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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

Tervetuloa tutustumaan! 
KENKÄKAUPPA SAASTAMOINEN 

Kainuuntie 11, puh. (08) 666 0068

Tule vanhan ajan  
kenkäkauppaan Sotkamoon!

90 v.
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Hyvät laulun ystävät!
Kajaanin mieslaulajien 90. lauluvuosi on ollut kehittävä ja opettavainen, joiden-

kin veljien mielestä jopa vaikeakin. Laulunjohtajamme Jarmo Kokkonen on 
tuonut rautaisella osaamisellaan ja rautaisella ammattitaidollaan rutkasti uusia, en-
nakkoluulottomia 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.

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 kansa-
koulun 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.
 
Maailma ympärillämme on muuttunut todella paljon viisikymmenluvusta, saa-
tikka 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 soit-
toon; 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 verk-
ko. Niiden kautta käytännössä jokainen musiikillisesti lahjakas lapsi pääsi opis-
kelemaan 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 muistutta maan kaikkia, 
varsinkin nuoria äitejä, laulamisen elävöittävästä vaikutuksesta ja tärkeydestä elä-
mässämme.  Onhan ihmeellistä, että puhetaidon jo hävittyäkin, vanhukset yhty-
vät innoissaan vanhaan kansakoulussa opittuun lauluun; sanatkin tulevat sävelten 
mukana kuin vettä vaan. Lisäksi musiikkia harrastavien lasten mahdollisuudet 
menestyä elämässään ovat tutkitusti keskivertoista paremmat.

Haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia laulun ystäviä ja erityisesti Kajaanin mies-
kuoroa eri lailla tukeneita tahoja kuluneesta vuodesta ja toivottaa teidät kaikki 
lämpimästi tervetulleeksi  ensi vuoden juhlakonsertteihimme.

Laulaminen on iloinen asia, välillä surujenkin tulkki, kehdosta hautaan!
Hyvää joulunalusaikaa ja Rauhallista joulua kaikille!

Jouko Järvenpää
Hallituksen puheenjohtaja

Kuoleva taidemuoto?
Motto (tosi juttu): Legendaarinen radiotoimittaja Niilo Ihamäki, joka teki mie-

lellään maaseutua koskevia juttuja, kertoi vierailustaan muuassa vanhainko-
dissa. Paikalla oli tietysti myös mieskuoro. Tilaisuuden jälkeen hän kysyi eräältä 
asukkaalta, mitä tämä oli pitänyt kuoron esityksestä. Vastaus oli selvä: ”Siinähän 
tuo meni muun vaivan ohessa”.

Tulin Kuhmoon syksyllä 2000, kuudeksi kuukaudeksi ”alemman palkkaluokan” 
kanttoriksi. Tuo kuusi kuukautta on hieman venähtänyt. Kolmastoista vuosi on 
menossa. Tämä osoittanee, että olen viihtynyt täällä. Tarjolla oli seurakunnan kuo-
rojen lisäksi työtä mm. kamarikuoron kanssa. Myöhemmin mukaan tuli mieslau-
lajat ja ja vähitellen yli kuntarajojen ulottuva maakunnallinen yhteistyö. Varsinkin 
viimeksi mainitusta olen vilpittömästi iloinnut. Pyrkimykseni on aina ollut tuottaa 
tapahtumia, jotka sekä yleisö että esiintyjät oikeasti muistavat.

Kylmä tosiasia on, että sekä minä että kuorolaiseni olemme vanhentuneet tänä ai-
kana tuon 12 vuotta. Uusia laulajia on kuorojen riveihin vaikea saada. Mukana on 
välillä ollut nuoriakin laulajia, mutta työ tai opinnot vievät muille paikkakunnille. 
Täällä ei myöskään haluta sitoutua. Kun opettajat perinteisesti ovat olleet paikka-
kuntansa merkittäviä kulttuurin tekijöitä, Kuhmoon nämä ”linja-auton tuomat” 
tuntuvat tulevan ”metästyksen ja kalastuksen” perään.

Kun pidimme Kuhmossa paikallisen puhallinorkesterin kanssa yhteiskonsertin 
teemalla Sota-ajan lauluja, ihmettelin eräälle veteraanipuhaltajalle: missä on se ke-
väinen orkesteri, jossa oli kolmattakymmentä soittajaa? Väki oli supistunut syksyllä 
noin puoleen. Hän kertoi, että opiskelupaikkojen siirryttyä paikkakunnalta muu-
alle, peruskoulun päättäneiden nuorten on lähdettävä opiskelupaikkojen perään. 
Kun nuoriso aikaisemmin oli paikkakunnalla n. 18-20 vuoden ikään saakka, nyt 
lähdetään jo 16 iässä. Ennen niin vireä ammattiopiilaitos hävitetään vähitellen. 
Ja paluuta ei nuorilla ole. Näennäisillä säästöillä näivetetään pian koko henkinen 
kulttuuri. Tuntuu siltä, että jonkin ajan kuluttua ”toinen puoli pitäjää hoitaa toista, 
vanhenevaa puolikasta”.

Surullinen puoli näivetystä on musiikin vähittäinen tappaminen koulumaailmassa. 
Alakoulussa musiikkia on tarjolla tavallisesti tunti viikossa. Yläkoulun puolella 
oppilaat musisoivat seiskalla tunnin viikossa. Tämä saattaa olla heidän viimeinen 
kosketuksensa oikeaan musiikin opetukseen. Lisäksi opetuksen sisältö on ratkaise-
vasti muuttunut viime vuosikymmenien aikana. Nykypäivän musiikin oppikirjat 
vilisevät ”nuorten omaa musiikkia”, lähinnä ns. kevyen musiikin ohjelmistoa. Kult-
tuuriperinnön siirtäminen sukupolvelta toiselle on päättymässä. Onneksi usealla 
paikkakunnalla on edelleen mahdollisuus ns. laajennettuun musiikin oeptukseen. 
Ja ovathan musiikkiopistot kuitenkin olemassa.

Masentavia tulevaisuuden näkymiä. Mutta onhan sentään vaikkapa Kajaanin 
Mieslaulajat, joka on yllä olevan moton mukaisesti yrittänyt viihdyttää yleisöään jo 
90 vuoden ajan. Tervetuloa kuuntelemaan ja kokemaan (toivottavasti) maukkaita 
hetkiä kanssamme juhlavuonna. Miksei myös mukaan laulamaan.

Jälkimotto: Ystäväni muutti Kainuusta Hämeeseen ja alkoi katsella, mihin kuo-
roon voisi ao alan konkarina liittyä. Kirkon miehenä kirkkokuorokin olisi voinut 
tulla kysymykseen. Paikallinen kuoro valmistautui parhaillaan 90-vuotiskonsert-
tiinsa. Sähköpostissa tuli kuitenkin toteamus: ”Kuoron kuva oli juuri lehdessä. 
Sen perusteella kuorossa on liikaa perustajajäseniä”. Meidän kuorossamme ei ole 
perustajajäseniä. On vain nuoria, ikinuoria ja vetreitä veteraaneja. Amen.

Jarmo Kokkonen

Kajaanin Mieslaulajien 
90-vuotisjuhlakonsertti

sunnuntaina 7. päivänä huhtikuuta 2013.
Kaukametsän salissa klo 18.00
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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

RTK-Palvelu Oy
Kasarminkatu 6
87100 Kajaani

Palvelunumeromme:
029 029 5000

www.rtkpalvelu.�

• Siivouspalvelut

• Talonmiestehtävät

Palmberg-Rakennus Oy
         Urho Kekkosen katu 4, 87100 Kajaani

         puh 02071 58670

Kuurnantie 7, 87200 KAJAANI
Puh. (08) 6133 257, fax (08) 6133 259, gsm 0500 685 259

jouni.korhonen@tilipalvelukorhonen.fi 

Mieskuorolaululla on aina ollut 
tärkeä rooli suomalaisessa yh-

teiskunnassa. 1800-luvun puolivä-
listä alkaen ensin ruotsinkielisenä 
ja vuosisadan loppupuolelta lähti-
en yhä enemmän suomenkielisenä 
virinnyt mieskuorotoimintamme 
oli merkittävällä tavalla myötävai-
kuttamassa suomalaisten kansal-
listunteen heräämisessä ja Suomen 
itsenäisyyteen valmistautumisessa. 
Samoihin aikoihin vaikuttaneet 
kansallisromanttiset säveltäjämme 
kuten Leevi Madetoja, Toivo Kuu-
la, Selim Palmgren ja tietenkin itse 
säveltäjämestari Jean Sibelius, saivat 
mieskuoroista erinomaisen instru-
mentin ja tulkin taitaville sävellyk-
silleen. Ennen toista maailmasotaa 
mieskuoroaate ehti levittäytyä yli-
opistokaupungeista myös laajem-
malle sisämaahan rikastuttamaan 
paikallista kulttuurielämää ympäri 
Suomen. Sotavuosien jälkeen, mies-
ten palatessa rintamalta takaisin 
omille kotiseuduilleen, syntyi oikea 
mieskuorobuumi ja myös pienem-
mille paikkakunnille perustettiin 
ahkerasti omia kuoroja ja lauluryh-
miä. Mieskuorolaululla lienee ollut 
tuolloin erityisen tärkeä yhteisölli-
nen ja jopa terapeuttinen vaikutus 
yhteiskunnan jälleenrakentamisessa 
ja sota-aikojen vaikeiden kokemus-
ten käsittelyssä. 

Viime vuosikymmeninä mies-
kuoromme ovat kehittyneet huo-
mattavasti alkuajoistaan ja keskit-
tyneet erityisesti taiteellisen tason 
kohottamiseen sekä ohjelmiston 
monipuolistamiseen. Kuoroista on 
tullut useilla paikkakunnilla tär-

Onnea ja kiitos 90-vuotiaalle 
Kajaanin Mieslaulajille!

keitä kulttuuri-instituutioita, joi-
den monet perinteiset esiintymiset 
kuuluvat kiinteänä osana paikallisen 
kulttuurielämän ”vuoden kiertoon”. 
Monilla paikkakunnilla mieskuo-
rojen asema onkin ehkä vahvempi 
kuin koskaan.

90-vuotisjuhliaan tammikuussa 
2013 viettävän Kajaanin Mieslau-
lajien toiminta ja sen laajuus ovat 
seuranneet varsin tarkasti koko 
mieskuoroaatteemme kehitysker-
tomusta. Kuoro on kehittynyt al-
kuaikojen ”tulevaisuuden utukuvia 
unelmoivasta” laulujoukosta vaa-
tiviakin taiteellisia tavoitteita aset-
tavaksi täysiveriseksi mieskuorok-
si, jolla on tänä päivänä erityisen 
tärkeä rooli paitsi Kajaanissa myös 
laajemmin koko Kainuun kuoro- 
ja kulttuurielämässä. Konkreettisia 
esimerkkejä tavoitteellisesta ja tu-
loksekkaasta työstä ovat esim. vii-
me vuosikymmeninä tehdyt useat 
ulkomaanmatkat ja vuonna 2007 
paikallisvoimin toteutettu Jean Si-
beliuksen nuoruuden läpimurtote-
oksen, Kullervo-sinfonian, esittä-
minen. Vaikeatkin ajat selättäneellä 
90-vuotiaalla kuorolla on lisäksi 
ammattimainen taiteellinen johto 
ja kyvykäs, tehtäväänsä sitoutunut 
hallinto: kuorotoiminnan tärkeim-
mät perusasiat ovat siis kunnossa! 

Mikä sitten on mieskuoroaat-
teemme seuraava suuri yhteiskun-
nallinen 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 laula-
jien rekrytoinnin vaikeudet. Mies-
kuorolaulu on edelleen oikein hyvä 
harrastus niin nuorelle kuin vart-
tuneemmallekin. Ympäri Suomen 
mieskuorot voisivatkin auttaa suo-
malaista yhteiskuntaa jatkossa esim. 
nuorten miesten syrjäytymisen estä-
misessä tai seniorien mielekkään ja 
elämysrikkaan arjen tukemisessa. 
Uskon vakaasti, että omiin vah-
vuuksiinsa luottaen mieskuoromme 
löytävät kestävät ratkaisut uudistu-
miseensa.

