90 v.

Juhla- ja
lahja-aikaa!
PEHMEÄÄN PAKETTIIN:
Akkoniementie 4, 88600 Sotkamo
puh. 666 0466

Torik.

Aleksanterink.

Hyvä valikoima juhlaasuja naisille ja miehille!
NAISILLE
• yö- ja alusasut • neuleet
• hameet • housut • takit
• lakit • yms.

Ajattele itseäsi,
tule terveyden

vuosi
tarkastukseen

MA-LA 18-02

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

Tervettä elämää eläkkeellä

VARAA AIKA
terveystalo.com
p. 030 6000*

Kun tiedät, että terveytesi perusteet ovat
kunnossa, nautit eläkevuosista huolettomammin.
Terveyden vuositarkastus sisältää hoitajan tekemän
terveystarkastuksen, keskeisimmät laboratoriotutkimukset sekä
suosituksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Terveyden vuositarkastus nyt 95 € (normaalisti 151,30 €)

Pakkahuoneenkatu 7

Puh. (08) 627 980 • Kauppakatu 27, 87100 KAJAANI

Kauppakatu 9, Kajaani, p. 622 124

Tutustu Terveyden vuositarkastukseen:
www.terveystalo.com/vuositarkastus tai varaa aika 030 6000*.

Terveystalo Kajaani
Kauppakatu 27, 87100 Kajaani
Avoinna ma-to klo 7.30-19,pe 7.30-16

*Puhelun hinta lankaliittymästä 8,28 snt/puhelu + 3,2 snt/min, matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.
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Puheenjohtajalta

Kuoronjohtajalta

Juhlasta
arkeen

Sävelten
rikkautta

K

R

ulunut Kajaanin mieslaulajien 90. toimintavuosi on ollut vaiherikas ja
monella lailla hyvin antoisa. Vuosi aloitettiin Kuusamon Mieslaulajien
kanssa yhteiskonsertilla, ja vuosi loppuu jouluaaton laulukierrokseen eri
laitoksissa Kajaanissa. Väliin mahtuu huippuelämyksiä: mm. 90v-juhlakonsertti,
ja kaiken huippuna yhdessä Kainuun mieskuorojen ja Lentua sinfoniettan kanssa
esitetty Gherubinin mieskuorolle säveltämä Requiem-oratorio, joka oli kuoroille
äärimmäinen ponnistus, mutta erinomainen ja musiikillisesti rikastuttava kokemus. Kolmas esitys Sotkamon kirkossa, joka jo miljöönä oli esitystä stimuloiva,
oli sykähdyttävä, ehdottomasti paras ja onnistunein.
Sosiaalisella puolella Unkarin matka toukokuussa oli jälleen hyvä muistutus siitä,
että kuorolaulu on paljon muutakin kuin pelkkää laulamista; laulu avaa ovia
maailmalla sellaisiin paikkoihin, jonne ei muuten olisi pääsyä. Suurkiitos supermatkaoppaallemme, suurelle unkarinystävälle ja tuntijalle Jarmo Kokkoselle.
Unkarilaisten vieraanvaraisuus oli jälleen jotain sanoinkuvaamatonta; luulen, että
monen laulajan sydämestä jäi suuri pala Unkariin. Toivomme kovasti, että Unkari nousisi taloudellisesta ahdingostaan, ja ennen kaikkea tavallisten ihmisten
elämä helpottuisi. Meille laulajille ulkomaan matkat tuovat ilmiselvästi uutta
potkua toimintaan ja harjoitteluintoon.
Ensi vuosi tulee olemaan suuri haaste: laulunjohtajamme Jarmo Kokkonen jää
hyvin ansaitulle eläkkeelle ja uusi johtaja pitäisi löytää lähietäisyydeltä Kajaanista.
Kaikki ko. ongelman parissa painineet kuorolaiset tietävät, ettei hyvän kuoronjohtajan löytäminen Kainuusta tule olemaan helppoa.
Ennen joulua pidämme vielä yhdessä Kainuun mieskuorojen ja Kainuun sotilassoittokunnan kanssa soittokunnan ”hautajaiset” konsertin. Soittokunnan
lakkauttaminen on Kainuun musiikkielämälle suunnaton menetys, mutta pientä toivoa se tuo laulunjohtajapulaamme; ehkä sieltä löytyisi ammattimuusikko
johtamaan jatkossa kuoroamme.
Toiveikkaana, optimistisesti tulevaisuuteen ja seuraavaan 90- vuotiskauteen suhtautuen siirrymme vuodelle 2014.

Jouko Järvenpää
kajaanin Mieslaulajien hallituksen puheenjohtaja

Lehden kustantaja:
Kajaanin Mieslaulajat ry
Ilmoituspäällikkö:
Hannu Aitoaho
Vastaava toimittaja:
Pekka Lanamäki
Sivunvalmistus:
Kajaanin Oﬀsetpaino Oy
Rotaatio:
Suomalainen Lehtipaino, 2013
Painosmäärä: 28.000 kpl
Koti-Kajaani -lehden liitteenä

unsaan kahden vuoden ikäisen autoni mittarilukema on hieman yli 29000
km. Niistä noin 18000 koostuu viikottaisesta sukkuloinnista Kuhmon ja
Kajaanin välillä. Syy: Kajaanin Mieslaulajat.

En kadu niitä kilometrejä yhtään. Olemme eläneet sekä musiikillisesti että inhimillisesti rikasta yhteistä aikaa ja taiteellista kasvua. Edeltäjäni Harri Komulainen
kasvoi sananmukaisesti ”kuoronjohdollisesta tyhjätaskusta” mainioksi kuoronjohtajaksi, jonka jäljissä oli helppo jatkaa. Heti kättelyssä huomasin, että kuorolle
voi oikeasti asettaa kunnianhimoisia haasteita. Pestin varsinaisena tavoitteena oli
tuleva (nyt jo mennyt) 90-vuotiskonsertti ja pestin piti päättyä viime keväänä.
Tälle syksylle olin löytänyt niin vaativia tehtäviä, että oli pakko jatkaa pestiä.
Lokakuisen Luigi Cherubinin Requiemin esitykset olivat taatusti pala kainuulaisen musisoinnin historiaa. Tämän lehden ilmestyessä olemme runsaan sadan
esiintyjän kanssa hautaamassa lähes satavuotista soittokuntaa, josta ajasta se ehti
Kainuussa toimia tasan 50 vuotta.
Voin vain kuvitella, mikä määrä murinaa selkäni takana on kuulunut. Onneksi se
purkautui vain muutaman kerran kuuluviini. Suurin osa kuorolaisista on tavoitteisiin sopeutunut ja pääosa murisijoistakin on kelkassa pysynyt.
Olen iloinen, suorastaan onnellinen yhteisistä saavutuksistamme. Pienenä kruununa voin mainita kolmen kuorolaisen omien sävellysten sovittamisen esityskuntoon juhlakonserttiin. Tämä jos mikä osoitti, millaista potentaalia väestämme
löytyy. Samalla olemme löytäneet uusia ystäviä. Yhteiskonsertit Kuusamon ja
Iisalmen kuorojen kanssa säilyvät lämpiminä kohtaamisina.
Ikä vaatii veronsa. Olen oppinut inhoamaan öistä ajelua synkässä pimeydessä,
kun metsäpeurat ja puurekat vainoavat kulkijaa. Mutta vain yhden kerran olen
jättänyt tulematta harjoituksiin rekkojen puhaltaessa ns. pöllylunta siihen malliin,
että päätin olla panematta henkeäsi musiikin pantiksi.
Uneksin oikeasta vapaa-ajasta. Uneksin mahdollisuudesta viettää muutama viikko kussakin lempikaupungissani - Budapestissä, Wienissä, Lontoossa, Pariisissa.
Ehkä pystyn vielä toteuttamaan unelmani ennen kuin henki lähtee.
Kiitän teitä kaikkia näistä muutamasta ”armorikkaasta vuodesta”, jotka sain viettää kanssanne.
Jarmo kokkonen

