti. Kuorolaiselle avautui 

lukuisia erinomaisia oppimishetkiä 

seurattaessa ammattilaisten edes-

ottamuksia lukuisten harjoitusses-

sioitten aikana. Monet asiat ovat 

pyörineet alitajunnassa ja tiedos-

tavassa todellisuudessa viikkoja ja 

jopa kuukausia esitysten päätty-

misen jälkeenkin. Tiettävästi sama 

ooppera esitetään myös ensi kesänä, 

joten laulajille olisi töitä tiedossa.

Suosittelen vastaavaan kokemuk-

seen heittäytymistä erittäin lämpi-

mästi kaikille kuoroharrastukseen 

vakavasti suhtautuville.

Kari Häyhä (toinen vasemmalta) kirjoittaa kokemuksistaan Nivalan ooppe-
rakuoron jäsenenä. Muut herrat kuvassa vasemmalta lukien: Esa Anttonen, 
Martti Harju, Harri Komulainen ja Kauko Nurkkala.

Jussi Lescelius

Jussi Lescelius

Joonas Kokkosen Viimeiset Kiusaukset-oopperan harjoitukset Nivalassa kesä-
kuussa 2009.

Heinisuontie • Kajaani • Puh. (08) 613 3800, 613 3801 • Fax (08) 612 0139
www.automaalaamotenkula.fi

Kolaritöiden erikoisliike

luotettavaa palvelua

Vuodesta
1975

lähtien

LIPUNMYYNTI
osoitteessa
www.musiikkisaatio.fi 
tai puhelimitse 044 208 2090
45€/40€ (eläk.opisk.tyött.)
Normaalihinnat 50€/45€
13.6. klo 15 näytökseen on 
Kajaanista linja-autokuljetus 
tied. 040 506 1386

JOONAS KOKKOSEN OOPPERA

OHJAUS
Hannu-Matti Tyhtilä

PÄÄROOLEISSA
PAAVO
Esa Ruuttunen (ER)
Jaakko Ryhänen (JR)

RIITTA
Johanna Rusanen- Kartano

ESITYKSET
Nivalan jäähallissa

TO 10.6 KLO 19 (ER)

PE 11.6 KLO 19 (JR)

LA 12.6 KLO 17 (ER)

SU 13.6 KLO 15 (JR)

MA 14.6 KLO 19 (ER)
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INSINÖÖRITOIMISTO

MÄKELÄINEN OY

Tule pois jaloista pyörimästä, hyvä mies!
Miesten adventtitapaaminen Mieslahdessa Kainuun Opistolla lauantaina 12.12.2009

Ihmettelemään kanssamme tulevat maan parhaat ihmettelijät: korpifi losofi  Konsta Pylkkänen, 
professori Esko Valtaoja ja piispa Juha Pihkala. Päivä sopii kaikenikäisille ja kokoisille miehille 
ja miesporukoille, ensikertalaisillekin - vaikkapa joulujuhlaksi. 

Tule – ja kokoa porukkaa mukaasi – ilmoittaudu hetimiten (viim. 8.12. mennessä) Kainuun 
Opiston toimistoon p. 0207856830.  Opisto perii tarjoiluista 30 € ja lisäksi kerätään 10 € päivän 
muiden kulujen katteeksi (yht. 40 €). 

OHJELMAA 
alkaa klo 10.00 Tukevilla tulokahveilla puuron kera ja ja eteen alustusten ja keskustelujen 
merkeissä jouluvirsiä unohtamatta ja päättyy JOULUPÄIVÄLLISEN jälkeen n. klo 18.00 
Jätkänkynttilä-kirkkoon Opiston lähimetsässä.

Järj.Herättäjä-Yhdistyksen Itä-Suomen aluetyö, Kainuun Opisto 

Lauri Pykäläinen, 

opiston johtokunnan jäsen

Kainuun Opistossa, kristillisessä 

kansanopistossa, on iloittu suuresti 

siitä, että Kajaanin Mieslaulajat ja 

oopperalaulaja Esa Ruuttunen ovat 

levyttäneet ja esittäneet monissa 

konserteissa Siionin virsiä. Virret 

ovat opiston ensimmäisen johtajan, 

Väinö Malmivaaran, rukousvirsiä. 

Tämä Mieslaulajien työ on sekä 

hengellisesti että kulttuurihistorial-

lisesti merkittävä teko. Levytys jul-

kaistiin tänä vuonna, jolloin opisto 

täytti 100 vuotta. Yhtä kauan opis-

tossa on myös veisattu virsiä. 

Opisto aloitti toimintansa vuonna 

1909 Kontiomäen Karhun talossa 

sitoutumattomana opistona. Kaksi 

vuotta myöhemmin opisto siirtyi 

nykyiselle paikalle Mieslahteen. Jo 

silloin, sitoutumattomana opistona 

toimiessaan, opistopäivä päätettiin 

yhteisellä virrenveisuulla.

