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Kajaanin Liikuntapuistossa itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 esilaulajina valta-
kunnallisessa paraatikatselmuksessa toimivat Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon 
mieskuorot Lapin Sotilassoittokunnan säestyksellä päällikkökapellimestari mu-
siikkimajuri Juhani Ketolan johdolla.
Maavoimien komentaja Seppo Toivonen ja Maavoimien kenttärovasti Vesa Auer 
kävivät tilaisuuden lopuksi kiittelemässä kuorolaisia erinomaisesta laulamisesta.

Uusi laulaja
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. 

Uutena laulajana saat kokeilla puoli 
vuotta ilman jäsenmaksuja onko kuoro-
laulu sinun juttusi.

Voit tiedustella asiaa kuoron 
puheenjohtajalta Jouko Järvenpäältä 
040 5438928, tai sihteeri 
Aarno Tenhuselta 044 0583651.

Tutustu kuoromme toimintaan ja 
tapahtumiin internetin sivulta: 
www.kajaaninmieslaulajat.kajaani.net

Kajaanin Mieslaulajat toimii 
Kajaanin kansalaisopiston piirinä.

Tervetuloa!
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Kuoronjohtajalta

Lehden kustantaja:
Kajaanin Mieslaulajat ry

Vastaava toimittaja:
Pekka Lanamäki

Sivunvalmistus:
Kajaanin Off setpaino Oy

Rotaatio:
Suomalainen Lehtipaino, 2016

Painosmäärä: 30.300 kpl 
Koti-Kajaani -lehden liitteenä

Tehdään yhdessä parempi Suomi
Hyvät Nuottipukin lukijat! 

Tätä kirjoittaessani pak-
kanen paukkuu ja odot-

telemme Itsenäisyyspäivää. On 
jälleen aika muistella mennyttä, 
miettiä tulevaa ja mietiskellä ny-
kyhetkeä. Mietiskelen myös mei-
tä kaikkia yhdistävää elementtiä, 
musiikkia ehkä hieman eri taval-
la ajateltuna. 

Vuosi on ollut vauhdikas. Vuo-
teen on mahtunut paljon iloisia 
ja vaarallisia tilanteita. Ja kaikista 
olen selvinnyt! Kiitos siitä Kajaa-
nin mieslaulajille. Mikään ei olisi 
onnistunut ilman teidän heittäy-
tymistänne ja tukeanne! 

Kuorovuosi on myös ollut vil-
kas. Keskeisin tapahtuma kuoro-
maailmassa oli varmasti Helsin-
gissä järjestetty kansainvälinen 
Harald Andersén-kuorokilpailu, 
johon valittiin esikarsinnassa 
11 kuoroa. Näistä suomalaisia 
kuoroja oli viisi! Kisa oli erittäin 
korkeatasoinen. Valitettavasti 
suomalaiset kuorot eivät yltä-
neet palkintosijoille. Hienoa oli, 
että niin monta suomalaiskuoroa 
läpäisi esikarsinnat.  Kilpailu on 
edelleen toistettavissa yle.fi -si-
vustolla. Voin suositella. 

Mieskuororintamalla lukuisat 
konsertit ja koulutustapahtumat 
ovat liikuttaneet kuoroja ympäri 
Suomenniemeä. Mielenpainuvin 
tapahtuma omalle laulajistollem-
me oli varmasti Ylläs Acappellas-
tapahtuma, johon Kainuusta 
osallistui kuorolaisia Kajaanista, 
Kuhmosta ja Sotkamosta. Esiin-
nyimme Kainuun mieslaulajien 
nimellä. Miellyttävä hetki jäl-
leen oli myös yhteistyö Iisalmen 
mieslaulajien kanssa. Myös mur-
hetta on mahtunut vuoteen; kak-
si veljeä siirtyi rauhaisampaan 
paikkaan. Heitä muistellen…

Ensi vuonna tulee tapahtu-
maan paljon; onhan itsenäisyy-
temme 100-vuotisjuhlavuosi!  
Juhlavuoden teemana on ”YH-
DESSÄ”.  Se näkyy ja tuntuu jo 

nyt suoranaisena ähkynä ja ehkä 
jopa ylitarjontana. Mikä tässä ta-
pauksessa on vain hyvä asia. Kuo-
ro- ja orkesterisektori ei toki jää 
jälkeen muista tämän asian kans-
sa. Suomalaisilla kuoroilla vuoden 
päätapahtuma on Hämeenlinnassa 
järjestettävät SULASOL:n soitto- 
ja laulujuhlat 12.-14.5.2017, jonne 
kokoontuu tuhansia kuorolaisia ja 
soittajia joka puolelta Suomea.