Viimeinen
tervehdys

M

usiikillinen monimuotoisuus on ollut Kainuun sotilassoittokunnan, kuten kaikkien sotilassoittokuntien, vahvuus Kainuussa jo 50
vuoden ajan. Musiikinlajien kirjo
ja yhteistyö eri yhteisöjen kanssa on
ollut oleellinen osa soittokunnan
toiminnassa. Tästä esimerkkinä on
ollut Kainuun sotilassoittokunnan
ja Kajaanin mieslaulajien yhteistyö.
Yhteistyö alkoi syksyllä 1963 ja on
jatkunut lähes katkeamattomana
yli 50-vuoden ajan. Viimeinen
voimannäyttömme oli Oi, maamme Suomi-konserttikiertue. Tämä
päätti Kainuun sotilassoittokunnan konserttitoiminnan. Viimei-

Kiitokset
nen yhteinen esiintyminen oli
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa
6.12.2013, joka päättyi Maammelauluun. Tähän oli hyvä päättää
Kainuun sotilassoittokunnan toiminta yli 95-vuoden jälkeen.
Kainuun sotilassoittokunta kiittää Kajaanin mieslaulajia vuosikymmenten yhteisestä taipaleesta.
Perintönämme jätämme Kainuun
mieslaulajille hienot muistot ja
toivon, että laulettu sotilasmarssi
säilyy ja kehittyy ohjelmistossanne
tulevaisuudessa.
kajaanissa 2013
Musiikkikapteeni ari Tamminen

Kajaanin Mieslaulajat kiittää
Kainuun Sotilassoittokuntaa
monikymmenvuotisesta
yhteistoiminnasta erilaisten
musiikkitapahtumien
toteuttamisesta Kainuussa.

kajaanin,kuhmon ja Sotkamon mieskuorot harjoittelivat 25.11. kajaanissa
kapellimestari ari Tammisen ja kuoronjohtaja Jarmo kokkosen johdolla oi
maamme Suomi-konserttia varten. Yli 80 laulajaa harjoitteli vielä tämän
jälkeen kuhmossa 2.12. kainuun Sotilassoittokunnan kanssa.
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Mieslaulajien aktiivijäsenet 1.12.2013
I Tenori
Järvenpää Jouko
Ketomäki Rauno
Komulainen Harri
Näpänkangas Matti
Ruuttunen Tuomo
Seppänen Toivo
Sirviö Matti
Valtanen Vesa

Liittymisvuosi
1997
2009
1994
1986
2008
2007
2001
2001

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

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

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

1975
1969
1987
1986
1971
1980
2005
1976

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

MKL:n suoritusmerkki

Kajaanin Mieslaulajat ry:n
juhlavuoden 2013 organisatio

taitomerkki

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

1992
2012
1975
2004
1999
1990
1965
1983
1991
2007
2000

perusmerkki
perusmerkki

taitomerkki
perusmerkki
perusmerkki
perusmerkki
mestarimerkki
taitomerkki

perusmerkki
taitomerkki
perusmerkki
taitomerkki
perusmerkki
perusmerkki

taitomerkki
perusmerkki
perusmerkki
taitomerkki
taitomerkki
perusmerkki

Uskollisia
kannattajajäseniä
Eräänä päivänä sain puhelinsoiton tutulta
rouvalta, minun pitkäaikaiselta hyvältä ystävältäni. Keskustelimme siinä niitä näitä, kunnes keskustelu meni mieskuoroharrastukseeni.
Yllättäen hän muistikin nähneensä Kainuun
Sanomassa Kajaanin Mieslaulajien ilmoituksen Serenadi – illasta, joka olisi aivan piakkoin
Kajaanin Seurahuoneella ja kysyi: Mistä sinne
saa pääsylippuja ostaa? Heitä entisiä kannattajajäseniä olisi tulossa melkoinen joukko.
Hämmästyin aivan sanattomaksi ja aloin
ihmettelemään, kuinka on mahdollista, että
olen tietämätön koko Serenadi-illasta. Lupasin
selvittää asian, kunnes muistinkin, ettei vain
olisi kysymys vanhasta lehtijutusta. Selvitimme asian, ja niinhän se oli,” 60 vuotta sitten”
Mies - Laulajat esiintyvät” oli lehden otsikko.
Siinä meille on selkeä muistutus siitä, mitä
meiltä odotetaan.
Tauno Hälinen, II:n basso

Musiikkilautakunta
Laulunjohtaja Jarmo Kokkonen
2. laulunjohtaja Mikko Vasala
3. laulunjohtaja Toivo Seppänen

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

Palveleva lasiliike 40 vuoden kokemuksella
- rakennuslasit
- sisustus- ja peililasit
- tuulilasit, konelasit
- parveke- ja terassilasit
- asennustyöt

Sepänkatu 5
Kajaani, p. (08) 622 225
www.lasiatjonen.fi

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 Sirvi
Kotisivuvastaava Kari Häyhä
Julkisivuvastaava Pekka Lanamäki
Äänten valvojat:
I Tenori Matti Näpänkangas
II Tenori Björn Sandelin
I Basso Tuomas Härmä
II Basso Osmo Latvakangas
Toiminnantarkastajat:
Matti Sirviö ja Antti Repo
varamiehet Tauno Hälinen ja
Martti Harju

0€

k.
Al
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Osta Kajaanissa valmistetut
Valtavalo G3 LED-valoputket
suoraan valmistajan omasta
www.valtavalo24.com -verkkokaupasta.

9
3,

Nuottipukkitoimikunta:
Pekka Lanamäki pj, Tauno Hälinen,
Hannu Aitoaho ja Vesa Valtanen.