Suomen Mieskuoroliiton pu-
heenjohtajana haluan lämpimästi 
tervehtiä Kajaanin Mieslaulajia 
90-vuotisjuhlan johdosta, kiittää 
kuoroa tärkeästä työstä mieskuoro-
musiikin ja suomalaisen yhteiskun-
nan eteen, sekä toivottaa mitä par-
hainta jatkoa tuleville lauluvuosille!

antti lindqvist
puheenjohtaja
Suomen Mieskuoroliitto ry

Musiikki on aina ollut yksi kieh-
tovimmista kulttuurin osa-

alueista. Yksi selittävä tekijä on var-
maan se, että musiikki on yleismaa-
ilmallista eikä se tunne kielirajoja tai 
kulttuurirajoja. Kaikki voivat kokea 
musiikkielämyksiä ja instrumentti-
na on ihmiskeho itsessään. Mieslau-
lu on erittäin arvostettua Suomessa. 
Heikki Klemetti ja monet muut 
varhaiset mieslaulun kehittäjät ovat 
luoneet vahvan osaamispohjan jo 
vuosikymmeniä sitten.

Kajaani on omaleimainen poh-
joisen kaupunki, joka tunnetaan 
linnasta, joesta, kalevalaisuudestaan 
ja mainiosta kulttuuritarjonnastaan. 
Meillä kaupungin todellisen hengen 

muodostavat kainuulaiset ihmiset. 
Perikainuulainen on syvämiettei-
nen pohdiskelija, joka mielellään 
talvisin hiihtelee ja kesäisin samoi-
lee metsäluonnon keskellä omissa 
oloissaan, eikä tee itsestään suurta 
numeroa. Lähemmin tutustuttaessa 
kainuulainen paljastuu hyvin vie-
raanvaraiseksi, lämminhenkiseksi ja 
ennen kaikkea luovaksi ja neuvok-
kaaksi ihmiseksi.

Lauluharrastus sopii hyvin kai-
nuulaiseen mielenlaatuun. Siinä voi 
sopivasti vetää sooloja, mutta toi-
saalta se luo vahvaa yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Ikä tai sosiaalinen 
tausta ei estä harrastamasta laulua. 
Laulaminen onkin mainio esimerk-

ki pitkäjänteisestä harrastuksesta, 
jossa voi kehittyä koko elinikänsä.  

Mieslaulu on komeaa kuunnelta-
vaa varsinkin osana juhlatunnelmaa. 
Laulamisen kiehtovuus ja harras-
tuksen laaja-alaisuus takaavat, että 
kajaanilaista mieslaulua kuullaan 
vielä vuosikymmeniä eteenpäin.

Haluan toivottaa Kajaanin Mies-
laulajille mukavaa joulun odotusta 
ja antoisia esiintymistilaisuuksia !

Jari Tolonen
kaupunginjohtaja

Hyvät laulun ystävät! 

Uusi laulaja!!! 
Oletko kiinnostunut mieskuorolaulusta ja haluat oppia stemmalaulua? Haluatko kehittävän ja hyvän har-

rastuksen mukavassa joukossa? Onko kalenterissasi aikaa maanantaisin ja tarvittaessa muulloinkin?

Jos vastauksesi on myönteinen, tule tutustumaan 
maanantaisin klo 18.00-20.30 Kajaanin Mieslaulajien harjoituksiin Kajaanin lyseon auditorioon. 

Voit tiedustella asiaa kuoron puheenjohtajalta Jouko Järvenpäältä 040 5438928 tai 
sihteeriltä Tuomas Härmältä 045 3190210
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Ajan kulku on ihmeellisen nope-
aa. Muistan erään tapahtuman 

vuosikymmeniä sitten, joka tosin 
voisi olla juuri äsken tapahtunut. 

Eräässä vanhusten hoitokodissa 
valmistauduttiin joulunviettoon. 
Joulukynttilät paloivat lempeästi ai-
dossa kuusessa ja punaiset liinat ko-
ristivat pöytiä. Jouluevankeliumin 
sanoma oli johdattanut meidät 
seimen Lapsen äärelle. Enkeli tai-
vaan-virttä lauloimme sydämemme 
pohjasta . Juhlapaikkaan laskeutui 
hiljaisuus. Tuntui kuin olisimme 
olleet  kuin kedon paimenet, jot-
ka saivat vastaanottaa ilon uutisen: 
”Meille on syntynyt Vapahtaja ”. 
Joulun rauha oli laskeutunut mei-
dän keskelle.

Silloin yhtäkkiä oven suusta astui 
esiin miesjoukko, jotka sisään tul-
lessaan 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, Mieslau-
lajat, lukemattomista musiikin ja 
laulun hetkistä, joiden kautta olette 
palvelleet meitä .  Kiitos jokaiselle 
laulajalle, laulunjohtajalle ja pu-
heenjohtajalle! Olette yhdessä virit-
täneet kuoron soimaan tavalla, joka 
koskettaa kuulijaa. Me tulemme 
hoidetuiksi. Erityisesti Rukousvirsi-
levy on sanomaltaan täyttä evanke-
liumia. 

Viritköön laulunne Jumalan kun-
niaksi ja ihmisten iloksi! 

aila kemppainen, vt.kirkkoherra
kajaanin ev.lut.seurakunta

Arvoisat Mieslaulajat

Yhteistyöstä kiittäen
Kajaanin Mieslaulajilla ja Kajaa-

nin ortodoksisella seurakunnal-
la on pitkään jatkunutta ja hyvin 
toimivaa yhteistyötä. Oman koke-
mukseni valossa voin syystä todeta, 
että yhteiset palvelutilanteet Mies-
laulajien kanssa ovat aina olleet hen-
geltään erinomaisia ja tyylikkäästi 
toteutettuja.

Mieslaulajien toiminnan lähtö-
kohtana on ollut hyväntekeväisyy-
den toteuttaminen. Kuorotoimin-
nan 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 ai-
kaan.

Ihminen on psykosomaattinen 
kokonaisuus. Jokainen meistä on 
fyysinen ruumis ja kuolematon 
sielu. Hyvinvoinnissa on kyse sii-
tä, että nämä ulottuvuudet elävät 

ja toimivat holistisesti, 
kokonaisuutena. Tasa-
paino löytyy siitä, että aineellisen 
elämän, terveyden ja turvallisuuden 
sekä sisäisen minämme välillä on 
jatkuvasti elävää vuorovaikutusta. 
Myös mieskuorolaulu on parhaim-
millaan näitä päämääriä hienolla 
tavalla tukevaa toimintaa.

Kajaanin Mieslaulajat jatkaa 
mieskuorotoiminnan edistämistä 
”Kainuun virran kaltahalla”. Tämä 
työ on kulttuurityötä sanan par-
haassa merkityksessä. Se on sivistys-
toimintaa, joka kehittää jäsentensä 
musiikin harrastusta ja tuntemusta 
sekä edistää jäsenten keskinäis-
tä yhteyttä. Tällä työllä on tärkeä 
merkitys paikkakunnallemme ja 
alueellemme. Toivotan Mieslaula-
jille jatkuvaa menestystä ja Jumalan 
siunausta.

andreas larikka 
kajaanin ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherra

Sotilasmusiikki on koko histo-
riansa aikana ollut oleellinen 

osa sotilasorganisaatiota. Suomalai-
nen sotilasmusiikki on yhtä vanhaa 
kuin sotaväki Suomessa. Ensim-
mäiset maininnat ratsuväen merki-
nantotorvista löytyvät 1279, jolloin 
Alsnön sopimuksen pohjalta perus-
tettiin ratsuväkeä myös Suomeen. 
Mutta ensimmäiset suomalaiset lip-
pukunnat perustettiin ”vasta” 1544 
Västeråsin valtiopäivien jälkeen, 
jolloin Kustaa Vaasa antoi myös 
ensimmäisen sotilasmusiikkikoulu-
tukseen liittyvän käskyn.  Kainuun 
sotilassoittokunnan historia ei ole 
yhtä vanha. Soittokunnan historia 
katsotaan alkaneeksi 12.3.1918, jol-
loin perustettiin Karjalan Armeija-
kunnan 1:n rykmentin soittokunta 
Kiviniemellä. Nykyisin soittokunta 
vaalii erityisesti Kajaanin Varuskun-
tasoittokunnan perintöä. Soitto-
kunta saapui Kajaaniin 31.7.1963 

Kuopiosta. Ja nyt, 50 vuoden 
jälkeen soittokunta lakkautetaan 
osana Puolustusvoimauudistusta. 
Soittokunta ehtii kuitenkin juhlis-
tamaan 50-vuotista taivaltaan Kai-
nuussa. Toivon, että olemme pysty-
neet jättämään Kainuuseen hyvän 
kulttuuriperinnön elävän musiikin 
vaalijana ja yhteisökumppanina. 

Sotilassoittokunnat ja mieskuorot 
ovat olleet ”luonnollinen yhdistel-
mä” erilaisissa isänmaallisissa tilai-
suuksissa ja konserteissa. Perinteiset 
sotilasmarssit on tehty lauluiksi ja 
miesäänille sopiviksi. Ajatelkaapa 
vaikkapa Jääkärimarssia tai Suomen 
Kaartin paluulaulua. Mieskuorot 
ovatkin olleet Suomessa lähes ai-
noita instituutioita jotka ovat yl-
läpitäneet 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 moni-
tasoista ja mieleenpainuvaa vuodes-
ta 1963 alkaen. Valitettavasti tämä 
yhteistyö päättyy joulukuussa 2013 
yhteiseen kiertueeseen. Viimeinen 
esiintymisemme on 6.12.2013 
Kansalaisjuhlassa Kaukametsän sa-
lissa. Kainuun sotilassoittokunnan 
perinteitä ja yhteistyötä 1.1.2014 
alkaen Lapin sotilassoittokunta Ro-
vaniemeltä.

Onnittelen Kajaanin Mieslaulajia 
Kainuun sotilassoittokunnan puo-
lesta ja toivotan 90-vuotiaalle Ka-
jaanin mieskuorolle sävelpuhtaita 
ja ryhdikkäitä vuosikymmeniä!

Musiikkikapteeni ari Tamminen
kainuun sotilassoittokunta                      

Laulua ja soittoa

Onnittelemme pian 90-vuotta 
täyttävää Kainuun vanhin-

ta mieskuoroa. Meillä on ollut ilo 
olla mukana monien vuosien ai-
kana toteuttamassa yhteisiä suuria 
konserttitapahtumia.  Yhteistyö on  
vahvistunut  Jarmo Kokkosen tultua 

Tervehdys
kuorojemme  johtajaksi . On ilo olla 
mukana toteuttamassa tulevia yh-
teiskonsertteja.

Toivotamme menestystä Kajaa-
nin Mieslaulajille.

kuhmon Mieslaulajat

Sotkamon Mieslaulajat onnitte-
levat ja toivottavat hyviä laulu-

hetkiä 90 vuotta täyttävälle Kajaa-
nin Mieslaulajille. Olemme saaneet 
tehdä mukavaa yhteistyötä useissa 
yhteisissä konserteissamme, jolle 
saamme jatkoa vielä v. 2013, jol-

Tervehdys Kajaanin 
lauluveljille!

loin pidämme konsertit Kajaanissa, 
Kuhmossa ja Sotkamossa.

”Lauluveljeys kestävä aina uusi 
aamu kun sarastaa”,kuten kuorom-
me Laulajan Sydän- laulussa maini-
taan. Lauluveljeys on luonut pohjan 
hyvälle yhteistyölle, jonka kautta 

Haluan onnitella Kajaanin Mies-
laulajia kuoronne juhlavuonna 

kolmessa roolissa.
Kaukametsän Kamarikuoron tai-

teellisena 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 ka-
marikuorolaiset ovat ”tolokuimpia” 
kuorolaisia, osallistuvat siis aktiivisesti 
harjoituksiin ja ovat ajoissa paikalla!