Opiskelijapulan takia opisto 

muutettiin herännäisopistoksi v. 

1921. Siitä lähtien Siionin virret 

olivat keskeinen osa opistoelämää, 

sillä yhteisiä seuroja pidettiin kah-

det viikossa ja lisäksi oppilaat pitivät 

huoneissaan huoneseuroja. Työpäi-

vä, oppitunnit ja ruokailu aloitet-

tiin Siionin virrellä. Laulutunnitkin 

kuuluivat ohjelmaan. Aivan kaikki 

vanhemmat eivät tosin pitäneet täs-

tä menosta, sillä eräs äiti opasti las-

taan sanoilla: ”Opistossa ei muuta 

opi kuin mustissa vaatteissa mureh-

timaan ja virsiä huutamaan”. Toi-

nen myöhemmin opiskellut nuori 

puolestaan totesi: ”Siionin virret 

ovat luolamiesten sävelmiä.”  Kui-

tenkin työ, opiskelu ja veisuu herän-

näisopistossa on aina saanut laajaa 

tukea ja ymmärrystä kainuulaisten, 

vanhempien ja nuorten itsensä ta-

holta. Erityisesti monet vanhemmat 

ovat arvostaneet sitä, että opisto 

on herännäishenkinen. Suurin osa 

nuorista on tullut  opistoon oppi-

maan uusia tietoja ja taitoja, mutta 

uudet ystävyyssuhteet, herännäisyy-

den uskonnäkemys ja Siionin virret 

ovat vaikuttaneet opistotalven aika-

na moniin voimakkaasti. Opiston 

entinen opiskelija Eija Manninen 

kirjoittaa: ”Jos joku opistovuoden 

jälkeen kuulee laulettavan vaikka-

pa ’Ei mikään niin voi virvoittaa’ 

-virren säkeistöjä, niin haikealla 

mielellä muistelee opiston aamu- 

ja iltahartauksia ja keskiviikkoillan 

seuroja.” 

Vaikka virrenveisuu ja seurojen 

pito vähenivät 1990-luvulla, ne 

eivät kokonaan lakanneet. Opis-

tolaispäivät sekä vähintään kerran 

kuussa pidettävät seurat ja monien 

tilaisuuksien yhteydessä veisattavat 

Siionin virret ovat osa opistoelämää 

tänäkin päivänä.

Vuosikymmenien ajan opistossa 

toimi opiskelijakuoro, jonka oh-

jelmisto koostui pääasiassa Siionin 

virsistä.

Virret ovat vahvistaneet veisaajan 

omaa hengellistä elämää. Veisaami-

nen on lisäksi yhdistänyt opistolai-

sia ja opiston käyneitä toisiinsa. Sil-

lä on ollut kuitenkin laajempaakin 

merkitystä: Kun oppilaat aikoinaan 

menivät opistosta kotiinsa, alkoivat 

he sielläkin veisata Siionin virsiä ja 

saada vanhempaakin väkeä mukaan 

seuroihin koteihinsa. Näin oppilaat 

vahvistivat Siionin virsien tunte-

musta ja herännäisyyden asemaa 

ympäristössään.

Monet opiston johtajista ovat 

olleet musikaalisia ja hyviä vei-

saajia. Näin olivat mm. Armas 

Antila (1930–48), Jukka Malmi-

vaara (1948–57), Väinö Maunu-

maa (1957–74), Erkki Helmi-

nen (1974–77), Esko Oikarinen 

(1977–80) ja Tuomo Ruuttunen 

(1981–2001). 

Erityisen taitava musiikkimies oli 

Väinö Maunumaa. Hän mm. teki 

Siionin virsien neliääniset koraa-

lisovitukset. Hän tunsi syvällisesti 

virsien taustat ja syntyhistoriat ja 

osasi kertoa niistä elävästi kuuli-

joilleen. Hän oli urkuri, ”jonka 

soittoa ja virrenveisuuta jopa kylän 

pojanklopit tulivat vapaaehtoisesti 

kuuntelemaan seuroihin”. – Toinen 

syvällinen Siionin virsien tuntija, 

niiden esittelijä ja veisaaja,  on Tuo-

mo Ruuttunen.

Hyvin monille Siionin virret ovat 

tulleet rakkaiksi, ja ne ovat kantaneet 

heitä niin vaikeina kuin hyvinäkin 

aikoina. Virsien karut melodiat sekä 

väkevät ja lempeät sanat koskettavat 

ihmisen sisimpiä tuntoja hoitavasti 

vuosisadasta toiseen. Näin tapahtuu 

myös mieskuoron laulua kuunnel-

lessa ja siihen veisuuseen yhtyessä. 