Uusi laulaja
v. 2014!!!
Oletko kiinnostunut mieskuorolaulusta ja haluat oppia stemmalaulua?
Haluatko kehittävän ja hyvän
harrastuksen mukavassa joukossa?
Onko kalenterissasi aikaa maanantaisin ja tarvittaessa muulloinkin?
Jos vastauksesi on myönteinen,
tule tutustumaan maanantaisin klo
18.00-20.30 Kajaanin Mieslaulajien harjoituksiin Väinämöisen koulun auditorioon.
Voit tiedustella asiaa kuoron puheenjohtajalta Jouko Järvenpäältä
040 5438928.
Tutustu kuoromme toimintaan ja
tapahtumiin internetin sivulta:
http//www.kajaaninmieslaulajat.
kajaani.net

Kajaanin Mieslaulajat toivottaa kaikille lukijoille

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014!

Vaihda helposti loisteputkien tilalle ja
säästä jopa 70 % energiassa!

Joulun halutuimmat lahjapaketit

41,50

22,60

24,30

50,00

16,50

KAJAANI Kauppakatu 28 • ma–pe 10–19, la 10–18, su 12–18
SOTKAMO Kainuuntie 22 • ma–pe 10–18, la 10–15, su 12–16
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Vuosijuhlassa
5.1.2013 jaetut
huomionosoitukset
Kajaanin Mieslaulajat ry:n
huomionosoitukset
Kunniajäseneksi kutsuttiin:
Heikki Leppänen (kuorossa v.
1969-2011), Reijo Pitkälä (kuorossa v. 1976-2011). Kajaanin
Mieslaulajien ansiomerkki: Eero
Haataja, Kari Häyhä. Kajaanin
Mieslaulajat ry:n standardi: Harri Komulainen ja Paavo Blomqvist. Kajaanin Mieslaulajat ry:n
jäsenmerkki: Pentti Kilpeläinen.

vuosijuhlassa loppiaisaattona 5.1.2013 mukana olleet kajaanin Mieslaulajien jäsenet. eturivissä vasemmalta: Tauno Hälinen,antti repo,armas
Turunen,Jaakko karppinen,Jouko Järvenpää,Tuomas Härmä,Matti näpänkangas,Mikko vasala,Toivo Seppänen,alpo laari ja paavo Blomqvist. keskirivi
vasemmalta: Teuvo väisänen,Yrjö Hurskainen,Hannu aitoaho,Matti Sirviö,Seppo Tuhkanen,piotr Bazia,pekka lanamäki,esa anttonen,Martti Harju,Seppo
Moilanen,Matti kilpeläinen,Björn Sandelin jalauri korhonen. Takarivi vasemmalta: pekka Jauhonen,Harri komulainen,kauko nurkkala,rauno
ketomäki,Seppo Seppälä,eero Haataja,kari Häyhä,aimo Syrjälä,Tuomo ruuttunen,aarno Tenhunen,Taisto einiö ja Martti liimatta. kuvassa 36 kuorolaista. kuvasta puuttuvat: vesa valtanen,eino Tolonen,eino Moilanen,Toivo kauppinen,osmo latvakangas,pentti kilpeläinen,Seppo Tolonen. poissa 7
kuorolaista. kuorovahvuus 43 laulajaa.

Suomen Mieskuoroliitto ry:n
huomionosoitukset
Mieskuoroliiton ansiomerkki:
Tauno Hälinen. Mieskuoroliiton
elämäntapamerkki: Antti Repo.
Mieskuoroliiton ruusukkeet: 40
v Pekka Lanamäki, 35 v Teuvo
Väisänen, 30 v Martti Liimatta,
25 v Björn Sandelin ja Yrjö Hurskainen, 20 v Esa Anttonen, 10 v
Seppo Seppälä.

Kuvia juhlavuoden varrelta

vuosijuhlassa kutsuttiin kuoron
kunniajäseniksi aktiivitoiminnasta
poisjääneet vas.Heikki leppänen ja
reijo pitkälä.

Yli 10 vuotta kuoroa johtaneelle ja
nyt rivilaulajana ja solistina esiintyvälle Harri komulaiselle ojennettiin
Mieslaulajien standardi.

vuosijuhlassa lauloi kuoroa vuosina
1960–1963 johtanut pauli kukko
lauri korhosen säestyksellä.

vuosijuhlassa 5.1.2012 monitoimimies Teuvo ohjasi näytelmää, joka nauratti.

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

Maanrakennusliike

Kajaanin
Rakennussora Oy
Heinimäentie 9, 87250 Kajaani
Puh. (08) 626 011

Asiantuntevasti naisen terveyden hyväksi
Lääkärikeskus Gynekossa naistentautien asiantuntijat tarjoavat yksilöllistä
ja tasokasta hoitoa. Olemme toimineet Oulussa jo vuodesta 1970
– nyt palvelemme myös Kajaanissa.
Erikoislääkärimme:
Marika Kabel
Leo Mäkäräinen
Jouko Järvenpää
Markku Ruuskanen
Eija Karjalainen
Kirsti Takkunen
Hannu Martikainen

Plastiikkakirurgi:
Anna-Liisa Vesala-Salmela

JUHA RIIHIJÄRVI

Prisma • Veturitie 1
87100 Kajaani
puh. (08) 6131 554 • 044 513 1554
juha.riihijarvi@kajaani.net

Kasarminkatu 24 RAK 22, 87100 Kajaani
www.gyneko.fi/kajaani
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Mieslaulajien juhlakonserttipäivä 7.4.2013 kuoron hallituksen edustajat
odottamassa onnittelijoita vas. Seppo Tuhkanen, Esa Anttonen, Tuomas Härmä, Hannu Aitoaho ja Jouko Järvenpää.

Ensimmäisenä saapui onnittelemaan
ja tervehdykset tuomaan Keivo Peuravaara Jalon laulajista Suomussalmelta.

Vapaussodan Kainuun perinneyhdistyksen onnittelut toivat Seppo Kananen, Erkki Heinonen ja Jussi Mäki.

Kamarikuoron onnittelut toivat
Hannu Väisänen ja Tuija Pöllänen.

Sotkamon Mieslaulajien onnittelut toivat vas. Juhani Mantsinen, Teuvo Mustonen ja Olli Pautola.

Kuhmon Mieskuoron onnittelut toivat Veikko Kilpeläinen, Jorma Eronen ja Hannu Glad.

70-luvulla kuorossa laulanut Oskari
Rummukainen vaimoineen onnitteluvuorossa.

Kuhmotalon isäntä Matti-Jussi Pollari oli viimeisenä onnitteluvuorossa.

Juhlakonsertti 7.4.2013

Onnittelemassa entinen kuoronjohtaja Ilmo Haario lapsineen ja lastenlapsineen.