Onnittelut!
Myös seurakunnan musiikkityön 

ja kanttoritiimin puolesta haluan 
kiittää Kajaanin Mieslaulajia yhteis-
työstä. Moni seurakuntalainen päät-
tää lähteä kirkkoon, kun tietää mies-
kuoron olevan jumalanpalveluksessa 
lauluvuorossa. Varsinkin itsenäisyys-
päivän jumalanpalvelus tuntuisi var-
masti kolkolta ilman miesten laulua!

Omana itsenäni haluan myös kiit-
tää kuoroanne luottamuksesta, jon-
ka sain osakseni muutaman vuoden 
takaisessa virsiprojektissa. Väinö 
Malmivaaran virsien sovittaminen 

olemme saaneet kokea mahtavia 
nautinnollisia hetkiä, ja saaneet 
uutta voimaa elämäämme.

Sotkamon Mieslaulajat
lauri kemppainen
puheenjohtaja

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. Lop-
putulos oli kumminkin uskoakseni 
kaikkien mielestä onnistunut koko-
naisuus.

Onnittelut siis 90-vuotiaalle Ka-
jaanin Mieslaulajille!

kaukametsän kamarikuoro

urho kekkosen muistopatsaan paljastustilaisuus 3.9.2000 Helsingissä.

5. 1.  Lauantaina Vuosipäivän juhla /
Juhlakaronkka
2.2. Lauantaina klo 15. Kuusamon 
mieskuoron juhlavierailu Kaukamet-
sässä. Kuusamon  mieskuoron ja Ka-
jaanin mieslaulajien yhteiskonsertti.
23.2. Lauantai klo 15. Kajaanin mies-
laulajien vierailu Kuusamossa Kuusa-
mo-talossa. Yhteiskonsertti.
24.3. Sunnuntai klo 18. Juhlakonser-
tin ohjelma Iisalmessa Eino Säisä-sa-
lissa. Vieraana Iisalmen Mieslaulajat.
7.4. Sunnuntai klo 18. JUHLAKON-
SERTTI Kaukametsän salissa.

16.-19.5. Budapestin konserttimatka.

Syksyllä 2013 Cherubinin Dm Re-
quem yhdessä Sotkamon ja Kuhmon 
mieslaulajien sekä Lentua sinfoniettan 
kanssa.

Kainuun Sotilassoittokunnan ja Ka-
jaanin, Kuhmon ja Sotkamon mies-
kuorojen yhteiskonsertit: ”Oi maam-
me Suomi”
3.12.13 Kuhmo-talo
4.12. Sotkamon lukion sali
5.12. Kajaanin Kaukametsän sali

Juhlavuoden 2013 tapahtumia
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Uusille laulajille esitetyt 
haastattelukysymykset:

1. nimi?
2. syntymäaika ja -paikka?
3. perhe?
4. ammatti/virka?
5. harrastukset?
6. Miksi tulit Mieslaulajiin?
7. Mahdolliset aikaisemmat kuo-
rot?
8. Mitä odotat Mieslaulajien 
kuorotoiminnalta?
9. Mitkä ovat tähänastiset koke-
muksesi?
10. Mitä sanoisit henkilölle,joka 
harkitsee liittymistä Mieslaulaji-
en kuoroon?
11. Terveisesi Nuottipukin luki-
joille?
12. Toivomuksesi joulupukille?
13. Mieluisin joululaulusi?

Uudet laulajat

Uusi kakkostenori

1. Seppo Tolonen. 2. Syntynyt 
olen 22.8.1955 Kajaanissa. 3. Har-
rastuksia ovat tällä hetkellä lähinnä 
valokuvaus sekä liikunta, penkkiur-
heilu. 4. Aiemmin olen laulanut 
muutaman kerran kirkossani kuo-
rossa eli kuorolaulusta aikaisemmat 
kokemukset  ovat  hyvin  vähäiset.    
5. Ensinnäkin sitä mitä on saanut 
jo kokea  eli laulamisen ja onnistu-
misen iloa kun laulut alkavat kul-
kea yhdessä ja henkilökohtaisesti, 
harjoittelun tuloksena, totta kait  
tulevaisuudessa  vierailuja mielen-
kiintoisiin paikkoihin nähdäkseen 
ja kokeakseen uutta. 6. Alkuun jän-
nitti tieten kovinkin mutta kun on 
huomannut että voi mennä eteen-
päin huolimatta omista vajavaisis-

ta kyvyistä ja osaamisesta  niin on 
päässyt mukaan jotensakin kuvi-
oihin. Tietysti  jatkuvasti on kyllä 
opettelemista mutta sehän on vain 
mielenkiintoista. 7. Vaikea sanoa….
ehkä lisää mainostamista esim. pai-
kallisradion kautta… 8.Jos musiikki 
ja laulaminen kiinnostaa niin tämä 
on varteenotettava mahdollisuutesi 
kehittää itseäsi, saada mieleenpai-
nuvia elämyksiä  mielenkiintoisen 
ja haastavan harrastuksen parissa.        
9. Toivon että lukijat voivat nauttia 
Hauskasta ja mukavasta  joulunajan 
odotuksesta mm. hyvän ja kohotta-
van musiikin parissa! 10. Mieluisin 
on Jouluyö, Juhlayö.

Uusi kakkostenori

Uusi kakkosbasso

1. Piotr Bazia. 2.Olen syntynyt 

jne. mahdollisuuksien ja tarpei-
den mukaan. Ja etennpäin.Ajatus 
juoksee koulun suuntaan.Taiteen 
pitäisi olla lasten kasvatuksessa jo 
hyvin varhaisessa vaiheessa. Li-
sää vapaata taiteellista toimintaa: 
musiikki, kuvataide, kirjallisuus, 
teatteri, tanssi, jopa matematiik-
ka. Matematiikkaa voi opettaa 
kuin taidelajia, todella. Uskokaa! 
Vähemmän kilpailua kaikissa 
muodoissa. Vähemmän stressiä. 
Arvosanat pois koulusta. Ehkä 
radikaalit ehdotukset…. -Eräänä 
päivänä tulee kuoroon mies,jolla 
on tarve laulaa. 11. Heittäkää TV-
vastaanotin pois,kaatopaikalle.
Kahvitauolla porukka kertoo 
Teille tärkeimmistä maail-
man uutisista:montako ihmistä 
on kuollut kaikissa maailman 
sodissa,ja että on edelleen lama.
Toisin sanoen,ei mitään uutta au-
ringon alla.Säästetyllä ajalla laula-
kaa lasten ja lastenlasten kanssa. 
Laulakaa partaa ajaessa… 12. ? 
13. Do szopy hej pasterze, var-
maankin Suomessa tuntematon.

edellisellä vuosisadalla, jopa edel-
lisellä vuosituhannella… Puolassa. 
3. Minulla on kuusi lasta. 4.Toimin 
lääkärinä KaKS:ssa. 5. Liian mon-
ta. Kaikista mahtavin ja jännittävin 
on ehdottomasti laskuvarjohyp-
py ja purjelento. Mutta näitä olen 
harrastanut kauan sitten, viime 
vuosituhannella. 6. Haluaisin op-
pia laulamaan paremmin.Toisaalta 
kuoroon liittyminen on minulle 
selvä säästö (yritän toimia valtio-
varainministerin suositusten mu-
kaan), sillä olisin valmis ostamaan 
kalliimpiakin lippuja päästäkseni 
kuuntelemaan miesten kuoroa… 
ja nyt saan sen ilmaiseksi. 7. Ja-
giellonian Yliopiston Kuoro sekä 
sadan hengen tanssiryhmässä ”Zes-
pol Piesni i Tanca Uniwersytetu 
Jagiellionskiego,Slowianki”…olin 
kuitenkin baletissa tanssijana,enkä 
kuorossa. 8. Että pysyy nykyisessä 
kunnossa. 9.Kokemukseni on lii-
an lyhyt ollakseen merkittävä. 10. 
Niin,miten saisimme uusia laulajia?: 
Oletteko kokeilleet EPO:a?...Onko 
Kajaanissa lastenkuoro,entä naisten 
kuoro?...Taiteen on oltava arkielä-
mässä.Musiikki, kuvataide, tanssi 

Uusi kakkosbasso

Kajava-kvartetti aloitteli toimin-
taansa syksyllä v.1995.Hämärtyväs-
sä saunaillassa Oulujärven rannalla 
lausuttiin kvartetin syntysanat.

Kvartetin nimi Kajava tarkoittaa 
rääkyvä-äänistä lokkilintua.Rää-
kymistä on koetettu välttää niissä 
lukuisissa vuosien varrella tapahtu-
neissa esiintymisissä kuorokonser-
teissa sekä yksityisissä tilaisuuksissa.
Maailman äärillä Australiassa kvar-
tetti lauloi v.1996 muun kuoron 
ohella.

Merkittävämpänä esiintymise-
nään Kajava pitää v.2004 Kuopion 
Mieskuoropäivillä  Musiikkikeskuk-
sessa tapahtunutta esiintymistään.

Nykyisessä kokoonpanossa kvar-
tetti on toiminut 10 vuotta.

Eipä lienee mikään kajaanilai-
nen kvartetti ole aiemmin pitänyt 
omaa konserttiaan varsinkaan niin 
vaativalla ohjelmistolla kuin Kajava 
esitti.

Lähes täysi Koutasali sai kuulla 
mallikasta kvartettilaulua neljän tai-
tavan stemmalaulajan esittämänä.

Ohjelma oli monipuolinen sisäl-
täen uutta ja vanhaa,tuttua ja tun-
tematonta.

Kajaanin Mieslaulajien 
kvartetti Kajava piti ensi-
konserttinsa 23.9.2012

Ensikonsertti onnistui hienosti 
kolmelta taitomerkki- ja yhdeltä 
mestarimerkkilaulajalta.

Koutasalissa esitetyn vähän ”viral-
lisemman” ohjelman jälkeen kuul-
tiin musiikkiopiston kahvioaulassa 
rennompaa ja kevyempää laulantaa.

Esa Anttosen kertomat tiedot säv
eltäjistä,sanoittajista,sovittajista,säv
ellyksistä yms.taustatiedoista 

olivat erittäin valaisevia ja yleisön 
musiikkitetämystä lisääviä.

Voisi sanoa,että konsertista jäi 
hyvä maku.

rpl

kainuun veteraanien pikkujoulu Jou-
tenlammella 12.12.2011

ortodoksivala 10.2.2012 kajaanin 
upeasti maalatussa kirkossa.

kajaanin,kuhmon ja Sotkamon 
miesluorojen requem-harjoitus Sot-
kamossa 24.3.2012

kuhmon viihdekonsertti 15.4.

kaukametsän viihdekonsertti 
4.5.2012

liivimiehet irrottelivat rennosti ”kah-
vikonserttiosuudessaan”.

Miehet valkoisissaan vasemmalta 
kauko nurkkala II T,Harri komu-
lainen I T,esa anttonen II B ja Mart-
ti Harju I  B

lähes täysi koutasali ihasteli kajavan 
laulua.

Kuvia ja tapahtumia 
vuoden varrelta

Suomussalmen viihdekonsertti alva-
rin salissa 13.10.2012

Vuosijuhlassa 2011 
jaettiin seuraavat 
huomionosoitukset: 
alpo laari Mieskuoroliiton
 45 v. ruusuke
Matti Sirviö    kuoron 
 10 v.merkki
rauno ketomäki   kuoron 
 jäsenmerkki
Mikko vasala kuoron 10 v. 
 merkki ja Mkl:n
 10 v.ruusuke
kari Häyhä kuoron 
 10 v.merkki
Seppo Moilanen Mkl:n 
 25 v.ruusuke
Taisto einiö Mkl:n 
 35 v.ruusuke
Tauno Hälinen Mkl:n 35 v. 
 ruusuke

Vuosijuhlassa 2012 
jaettiin seuraavat 
huomionosoitukset:
kauko nurkkala 20 v.ruusuke
aarno Tenhunen 20 v.ruusuke
Martti Harju 25 v.ruusuke
aimo Syrjälä 35 v.ruusuke
reijo pitkälä 35 v.ruusuke

vuosijuhla 5.1.2011 Wanhalla kerholla.