Kainuuseenkin mahtuu lukuisia 
erilaisia kuoro- ja orkesteritapahtu-
mia vuonna 2017. Yhtenä suurena 
tapahtumana tällä sektorilla pitäi-
sin elo-syyskuussa toteutettavaa 
SADAN VUODEN SOITTO-
kiertuetta. Ensikonsertti on Kuh-
mossa maakuntajuhlan yhteydessä 
Kuhmossa 13.8.2017. Produkti-
oon osallistuu neljä mieskuoroa, 
lapsikuoro ja kaksi orkesteria yh-
dessä. Syyskuussa tuo yli sadan te-
kijän joukko kiertää Sotkamossa, 
Kajaanissa, Nurmeksessa ja Suo-
mussalmella. Anssi Tikanmäen 
Maisemakuvia Suomesta-konsertti 
kiertää keväällä Kainuussa ja Poh-
jois-Pohjanmaalla.  Toivottavasti 
kaikki toteutuvat suunnitelmien 
mukaisesti! Kannattaa seurailla ta-
pahtumapalstoja.

Kainuussa eräs päätapahtumista 
on varmasti lähes kaikkien kajaa-
nilaisten musiikillisten ja tanssillis-
ten tahojen talkoovoimin yhdessä 
järjestämä suurkonsertti Kajaa-
nihallissa 5.12. 2017. Myös Ka-
jaanin kaupunki, Kainuun liitto, 
ja Kainuun prikaati ovat yhdessä 
tukemassa tapahtumaa, joten edel-
lytykset onnistuneelle tapahtumal-
le ovat olemassa. Voin siis kutsua 
kaikki lukijat yhdessä lämpimästi 
mukaan konserttiin 5.12.2017 
Kajaanihalliin!

Kulunut vuosi on jälleen anta-
nut aiheen hieman syvempäänkin 
pohdiskeluun. Surullisena olen 
seurannut sivistyksen ja kulttuu-
rin alasajoa, näköalattomuutta ja 
paniikissa tehtyjä ratkaisuja jotka 
kantavat, valitettavasti, hedelmää 

paljon pidempään kuin ratkaisu-
jen tekijät osaavat ajatella. Rohke-
at ja oikeasti konkreettista tulosta 
aiheuttavat päätökset jäävät jälleen 
kerran tekemättä. Höylällä yrite-
tään edelleen tehdä tulosta, vaikka 
kirvestä tarvittaisiin; kunnallisvaa-
lit ovat tulossa… Oleellisintahan 
olisi parantaa sairaus eikä lievittää 
oireita. Tosiasiahan on, että valtion 
ja kuntien panostus kulttuuriin to-
della pientä kokonaisbudjeteissa. 
Murusia. Ja niitäkin ollaan supis-
tamassa.

Toisaalta olen ilolla huomannut, 
että kulttuurin ja taiteen tarjonta 
sekä käyttö on lisääntynyt ikävis-
tä päätöksistä huolimatta. Niin se 
näyttää olevan; kun asiat menevät 
yleisesti ”päin prinkkalaa”, kulttuu-
rin ja taiteen käyttö kasvaa vaikka 
sitä ilmiselvästi yritetään supistaa. 
Esimerkiksi ammattiorkestereiden 
ja harrastajien konserteissa tehdään 
jatkuvasti uusia kuulijaennätyksiä 
supistuvasta tuesta huolimatta. 
Uskoisin, että teatteriyleisökään ei 
ole harventunut. 

Musiikista yleensä

Minulta on usein kysytty, minkä-
laisesta musiikista pidän tai mitä 
musiikki minulle on. En juurikaan 
erottele musiikkia. Kuuntelen kai-
kenlaista musiikkia. Olen siis kaik-
kiruokainen, vaikka suurin rakkau-
teni kääntyy enemmän klassisen 
musiikin puoleen. 