Mieslaulajien juhlakonsertti 7.4.2013 on päättynyt ja ruusut jaettu. Pikse Litanian solistit Seppo ja Harri ovat kukkansa ansainneet.

www.kukkakeskus.fi
WWW.LEENANPUHDISTUSPALVELU.FI
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

PAIKALLINEN LÄÄKÄRIKESKUS
- monipuoliset erikoislääkäripalvelut
- työterveyshuolto
- laboratorio, ultraäänitutkimukset
A JANVARAUS 24H
www.kajaaninlaakarikeskus.fi
Kajaanin Lääkärikeskus Oy • Kasarminkatu 24 rak. 22, 87100 Kajaani
Puh: (08) 5220 440 • toimisto@kajaaninlaakarikeskus.f
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Kajaanin Mieslaulajat
Budapestissä 23.-27.5.2013
Työntäyteisen ja vaiherikkaan
laulukauden päätteeksi Mieslaulajat seurueineen suuntasivat lyhyelle
viikonloppumatkalle Unkarin Budapestiin.
Torstai 23.5. oli toivoa täynnä,
ja aurinkokin paistoi, kun puoleltapäivin seurue nousi bussiin suuntana Kuopion lentokenttä. Kentällä lähtöä odotellessa näimme
huikean lentonäytösharjoituksen
armeijan koneilla, olihan illalla ko.
kentällä lentonäytöstapahtuma.
Helsingissä vaihdoimme suurempaan koneeseen, ja perillä Budapestissä olimme illan jo pimetessä. Bussi kuljetti seurueen hotelli
Golden Parkkiin aivan keskustan
ytimeen, itäisen rautatieaseman
viereen. Totesimme läheisen alueen ja aseman olevan rakennustyömaana.
Majoittumisen jälkeen vietimme yhteisen illallistapahtuman hotellin ravintolassa, ja virkeimmät
kävivät tutustumassa lähialueisiin
ennen nukkumaan menoa.
Perjantai 24.5. aamupäivä meni
kaupunkikierroksen merkeissä
Reka Hernadyin opastuksella.
Iltapäivällä jokainen mielensä
mukaan tutustui kaupungin nähtävyyksiin, museoihin ja kauppoihin. Suurin osa seurueesta kävi ihmettelemässä useampikerroksista
Euroopan suurinta, yli 100 vuotista kauppahallia, josta ei näyttänyt myytävät tuotteet eikä ostajat
puuttuvan. Unkarissahan on vielä
oma raha forintti, josta oppaan
mukaan ei olla luopumassakaan.

vanhan unkarin kävijän piotr Bazian syleilyssä linnavuoren vanhan
kirkon muistomerkki.

konserttiyleisö oli tyytyväinen linnavuoren museon kupolisalin konserttiimme.
Yksi euro vastasi 290 forinttia, jolla sai paikasta riippuen kahvin tai
ohrapirtelön. Ruoka ja juoma olikin huomattavasti halvempaa kuin
Suomessa. Muutamalla eurolla sai
kauppahallista runsaan aterian.
Lauantaina 25.5. ajoimme Budakesiin n. 10 km hotellilta, ja
tutustuimme unkarilaiseen perheeseen. Perheen äiti, isä, lapset,
mummi ja ukki sekä komea musta
koira ottivat meidät ystävällisesti

Budapestin kauppahallissa oli ihmeteltävää.

vastaan. Saimme nauttia maukkaan gulassi-aterian viineineen ja
jälkiruokineen viihtyisässä talossa
ja vehreässä puutarhassa. Puutarhassa lauloimme talonväelle muutamia ”kiitoslauluja” ja erityispyynnöstä Finlandian.
Talon isäntä oli oppaanamme
Budapestin kaupunkimuseossa
Linnavuorella, jonne ajoimme
seuraavaksi. Mielenkiintoisen
museokierroksen ja rakennusten

ihmettelyjen jälkeen pidimme pienen konsertin museon katetulla
sisäpihalla kupolisalissa.Esiintymispaikka oli erikoinen. Korkeutta
läpinäkyvään katteeseen n. 15m ja
lämpötila n. +35 °C. Akustiikka oli
myös poikkeava, viive kaiulla useita sekunteja. Todella paha paikka
laulaa ja kuunnella pianosäestystä.
- Vähäinen yleisö kerroksien parvekkeilla, ikkuna-aukoissa ja varsinaisessa katsomossa näytti kuiten-

kuorolaisten seurue Sankarten aukiolla.

Hyvää
Joulua

kin pitävän veljeskansan lauluista.
Kun lauloimme Finlandian, ja siitä
yhden säkeistön unkariksi, saattoi
todeta yleisön hiljentyvän ja liikuttuvan. Taisipa joku pyyhkiä silmäkulmiaankin.
Illalla menimme upeaan, yli
100-vuotiaseen Kansallisoopperaan, katsomaan ja kuuntelemaan
Verdin oopperaa Machbeth. Kulissit, kuorot, solistit ja orkesteri tekivät mieliinpainuvan vaikutuksen.
Nelikerroksinen, satoja oopperoita
nähnyt sali, oli loppuunmyyty.
Paluumatka hotellille täpötäydessä, Euroopan toiseksi vanhemmassa metrossa, oli valaiseva kokemus siitä mitä on tungos vähäväkisen kainuulaisen ajatusmaailmaan.
Syvälle maan uumeniin vievät portaat, upeat asemat ja muutaman
minuutin välein kulkevat junat
näyttivät meille mitä on metroliikenne parhaimmillaan ja millaiset
puitteet maan alta löytyvät.
Sunnuntaiaamuna 26.5. suuntasimme Etelä-Budapestin luterilaiseen kirkkoon, jossa osallistuimme jumalanpalvelukseen ja
lauloimme muutaman laulun.
Iltapäivällä teimme mielenkiintoisen laivaristeilyn Tonavalla. Buda

Metrossakin ajeltiin...

Hyvää joulua
KAIKILLE TEILLE!

ja menestyksekästä
uutta vuotta 2014!
www.kaisanet.fi

www.pohjolanmatka.fi
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kuusamon yhteiskonsertti 23.2.2013 onnistui hyvin kuusamotalon
avaralla näyttämöllä.

näkymä linnavuorelta Tonavan yli Budasta pestiin.