Kajaanin Mieslaulajien internetsivuilta voi katsoa lisää kuvia kuoron 
matkoista, historiasta ym: www.kajaaninmieslaulajat.kajaani.net



6

Ensi loppiaisena tuleen kuluneek-
si 90 vuotta siitä, kun kuoro syntyi 
ja päästi ilmoille ensimmäiset forte 
fortissimonsa. Ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen loppiaisena 1923 
järjestettiin Kajaanissa juhla varatto-
mien saksalaisten ylioppilaiden avus-
tamiseksi. Ohjelmaan haluttiin kuo-
rolaulua ja kanttori Eero Korte kokosi 
laulun harrastajista tilapäisen mies-
kuoron. Näin syntyi kuoro, joka en-
siesiintymisensä jälkeen lauloi useissa 
muissa tilaisuuksissa. Laulajajoukko 
kokoontui seuraavan toukokuun 
26. päivänä illallisille Turistihotelliin 
”laulajasiteitä vahvistamaan ja tule-
vaisuuden utukuvia unelmoimaan”  
ja päätti perustaa mieskuoron ja sen 
nimeksi sovittiin Mies-Laulajat. 

Syksyllä 1923 aloitettiin säännölli-
set harjoitukset ja ensimmäinen lau-
luilta järjestettiin vuoden 1924 ensim-
mäisenä päivänä Kajaanissa täydelle 
salille. Kuoro joutui laulamaan lähes 
koko ohjelmistonsa kahteen kertaan 
ja Kainuun Sanomat nimitti lauluil-
taa jo konsertiksi. Lehden 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 Kajaanissa pidet-
tiin vuoden 1924 lopulla. 

Samalla kun laulutoiminta lähti 
käyntiin, niin siinä rinnalla järjestet-
tiin myös kuoron hallintoa. Syyskuus-
sa 1924 pidettiin kokous, missä  va-
littiin sääntötoimikunta, johon kuu-
luivat tohtori Albert Isotalo, kanttori 
Eero Korte, yliopettaja Juho Horsti ja 
raatimies Eemili E. Nordlund. Laadi-
tut säännöt hyväksyttiin 16.10.1925. 
Kuoro toimi aluksi rekisteröitymät-
tömänä yhdistyksenä ja merkittiin 

yhdistysrekisteriin vasta 18.10 1929. 
Sittemmin sääntöjä on muutettu ja 
vuonna 1993 tehdyssä muutoksessa 
Mies-Laulajista tuli Kajaanin Mies-
laulajat.

Hyvän alkuinnostuksen jälkeen 
kuoron toiminta laantui 1920 lu-
vun lopulla, jolloin eräässä vuosi-
kertomuksessa todetaan: ”Näyttää 
siltä, että kuoroa on lapsena rääkätty 
liikaa, koska se rupee sairastamaan 
yleistä heikkoutta ja haluttomuutta”. 
Vasta 1930-luvun puolivälissä uutta 
lauluenergiaa alkoi taas löytyä ja sota-
aikana  sotilaita viihdytettiin lauluilla 
ja muulla ohjelmalla. 

Sotien jälkeen Mies-Laulajien toi-
minta piristyi huomattavasti ja vuon-
na 1945 laulajia oli jo 53. Seuraavana 
vuonna kuoro liittyi vasta perustetun 
Mieskuoroliiton jäseneksi. Kun liitto 
sai laulajamerkkisääntönsä valmiiksi, 
niin vuonna 1949 pidetyn ensimmäi-
sen koelaulutilaisuuden perusteella 
peräti 14 laulajaa läpäisi kokeen ja 
sai Mieskuoroliiton perusmerkin eli 
kukkomerkin.

Kuoron perustaja kanttori Eero 
Korte toimi laulunjohtajana vuodesta 
1923 vuoteen 1935 ja edelleen vuo-
desta 1941 vuoteen 1951 eli yhteensä 
22 vuotta. Kajaanin ohella konsertteja 
oli pidetty Iisalmessa, Kuopiossa, Ou-
lussa sekä useissa Kainuun kunnissa. 
Hänen toimintaansa kuoron johta-
jana kuvaa hyvin Kainuun Sanomis-
sa kuoron 25-vuotisjuhlakonsertin 
arviointi: ”Eero Korte johti kuoro-
aan kuin mies, joka tuntee `pappen-
heimerinsä´.” Vuosina 1935-1941 
kuoroa johtivat vuorovuosina lääkäri 
Veikko Pajari ja musiikinlehtori Mau-
no Salminen.

Vuonna 1951  laulunjohtajan ohjat 
otti seminaarin musiikin lehtori Eero 
Sipilä. Ottaessaan tehtävän vastaan 

hän sanoi, ettei mieskuorolaulu ollut 
hänen intohimonsa. Sipilä oli tiukka 
ja vaativa laulunjohtaja ja kuoron ri-
vit harvenivat luonnollisen karsinnan 
myötä. Niinpä 50-vuotishistoriikin 
mukaan ”Sipilän ja paussilaulajien 
ottelun lopputulos oli aina kotivoitto 
eli ykkönen.”  Ne, jotka jäivät, saivat 
hyvää oppia kuorolaulusta ja musiikin 
tekemisestä. Sipilän johtamiskaudella 
kuoro antoi vain neljä konserttia, jot-
ka kaikki saivat kiittävät arvostelut. 
Hänen johtamassaan 35-vuotisjuh-
lakonsertissa esitettiin ensimmäisen 
kerran Ahti Sonnisen säveltämä ja 
R.R.Ryynäsen sanoittama kuoron 
uusi kunniamarssi Laulajan tie.

Eero Sipilän jätettyä tehtävän  
vuonna 1960 laulunjohtajaksi valit-
tiin opettaja Pauli Kukko. Kuoro piti 
keväällä 1961 konsertin Kajaanissa. 
Kainuun Sanomat arvioi konsertin 
kohtalaisen hyväksi, mutta Kajaani-
lehden arvostelija ei nähnyt siinä mi-
tään hyvää. Kajaani-lehden arvostelija 
sai pari päivää myöhemmin samassa 
lehdessä jyrkän tuomion, minkä lan-
getti joukko Mies-Laulajien ystäviä. 
Syksyllä 1963 laulunjohtajaksi tuli 
diplomilaulaja Ilmo Haario. Hänen 
johdollaan kuoro ryhtyi harjoittele-
maan hengellistä ohjelmistoa. Kon-
sertti pidettiin maaliskuussa 1965 ja 
se sai hyvin myönteisen arvioinnin. 

Syksyllä 1967 Haario jätti laulun-
johtajan tehtävät toiselle paikkakun-
nalle siirtymisensä vuoksi ja laulun-
johtajaksi valittiin innokas laulumies  
rehtori Mauri Katavisto. Hänen joh-
tamistapansa oli tarkkaa ja ilmeikästä, 
mistä laulajat erityisesti pitivät. Kuo-
ro antoi hänen johdollaan seuraavan 
vuosikymmenen vaihteessa kaksi 
hyvän yleisömenestyksen saanutta 
konserttia ja teki yhteistyötä muiden 
Kainuussa toimivien mieskuorojen 

kanssa. Vuoden 1973 helmikuussa 
pidetyssä 50-vuotisjuhlakonsertissa 
esitettiin mm. Södermanin Talonpoi-
kaishäät, Bartokin Neljä unkarilaista 
kansanlaulua ja Wagnerin Pyhiinva-
eltajien kuoro. Nämä vaikeat teokset 
eivät saaneet arvostelijoita lämpene-
mään, mutta sen sijaan Madetojan 
Suvi-illan vieno tuuli ja Bachin Piip-
pulaulu saivat kiitosta osakseen. 

Diplomilaulaja Rauno Keltasen 
tultua syksyllä 1976 laulunjohtajaksi 
alkoi kuorossa muutosten aika. Oh-
jelmistoa muutettiin rajusti, soinnin 
puhtauteen ja harjoitusaktiivisuuteen 
kiinnitettiin erityistä huomiota. Mu-
kaan tulivat verraten vaikeat ooppe-
rakuorot. Huhtikuussa 1977 kuoro 
antoi Rauno Keltasen harjoittamana  
konsertin. Kainuun Sanomien mu-
siikkiarvostelija totesi uuden laulun-
johtajan  saaneen kuoron soinnin pa-
ranemaan ja varsinkin oopperakuorot 
saivat myönteisen arvioinnin.

Rauno Keltasen aloitteesta kuoro 
päätti tehdä oman musiikkilehden 
nimeltään Nuottipukki. Lehti jul-
kaistiin 26.11.1977  ja siihen ke-
rättiin musiikkiaiheisia kirjoituksia 
ja maksullisia ilmoituksia. Samalla 
toteutettiin  joulukauden avaustem-
paus, jossa tonttukulkue joulupu-
kin johdolla kulki kaupungin halki 
kantaen liikkeiden maksullisia mai-
noksia. Nuottipukin ja avaustempa-
uksen ansiosta kuoron talous parani 
siinä määrin, että se lähti kesäkuussa 
1978 konserttimatkalle Kajaanin ys-
tävyysalueelle Länsi-Saksan Schwalm-
Ederin piiriin. Mukana seurasi kaksi 
Kajaanin kaupungin edustajaa ja pia-
nisti Rauno Jussila. Kuoron ohjelmis-
to käsitti mm. neljä oopperakuoroa, 
viisi Schubertin laulua saksaksi, viisi 
eestiläistä laulua ja kuusi Sibeliuksen 
laulua. Sekä kuoro että sen johtaja sai-

vat paikallisissa lehdissä hyvin myön-
teisen arvion esityksistään.

Kesällä 1979 Rauno Keltanen jätti 
laulunjohtajan tehtävät ja syyskoko-
us valitsi uudeksi laulunjohtajaksi 
insinööri Oskari Kosolan. Idearikas 
ja räiskyvä laulunjohtaja vaihtui rau-
halliseen mutta hyvin soivaa laulua 
vaativaan johtajaan.  Hän toimi lau-
lunjohtajana kuoron toisella matkalla 
Saksan Schwalm-Ederin piiriin syk-
syllä 1980. Kuoro antoi siellä neljä 
konserttia ja sai kiittävät arvostelut 
laulutaidostaan.  Keväällä 1981 kuo-
ro osallistui Oulussa Pohjois-Suomen 
kuorokilpailuun ja saavutti kolman-
nen sijan mieskuorosarjassa. Ulko-
maille siirtymisensä vuoksi Oskari 
Kosola jätti laulunjohtajan tehtävät 
kesällä 1981.

Laulunjohtajaksi tuli uudelleen 
Mauri Katavisto. Lauluvuoden 
1981-1982 aikana kuoro ei antanut 
konsertteja mutta osallistui Ämmän-
saaressa pidetyille kuoropäiville ja 
Lappeenrannassa pidetyille Sulasolin 
laulu- ja soittojuhlille. Keväällä 1982 
peräti 10 laulajaa läpäisi perusmerk-
kikokeen.

Syyskuussa 1982 kuoro valitsi uu-
deksi laulunjohtajaksi pitkään vara-
laulunjohtajana toimineen opettaja 
Teuvo Väisäsen. Kuoron 60-vuotis-
jyuhlakonsertti pidettiin 27.2.1983 
Vuohengin lukion juhlasalissa, joka 
oli ääriään myöten täynnä kuulijoita. 
Kuoro sai konsertistaan rohkaisevat 
arvostelut, vaikka influenssa vaivasi 
sekä johtajaa että osaa laulajista. Sama 
konsertti esitettiin myöhemmin myös 
Ristijärvellä. Juhlavuoden päätteeksi 
kuorolaiset puolisoineen tekivät lin-
ja-autoretken Itävaltaan ja Saksaan. 
Saksassa kuoro konsertoi paikallisen 
kirkkokuoron kanssa Regnhausenin 
kirkossa.  Teuvo Väisänen jätti laulun-

Mieslaulajat kohti 90-vuotisjuhliaan

kuoron ensikonsertti v.1924 sai aplodien lisäksi kannustavia ar-
vosteluja. kuoron perustajajäsen ja laulunjohtaja kanttori eero 
korte istuu kukitettuna etualalla.