Minulle musiikki itsessään on 
selvästi meitä kaikkia suurempi 
asia. Musiikki ja sen näkymätön 
kieli on minussa aina herättänyt 
ajatuksia. Esimerkiksi, jos saan kä-
siini (tai korviini) uuden teoksen, 
lähestyn teosta aina ensin musii-
kin kautta. Sen jälkeen vasta tulee 
teksti. Toisaalta hieno teksti voi 
pelastaa huonon musiikin, kuten 
päivittäin ympärillämme kuulem-
me. Päinvastaisia esimerkkejäkin 
on vaikkapa oopperan maailmasta. 
Itselleni musiikin edessä kysymyk-

sessä on joka kerta vakava valinta, 
joka saattaa mietityttää pitkään. 

Musiikissa lainaaminen ja kopi-
oiminen on lähes sallittua, joskus 
jopa suotavaa. Lainaakin siis hie-
man itseäni vuodelta 2011, kun 
pohdiskelin musiikkia hieman 
laajempana asiana. Asiani oli, että 
musiikin kieli, olkoon se laulettua 
tai soitettua, on komeasti sanottu-
na globaali. Kaikki kulttuurit ym-
märtävät musiikkia, toisin kuin eri 
kieliä, auditiivisia merkkejä, joita 
yleisesti arvioidaan maailmassa 
n. 6000.  Parhaimmatkin meistä 
yltänevät enimmillään vain noin 
6-10 eri kielen hallintaan.

Musiikki herättää tunteita, mie-
likuvia, ajatuksia, innovaatioita 
ja fyysistä toimintaa kulttuurista 
riippumatta. Musiikin kautta mo-
nia asioita on helpompi ymmärtää 
kuin puhuttuna tai kirjoitettuna. 
Puhun enemmän tunteesta kuin 
liikkeestä. Mikään tunteemme 
osa-alue ei ole musiikille, tai yleen-
säkään taiteelle, vieras. Taide ja sen 
kautta välittyvät tunteet ovat osa 
meitä myös tiedostamattomalla 
tasolla. Kukapa ei nauttisi hyvästä 
konsertista, mainiosta tanssihet-
kestä tai vaikkapa kuoroteoksesta. 
Kukin omalla tavallaan. Hajatel-
maketjuni johtaa väistämättä poh-
diskelemaan musiikin eri ulottu-
vuuksia. 

Musiikki on aina otettu vaka-
vasti ja vakavana vallan välinee-
nä. Vaikkakaan ei nykyaikana 
ihan ensimmäiseksi uskoisi, kun 
seuraa päättäjiämme. Platon (n. 
427—348 eaa.) esittää teoksessaan 
Valtio (n. 380 eaa.), että liian pal-
jon musiikkia tekee naiselliseksi ja 
neuroottiseksi, liian paljon liikun-
taa sivistymättömäksi, väkivaltai-
seksi ja tietämättömäksi. Antiikin 
Kreikkassa oli jopa määritetty, 
mitkä sävelajit ja asteikot olivat 
suosiollisia mihinkin toimintaan; 
doorisella sävelasteikolla oli va-
kava ja arvokas luonne, lyydisella 
sävelasteikolla oli valittava sävy ja 

fryygisella sävelasteikolla oli kii-
hottava, ekstaattinen vaikutus. 
Platon ja monet muut antiikin 
johtavat fi losofi t pitivät doorista 
asteikkoa kaikkein parhaimpana. 
Kun siis pysytään kohtuudessa! 
Syvemmin ajatellen, historian 
näkökulmasta, en voi kuin ihailla 
menneiden valtiomiesten tapaa 
käyttää musiikkia ja liikuntaa 
vallan välineenä. 

Musiikin terapeuttisesta vai-
kutuksesta tunteisiin ja toimin-
taan on kirjoitettu antiikin Krei-
kasta asti. Kreikassa korostettiin 
musiikin eettis-kasvatuksellista, 
poliittis-yhteiskunnallista, jopa 
lääketieteellistä merkitystä. Syn-
tyi eetosoppi (ethos = tapa, luon-
ne), oppi musiikin vaikutuksesta 
sielun liikkeisiin. Nyt on ikään 
kuin ”jälleen palattu” julkisuu-
dessakin tutkimaan musiikin 
vaikutusta myös lääketieteelli-
sesti niin fysiologian kuin ”sie-
lunkin” näkökulmasta. Nykyter-
mein kysymyksessä lienee lähin-
nä musiikkiterapia, sen vaikutus 
meihin ja miten musiikki ohjaa 
ja korjaa meitä. Hyvä näin, sillä 
se antaa myös meille musiikin 
tekijöille uskoa oman taiteemme 
merkityksestä, kullekin omassa 
”genressään” ja yhteisesti. Tällä 
alueella on tilaa kaikille! Toivon 
totisesti, että päättäjätkin ym-
märtävät asian. Ehkäpä ensi 
vuonna tässä kirjoituksessa otan 
esiin muita ulottuvuuksia… Tai 
voihan jokainen tulla etsimään 
niitä itse, vaikkapa kuorokon-
serttiin!