Iloinen seurue laskeutumassa ikivanhoja portaita linnavuorelta.

ja Pest linnoineen, kirkkoineen ja
maisemineen avautui eri tavalla
kuin vuorilta tai rannoilta katsoen.
Lautta- ja jokilaivaristeilyalukset
ym. liikennöivät vilkkaasti. Keskisyvyydeltään vain n. 4-metrinen
Tonava virtasi voimakkaasti.
Illalla kuuntelimme ja katselimme hienossa Vigado-palatsissa
vauhdikkaan ja näyttävän kansanmusiikki- ja tanssiesityksen. Hengästyttävää…
Esitysten jälkeen sulattelimme
tiivistä kolmen päivän rupeamaa
hotellin baarin tarjoilujen virittäminä. Taisipa Väisäsen Teuvo
kertoa muutaman naurettavan vitsinkin.
Aamulla 27.5. maanantaina,
pilvisessä säässä ajelimme lentokentälle, josta Finnairin lento Helsinkiin sujui aikataulun mukaisesti
11.40-14.00, edelleen Kuopioon,
josta bussilla Kajaaniin.
Mieslaulajien toinen kuoromatka Unkariin oli lyhyt, mutta täynnä ohjelmaa ja mieleenpainuvia
kokemuksia. Sää suosi ja ihmiset
olivat ystävällisiä.
Näitäpä muistellaan ennen seuraavaa matkaa…

Mieslaulajien näyttely huhtikuussa museossa.

ristijärven veisuufestivaaleilla 9.8.2013 kirkko oli täpötäynnä.

rpl
Mieslaulajien seurue lähdössä kaupunkikierrokselle.

Iisalmen konsertti 21.9.2013.

vigado-palatsissa saimme nähdä värikkään ja monipuolisen kansanmusiikkija tanssiesityksen.

Kun vaadit silmillesi parasta!
ALATI
L
LATI
UUDISTUEN, PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN VUODESTA 1932

Kajaani,
Ka
Kaj
aani, Kauppakatu 7, puhelin (08) 617 880

Yli 100-vuotias oopperatalo oli loppuunmyyty.

oopperan kulissit, pukuloisto, kuorot ja solistit olivat loistavia. esitys oli mieleenpainuva.

Oulussa Arinaa vastapäätä!
Pakkahuoneenkatu 15,
90100 Oulu
www.muotiprivaatti.com
Olemme myös Facebookissa!
Soita 08-3116912
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AULIS JURVANSUU OY
Kosteuskartoitukset ja asuntokaupan kuntotarkastukset

koutasalissa requem-treeni
vielä ennen requiemin esitystä
kaukametsän salissa.

Puh. 0400-208831

RUUVI- JA KIINNITYSALAN ERIKOISLIIKE
Timperintie 17, 87400 Kajaani
puh. 044 7007 550, fax 08-6130 166
kainuun.pultti@pulttiketju.ﬁ www.pulttiketju.ﬁ

Sotkamo kirkko 12.10.2013
requiem -harjoitusten jälkeen.
konsertti onnistui hyvin.

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

Lönnrotinkatu 10, Kajaani • puh. 0207 796 9760

VARAOSAT JA
LISÄVARUSTEET
LAAJOISTA
VALIKOIMISTAMME

LV I

INSINÖÖRITOIMISTO

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

A. MUSTONEN OY

ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
Kari Nukarinen
Tiina Helvelahti
Lönnrotinkatu 6, KAJAANI • Puh. (08) 624 264

Kristus syntyy, kiittäkää!
Kajaanin ortodoksinen seurakunta

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
www.h-y.ﬁ

TULE MUKAAN VALTAKUNNALLISIIN
TAPAHTUMIIMME MIESLAHTEEN:
14.12.2013 Miesten adventtitapaamiseen, 15.-15.3.2014 Talviveisuihin
22.-23.3.2014 ”Anna nähdä olenNainen ”naisten tapaamiseen”
Ja bussiretkillemme:
4.-6.7.2014 Lapuan herättäjäjuhlille, viikolla 36 ruskaretkelle Ylläkselle
Lisätietoja: Tuomo Ruuttuselta 040-5061386
Herättäjä-Yhdistyksen Kainuun aluetyö

taloushallintoon
WWW.DATALA.FI
R A K E N N U S

Lankkukuja 3a8, 87400 KAJAANI puh 08–6130156
Kelantie 2 93600 KUUSAMO gsm 0500 -680548
allan.mustonen@tutka.net

HAMMASLABORATORIO
KOSKIHAMMAS KY

TAHTI

Tutustu opiskeluja kurssitarjontaamme.
Puhelin: 0207 856 830
e-mail: toimisto@kainuunopisto.ﬁ
www.kainuunopisto.ﬁ

REISSUMIES
M. KARJALAINEN

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

Lohenpyrstö 2, 87700 Kajaani
Puh. 08-612 1299 Fax 08-613 0641
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Vom Himmel hoch
Kuoromme syyskausi päättyy perinteisesti jouluaattona, kun käymme laulamassa joulutervehdykset
useissa kajaanilaisissa sairaaloissa,
hoiva- ja palvelukodeissa. Harjoituksissa kuoromme johtaja Jarmo
Kokkonen sanoi, että Suomessa on
tehty noin 3000 joululaulua, mutta
niistä lauletaan vain noin kolmeakymmentä. Varmaan vuosien saatossa – ja ehkäpä tämänkin joulun
seutuun – eniten laulettu ”joululaulu” on Enkeli taivaan- virsi (Vk
21). Mitäpä olisikaan joulumme
ilman tätä rakasta virttä, joka vie
meidät vuosikymmenten taa koulun joulujuhliin tai joulukirkkoon,
ja kun seisaalleen nousten annoimme palkeitten täydeltä kuulua ”Nyt
Jumalalle kunnia…”
Virren tekijä on uskonpuhdistaja Martti Luther. Hän kirjoitti
sen alun perin omille lapsilleen
ja julkaistiin vuonna 1535. Hän
oli tehnyt kymmenen vuotta aikaisemmin rohkean päätöksen ja
mennyt naimisiin katolisesta luostarista karanneen nunna Katharina
von Boran kanssa. Perheeseen syntyi kaikkiaan kuusi lasta. Hans oli
virren syntyaikaan 8, Magdalena 5,
Martin 3, Paul 2 vuotta ja Margarethe kapalovauva. Elisabeth-tytär
oli kuollut kahdeksan kuukauden
ikäisenä. Ja Magdalena kuoli 13
vuoden ikäisenä.
Alun perin isä Martti oli tehnyt
jouluevankeliumista lapsilleen näy-

telmän, jonka pohjalta hän sitten
kirjoitti tämän virren. Sen otsakkeeksi hän kirjoitti ”Lasten laulu
jouluksi, otettu Luukkaan evankeliumin 2. luvusta”. Vielä suomalaisessa muodossaankin näkyy tämä
virren näytelmällisyys, vaikka virttä
on käännetty ja muokattu suomeksi jo 1600-luvulta lähtien (Hemminki Maskulainen 1550–1619).
Yksi virren monista suomentajista
oli myös Elias Lönnrot.
Virren kaksi ensimmäistä säkeistöä ovat enkelin laulua paimenille.
On ajateltu että Luther kirjoitti
ne vanhimman poikansa Hansin laulettavaksi. Alkuperäisessä
muodossa oli viisi ensimmäistä
säkeistöä tätä enkelin puhetta,
suomennoksissa vain kaksi. Monet
meistä muistavat miten edellisessä
virsikirjassamme oli yksi tai kolme
tähteä toisen säkeistön jälkeen kuvaamassa taivaallisen ilmoituksen
päättymistä. Kolmannessa säkeistössä siirrytään paimenten lauluun.
Lutherin kodissa nuoremmat lapset olivat näitä paimenia.
Seuraavassa säkeistössä äiti ja
isäkin yhtyvät lauluun: ”Oi terve
tänne tultuas, syntist et hylkää armias”. Luther käytti näin interaktiivisuutta (vuorovaikutteisuutta)
virtensä rakenteessa ennekuin koko
interaktiivisuutta oli keksittykään.
Saksalaisessa virressä näkyy selvästi,
että virren loppusäkeistöissä palataan paimenten lauluun seimen