Mies-laulajien 30-vuotiskonsertti pidettiin 28.2.1953 Yhteis-
lyseon salissa.edessä istumassa kuoron laulunjohtaja seminaarin 
musiikin lehtori ja eero Sipilä. 

laulunhohtajaksi valittu kansakoulunopettaja pauli kukko johti 
Mies-laulajien 40-vuotisjuhlakonserttia kaupungintalossa  jou-
lukuussa v.1962.

Mauri kataviston aikaan järjestettiin vielä kaupungintalossa lop-
piaisjuhlia so.kuoron vuosipäivä.kuva vuodelta 1974.pöydässä 
istuvat Jaakko Sipola,Jukka valtanen,alpo laari,Martti lappi ja 
pentti Hietala.Tuoppeja tarjoilee silloinen kuoron sihteeri oskar 
rummukainen.laulua esittää  seisaaltaan jyhkeä kakkosbasso erk-
ki Heiskanen.

ensimmäinen nuottipukki-lehti 
julkaistiin 26.11.1977 kainuun 
Sanomien liitteenä.lehden päätoi-
mittajana ja puuhamiehenä toimi 
asemapäällikkö ja kuoron puheen-
johtaja esko välimäki

rauno keltanen,oopperalaulaja,laulunopettaja johti esiin-
tymistä 21.2.1978 kajaani oY:n kerholla,nykyinen Wanha 
kerho.kuoro esiintyi useana vuonna henkilöstön vuosijuh-
lassa.

kainuun sotilassoittokunnan kapellimestari Tomi väisänen ehti johtaa kuo-
roa lukuisissa tilaisuuksissa.kuvassa kiitollisia kuulijoita jossakin päin aust-
ralian matkaa vuodelta 1994.

DI alpo laari on toiminut pi-
simpään Mieslaulajien hallituk-
sen puheenjohtajana 12 vuotta. 
alpo on toiminut vuosikausia 
ns.historioitsijana ja koonnut tiedot 
kuoron tapahtumista.
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johtajan tehtävät syksyllä 1985.
Keski-iältään suunnilleen 50 -vuo-

tiasta miesjoukkoa ryhtyi syksyllä 
1985 johtamaan 23-vuotias sotilas-
soittokunnan huilunsoittaja Tarmo 
Lehtinen. Musiikki- ja laulumiehenä 
hän sai melko pian kuoron laulamaan 
haluamallaan tavalla, vaikkakin hän 
alkuaikoina melko usein katkaisi lau-
lun sanoen, että täällä ei lauleta niin 
kuin kirkkokuorossa. Hän johti lu-
kuisia kuoron konsertteja Kajaanissa 
ja ympäristökunnissa sekä myös useita 
yhteiskonsertteja sotilassoittokunnan 
kanssa. Yhteiskonserteista mainitta-
koon Sam Sihvon Jääkärinmorsian –
musiikin esittäminen lukuisia kertoja. 
Hän toimi laulunjohtajana kuoron 
ulkomaan konserttimatkoilla USA:n 
Floridaan, Kanadaan ja Ruotsin Ös-
tersundiin.  Kajaanin Veteraanikuo-
ron ja Kiurun laulun kanssa pidettiin 
13.3.1992 Talvisodan päättymisen 
muistokonsertti Kajaanissa. Kuoron 
70-vuotisjuhlakonsertti pidettiin 
28.2.1993 ja se onnistui hyvin sekä 
musiikillisesti että yleisömäärään näh-
den. 

Syksyllä 1994 kuoron laulunjoh-
tajaksi lupautui Kainuun sotilas-
soittokunnan kapellimestari Tomi 
Väisänen. Musiikin ammattilaisena 
hän oppi nopeasti johtamaan myös 
mieskuoroa. Hänen johdollaan lau-
lettiin, Australian kuoromatkan tilai-
suudet mukaan lukien, yhteensä 27 
erillistä konserttia. Hän johti kuoroa 
myös silloin, kun kuoron äänite ̀ Kai-
nuun virran kaltahalla` tehtiin vuon-
na 1997. Hänen kaudellaan tehtiin 
paljon yhteistyötä sekä sotilassoitto-
kunnan että toisten kuorojen kanssa. 
Näistä yhteiskonserteista mainitta-
koon Itsenäinen Suomi –konsertit 
Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa 
sekä Puolustusvoimat 80-vuotta –
konsertti Kuusamossa. Keväällä 2000 
kuoro osallistui Virolais-Suomalaisten 
Laulu- ja Tanssipitojen lauluosuuteen 
suurkuorossa Tallinnan kuululla Lau-
lulavalla.

Ykköstenorissa laulanut musiik-
kiupseeri evp. Harri Komulainen 
siirtyi syksyllä 2001 kuoron laulun-
johtajaksi. Hän ryhtyi tarmokkaas-
ti toimeen ja velvoitti kuorolaiset 
opettelemaan ulkoa vuoden 2002 
syksyllä Unkarin  Nyiregyhazaan teh-
tävän konserttimatkan laulut. Sama 
vaatimus laulujen suhteen oli myös 
maaliskuussa 2003 pidetyn 80-vuotis-
juhlakonsertin laulujen osalta. Juhla-
konserin arvioija Kainuun Sanomissa 
totesi mm.: ” Harri Komulainen joh-
taa kuoroa miellyttävästi ja napakasti. 
… Korkea työmoraali ja halu päästä  
mahdollisimman hyvään taiteelliseen 
lopputulokseen näkyy mielestäni 
myös siinä, että kuoro laulaa koko 
ohjelmistonsa ulkoa, ilman nuottipa-
pereita.” Harri Komulainen on joh-
tanut lukuisia konsertteja sekä täällä 
Kainuussa ja sen ympäristössä että 
myös Unkariin, Itä-Karjalaan, Saksan 
Schwalm-Ederin piiriin ja Oberndor-
fiin sekä Hollantiin ja Belgiaan  suun-
tautuneilla matkoilla. Hänen johdol-
laan kuoro harjoitteli ja sitten yhdessä 
Sotkamon ja Kuhmon mieskuorojen 
sekä Kuhmon ja Kajaanin soittajista 
kootun orkesterin kanssa esitti vuo-
den 2007 joulukuussa Kullervo –sin-
fonian Kuhmossa, Kajaanissa ja Var-
kaudessa. Samoin hänen johdollaan 
kuoro harjoitteli ja yhdessä Kainuun 
Opiston kanssa äänitti Väinö Malmi-
vaaran Rukousvirsiä –nimisen  CD-
levyn kevättalvella 2009.

Syksyllä 2011 kuoro siirtyi Kai-
nuun Musiikkiopiston lauluryh-
mäksi ja  laulunjohtajaksi lupautui 
Kuhmossa kanttorina toiminut tun-
nettu musiikki- ja kuoromies Jarmo 
Kokkonen.  Hänen johdollaan on 
pidetty hyvin onnistuneet konsertit, 
ensin keväällä 2012 kevyen musiikin 
konsertti  Kuhmossa ja kevätkonsert-
ti Kajaanissa sekä sitten lokakuussa 
viihdekonsertit sekä Suomussalmella 
että Kajaanissa. Lähiajan työskentelyn 
pääsisältönä on tulevan 90-vuotisjuh-
lakonsertin laulujen harjoittelu.

Kuorokaan ei tule toimeen ilman 
hallintoa. Sen kuusijäsenisen hallituk-
sen  puheenjohtajana toimii nyt yk-
köstenori Jouko Järvenpää. Aikaisem-
mista puheenjohtajista tehtävää ovat 
pisimpään hoitaneet Albert (Pappa) 
Isotalo  ja  Yrjö Hirvensalo kumpikin 
10 vuotta, Jalmari Kannas 7 vuotta, 
Rolf Westerlund ja Esko Välimäki 
kumpikin 6 vuotta ja Alpo Laari 12 
vuotta.

 Kuoron ”pää-äänenkannnattaja-
na” on vuodesta 1977 lähtien ollut 
vuosittain ennen joulua ilmestynyt 
Nuottipukki-lehti. Sillä on ollut ja on 
edelleenkin tärkeä merkitys kuoron 
toiminnan rahoittamisessa. Lehden 
toimituskunnassa ovat pitkään työtä 
tehneet muun muassa Lauri Neuvo-
nen, Esko Välimäki, Pekka Lanamäki, 
Taisto Einiö ja Vesa Valtanen.

Ensi vuonna kuoro tulee toimi-
neeksi jo 90 vuotta eli pitkän ihmisiän 
verran. Joinakin aikoina  toiminta on 
ollut vaarassa pysähtyä kokonaan tai 
latistunut vain rutiinitoimintoja hoi-
tavaksi. Vaikeudet on kuitenkin aina 
voitettu sitkeällä yrittämisellä sekä 
uudistamalla toimintamenetelmiä ja 
ohjelmistoja. 

Mieskuorojen viime aikojen suu-
rin huoli on ollut laulajien keski-iän 
kohoaminen, kun nuoria laulajia on 
ollut vaikea saada mukaan. Kajaanin 
Mieslaulajienkin keski-ikä on noussut 
selvästi yli yleisen eläkeiän eikä kovin 
pikaista parannusta asiaan ole näillä 
näkyvin odotettavissa. Kysymys ei 
kuitenkaan ole täysin uudesta ilmiös-
tä, sillä samasta asiasta on haikailtu jo 
1930-luvun alkupuolella. Kun kuo-
ro silloin selvitti ongelman ja säilyi 
hengissä, niin uskottavasti näin tullee 
tapahtumaan tässäkin tilanteessa ja 
normaaliin elämänmenoon kuuluvaa 
muutos saadaan aikaan.

puheenjohtaja evp. 
alpo laari

Hallitus toimikaudelle 
2012–2013: 
Puheenjohtaja  Jouko Järvenpää  
Varapuheenjohtaja Esa Anttonen
Sihteeri Tuomas Härmä
Taloudenhoitaja Hannu Aitoaho
Isäntä Seppo Tuhkanen 
Jäsen II tenori Björn Sandelin

Musiikkilautakunta 
Laulunjohtaja Jarmo Kokkonen
Toinen laulunjohtaja Mikko Vasala 
Kolmas laulunjohtaja Toivo Seppänen
  
Musiikkilautakunnan jäsenet:
 I  Tenori Harri Komulainen  varajäsen Vesa Valtanen
II Tenori Jaakko Karppinen varajäsen Björn Sandelin
I  Basso Seppo Seppälä varajäsen Martti Harju
II Basso Kari Häyhä varajäsen Pekka Jauhonen

Yhdistyksen muut toimihenkilöt:
Historioitsija Alpo Laari
Nuotistonhoitaja Martti Liimatta varalle Björn Sandelin
Apuisäntä Matti Sirviö
Kotisivuvastaava Kari Häyhä
Julkisivuvastaava Pekka Lanamäki

Äänten valvojat:   
I Tenori Matti Näpänkangas
II Tenori Björn Sandelin
I Basso Tuomas Härmä
II Basso Osmo Latvakangas

Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Sirviö ja Antti Repo. 
Varamiehiksi valittiin Tauno Hälinen ja Martti Harju.
              
Nuottipukkitoimikunta:
Pekka Lanamäki pj, Tauno Hälinen, Hannu Aitoaho  ja Vesa Valtanen.

Kainuun virran kaltahalla miesten laulu helkähtää… Näin alkaa R.R. 
Ryynäsen v. 1957 kuorolle kirjoittaman ja Ahti Sonnisen säveltämän 
kunniamarssin toinen säkeistö. Kajaanilaisen mieskuorotoiminnan kat-
sotaan alkaneeksi loppiaisena v. 1923.