Kainuun Opisto ja Siionin virret

Rauno Ketomäki
järjestelmävastaava

s. 3.4.1959 Sonkajärvellä

Voisi oikeastaan sanoa, että 

musiikki on kulkeutunut mi-

nulle Eteläpohjalaisessa veressä-

ni. Sukutauluja tutkiessani olen 

löytänyt sieltä runsaan joukon 

kansanpelimanneja ja muusikoi-

ta. Onpa mukana joitain tuttuja 

ja tuntemattomia säveltäjiä, jois-

ta ehkä laulajapiireissä tutuin on 

Sulho Ranta.

Musiikkiharrastukseni sai al-

kunsa piano-opinnoilla Kajaanin 

musiikkiopistossa ollessani Kajaa-

nin Keskuskansakoulun toisella 

luokalla. Musiikkiopistovuosien 

aikana opiskelin pääosin pianon 

soittoa. Pianon lisäksi myös lyö-

mäsoitinten, lähinnä rumpujen 

ja marimban, soittoakin tuli ko-

keiltua sekä viimeisimmäksi pari 

vuotta 1970 – luvun lopulla Eero 

Viitaniemen johdolla urkujen 

soitto tuli tutuksi vaikka kant-

torinuraa en missään vaiheessa 

suunnitellut. Musiikki kuului 

melko kiinteästi lapsuuteeni. Isä-

ni oli aktiivinen laulaja Kajaanin 

kirkkokuorossa ja perhe oli mu-

kana musiikkiopiston toiminnas-

sa opiston alkuaikoina, jolloin 

rehtorina toimi Erkki Tuomi. 

Tulihan sitä joitain kertoja myös 

käytyä Kajaanin mieslaulajien 

konserteissa vaikkakaan kuoro-

laulusta ei juuri mitään ymmärtä-

nyt. Oma kuorotoimintani alkoi 

Risto Ainalin kokoamassa kirkon 

lapsikuorossa, joskin se jäi hyvin 

lyhyeksi ja kuoro jouduttiin lo-

pettamaan osallistujien vähyyden 

vuoksi.

Musiikista tuli osa työtäni 16 

vuoden ajaksi toimiessani las-

tentarhanopettajana Suomus-

salmella. Työn muuttumisen 

myötä myös musiikki muuttui 

jälleen enemmän harrastukseksi 

ja omaksi iloksi musisoimiseksi. 

Menneinä vuosina musiikilla on 

ollut minulle myös ”terapeutti-

nen” vaikutus se on osaltaan ollut 

auttamassa minua selviytymään 

vaikeiden elämäntilanteiden yli.

Ympyrä alkoi sulkeutua vuon-

na 2005. Tuolloin muutimme 

vaimoni, Tertun, kanssa Kajaa-

niin, lähelle lapsuuden paikkoja. 

Viime keväänä kuorossa mukana 

oleva kaverini alkoi haastaa mi-

nua mukaan. Koska varsinaisesti 

aikaisempaa kuorokokemusta mi-

nulla ei ole, otin haasteen hieman 

arkaillen vastaan, tiedänhän että 

osa laulajista on ollut mukana jo 

kymmeniä vuosia ja onhan Ka-

jaanin mieslaulajat ollut kautta 

aikojen todella korkeatasoiseksi 

tunnustettu kuoro. Mutta jos-

kushan se on aloitettava. Työtä-

hän se teettää voidakseen lunastaa 

paikkansa tässä porukassa, mutta 

aina löytyy apuja nykytekniikasta. 

Stemmat voidaan jakaa internet-

maailmassa josta jokainen voi tal-

lentaa ne kuuntelua ja henkilö-

kohtaista harjoittelua varten pie-

niin kannettaviin soittimiinsa. 

Ensimmäisistä harjoituksista 

lähtien on ollut tunne, että kuu-

luu tähän joukkoon ja kynnys 

mukaan tulosta on ollut turhaan 

liian korkealla. Tällä haluan kan-

nustaa mukaan kaikkia niitä, 

joilla on halu harrastaa laulamista 

joukossa.

Lämpimät Joulutervehdykset 

kaikille Nuottipukin lukijoille!

Uusi laulaja 
esittäytyy
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Tuomo Ruuttunen

Joulun alla tapaa ilmestyä useita-

kin uusia lauluja herkistämään jou-

lun tunnelmaa. Kuitenkin vain har-

vat niistä jäävät elämään useamman 

joulun yli. Monille meistä taitaa se 

oikea joulumieli löytyä vanhoista, 

tutuista lauluista ja muusta joulu-

musiikista.