Tervetuloa tekemään yhdessä 
ikimuistoinen vuosi 2017!

Ari Tamminen

Paraatijoukkojen katselmuksen 
suorittivat kirkkaan komeassa  
kirpeässä -22°C pakkassäässä 
Maavoimien komentaja kenraa-
liluutnantti Seppo Toivonen ja 
Maavoimien esikuntapäällikkö 
kenraalimajuri Jorma Ala-San-
kila
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Puheenjohtajalta

Hyvät 
Nuottipukin 
lukijat!

Hietalan talon Haako-isäntä täytti 60 vuotta. Lummen 
Lassi naapurista meni onnittelemaan naapuriaan. 
Tupa oli täynnä vieraita. Lassi totesi onnittelunsa lo-

puksi: ”Lauletaannpas tuolle Haakolle vielä  virsi, ei se elä 
kuitenkaan ennää kovin kauan?!” Sitten laulettiin virsi; Haako 
muikisteli suutaan virren ajan ja totesi virren loputtua: ”Se tuo 
Lassi laulaa komiasti, mutta aukoo laulaissaan niin rumasti 
suutaan!!”

Varmaan  Isäntien huumori kuulosti sivullisesta 50- ja 60-lu-
vulla kotikylässäni Varisjärvellä ronskilta, mutta raikuvat 
naurut se ainakin Haakon syntymäpäivävieraissa aikaan sai. 
Samat isännät lauloivat virttä ”Jumala onpi linnamme” 50-lu-
vun lopulla uuden koulumme sisääntuliaisseuroissa hyvin to-
tisina, jäyhästi ja jykevästi, niin että koulun seinät tärisivät. 
Myöhemmin ymmärsin, että virsi oli heille todella läheinen, 
koska he olivat sodan käyneitä miehiä ja sodan loppumisesta 
oli kulunut vasta reilut kymmenen vuotta. Monissa tupaillois-
sa ja puurojuhlissa sain sitten laulavien isäntien ja emäntien 
seurassa lapsuuttani viettää.  Ansio siitä kuuluu koulumme 
ensimmäiselle opettajalle, Kalajoen rovastin tyttärelle Hanna 
Heilalalle, joka 20-luvulla nuorena vastavalmistuneena opet-
tajattarena tuli Haapajärvelle ensimmäiseen työpaikkaansa 
Varisjärven koulun opettajaksi. Koko vanhempieni ikäluokka 
sisaruksineen ja vielä suuri osa heidän lapsistaan kävi kansa-
koulun hänen johdollaan. Laulamisen lisäksi  Vänrikki Stoo-
lin tarinat tulivat kovin tutuiksi.

Minäkin kerkesin laulaa hänen laulutunnillaan 50-luvun kan-
sakoululaisena ja kokemus ja elämys se oli: arvostettu, ehkä 
hieman pelättykin, harmaatukkainen kylän opettaja, nuttu-
rassaan johti laulua harmooninsa takaa. Kaikkien piti laulaa; 
hän oli hyvin tarkka siitä. Meitä Hanna Heilalan oppilaita on 
laulanut sittemmin Kajaanin Mieslaulajissakin ainakin kaksi: 
jo eläköitynyt kuoromme veteraani Eino Myllylahti ja allekir-
joittanut. Hanna Heilalan veli Johannes Heilala toimi pitkään 
lääkärinä Kajaanissa.

Kuten monta kertaa aikaisemmin olen todennut, tällainen 
yhteislauluperinne on valitetavasti kadonnut. Tilalle on tul-
lut karaoke, mutta se ei korvaa yhdessä laulamisen elämystä. 
Nimenomaan yhdessä laulaminen  erilaisten lyömasoitinten 
ohella on ollut meidän homo sapiens -ihmisrotumme varhai-
simpia musiikin tuottamisen tapoja ja harras toiveeni olisi, 
että tällainen yhdessä laulamisen tapa tavalla tai toisella saatai-
siin elpymään. Tässä vanhojen kansakoululaulujen hengessä 
järjestämme äitienpäiväkonsertin Kaukametsän salissa ensi 
keväänä.