Viereisillä sivuilla on luettavissa kuoron pitkäaikaisimman puheenjoh-
tajan Alpo  Laarin tiivistelmä hänen kirjoittamastaan Kajaanin Mieslau-
lajien ”pitkästä” historiasta. Kuva otettu 21.8.2004  rpl

Kajaanin Mieslaulajat 
90 vuotta

nuori ja energinen sotilassoittokunnan soitta-
ja Tarmo lehtinen johti kaukametsän salissa 
28.2.1993 kajaanin Mieslaulajien 70-vuotisjuh-
lakonserttia.Tarmo rivistön edessä vasemmalla.

kajaanin Mies-laulajien 50-vuotisjuhlakonsertti esitettiin 
vuokrafrakeissa Yhteislyseon salissa.kuoroa johti pitkäaikai-
nen kuoromies rehtori Mauri katavisto,kuvassa eturivissä 
keskellä.

nuottipukki-lehden julkaisuun kajaanin Mies-laulajat ke-
hittivät ns.joulukadun avaustempauksen.alkuvuosina joulu-
pukki saatui laskuvarjolla, helikopterilla,reellä,moottorikelka
lla,autolla, jne. kauppatorille,jossa oli tuhansia ihmisiä.kuva 
vuodelta 1978 ja rajavartioston helikopteria odotellaan.

Teuvo väisänen eturivissä keskellä, johti kuoron 60-vuotis-
juhlakonserttia vuohengin lukion juhlasalissa 27.2.1983.
kuorolla yllään ensimmäinen  ”virallinen” kuoroasu.

Harri komulainen oli kolmas perättäinen  kainuun soti-
lassoittokunnan soittaja,joka johti Mieslaulajia.(vv.2000 
– 2010).kuvassa kuoro kiuruveden kirkossa rukousvirsi-
konsertissa v.2009.oikealla edessä virret harjoittanut ja 
johtanut Harri komulainen.vasemmalla mustassa puvussa 
solisti esa ruuttunen.

Kainuun Museo, Asemakatu 4, avaa Mieslaulajien juhlavuoteen liitty-
vän näyttelyn. Esillä on valokuvia, lehtileikkeitä, esineistöä, videoita, 
äänitteitä, matkamuistoja ja esiintymisasuja eri vuosikymmeniltä sekä 
Nuottipukin arkistoa. Näyttelytila sijoitetaan sisäänkäynnin jälkeen 
vasemmalla puolen olevaan nurkkaukseen.

Tervemenoa!

Kajaanin Mieslaulajien 
näyttely Kainuun Museon 
tiloissa 2.4.2013 alkaen
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Maanrakennusliike 
Raimo Pyykkönen Ky

Luttusentie 5, 88300 Paltamo
www.raimopyykkonen.com

Välikatu 7, 87100 Kajaani • www.pekkaheikkinen.com

PUHELINNUMEROMME OVAT:
Pertti Mustonen .................................................................010 768 4773
Jussi Holappa ....................................................................010 768 4772
Paul Teeriniemi ..................................................................010 768 4777
Pirjo Prauda .......................................................................010 768 4774
Sanna Nousiainen .............................................................010 768 4771
Rauno Korvuo ...................................................................010 768 4791
Maari Hietanen ..................................................................010 402 7959
Lassi Suutari ......................................................................010 768 4921
Ari Mustonen .....................................................................010 768 4778

Kajaani Timperintie 22 www.agrimarket.fi 

Lönnrotinkatu 10, Kajaani • puh. 0207 796 9760

VÄRISISUSTAJAT OY
Kasarminkatu 12, KAJAANI
puh. (08) 6141 595, fax (08) 6141 240
Avoinna: ma-pe 7.00-18.00, la 9.00-13.00
www.varisisustajat.com

Sotkamo, puh. 020 794 0770
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-21

Keskuskatu 2, Sotkamo • www.krphalli.fi 

Rautakauppa 
keskellä Sotkamoa.
Valikoimassa mm. tarvikkeet ja 
työkalut rakentamisesta nikkaroin-
tiin sekä konevuokraus.Tulisijat, 
ovet ja ikkunat, maalit, kaakelit ja 
lattiapinnoitteet.

Nuottipukin toimitus 
pyysi kuoron toiminnassa 
edelleen mukana olevilta 
entisiltä puheenjohtajilta 
kirjoitusta oman toimin-
ta-aikansa tapahtumista 
ja muistoista.

Paavo 1973-1977. 
Paavo muistaa Mau-
ri Kataviston johta-
man 50-vuotisjuh-
lakonsertin ,jossa 
esiinnyttiin frakeis-
sa.Vielä Paavon ai-
kana vietettiin vii-

meisiä ”legendaarisia” vuosipäivän 
juhlia Kajaanin Kaupungintalossa 
loppiaisaattona.Rauno Keltanen 
tuli kuoron johtajaksi Paavon vii-
meisen toimintavuoden aikana. 

Alpo 1986-1998. 
Alpo on kirjoittanut 
koko kuoron 90- 
vuotisen historian, 
joka on luettavissa 
netissä: kajaanin-
mieslaulajat.kajaa-

ni.net. Tiivistelmä historiikista löy-
tyy tästä lehdestä.                                                                                                                           

Esa 1998-2001. Esa 
toteaa toiminta-
ajaltaan normaalit 
kuoron tapahtumat 
vuosien aikana.
Yhtenä vuonna jä-
tettiin Nuottipukki 
toimittamatta.

Parhainpana muistona hänellä 
on kuoron tekemä ikimuistoinen 
matka Helsinkiin Urho Kekkosen 
muistopatsaan paljastustilaisuuteen 
3.9.2000.Kuoroksi oli koottu Ka-
jaanin Mieslaulajien ja Pohjois-Poh-
janmaan kuoroista 48 laulajaa,joita 
oli harjoituttanut ja johti arvok-
kaassa tilaisuudessa musiikin lehtori 
Tapani Tirilä.

Paljastustilaisuus alkoi mieskuo-
ron esityksellä Kaunehin maa.Sen 
jälkeen muistomerkkitoimikunnan 
puheenjohtaja Esko Aho puhui.

Muistomerkin paljasti tasavallan 
presidentti Tarja Halonen ja samalla 
mieskuoro lauloi ”sykähdyttävästi” 
Nälkämaan laulun.Samalla kuoro 
jakaantui kahtia paljastaen takana 
olevan Urho Kekkosen muistoki-
ven.

Muistomerkin vastaanotti Hel-
singin kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Suvi Rihtniemi.

Seuraavana esiintyi jälleen mies-
kuoro esittäen Löylyloitsun,jota oli 
harjoiteltu todella paljon.Lopuksi 
kuorot ja tuhatpäinen yleisö lauloi-
vat Maamme-laulun. 

Tauno  2004-2006. 

               

         
Seppo 2006-2010. 

 

Toivo  2010-2012.

Puheenjohtajat 1973-2012

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

Kauteni Kajaanin Mieslaulajat ry:n 
puheenjohtajana sattui erääseen 
elämäni vilkkaimmista ajoista, sillä 
olin juuri jättämässä yrittäjyyden 
sukupolvenvaihdoksen myötä ja 
siirtymässä yrityksemme operatiivi-
sesta johdosta hallitusukoksi. 

Otin kuoron puheenjohtajan teh-
tävät vastaan periaatteella, että rinta-
mavastuu on kannettava vuorollaan 
ja nyt oli minun aikani koittanut. 
Päällimmäinen tavoitteeni oli saada 
jonkinlainen muutos aikaan kuoron 
ulkoisessa olemuksessa. Kuoro oli 
ja on edelleen keski-iältään reilusti 
veteraanisarjaa, joten ajattelin saada 
virkistystä aikaan uudella esiinty-
misasulla entisen valkotakin lisäksi. 
Esitykseni hyväksyttiin ja viininpu-
nainen esiintymistakki, mustat hou-
sut ja solmio hankittiin. Käynnistin 
lisäksi uuden henkilömatrikkelin 
tekemisen, joka valmistui vuonna 
2005.

Kuoron hallitus työskenteli te-
hokkaasti ja tehtävien hoito halli-
tuksessa sujui varsin mallikkaasti. 
Suuren työn teki sihteerinä toimi-
nut Kauppisen Topi, joka järjesteli 
asiat hyvään järjestykseen. Kuoron 
tulonhankinta on ollut aina osa 
puolustuspuhettani. Siksi toiminta 

Tauno Hälinen puheenjohtajana vuosina 2004–2006
Nuottipukki-lehden hyväksi kuului 
puheenjohtajakaudellani asiaan. Voi 
olla, että joidenkin mielestä toin asi-
aa liikaakin esille, mutta suurimpia 
pelkojani yhdis tystoi min nas sa on 
aina ollut ajatus, että kun rahat lop-
puvat, rakkaus loppuu.

Toimikauteni loppupuolella 
aloimme työstää Jean Sibeliuk-
sen Kullervo-sinfonian esittämistä 
Kuhmon ja Sotkamon mieslaulaji-
en sekä Sinfonetta Lentuan kanssa. 
Kokouksia asiasta pidettiin kuoro-
jen hallituksien kesken yleensä Sot-
kamossa.

Toimikauteni parhain tapahtuma 
oli kuitenkin konserttimatka Sak-
san Hombergiin ja Oberndorfi in 
keväällä 2006. Pidimme kiertueella 
yhteensä kolme konserttia. Matkal-
la olivat mukana myös kuorolaisten 
vaimot. Matkanjohtajana toiminut 
Seppo Moilanen oli minulle silloin 
suurenmoinen apu. Matka saatiin 
sujumaan kommelluksitta ja muka-
vat muistot jäivät kaikista yhteisistä 
hetkistä.

Tulevaisuuden suurin haasteem-
me on kuoron ikärakenne. Meidän 
on ponnisteltava saadaksemme 
nuoria miehiä mukaan harrastuk-
seemme. Nuorista kun kilpailee 

moni muukin harrastustoiminta, 
kuten vaikkapa urheilu. En ole juu-
rikaan kuullut peruskoulun kuoron 
laulutilaisuuksista, lukuun ottamat-
ta joulukonsertteja, mutta pesäpal-
loa ja jääkiekkoa olen kyllä kuullut 
heidän harrastavan enemmän. Olen 
välillä miettinyt, mitä saataisiin ai-
kaan, jos esimerkiksi opo-tunneilla 
kerrottaisiin kuoron toiminnasta. 
Poikakuoro olisi mainio kasvualus-
ta tuleville mieskuorolaisille. Kuoro 
tarvitsisi aktiivisen kannatusyhdis-
tyksen, joka kokoaisi asiasta kiin-
nostuneet yhteen.

Kajaanin mieslaulajissa olen 
laulanut jo 37 vuotta. Sinä aikana 
ohjelmistossamme on ollut monia 
mieleisiäni kappaleita. Eräs niistä 
on Giuseppe Verdin Synnyinseutu, 
oopperasta Nabucco. Siinä on upe-
aa musiikkia ja koskettava sanoma.

Yhdeksänkymmentä vuotta on 
pitkä aika. Sinä aikana moni mies 
on tuntenut rentoutuvansa meille 
rakkaan harrastuksemme parissa. 
Toivon onnea ja hyvää tulevaisuutta 
sekä onnistuneita konsertteja mei-
dän yhteiselle kuorollemme.

Tauno Hälinen

Pianonvirittäjä
Hannu 

Aitoaho
p. 0400 588 475
Muistathan vähintään 

kerran vuodessa.
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           HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
LÄHDE MUKAAN 

SISÄLTÖRIKKAILLE RETKILLEMME
8.-10.3. Talviveisuihin Lappeenrantaan, 5.-7.7. herättäjuhlille Haapa-
järvelle, viikolla 16 ruskaretkelle Ylläkselle. Kaikilla retkillämme hotel-
limajoitus. Tutustu toimintaamme www.h-y.fi

Kaikista näistä tarkempaa tietoa aluesihteeri  
Tuomo Ruuttuselta 040-5061386

Herättäjä-Yhdistyksen Kainuun aluetyö

Puhelin: 0207 856 830
e-mail: toimisto@kainuunopisto.fi   

www.kainuunopisto.fi

Tutustu opiskelu- 
ja kurssitarjontaamme.