Yksi uusimmista suosikeista 

– no, sekin jo parin kymmenen 

vuoden ikäinen – on kainuulaista 

”sukujuurta”, kun sen on säveltänyt 

Manamansalossa v. 1953 syntynyt 

Kalervo ”Kassu” Osmo Väinö Halo-

nen ystävänsä hämäläistä syntyperää 

olevan (Hämeenlinna 1942) Veikko 

Olavi ”Vexi” Salmen sanoitukseen.

Kassu Halonen on kertonut, että 

kun hän sai Sydämeeni joulun teen 

sanat eteensä, hän istuutui soittoko-

neen ääreen ja kertakaan keskeyt-

tämättä lauloi tuon sanoituksen 

ja niin oli sen sävellystyö valmis. 

Laulua kuunnellessa tai laulaessa 

tulee tuntu, että tokkopa sanat ja 

sävel voisivat paremmin sopia yh-

teen.

Ensimmäisen kerran sen lauloi 

levylle stadilaista syntyperää oleva 

(Helsinki 1945) Vesa- Matti ”Ves-

ku” Loiri vuonna 1988 ja siitä tuli 

hetkessä todellinen jouluhitti – use-

ana vuonna se on ollut suosituin 

joululaulu. Se on levytettykin – äk-

kiä laskettuna – 45 kertaa ja ainakin 

kolmen mieskuoron joululevyllä se 

on mukana. Siinä on sitä jotain, 

mikä herkällä tavalla luo joulun 

tunnelmaa ja kristillistä mystiikkaa 

nykyihmisen sydämeen. 

Ehkäpä joku jo heristelee sor-

meakin – pappi menee liian pit-

källe kehuessaan laulun kristillistä 

mystikkaa. 

Kävihän niin, että parinakin 

vuonna tuo laulu poistettiin Suo-

men Lähetysseuran Kauneimmat 

joululaulut vihkosesta juuri sen si-

sältämän ”epäkristillisen” sanoman 

vuoksi. Ellen aivan väärin muista 

Lähetysseurasta kyllä kiistettiin, 

että syy poistamiseen olisi johtunut 

tästä, vaan että sille haluttiin vain 

antaa hengähdystaukoa – ja ottaa 

mukaan muita uusia lauluja. 

Olipa niin tai näin, joka tapauk-

sessa laulun kristillisyydestä/epä-

kristillisyydestä on kiistelty monilla 

areenoilla. Sitä on pidetty harha-

oppisena. Eniten kritiikkiä on saa-

nut kertosäkeen sanat ”sydämeeni 

joulun teen” ja ”Jeesus-lapsi syntyy 

uudelleen”.

Veksi Salmi perusteli kolme vuot-

ta sitten sanoitustaan näin: ”En itse 

mielestäni pyri johtamaan ketään 

harhaan. En ole profeetta enkä 

suunnannäyttäjä. Viisauteni ei riitä 

siihen. Kirjoitin vain kertosäkeen, 

joka tuntui jo kirjoitettaessa hy-

vältä ja oikealta. Ymmärrän kyllä 

dogmaatikkojen ajatuksenjuoksun. 

Heidän oppinsa mukaan vain armo 

voi pelastaa ihmisen, ei hänen omat 

tekonsa. Omasta mielestäni en ole 

näin väittänytkään. Jos tekstiä ajat-

telee runollisesti, niin hiljentymällä 

ja tekemällä tilaa sydämeensä an-

netaan armolle mahdollisuus. Jee-

suksen syntymä taas on symbolinen 

kielikuva, jonka takana edelleenkin 

seison” - Voisiko tuon vielä parem-

min sanoa: ”hiljentymällä ja teke-

mällä tilaa sydämeensä annetaan 

armolle mahdollisuus!”

Jos minun pitäisi oman ymmär-

ryksen lisäksi vedota johonkin auk-

toriteettiin, niin mieleen tulee muu-

an sakasalaista syntyperää (Eisleben 

1483) oleva Martti Luther, joka 

sanoi, että itse uskossa Kristus on 

läsnä. Kun joulun sanoma tavoittaa 

ihmisen sydämen, sen olkivuoteelle 

syntyy Jeesus-lapsi. Uskomisen asi-

assa on kysymys hienosti latinaksi 

sanottuna ”unio Christi” ja karus-

ti suomeksi ”yhteys Kristukseen”. 

Aina, kun meissä usko viriää, tapah-

tuu joulun ihme – samalla tietysti 

myös pitkänperjantain ja pääsiäisen 

ihme. Kristus meissä uskoo.

Mitä taas ”joulun tekemiseen” tu-

lee, niin kyllähän koko tämä adven-

tin aika kutsuu meitä hiljentymään 

ja valmistautumaan, paastoamaan 

”tekemällä tilaa sydämeensä”(V.S.) 

joulun armolliselle evankeliumille. 