äärellä rukouksen muodossa ”Ah,
Herrani, mun Jeesuksein, tee asunnokses sydämein”
Viimeisessä säkeistössä enkelit,
paimenet, ja koko seurakunta seisaalleen nousten laulaa enkelten
ylistystä: ”Nyt Jumalalle kunnia,
kun antoi ainoon Poikansa. Siit
enkelitkin riemuiten veisaavat hälle
kiitoksen.”
Luther sanoitti tämän virren
tuolloin tunnetun saksalaisen piirileikin säveleen. Mutta häntä lienee
tuo sävel vaivannut ja niinpä hän
itse alkoi sommitella paremmin sanomaan soveltuvia nuotteja viivastolle. Näin syntyi tämä sävel, joka
tunnetaan kautta kristikunnan. Se
alkaa korkealta c:stä, kuten sanatkin ”vom Himmel hoch” (Korkealta taivaasta). Ei vain sanoin
vaan myös sävelin viestin suunta
on ylhäältä alas. Ei ole sattumaa,
että säkeistöjen viimeinen säe laskeutuu aina kokonaisen oktaavin,
kuvaamaan sitä miten taivaan korkeuksista Jumala laskeutuu Pojassaan ihmisten keskelle aivan alas,
sinnekin missä joudutaan pyytämään ”mua älä hylkää tuskassa”.
Tämä on joulun sanoman ja koko
evankeliumin ydin. Erityisesti
tämä koskettaa syvästi, kun olemme tuolla jouluaaton perinteisellä
kierroksella.

Juhliin, kokouksiin,
yöpymiseen.
info@karolineburg.fi
Karoliinantie 4, 87200 Kajaani
p. 050 34 64 737
www.karolineburg.fi

Tervetuloa asioimaan, olemme avanneet myös verkkoapteekin!
Avoinna Su 12-16
24.11.2013–5.1.2014

Veturitie 1 (Prisma), puh. 08-879 0300
Ma-pe 9-20, la 9-17 www.veturiapteekki.fi

Kauppakatu 22 B
87100 KAJAANI

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

Tuomo ruuttunen

Välikatu 7, 87100 Kajaani • www.pekkaheikkinen.com

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.

Omista vähän
-hyödy paljon.
www.maakunta.fi

Fysioterapia
Anne Hämäläinen
puh. 050 576 6829

AINA YHTÄ ODOTETTU JA VARMASTI
SOPIVAN KOKOINEN,
SILLÄ CHICIN
LAHJAKORTTI!

Merja
Härkönen-Käyhkö
puh. 050 378 0553
Kasarminkatu 41

Aukioloajat  DUNOD
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Kauppakatu 38, 87100 Kajaani • Puh. 044 9710 877

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

Kukka- ja hautauspalvelu
Kauppakatu 29
Kajaani

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

Kolmenkymmenenviiden
kuorovuoden jälkeen
Onhan se niin uskomatonta,
että ne siinä vain vilahti! En silloin
kuvitellutkaan, kun kaksoisveli
Heinon kanssa Seurahuoneella
miesluoron serenadi-iltaa kuullessa jompikumpi sanoi: ..mennäänkö tuohon kuoroon… mitä tuli
päätetyksi.. Tiesin, että kunnioittamani Eero Sipilä oli joskus kuoroa johtanut varsin radikaalisella
kädellä: ..sinä pois, sinä jatkat…,
mutta en kai hakenut mieskuorosta
enempää kuin kivaa yhteistoimintaa – korporaatiota, olihan minulla
kvartettilaulusta kuin myös armeija-aikaista kokemusta Kuopiosta
kuoron johtamisesta. – Rauno Keltanen kuitenkin johtajana viehätti,
joten minusta tuli kuoron II tenori
kuin myös velipojasta.
Mikä lie, tuskin kunnianhimo,
vei minut Oriveden Opistoon
oppimaan muka uutta kuorojen
johtajuudesta. Minun mielestäni
jo seminaarin lehtori Eero Sipilä
antoi ne rahkeet, mitä kuoronjohtaja tarvitsee. Oriveden opisto
oli kuitenkin kimmoke haastaa
Kajaanin Mieslaulajain laulunjohtaja Mauri Katavisto, joka Oskari
Kosolan jälkeen oli taas johtajana. Aika oli haasteellinen, koska
kuoron 60-vuotisjuhlakonsertti
oli edessä. Kuoron johtokunta oli
kuitenkin innostunut ja pätevä;
puheenjohtajana asemapäällikkö Esko Välimäki ja tehokkaana

sihteerinä Neuvosen Lassi, talous
oli - kiitos Nuottipukin – hyvässä
mallissa. Kuoron henki oli hyvä,
silloin vielä nuoria laulajia hyvin
mukana, kuoron vahvuus pitkästi
kuudettakymmentä. Iäkkäimmistä
vielä mukana tukevana runkona
Heiskasen Erkki, Hietalan, Kokkosen ja Weckmanin Pentit, Tolppaset, Esko Seppänen ja monet
muut. Muistan sanoneeni kerran
Tauno Tolppaselle kysyttyään, että
kuorossa laulamista ei ratkaise ikä
tai muu syy, vaan laulukyky.
Jouduin johtamaan juhlakonsertin rajun flunssan jälkeen, mutta
konsertti ja sitä seurannut juhlailta
on elämäni tähtihetkiä, onneksi liikuntaharrastusten jälkeen fysiikka
kesti ja myös sitä seuranneet kaksi
vuotta: laskin, että joka vuosi lähdin Ristijärveltä kuoron vuoksi yli
80 kertaa. Senpä vuoksi moottori
alkoikin jo sipsuttaa siihen malliin,
että älysin luovuttaa nuoremmille,
tosin varajohtajana vielä viime
vuosiin. ”Päivääkään en vaihtaisi pois”. Kajaanin ystävyyspiiriin
Saksassa tekemämme ”huviretki”
johtajakautenani on hyvin vielä
mielessä.
Muistiinjääneitä ja osittain videoillakin olevia tähtihetkiä on
monia vuosikymmenien kyydissä.
Helikopterissa Niagaran putouksen alla, Kanadan maantiet ”katerpillarikuoriaisten” liukastamina,