JUHA RIIHIJÄRVI
Prisma • Veturitie 1 

87100 Kajaani 
puh. (08) 6131 554 • 044 513 1554

juha.riihijarvi@kajaani.net

Lääketieteen tohtori
Naistentautien ja 

synnytysten erikoislääkäri

JOUKO JÄRVENPÄÄ
Uusi vastaanottopaikka:

GYNEKO Oy
Kasarmintie 24, rak. 22 (rajavartiosto), 

KAJAANI

Ajanvaraus puh. 044 5591930,  
tai nettivaraus  www. gyneko.fi

MYÖS SIKIÖN 
RAKENNETUTKIMUKSET

WWW.LEENANPUHDISTUSPALVELU.FI

Kukka- ja hautauspalvelu
Kauppakatu 29
Kajaani

Ratatie 11, Sotkamo 
puh. 665 107, 0500-384 941

Puheenjohtajakauteni alussa en-
simmäinen huolenaiheemme oli 
ikääntyvien ja harvenevien laulaja 
- rivistöjen täydentäminen, minkä 
seurauksena käynnistettiin uusien 
laulajien hankintaprojekti. Kuo-
roon saatiinkin uusia laulajia, joista 
monet ovat vieläkin innolla muka-
na toiminnassa.-Värväystä pitäisi 
harrastaa edelleenkin kaiken aikaa 
ja pitää myöskin huolta uusista lau-
luveljistä!

Merkittävin yhteistoimintako-
konaisuus Kuhmon ja Sotkamon 
Mieslaulajien sekä Lentua Sinfo-

nietta -orkesterin kanssa oli Kale-
valaan perustuvan ja Sibeliuksen 
säveltämän Kullervo- sinfonian 
harjoittelu ja esitykset Kuhmossa, 
Kajaanissa ja Varkaudessa vuonna 
2007.

Vuosina 2008 – 2010 olivat kuo-
ron pääteemana Väinö Malmivaa-
ran Rukousvirret, joista valittiin osa 
sovitettavaksi Kajaanin Mieslaula-
jille. Erinomainen sovitustyö ja vir-
sien harjoittelu yhdessä sovittajan 
Juha Mikkosen ja solistin ooppe-
ralaulaja Esa Ruuttusen kanssa oli 
kuorotoimintaa parhaimmillaan. 

Hyvänä yhteistyökumppanina  le-
vyn tuottamisessa oli 100 vuotta 
täyttävä Kainuun Opisto.

Levy onnistui kaikilta osiltaan hy-
vin ja myynti oli kohtuullisen suu-
ri.- Levyjä on vielä saatavissa!

 Väinö Malmivaaran Rukousvir-
ret kaikuivat monissa kirkoissa niin 
Kainuussa kuin Pohjois Savossakin 
jopa Oulun kirkkoa ja Helsingin 
Temppeliaukion kirkkoa myöten.

Körttivirsien konserttisarja päätyi 
juhlallisesti Kiuruveden Herättäjä-
juhlien pääkonserttiin.

Yhdistyksen käytännöntoimien 

selkiinnyttämiseksi ja jämäköittä-
miseksi laadittiin yhteistoimin kuo-
ron toimintaohje, joka hyväksyttiin 
kuoron vuosikokouksessa. – Uusien 
toimihenkilöiden samoin kuin huo-
nomuististen seniorien olisi syytä 
tutustua kuoron toimintaohjeeseen!

Henki kuorossamme oli siihen 
aikaan erittäin hyvä ja laulun joh-
taminen oli innostavaa ja osaavaa, 
mitä vielä nykyäänkin kiitoksella 
muistelen.

Seppo Moilanen

Puheenjohtajakauteni alkoi juhla-
vasti Kiuruveden herättäjäjuhlien 
pääkonsertilla. Siinä lauloimme 
Väinö Malmivaaran rukousvirsiä, 
jotka kuoromme oli aiemmin levyt-
tänyt. Konsertin solistina oli oop-
peralaulajana  tunnettu Esa Ruut-
tunen.  Kirkko oli viimeistä paikkaa 
myöten täynnä kuulijoita. Paikalla 
ollut virret mieskuorolle sovittanut 
Kajaanin kanttori Juha Mikkonen 
sai raikuvat aplodit.

Syyskauden toiminta alkoi viih-
dekonsertin ohjelmiston harjoit-
telulla ja konsertti olikin hyvin 
suosittu kun kaikki halukkaat eivät 
mahtuneet Kaukametsän saliin. 

Seuraava merkittävä tapahtuma 
oli Joulu-isänmaa konsertit yhdessä 
Kajaanin varuskuntasoittokunnan 
ja Sotkamon ja Kuhmon mieslaula-
jien kanssa.

Syyskauden päätti perinteinen 
jouluaaton kierros Kajaanin eri hoi-
tolaitoksissa.

Kevätkausi alkoi perinteisesti 
loppiaisaaton vuosijuhlalla. Kevät-
kauden lauluohjelmisto tähtäsi eri-
tyisesti keväällä järjestettyyn kuo-
romatkaan Hollantiin ja Belgiaan. 
Matkalla pidettiin kolme konsert-
tia: Keukenhofissa puistokonsertti, 
sekä konsertit Rotterdamin ja Brys-
selin merimieskirkoissa.

Retken eräs kohokohta oli Suo-
men jääkiekkojoukkueen maail-
manmestaruus. Ratkaisevaa otte-
lua jännitettiin hotellin ala-aulassa 
kannettavan tietokoneen näytöltä. 
Voiton kunniaksi Finlandia hymni 
kajahti useampaan kertaan.

Antwerpenissa pidimme myös 
kevätjuhlan jossa sain tilaisuuden 
luovuttaa mieskuoroliiton viirit 
kahdelle kuoromme jäsenelle: Har-
ri Komulaiselle kymmenen vuotta 
kestäneestä johtajakaudesta ja Taisto 
Einiölle pitkäaikaisesta toimimises-
ta kuoron taloudenhoitajana. 

Puheenjohtajakauteni sattui kuo-
ron kannalta merkittävään aikaan, 
kun kymmenen vuotta kuoroa joh-
tanut Harri Komulainen ilmoitti 
lopettavansa ja halunsa siirtyä ta-
kaisin ykköstenoriin. Alkoi uuden 
taiteellisen johtajan haku. Useam-
pia ehdokkaita kysyttiin tuloksetta, 
kunnes  kanttori ja monipuolinen 
kuoromies Jarmo Kokkonen lupau-
tui taiteelliseksi johtajaksi.

Hänen johdollaan olemme saa-

neet tutustua uuteen ohjelmistoon 
ja tähtäimenä on kuoron 90 vuotis-
taipaleen juhlakonsertti, sekä Luigi 
Cherubinin Requiem, joka on tar-
koitus esittää yhdessä Sotkamon ja 
Kuhmon mieskuorojen kanssa sin-
foniaorkesterin säestämänä.

Maininnan arvoinen asia on myös 
kuoron siirtyminen Kaukametsän 
opiston alaisuuteen.

Kuoro ja sen toiminta vaatii jat-
kuvasti uusiutumista ja uusia ide-
oita. Tähän näkemykseeni perustin 
vetäytymiseni puheenjohtajan teh-
tävästä. 

Toivotan onnea ja menestystä 
seuraajakseni valitulle Jouko Jär-
venpäälle.

Toivo Seppänen  

Seppo Moilanen puheenjohtajana vuosina 2006–2010

Toivo Seppänen puheenjohtajana vuosina 2010–2012

antwerpenissä vietettiin kuoron kevätkauden, ja onnistuneen matkan päätty-
misen juhlaa. Tilaisuudessa muistettiin kuoron pitkäaikaista kapellimestaria 
Harri komulaista ja pitkän uran kuoron taloudenhoitajana tehnyttä Taisto 
einiötä Mieskuoroliiton viireillä.

I  TENORI
Järvenpää Jouko
Ketomäki Rauno
Komulainen Harri
Näpänkangas Matti
Ruuttunen Tuomo
Seppänen Toivo 
Sirviö Matti 
Turunen Armas
Valtanen Vesa

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

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

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

Aktiivijäsenet 
laulukautena 2012-13
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RUUVI- JA KIINNITYSALAN ERIKOISLIIKE
 Timperintie 17, 87400 Kajaani

puh. 044 7007 550, fax 08-6130 166
kainuun.pultti@pulttiketju.fi   www.pulttiketju.fi 

Palveleva lähiapteekkisi Kajaanin 
Lehtikankaan ostoskeskuksessa.

Avoinna ark. 9-18 ja la 9-15

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.

Kauppakatu 25 B 3
87100 Kajaani

Puh. (08) 626 610
Fax (08) 626 609
kaiplan@co.inet.fi 

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

Heinisuon teollisuusalue, Viitasammakontie 3, 87250 KAJAANI
Puh. (08) 628 842, fax (08) 627 896

Rakennus 
Kemppainen Oy

OMPELUKONEET SAUMURIT
uudet alk. 220 €
MYYNTI
HUOLTO
(kaikki merkit)

OMPELUKONE M. KAUPPINEN
Kauppakatu 3, puh. (08) 625 100

Bernina Bernette

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

Tilitoimisto Kärnä Oy

TAHTI
taloushallintoon

WWW.DATALA.FI

VARAOSAT JA 

LISÄVARUSTEET 

LAAJOISTA 

VALIKOIMISTAMME

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

Puh. 871 649
0500 742 318
fax 871 616 Valontie 2  •  88300 Paltamo

RAUTA KY

Nuottipukin toimitus haastatteli 
pitkäaikaista kuoroveljeä Eero Haa-
taajaa  Mieslaulajien ensimmäisellä 
kuoromatkalla sattuneesta  kommel-
luksesta Saksan maalla.Ja näinhän 
Eero kertoi…

Olimme Mieslaulajien ensimmäi-
sellä konserttimatkalla Saksassa v. 
1978 Kajaanin ystävyyskaupungin 
Swalm-Ederin piirikunnassa. Pala-
tessamme linja-autolla majapaikkaan 
konsertista kertoi saksalainen op-
paamme elojuhlista, jotka ovat jossa-
kin lähikylässä sinä iltana.

Tulimme majoituspaikkaan, söim-
me, ja tiedossa oli vapaailta ilman yh-
teistä ohjelmaa. Olin jo lepäilemässä, 
kun Tolppasen Nikke tuli kämppääni 
hieman neuvoa-antavia ottaneena. 
Nikke sanoi, että poeka nyt lähettään 
elojuhliin! Minähän olin valmis kuin 
meleperi sotaan. Nikke oli tilannut 
taksitytön, ja lähdettiin.

Mehän ei tiedetty paikkaa eikä 
suuntaa, mutta tyttö tiesi. Ilta oli jo 
hämärä, kun tulimme juhlapaikalle. 
Juhlat olivat metsässä kapean tien 
päässä, kauempana kylästä. Juhlat 
olivat ylimmillään. Laulettiin ja pi-
dettiin puheita, niin kuin saksalaisten 
juhlissa on tapana. Otettiinpa mekin 
muutamat neuvoa-antavat.Siellä oli 
myytävänä ruokaa ja juomaa yllin 
kyllin. Katsoivathan ne emännät ja 
isännät meitä kuin lehmä uutta kont-
tia, että ketähän nämä kuokkavieraat 
ovat olevinaan.Nikkehän ei ujostellut 
varsinkaan, kun oli vähän huppelissa.

Sitten alkoi tanssit ja sehän oli Ni-
ken lempilaji. Nikke hyökkäsi heti 
hakemaan, ja sai lattialle aika tukevan 
emännän. Siinä alkoi sitten sellainen 
pyöritys, että ei varmaan sellaiseen 
aiemmin ollut jotunut emäntä parka. 
Pelin loputtua täti oli aika punainen. 
Nikellähän oli tunnetusti hurja vauh-
ti tanssilattialla, niin että siinä oli ty-
töillä kestämistä. Nikke sai muutamia 
pelejä pyörähdellä, mutta sitten naiset 
tekivät lakon ja antoivat rukkasia .Se 
oli kova pala Nikelle.

Nikke tuli pöytään ja sanoi, perke-
le nyt lähetään näistä juhlista. Niinpä 
lähdettiin. Ulkona oli pilkkopimeä, 
eikä meillä ollut kyytiä, eikä hajua-
kaan mihin suuntaan mentäisiin. 
Matkaa oli majapaikkaan noin 20 
km. Läksimme kuitenkin taaperta-
maan pimeässä sinne päin mistä luu-
limme tulleemme.