Varmaan kirkkokin saisi enemmän 

puhua tästä adventin ”odotusajasta”, 

valmistautumisesta, paastoamises-

ta, tilan tekemisestä, sen sijaan että 

seurakunnissa ”syödään joulun her-

kut” koko adventtiajan ennen juh-

laa. Olemmekohan kokonaan huk-

kaamassa niin arvokkaan asian kuin 

adventti - minä kysyn vaan. Veksi 

puhuu adventin tärkeydestä.

Me olemme Mieslaulajissa puur-

taneet yli vuoden väkevien kört-

tivirsien piirittäminä. Vaikka nuo 

virret eivät ole erityisesti mitään ad-

venttiajan virsiä, niin monet niistä 

kutsuvat kärsivällisesti odottamaan 

ja ikävöimään, tekemään tilaa ar-

molle. 

”Mieleen hiljaiseen taas Jeesus-

lapsi syntyy uudelleen”. Siellä missä 

usko syntyy, siellä tapahtuu tuon 

säkeen mysteeri. Veksi Salmen mys-

tiikkaa lähimmäksi tulee mielestä-

ni Siionin virsi 12, jonka sanoit-

taja oli 1700-luvulla Nousiaisten 

kirkkoherrana toiminut Abraham 

Achrenius. Hän runoilee: ”Juma-

lan Poika sydäntemme oljilla tyytyy 

nukkumaan, seimessä hengenköy-

hyytemme, vain murheen korret 

vuoteenaan. Nyt saakoon lapsi alas-

ton lämpöisen uskon kapalon.”

”Sydämeeni joulun teen”

Aila Tuomikoski
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M. KARJALAINEN
RAKENNUS M. KARJALAINEN OY
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MEILLÄ MYÖS
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Työt säilytetään 3 kk!

Kukkakeskus
Pohjolankatu 27, 87100 KAJAANI, puh. 622 574

LVI-URAKOINTI Oy
Veikko Pyykkönen

• Putkialan asennukset ja korjaukset •

Laidunpolku 4, 87250 Kajaani
Puh. (08) 624 784, 0400-389 219

ASIAKASPALVELU
Avoinna klo 9.00 - 16.00

Kajaanin Vesi
Onnelantie 10
87100 Kajaani
Puh.     08-6155 2949
Fax.      08-6155 2659
kajaaninvesi@kajaani.fi www.kajaaninvesi.fi 

Petäisentie 3, 87400 KAJAANI

Palmberg-Rakennus Oy
         Urho Kekkosen katu 4, 87100 Kajaani
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Kajaanin
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 Timperintie 17, 87400 Kajaani
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DOSTRI Oy

Aimo Syrjälä

Musiikin suosio näyttää kasva-

neen valtavasti näinä aikoina. Sitä 

kuunnellaan, soitetaan ja lauletaan.

Levymyynti kasvaa kasvamistaan 

ja musiikin laatu muuttuu jatku-

vasti. Soiton oppimiseen on hyvät 

mahdollisuudet eri opinahjoissa sa-

moin myös laulun. Laulamiseen ovat 

innostuneet niin vanhat kuin nuoret. 

Saimme äskettäin kuunnella ja kat-

sella televisiosta lähetyksiä:” Suomen 

paras kuoro”. Ohjelma sai hyvän 

suosion. Katsojat saatiin hyvälle mie-

lelle ja esiintyjät tuntuivat olevan ele-

mentissään. Niinpä voidaankin nyt 

miettiä, mitkä tekijät saavat ihmiset 

kuuntelemaan, esittämään ja teke-

mään musiikkia. Sitä tutkitaan ny-

kyään hyvin paljon keinona parantaa 

ja ylläpitää sekä aivojen ja kehon toi-

mintoja. Musiikki on osoittautunut 

hyödylliseksi lihasten kehitykselle, 

fyysiselle koordinoinnille, keskitty-

miskyvylle ja stressin hallinnalle.

Nykyään käytetään musiikkite-

rapiaa vammaisten hoidossa, mutta 

myös terveitä ihmisiä parantamaan 

toimintojaan. Monet tutkijat ovat 

yhtä mieltä siitä, että musiikista 

saama itsetunto on yhtä paljon fy-

siologista kuin psykologista. Ihmi-

set kuuntelevat mieluimmin stereo- 

kuin monofonista musiikkia. Tut-

kijat selittävät edellisen stimuloivan 

enemmän hermoja aivoissa. Tästä 

voidaankin päätellä miten suuri 

nautinto voikaan olla sinfoniaorkes-

terin tai kuoron musiikkiesitys.