Samalla kun kiitän lämpimästi kuulijoitamme ja yhteistyö-
tahojamme, toivotan kaikille rauhallista, lämminhenkistä 
joulunalusaikaa ja Joulua, sekä Uutta vuotta 2017, Suomen 
satavuotisjuhlavuotta.

Jouko Järvenpää
Hallituksen puheenjohtaja
Kajaanin Mieslaulajat ry.

Puheenjohtaja: Jouko Järvenpää
Varapuheenjohtaja: Osmo Latvakangas
Sihteeri: Aarno Tenhunen
Taloudenhoitaja: Toivo Seppänen
Isäntä: Seppo Tuhkanen
Jäsen I tenori: Rauno Ketomäki

Musiikkilautakunta:
Laulunjohtaja: Ari Tamminen
Toinen laulunjohtaja: Toivo Seppänen
Kolmas laulunjohtaja: Jouko Järvenpää

Musiikkilautakunnan jäsenet ja 
varajäsenet stemmoittain:
I  Tenori: Harri Komulainen
varajäsen: Rauno Ketomäki
II Tenori: Seppo Moilanen
varajäsen Björn Sandelin
I Basso: Seppo Seppälä
varajäsen Jouko Haataja
II Basso: Mikko Vasala
varajäsen Kari Häyhä

Muut toimihenkilöt:
Historioitsija Alpo Laari
Nuotistonhoitaja Martti Liimatta
varalle Björn Sandelin

Laulunjohtaja: Tamminen Ari

Laulaja Liittymä- MKL:n
 vuosi suoritus-
  merkit

I  TENORI
Järvenpää Jouko             1996-2001,2006-
Ketomäki Rauno 2009
Komulainen Harri 1994 Taitomerkki
Näpänkangas Matti 1986                  
Ruuttunen Tuomo 2008
Salmi Ilmari 2015
Seppänen Toivo 2007 Perusmerkki

II  TENORI
Kilpeläinen Matti 1968 Perusmerkki
Kilpeläinen Pentti 2011
Liimatta Martti 1982 Perusmerkki 
Moilanen Seppo 1986 Perusmerkki 
Nurkkala Kauko 1991 Mestarimerkki 
Nyyssönen Kari 2015
Sandelin Björn 1991 Taitomerkki
Tolonen Eino 1999
Tolonen Seppo 2012  
Valtanen Vesa 2003 Perusmerkki

Kajaanin Mieslaulajat ry 

Hallitus ja toimihenkilöt 
toimintakautena 2016-2017

Apuisäntä Matti Näpänkangas
Kotisivuvastaava Kari Häyhä
Julkisivuvastaava Pekka Lanamäki

Äänten valvojat stemmoittain:
 I Tenori  Matti Näpänkangas
II Tenori  Björn Sandelin
I Basso Aimo Syrjälä
II Basso Esa Anttonen

Toiminnantarkastaja ja varamies
Antti Repo ja varalle Matti Kilpeläinen 
 
Nuottipukin toimittaja: Pekka Lanamäki

Kajaanin mieslaulajat ry:n 
aktiivijäsenet laulukautena 
2016-2017

Laulaja Liittymä- MKL:n
 vuosi suoritus-
  merkit

I  BASSO 
Einiö Taisto 1975 Perusmerkki
Haataja Jouko 2015
Härmä Tuomas 1986
Lanamäki Pekka 1971 Taitomerkki
Repo Antti 1980
Seppälä Seppo 2005 Perusmerkki
Syrjälä Aimo 1976 Perusmerkki

II  BASSO
Anttonen Esa 1992 Taitomerkki
Bazia Pjotr 2012
Haataja Pentti 1996-1999,2015-
Hälinen Tauno 1975 Perusmerkki
Häyhä Kari 1986-1988, 
 2004- Perusmerkki
Laari Alpo 1965 Taitomerkki
Latvakangas Osmo 1984
Tenhunen Aarno 1991 Taitomerkki
Tuhkanen Seppo 2007
Vasala Mikko 2000 Perusmerkki

Yhteensä 34 laulajaa
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Katso lisää 

www.ktaoy.fi

DRÄGER 3000 ALKOTESTERI

JOULU-
KAMPANJA

SUOMEN
EDULLISIN?345 e

viranomaismalli, 
myyntipäivänä kalibroituna

KAJAANIN TILA-AUTOT OY
HHHHH

KAJAANI
Prisma
p. (08) 612 1390
Kauppapaikka 11
(Arolaa vastapäätä)
p. (08) 625 444

parturi kampaamo kauneushoitola

ladies

ma-pe 9-18
la 9-16

(08) 639 922

Koulutettu SP-asiantuntijaliike Luotettava Kauneus - Sertifi oitu yritys

Mona Gents parturi palvelee
myös ilman ajanvarausta.