Floridan hiekkarannat, Disneyland, Cape Kennedy, Key West,
jossa Golf-virta purkautui kohisten
Atlantille; Australian etelärannan
pingviinien invaasio, Kolme sisarta-vuoriryhmä lähellä Sydneytä…
Kuoron matkat ovat olleet kaikki
tähtihetkiä, usein vaimot mukana.
Kun on laulanut monien johtajien opastamina kuoroissa, oppii laulajana vieläkin iäkkäänä uusia asioita. Olen laulanut parinkymmenen johtajan viittauksen mukaan,
iäkkäin ehkä Gustav Ernesaks Orivedellä käydessään. Heikki Halme,
Matti Hyökki, Seppo Murto, Sakari Hilden ja luonnollisesti nämä
meidän poikamme Eero Sipilästä
lähtien. Kaikilla on omanlaatuisensa tyyli ja taito, Jarmo Kokkonen
on mielestäni alan ammattimies,
jota kannattaa kuunnella molemmilla korvilla ja jättää sanomatta
omat varmat mielipiteet.
Kvartettilaulu on aina viehättänyt. Kiva oli tehdä töitä Bellmankvartetin kanssa useita vuosia,
kiitoksia Paavolle, ja jälkikäteen
Pekalle ja Urpolle Viime aikoina ei
ole juuri Mieskuoroliiton merkkisuorituksia tehty, noh, olihan tässä
syksyssä haasteita kerrakseen!

Teuvo väisänen
laulunjohtaja mallia 1983

Joulu on ja tuntee sen

SUOMALAISTA
HAMMASHOITOA
• Kristiina Kurtelius
Hammaslääkäri

• Kristina Peltokallio
Hammaslääkäri

• Jussi Peltokallio

Suukirurgian erikoishammaslääkäri
Hammaslääkärikeskus Pulpa
Lönnrotinkatu 8 B 5, Kajaani
Puh. 08 627 988 / 08 626 253

Kajaanin Mieslaulajien pitkäaikaisena perinteenä on käydä laulamassa Jouluaattona hoitolaitoksissa
ja sairaaloissa. Yksittäisestä laulajasta tuntuu kuin joulu ei tulisikaan, ellei pääse osallistumaan tälle
perinteikkäälle joulukierrokselle.
Jo hyvissä ajoin ennen joulua,
marraskuun alussa otamme esille
joululaulukansiot tuttujen laulujen harjoittelua varten. Mitään ei
haittaa se, että kuorolaisista useimmat ovat jo kymmenien joulujen
alla tehneet saman, aina se on yhtä
mieluisaa. Monilla laulajaveljillä
on omat suosikkinsa, joita toivotaan esitettäväksi. Kuoronjohtaja
kuitenkin tekee päätöksen, mitä
joululauluja kulloinkin esitetään.
Joululauluja on sävelletty ja sovitettu tuhansia, mutta ainoastaan
muutamia kymmeniä loppujen lopuksi suositaan. On vain niin, että
joistakin vain tulee kestosuosikkeja, jotka sitkeästi vuodesta toiseen

Pianonvirittäjä

Hannu
Aitoaho

p. 0400 588 475
Muistathan vähintään
kerran vuodessa.

pitävät pintansa. Joskus saamme
vierailukohteesta toivomuksen
jostakin nimenomaisesta laulusta,
jonka pyrimme toteuttamaan. Pyrimme harjoittelemaan ainakin yhden uuden joululaulun vuosittain.
Joulukierroksella meitä kuulemaan tullut yleisö kuitenkin haluaa yleensä kuulla enimmäkseen
muistorikkaita, perinteikkäitä ja
tuttuja joululauluja. Uusia lauluja
esitetään joulun muissa tilaisuuksissa.
Kajaanin Mieslaulajien joulukierros alkaa Jouluaattona jo hyvissä ajoin aamupäivällä.
Välillä käymme juhlistamassa
Joulurauhan julistuksen Kajaanin
Raatihuoneen torilla ja sen jälkeen
jatkamme joulukierrosta. Joissakin paikoissa saamme lämmintä
glögiä tai mehua. Vuosien varrella
on vierailukohteita tullut niin paljon, että kuoron on jakauduttava
samanaikaisesti kahteen paikkaan.

Onneksi laulajia ja johtajia on,
että voimme jakaantua. Muussa
tapauksessa kohteita jouduttaisiin
jakamaan vuoro¬vuosille.
Yksittäisen kuorolaisen ei aina
ole mahdollista osallistua Jouluaaton kierrokseen. Monet matkustavat jouluksi vaikkapa lastensa luo
toiselle paikkakunnalle. Näissä tapauksissa laulajaveli on kuitenkin
aina kierroksella hengessä mukana.
Olemme perinteikäs, jo yli 90vuotias mieskuoro. Vuosikymmenten perinne jatkuu yhä. Lasten ja
lastenlasten on täytynyt tottua siihen, että isä tai pappa häviää Jouluaattona joksikin tunniksi, mutta palaa kuitenkin hyvissä ajoin
ennen joulupukin tuloa. Hän on
viemässä joulun sanomaa rakkaiden joululaulujen myötä Kajaanin
hoitolaitoksiin ja sairaaloihin.
Tauno Hälinen
Toinen basso
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Kuoromies Mauri Katavisto
– in memoriam
Kevään vaihtuessa kesäksi päättyi innokkaan kuoromiehen liikuntaneuvos Mauri Kataviston
elämä 20.5.2013. Hän oli syntynyt Kajaanissa 13.5.1926 ja
päässyt ylioppilaaksi Kajaanin Yhteislyseosta. Opiskeltuaan voimistelunopettajaksi Helsingissä hän
palasi opettajaksi Kajaaniin. Vuosina 1956-1959 hän toimi Vuokatin Urheiluopiston johtajana.
Tämän jälkeen hän siirtyi voimistelunopettajaksi Kajaanin Lyseoon
ja pian sen jälkeen hänet valittiin
koulun rehtoriksi, missä tehtävässä
hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä
saakka.
Laulaminen oli kiinnostanut
häntä jo pienestä pitäen. Omien
sanojensa mukaan: ”Kyllä se laulamisen ilo kai on saatu veren perintönä, kun isä oli pappi, messusi