Musiikin rytmi ja tempo ovat ne, 

jotka stimuloivat aivojamme niin 

tehokkaasti. Sydämen syke on mu-

siikkirytmeistä alkuperäisin ja näin 

ollen perussävel. Kuunnellessasi pri-

mitiivistä rumpumusiikkia kuulet 

sykkivän sydämen. Juuri musiikin 

sykähtely ja eteneminen ajassa, ei me-

lodia, pakottaa ihmisen liikkumaan. 

Musiikin rytmiä ja tempoa onkin 

käytetty tehokeinona raskaissa ja yk-

sitoikkoisissa töissä. Mitä olisikaan 

sotilasosaston marssi ilman soitto-

kunnan tahditusta ja olihan se rum-

palipoika hyökkäykseen lähdettäessä 

vauhdittajana aikanaan sodissa.

Musiikin vaikutus on ilmeisesti 

sisäsyntyinen ilmiö, sillä kuuluisim-

pien säveltäjien sävellyksiä käytetään 

stimuloimaan vastasyntyneitä lapsia. 

On todettu, että erittäin korkeat ja 

matalat sävelkorkeudet lapsi kuulee 

paremmin. Suositellaan, että isät 

matalammalla bassoäänellä laulaisi-

vat syntymättömälle lapselleen. 

Musiikki vaikuttaa aivojen oikean 

Musiikin vaikutus ihmismieleen

Jouko Järvenpää

Aa-joella tammi-helmikuussa käy-

tyjen taistelujen jälkeen ”Kuninkaal-

linen Preussilainen Jääkäripataljoona 

no: 27” siirrettiin takaisin Libauhun. 

Ruokaa oli vähän, majoitus 200 mie-

hen kasarmeissa syöpäläisten vuoksi 

tukalaa, malaria vaivasi ja lisäksi Ke-

renski oli julistanut jääkärit maanpet-

tureiksi, joilla ei ollut mahdollisuutta 

palata kotimaahansa; ei ollut ”armoa, 

ei kotimaata”. Mielialan kohottami-

seksi jääkärit saivat lukutuvan, jossa 

oli suomalaisia lehtiä ja kirjoja sekä 

julistettiin kirjoituskilpailu tarkoi-

tuksena saada sanat pataljoonan 

omaan marssiin. Kilpailulautakunta 

päätti antaa ensimmäisen ja toisen 

palkinnon Hilfgruppenfyhrer Heikki 

Nurmiolle hänen kahdesta runos-

taan, jotka olivat syntyneet sairastu-

valla maatessa. Lautakunta edellytti 

kuitenkin Nurmiolta vielä muutok-

sia ja tarkennuksia ja vasta lopullisen 

hiomisen jälkeen jääkärinmarssi sai 

nykyiset sanansa.

Filosofian kandidaatti Heikki 

Nurmio (1887-1947) toimi ennen 

jääkäreiden värväriksi ja jääkäriksi 

ryhtymistään Rauman yhteislyseon 

suomenkielen ja historian lehtori-

na. Hän liittyi pataljoonaan yhdessä 

värväämiensä nuorten miesten kans-

sa 28-vuotiaana tammikuussa 1916. 

Hän toimitti Libaussa komppanian-

lehteä, piti historiaan liittyviä esitel-

miä ja hänet valittiin myös epäviral-

lisen sotamiesneuvoston puheenjoh-

tajaksi. Sisällissodassa hän osallistui 

Tampereen ja Viipurin taisteluihin, 

jäi sittemmin armeijan palvelukseen 

toimien mm. ensimmäisenä jääkä-

riupseerina kadettikoulun johtajana 

1925- 1927 ja uransa lopussa Yleis-

esikunnan Sotahistoriallisen toimis-

ton päällikkönä.

Runo kuljetettiin ensin Saaren-

maan kautta Tukholmaan, sieltä 

Uumajaan ja sen jälkeen myrskyisen 

merenkurkun yli kalastajaveneessä 

Vaasaan. Santarmit valvoivat tark-

puoliskoon, jossa tunteet sijaitsevat, 

sillä musiikki ja tunteet ovat yhtey-

dessä toisiinsa niin syvällä tunteen 

tasolla, joita ei voi toisinaan edes 

sanoilla ilmaista. Laulamalla voivat 

säkeistöjen sanat muistua mieleen 

paremmin kuin jos lausuisi sanoja. 

Tätä voi kokeilla lausumalla laulun 

sanoja ajattelematta melodiaa ja lo-

peta kun ensimmäisen kerran unoh-

dat sanat. Laula sitten sama laulu 

melodian kanssa, toteat päässeesi 

pidemmälle.

Musiikkia käytetään hoidettaessa 

potilaita, joita kohdannut halvaus 

tai jokin muu aivojen vasenta puo-

liskoa kohdannut vaurio on vienyt 

puhekyvyn. Musiikki ja melodia 

kuuluvat oikean aivopuoliskon 

valvontaan ja näin ollen pitäisi 

puhehäiriöisten (afasia) potilaiden 

toipumisessa huomioida oikean 

puoliskon rooli. Laulaminen ja pu-

huminen tulevat aivojen eri osista. 