Muutaman kilometrin kävelty-
ämme rupesi edestämme näkymään 
pieni valopiste. -Ei kun marssimaan 
valoa kohti. -Valonlähde oli pieni 
puhelinkoppi. Minkäänlaista muu-
takaan valon pilkahdusta ei näkynyt. 
-Saksalaisilla oli sellainen tapa, että 
katuvalot sammutettiin yöksi kyliltä.

Nythän se elämä repesi Sanoi Nik-
ke. Muuten hän oli ollut kävelyn ajan 

vähäpuheinen. Aloimme tilaamaan 
taksia. Minä pyörittelin numeroita ja 
Nikke hoiteli luurin.Kävimme kaikki 
puhelinkopin kirjasta löytyneet taksi-
numerot läpi, mutta ei saatu yhtään 
taksia kiinni. Minuakin suututti ja 
sanoin Nikelle, että kaikenlaisen mie-
hen matkaan sitä tuli lähdettyä. Nik-
ke lohdutti, että elä sinä poeka hät-
täele. On selevitty vaekkeimmistakin 
paekoista.

Yhtäkkiä ilmestyi kaksi mopopoi-
kaa kopille. Pyysimme, että pojat 
yrittäisivät soittaa meille taksin pa-
remmalla onnella. Pojille kerroimme, 
että olemme suomalaisia, ja olemme 
konserttimatkalla. Pojat ihastuivat 
ikihyväksi kuultuaan, että olemme 
oikeita suomalaisia.

Pojat yrittivät taksin soittoa par-
haansa mukaan, mutta yhtä huonol-
la tuloksella. Sitten vanhempi poika 
soitti jonnekin ja puhui pitkään, välil-
lä kiivaastikin. Poika lopetti ja sanoi, 
kyyti järjestyy.

Sitten vain mopedin tarakalle, 
Nikke isomman pojan ja minä pie-
nemmän kyytiin. Nikellä viilsi jalat 
maata  hänhän oli pitkä mies. Ja pojat 
pärisyttivät mopoilla menemään.

Kauhuksemme huomasimme ole-
vamme takaisin samalla juhlapaikalla, 
josta olimme lähteneet.Nikke sanoi, 
että …keleet valehtelivat nuokin. Po-
jat vakuutti,että kyyti järjestyy. An-
noimme pojille vaivan palkaksi rahaa, 
että saivat juomaa ja syötävää.

Juhlat olivat lopussa ja me jänni-
timme, missä meidän kyyti on. Näim-
me sisältä tulevan arvokkaan näköisen 
piippua  polttavan herran rouvansa 
kanssa. Hän oli poikien isä. Herra ko-
mensi meidät Mersunsa takapenkille. 
Autoon tuli paljon muitakin ihmisiä, 
niin että olimme tukehtua. -Ylilastia.

Mersu ajoi kylälle, ja meidät ko-
mennettiin ulos. Herra ajoi auton 
talliin ja otti hienomman Mersunsa 
toisesta tallista. Sitten lähdettiin kohti 
meidän majapaikkaamme.

Nikke puhui jonkin verran saksaa 
ja selvisi, että piippuherra oli sen alu-
een metsänhoitaja, ja oli käynyt Suo-
messa.

Minä jäin omaan majapaikkaani ja 
Nikke jatkoi omaansa herran kyydis-
sä. Ystävällinen herra ei ottanut mi-
tään maksua.

Nikkepä ei päässytkään omaan 
majapaikkaansa, koska ovet olivat lu-
kossa. Nikke oli potkaissut ulko-oven 
lasin rikki ja päässyt tupaansa.

Särkyneestä oven lasista tuli sitten 
lisäharmia ja kustannuksia.

Paska reissu, mutta tulipahan näh-
tyä elojuhlat Nikke tuumasi.

e.H. Mieslaulaja vuodesta 
1969 alkaen

Elonkorjuujuhlat 
Saksassa

MYYTÄVÄNÄ
Kajaanin Mieslaulajien äänitallenteita

5€

AULIS JURVANSUU OY
Kosteuskartoitukset ja asuntokaupan kuntotarkastukset

Puh. 0400-208831

Äänite vuodelta 2009 CD
Väinö Malmivaaran 
RUKOUSVIRSIÄ

Solistina Esa Ruuttunen

Äänite vuodelta 2007 
CD ja c-kasetti

KAINUUN VIRRAN 
KALTAHALLA

Solistina Petri Pussila

Tiedustelut ja myynti 
Asu-Repo, Kauppakatu 9,

Antti Repo, p.044 5285041

Kajaanin Mieslaulajat 
toivottaa 

kaikille lukijoille

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2013!

    Esa Ruuttunen

                Kajaanin Mieslaulajat

                              
                              

Harri Komulainen

Väinö Malmivaaran

Rukousvirsiä
Sovitukset: Juha Mikkonen

15€
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R A K E N N U S

M. KARJALAINEN
RAKENNUS M. KARJALAINEN OY
KASARMINKATU 43, 87500 KAJAANI
Puh. (08) 613 0049, 050 517 3685
e-mail: martti.karjalainen@kajaani.net

Fysioterapia
Anne Hämäläinen

puh. 050 576 6829

Merja 
Härkönen-Käyhkö

puh. 050 378 0553

Kasarminkatu 41

REISSUMIES

Lohenpyrstö 2, 87700 Kajaani
Puh. 08-612 1299 Fax 08-613 0641

Juhlapalvelu
Runokki

• Pitopalvelu
• Kukat ja kukkasidonnat

Kajaanintie 1, 88270 Vuolijoki
P. 050 3557 804
toini@runokki.fi

 
 
 

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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Rauhallista Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle

PALVELEMME: MA - PE 10 - 17, LA 10 - 16

KIANTA LIFE STYLE AY HUVILATIE 2, 88610 VUOKATTI
WWW.KIANTA.FI PUH. 045 6788015 EMAIL. KIANTA@KIANTA.FI

�������������������
���������������

����������
	������	���������������

�������������������
���� �����
�����������������������������

��������
��������������
���������
��������

����������
�������������
�������������

�����������������

Asiantuntevasti naisen terveyden hyväksi

Varaa aika kätevästi netistä:
www.gyneko.�/kajaani
tai puh. 044 559 1930 
(ma-to 8-19, pe 8-16)

Lääkärikeskus Gynekossa naistentautien asiantuntijat tarjoavat 
yksilöllistä ja tasokasta hoitoa. Olemme toimineet Oulussa jo 
vuodesta 1970 – nyt avaamme uuden toimipisteen Kajaanissa.

Erikoislääkärimme: 
Marika Kabel Hannu Martikainen
Jouko Järvenpää Leo Mäkäräinen
Eija Karjalainen

Kasarminkatu 24 RAK 22, 87100 Kajaani
www.gyneko.�/kajaani

Kajaanin Mieslaulajat on kuoro, 
jolla on kunniakas, pian 90 vuoden 
historia. Tuona aikana se on toimi-
nut Kajaanin kulttuurielämässä ak-
tiivisesti, kohdaten matkan varrella 
monenlaisia suhdanteita. Raskas 
sota-aika sisältyy tuohon histori-
aan. Yleensä harrastajia on riittänyt, 
mutta on ollut myös aikoja, jolloin 
kuorolaisia on ollut vaikeampi saada 
mukaan toimintaan.

Mieskuoroon on hankittu täy-
dennystä monilla keinoilla. Yksi 
niistä on toimia Kaukametsän 
opiston opintokurssina, joka on 
merkittävä elinikäisen oppimisen 

lähde. Tähän Mieslaulajat mainios-
ti sopivat. Mieslaulajien ikärakenne 
pyrkii olemaan korkea, joten nuoria 
olisi saatava mukaan harrastamaan. 
Kurssina Mieslaulajat saa opiston 
tuen ja mainosarvon perinteistä 
kuorotyötä ja rutiineja merkittävästi 
muuttamatta.

Ensimmäisen kerran Kajaanin 
Mieslaulajat toimi Kaukametsän 
opiston kurssina vuosina 1989 – 
1993, jolloin kuoron laulunjohta-
jana toimi Tarmo Lehtinen. Toinen 
jakso alkoi 2011, jolloin Kajaanin 
Mieslaulajat päätti keväällä kokouk-
sessaan liittyä Kaukametsän opiston 

kurssitarjontaan. Laulunjohtajana 
on tällä hetkellä Jarmo Kokkonen.

Muutos kuoron toimintaan on 
ollut vähäinen. Kuoroon liitytään 
samalla tavoin kuin ennenkin. 
Kuoronjohtaja kuulostelee ennen 
liittymistä äänialaa, ollaanko sitä 
enemmän Pavarotteja vaiko Ryhä-
siä. Harjoituspaikka on sama van-
ha tuttu Lyseon auditorio. Ainoa 
muutos entiseen verrattuna on, että 
kuorolaisen täytyy henkilökohtai-
sesti ilmoittautua syksyllä opiston 
kurssille. Kuoroon voi liittyä myös 
kesken opintokauden, mikäli laulu-
harrastus alkaa kiinnostaa.

Kajaanin Mieslaulajat Kaukametsän Opiston kurssina
Kuoro on tehnyt päätöksen, että 

kurssimaksut maksetaan kuoron 
omalta tililtä. Kurssin toivotaan 
tuovan oivan mahdollisuuden kuo-
roon liittymiselle, joten otamme 
ilolla vastaan uusia laulajaveljiä ri-
veihimme.

Kajaanin Mieslaulajat on yksi 
uusi oksa Kaukametsän opiston tie-
don ja taidon puussa.

Tauno Hälinen
aarno Tenhunen
kajaanin  Mieslaulajat

� SÄLEKAIHTIMET � RULLAVERHOT � VERHOKISKOT
� VERHOTANGOT � PYSTYLAMELLIT � MARKIISIT � TAITEOVET
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Elementtitie 1, 87500 Kajaani
Puh. 0500-687 145

telekopio 08-613 4230

LATTIAN PINNOITUKSET

- HIERTOMASSAT
- ITSESILIÄVÄT MASSAT
- OHUTPINNOITTEET

HUOPAKATOT

- SANEERAUKSET
- UUDISKATOT
- KORJAUKSET
- VEDENERISTYSTYÖT

Kasarminkatu 41, 87100 KAJAANI
Puh. (08) 632 520, Fax 623 132

KEMPPAINEN OY
Kasarminkatu 41, 87100 Kajaani
Puh. (08) 632 520, Fax 623 132

OSTA AKKU 
AMMATTI-

LIIKKEESTÄ!

Oulussa Arinaa vastapäätä!
Pakkahuoneenkatu 15,  

90100 Oulu
www.muotiprivaatti.com

Olemme myös Facebookissa!

Soita 08-3116912

Tauno 
Hälisen 

oma 
elämäkerta 

URA-
PUTKESSA

Oras ETERNA
Älykästä veden käyttöä!
EcoLed -toiminto 
näyttää vihreällä 
valolla miten 
kauan on 
järkevää olla 
suihkussa.

Aihetta juhlaan!
IDO Showerama 8-5

SUIHKUKAAPPI
Koot: 900x900, 800x900, 

900x800 ja 1000x1000 mm. 
Korkeus 2220 mm

 

 

Kysy tarjousta 
myös 

saneeraus-
kohteisiin!

• Tehokas 
• Hiljainen
• Helppo käyttää ja 

huoltaa
• Helppo sijoittaa
• parantaa sisäilman 

laatua
• Helppo asentaa

Öljylämmityksen nykyaika
Oilon Junior 
OILPRO 3 L

850,-

JÄSPI ECO 17 LUX
ÖLJYKATTILA
tuo turvallista lämpöä kotisi 
lämmitykseen talven pakkasilla.

Vähemmän öljyä 
enemmän lämpöä

 

Mitsubishi Electric Zen EF25 ja EF35 
- ILMALÄMPÖPUMPUT

Ohut ja tyylikäs 
sisäyksikkö sopii 
täydellisesti kotisi 
seinälle!
Säästää energiaa ja 
pienentää lämmitys-
kustannuksia.
PYYDÄ TARJOUS 
ASENNETTUNA

Kotimainen PUZER 

keskuspölynimuri

Lähelläsi autoilun 
koko maailma.

Puh. 0400 115 111
Syväojankatu 5, Kajaani
Puh. 0400 115 111

www.hartikainen.com