ja virsiä veisasi.” Jo kouluaikana
hän lauloi Kajaanin Yhteislukion
Kiltakvartetissa. Opiskeluaikanaan
Helsingissä hän oli laulamassa
Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan
Laulajissa ja Pohjalaiset Laulajat
–kuorossa. (Kajaanin) Mies-Laulajiin hän liittyi vuonna 1951 ja
lauloi Vuokatin kaudellaan myös
Sotkamon Mieslaulajissa. Vuonna
1958 hän osallistui kuorolaisista
kootussa kvartetissa pohjoispohjalaiseen kuoroon, joka esiintyi itsenäisyyspäivänä Presidentinlinnassa
sekä seuraavana päivänä Ostrobotnialla pohjoisen Suomen kulttuuripäivillä.
Mauri Katavisto oli kakkosbasso
ja muutama vuosi kuoroon liittymisen jälkeen hänet valittiin kuoron varalaulunjohtajaksi. Kuoron
laulunjohtajana toimi koko 1950
– luvun erittäin vaativa musiikkimies seminaarinlehtori Eero Sipilä, jolta Mauri sai hyvää oppia
myöhempää kuorotoimintaa ajatellen. Hän toimi varalaulunjohtajana aina vuoteen 1967 saakka, jolloin hänet valittiin Mies-Laulajien
laulunjohtajaksi. Vuosina 1963–68
hän toimi myös kuoron hallituksen
puheenjohtajana.
Mauri toimi Mies-Laulajien laulunjohtajana vuosina 1967-76 ja
sitten vielä lauluvuoden 1981-82.
Hän paneutui innolla laulunjohtajan tehtäviin ja samaistui kuoroon
siinä määrin, että kuoroa alettiin
kaupunkilaisten keskuudessa kutsua Makrin kuoroksi. Laulujohtajan tehtävässä hänestä oli mielenkiintoista saada esiin säveltäjän työ

erilaisten tulkintojen kautta. Esitystilanne on aina ainutkertainen
eikä lauluesitys juuri milloinkaan
toistu täysin samanlaisena. Hänen
johtamistapansa kuoron edessä
oli selkeää ja tarkkaa, mikä auttoi
laulajia tekemään parhaansa hyvän
tuloksen saavuttamiseksi.
Laulunjohtajakausien jälkeen
Mauri jäi pois Mies-Laulajien toiminnasta, mutta laulunjohtajan
tehtävät eivät siihen loppuneet.
Jo vuonna 1985 hänet valittiin
Kajaanin Veteraanikuoron laulunjohtajaksi, mitä tehtävää hän hoiti
menestyksellisesti aina vuoteen
2006 saakka.
Kuorojen lisäksi Mauri hoiti
elämänsä aikana useita luottamustehtäviä, joista tässä mainittakoon
vain SVUL:n Kainuun piirin puheenjohtajuus vuosina 1969-1980.
Vielä aivan viime vuosina
Mauri osallistui kunniajäsenen
ominaisuudessa Kajaanin Mieslaulajien perinteiseen loppiaisaaton illanviettoon. Niissä hän aina
ilmeikkäästi johti kuoroa laulun
tai kahden verran ja osoitti, että
johtamistaito oli edelleen tallella,
vaikka ikävuosia oli runsaasti yli
kahdeksankymmenen.
Kajaanin Mieslaulajat olivat
15.6.2013 Maurin siunaustilaisuudessa laulaen saattamassa häntä
matkalle ajasta ikuisuuteen.

Kajaanin Mieslaulajien historioitsija
Alpo Laari

Harjoitukset Kajaanin komeassa ortodoksisessa kirkossa ennen Leo Viljannon muistokonsertin alkamista 13.3.2013.

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

PUHELINNUMEROMME OVAT:

Pertti Mustonen................................................................010
Jussi Holappa...................................................................010
Paul Teeriniemi.................................................................010
Rauno Korvuo..................................................................010
Lassi Suutari.....................................................................010
Ari Mustonen....................................................................010
Johanna Teeriniemi..........................................................010
Multasormi........................................................................010
Kajaani Timperintie 22

www.agrimarket.fi

768
768
768
768
768
768
768
768

4773
4772
4777
4791
4921
4778
4771
4774
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Tauno
Hälisen
oma
elämäkerta
URAPUTKESSA

Kysy tarjousta
myös
saneerauskohteisiin!

Oras ETERNA

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

UZER
Kotimainen Pimuri
keskuspölyn

Aihetta juhlaan!
IDO Showerama 8-5
SUIHKUKAAPPI

• Tehokas
• Hiljainen
• Helppo käyttää ja
huoltaa
• Helppo sijoittaa
• parantaa sisäilman
laatua
• Helppo asentaa

Mitsubishi Electric Inverter

UUTUUS–
MALLI

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

Öljylämmityksen nykyaika

ILMALÄMPÖPUMPUT

Koot: 900x900, 800x900,
900x800 ja 1000x1000 mm.
Korkeus 2220 mm

Vähemmän öljyä
enemmän lämpöä

Oilon Junior
OILPRO 3 L

MSZ-FH mallisarja entistäkin
tehokkaampi
Markkinoiden
hiljaisin!
Erinomainen
lämmitysteho

850,-

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER-ILMALÄMPÖPUMPUT

TULE TUTUSTUMAAN
JA KUULEMAAN LISÄÄ!

Ei sisällä km- tai
matka-ajan korvausta.

MSZ-FH MALLISARJA ENTISTÄKIN TEHOKKAAMPI
MARKKINOIDEN HILJAISIN!
ERINOMAINEN LÄMMITYSTEHO

TULE TUTUSTUMAAN JA KUULEMAAN LISÄÄ!

UUTUUS–
MALLI
MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER-ILMALÄMPÖPUMPUT
MSZ-FH MALLISARJA ENTISTÄKIN TEHOKKAAMPI
MARKKINOIDEN HILJAISIN!
ERINOMAINEN LÄMMITYSTEHO

TULE TUTUSTUMAAN JA KUULEMAAN LISÄÄ!

Elementtitie 1, 87500 Kajaani
Puh. 0500-687 145
telekopio 08-613 4230

Kuurnantie 7, 87200 KAJAANI
Puh. (08) 6133 257, fax (08) 6133 259, gsm 0500 685 259
jouni.korhonen@tilipalvelukorhonen.fi

LATTIAN PINNOITUKSET

OSTA AKKU
AMMATTILIIKKEESTÄ!

Lähelläsi autoilun
koko maailma.

www.hartikainen.com
Puh. 0400 115 111
Syväojankatu 5, Kajaani

KEMPPAINEN OY

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

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

Kauppakatu 25 B 3
87100 Kajaani
Puh. (08) 626 610
Fax (08) 626 609
kaiplan@co.inet.ﬁ

- HIERTOMASSAT
- ITSESILIÄVÄT MASSAT
- OHUTPINNOITTEET
HUOPAKATOT
- SANEERAUKSET
- UUDISKATOT
- KORJAUKSET
- VEDENERISTYSTYÖT