Country-laulaja, joka puhuessaan 

änkytti pahasti, mutta kohosi mu-

siikkilistojen kärkeen laulullaan.

Laulaminen tekee hyvää aivoille. Se 

stimuloi aivojen eri aluetta kuin puhe 

ja se myös vapauttaa emotionaalises-

ti. Erään psykologian professorin 

mukaan musiikillisesti lahjakkailla 

on vasemmalle puolelle painottuneet 

kasvot ja ovat parempia laulajia. Hän 

sanoo tutkineensa kasvojen rakennet-

ta vuosien ajan ja sanoo, että Frank 

Sinatra, oopperalaulajat ja kuuluisat 

säveltäjät ovat kaikki ” vasen-kas-

voisia”. Kasvojen lihaskontrolli on 

jakautunut. Oikea puoli kontrolloi 

huulia ja kieltä, jotka muodostavat 

konsonantteja, kun taas vasen puoli 

ohjaa poskia ja kurkkua, jotka muo-

dostavat vokaaleja. Ne, jotka muo-

dostavat vokaalit voimakkaammin, 

ovat parempia laulajia.

Erään tohtorin mukaan laula-

minen on eräs terapeuttisimpia 

toimintamuotoja sekä sielulle että 

keholle. Tavallinen puhe ei veny-

tä ääntä, mutta pitkä sävel tekee 

niin. Täten laulaminen harjoittaa 

kurkunpäätä ja äänihuulia ja antaa 

palautetta sille aivojen alueelle, joka 

vastaanottaa musiikkiin ja lauluun 

liittyvät äänet.

Musiikki voi poistaa yksinäisyy-

den ja eristyneisyyden. Se on ainoa 

taiteen laji, jossa voit olla sekä teki-

jä että yleisö. Voit esiintyä itsellesi, 

etkä ole riippuvainen muiden pa-

lautteesta.

Lähteenä käytetty: Aktivoi aivosi kir-
jaa/tekijät tri Arthur Winter ja Ruth 
Winter

kaan junamatkustajia, minkä vuoksi 

jatkokuljetuksiin liittyi suuria riske-

jä. Paperi ommeltiin kuitenkin erään 

naispuolisen opiskelijan alushameen 

helmaan ja näin sanat saatiin Hel-

sinkiin Sibeliuksen henkilääkärin 

vastaanoton kautta säveltäjälle, joka 

ei voinut kieltäytyä sävellystyöstä, 

olihan ko. lääkäri leikannut menes-

tyksekkäästi Sibeliuksen kurkunpään 

polyypit. Hän sävelsi marssin kah-

dessa päivässä, muutti myöhemmin 

loppua optimistisemmaksi duurisä-

vellajiksi, jonka jälkeen Eva-tytär toi-

mitti sävellyksen Helsinkiin puseros-

saan, kaiken varalta kuitenkin ilman 

signeerauksia, koska santarmeja oli 

kaikkialla. Tosin jo tovin päästä leh-

tikirjoituksista selvisi marssin säveltä-

jän henkilöllisyys. Sävellys oli kirjoi-

tettu tenori ja bassoäänille ja ensim-

mäisenä laulun esittivät Laulu-Mies-

ten vahvistettu kvartetti salaa Toivo 

Kaukorannan kodissa Töölönkadulla 

lokakuussa 1917, mutta marssin 

varsinaisena ensiesityksenä voidaan 

pitää Laulu-Miesten vuosijuhlaa 

Pörssiravintolassa Sibeliuksen syn-

tymäpäivänä 8.12.1917. Helsingin 

valtauksen jälkeen järjestetyssä kau-

punginorkesterin konsertissa huhti-

kuussa 1918 Jääkärimarssin johti itse 

Sibelius.

Toisen maailmansodan loputtua 

Suomen Yleisradion pääjohtaja Hel-

la Vuolijoki julisti Jääkärimarssin 

esityskieltoon, vaikka mitään varsi-

naista Neuvostoliittoa loukkaavaa ei 

laulusta löydy. Saman kohtalon koki 

Sami Sihvon laulunäytelmä Jääkä-

rin morsian. Jääkärimarssi valittiin 

vuonna 1979 perustetun Jääkärip-

rikaatin kunniamarssiksi ja on myös 

esitetty, että se sopisi huomattavasti 

Porilaisten marssia paremmin koko 

puolustusvoimien kunniamarssiksi, 

onhan se lähtöisin maamme suurim-

man säveltäjän, Sibeliuksen kynästä 

ja liittyy hyvin keskeisesti Suomen 

itsenäistymisen historiaan.

Lähde: Ahti Tarkkanen, Lääkäri ja 
vapaa-aika -lehti

Jääkärimarssin synty
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TAHTI
taloushallintoon

WWW.DATALA.FI
VÄRISILMÄ

Kodinpintojen ykkönen

VÄRISISUSTAJAT OY
Kasarminkatu 12, KAJAANI
puh. vaihde (08) 6141 595, fax (08) 6141 240

maalit • matot • kaakelit • tapetit • työkalut

Kukka- ja hautauspalvelu
Kauppakatu 29
Kajaani

Välikatu 15 Puh. (08) 633 22 33
87100 KAJAANI Fax (08) 629 393
helatalo@kajaaninlukko.fi

Heinimäentie 13, 87250 Kajaani

Maanrakennusliike 
Raimo Pyykkönen Ky

Luttusentie 5, 88300 Paltamo
www.raimopyykkonen.com

Luonnollinen valinta

Sammonkatu 13, 87100 Kajaani
Puh. 029 086 4940, fax 636 186

VARAOSAT JA 

LISÄVARUSTEET 

LAAJOISTA 

VALIKOIMISTAMME

Lönnrotinkatu 3, 87100 Kajaani
p. (08) 632 500 fax (08) 612 1988

KAJAANIN  KELLO ja
SILMÄOPTIKKO
Kauppakatu 1  -  Puh. 622 645

Ark. 9-17, la 9-14

❑ Näöntarkastus
❑ Ajokortti-
 todistus 45 v
❑ Silmälasit
❑ Piilolasit

KAJAANI
Prisma
p. (08) 612 1390
Kauppapaikka 18
p. (08) 625 444

Juhlapalvelu
Runokki

• Pitopalvelu
• Kukat ja kukkasidonnat

Kajaanintie 1, 88270 Vuolijoki
P. 050 3557 804, (08) 688 5454

toini@runokki.fi

Heinisuon teollisuusalue, 87250 KAJAANI
Puh. (08) 628 842, Fax (08) 627 896

KOPIO- JA RAKENNUSPALVELU TOIVANEN KY
Pohjolankatu 30 KAJAANI

Puh. (08) 626 444, fax (08) 623 070, e-mail: kopiotoivanen@kajaani.net

Rakennuspiirustukset, työselitykset, mittakaavamuutokset, 
suojalaminointi ym. värikopiot, CAD-tulostukset, 

vanhat piirustukset SKANNAUS VEKTOROIDUKSI tiedostoksi.

 
INSINÖÖRITOIMISTO 
A. MUSTONEN OY 
Pohjolank.  30, 87100 KAJAANI  puh. 08–6130156 
Kelantie 2  93600 KUUSAMO  puh. 08 –  8511 409 
gsm.  0500 - 680 548     allan.mustonen@tutka.net 

 

LV I

Heinisuontie 10, 87250 Kajaani
puh. 020 762 44, fax 020 762 4299

Vienankatu 12 • 87100 Kajaani • Puh. (08) 628 045

Metsurin Tavaratalosta
Husqvarna lahjat ja lahjakortit
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KAINUUN

Akkoniementie 4, 88600 Sotkamo
puh. 666 0466

Aihetta juhlaan!
IDO Showerama

Oras Hydra 392 
SUIHKUSETTI

JÄSPI ECO 17 LUX
ÖLJYKATTILA

VLK-SEINÄ-
MALLINEN

VEDEN-
LÄMMITIN

Soveltuu pieniin 
käyttövesitarpei-
siin esim. mökille.

tuo turvallista lämpöä kotisi 
lämmitykseen talven pakkasilla.

Nyt on maalämpöön 
siirtyminen helppoa

Maalämpö 
on lämpöä, 
joka 
miellyttää 
asujaa ja 
kukkaroa.

Öljylämmityksen nykyaika
Oilon Junior 
OILPRO 3 L

Kysy tarjousta 
myös 

saneeraus-
kohteisiin!

• Tehokas 
• Hiljainen
• Helppo käyttää ja 

huoltaa
• Helppo sijoittaa
• parantaa sisäilman 

laatua
• Helppo asentaa

Kotimainen PUZER 

keskuspölynimuri

www.hanakat.fi 

�anakat��iikkeest�
ärkevä joululahjaärkevä joululahjaJJ

485,- 1290,-

980,-

KPO Myymälä Kajaani
Pohjolankatu 20 | ma-pe 9-17 

Puh. 0800 39 1234
palvelukanava@kpo.fi | www.kpo.fi

Hyvien asioiden takuulintu 
Tintti rakastaa myös

kuoromusiikkia!

OP-Kiinteistökeskus Kainuu Oy

Kajaani Kuhmo Sotkamo
0102561708 010 255 0507 010 257 6907

opkk.fI