Tervetuloa!

parturi kampaamo kauneushoitola

ladies

ma-pe 9-18
la 9-16

(08) 639 922

Koulutettu SP-asiantuntijaliike Luotettava Kauneus - Sertifi oitu yritys

Mona Gents parturi palvelee
myös ilman ajanvarausta.

Tervetuloa!

parturi kampaamo kauneushoitola

ladies

ma-pe 9-18
la 9-16

(08) 639 922

Koulutettu SP-asiantuntijaliike Luotettava Kauneus - Sertifi oitu yritys

Mona Gents parturi palvelee
myös ilman ajanvarausta.

Tervetuloa!

Prisma, Kajaani, p. 08-639 922
Kauppakatu 17 (Sokoksen talo) p. 08-639 920

 

 

 

Arvola-koti tarjoaa 
eläkeläisille kodinomaisia 
palveluja asumiseen ja hoitoon.
Soita puh. (08) 618 0018
                 050 413 5650

 

REISSUMIES

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

TAHTI
taloushallintoon

WWW.DATALA.FI

Tilintarkastus 
Tauno Kautto Oy

VARAOSAT JA 

LISÄVARUSTEET 

LAAJOISTA 

VALIKOIMISTAMME

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

Avoinna 
ark. 10-17.30 

la 10-15

Aika rientää kohti joulua, mikä 
merkitsee Kajaanin lukion mu-
siikinopiskelijoille pian saapuvaa 
perinteistä joulukonserttia. Muka-
na konsertissa nähdään Kajaanin 
lukion kuoro ja orkesteri, joiden 
esittäminä kuullaan perinteisiä 
joululauluja ja lisäksi hieman uutta 
ja menevämpääkin. Luvassa on siis 
sovituksia moneen makuun.

Kajaanin lukion kuoroa johtaa 
Hannu Backman ja orkesteria Ari 
Tamminen. Kuorossa laulaa tällä 
hetkellä 20 sopraanoa, 14 alttoa, 5 
tenoria ja 9 bassoa, joten ääntä ja 
tunnelmaa riittää.

Kuorolaulun lisäksi joululaulu-
jen joukosta löytyy myös muutama 
soolo-osuus, joita kuoro ja orkeste-
ri säestävät. 

Yksi orkesterikappaleiden soo-
lo-osuuksista kuullaan kuorolai-
sen Essi Eskelisen tulkitsemana. 
(When Christmas Comes to town 
by Polar Express). Ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelija kertoo pitä-
neensä musiikkilinjan opinnoista.

- Odotukset ovat ylittyneet. 
Meillä on hyvä porukka ja opetus 
on ollut mukavaa.

Eskelinen kertoo tulevan soolon 
olevan ensimmäinen kerta esiinty-
mässä koulun konsertissa.

- Jännittää, mutta olen iloinen 
siitä, että heti lukion alussa saa 
mahdollisuuden soololauluun. 
Lempijoululauluksi ohjelmistosta 
hän nimeää orkesterin ja kuoron 
yhteisesti esitettävän Tulkoon jou-
lun.

- Kyllä joulumieltäkin on jo löy-
tynyt. 

Marraskuun iltojen pimetessä 
myös lukiolaiset alkavat rauhoit-
tua joulun aikaan keräämään jou-
lumieltä ja voimia kevättä varten. 
Joulukonsertin koittaessa joulu on 

Musiikkilinjalaiset 
valmistautuvat 
joulukonserttiin

jo aivan ovella.
Joulun jälkeen lukiolaiset alka-

vat valmistautua valtakunnallisille 
musiikkilukiopäiville, joita viete-
tään tänä vuonna Kajaanissa. Mu-
siikkilukiopäivät keräävät yhteen 
noin 400 musiikin opiskelijaa ym-
päri Suomea musisoimaan yhdessä, 
opiskelemaan uutta ja tutustumaan 
toisiinsa. Teemana tapahtumas-
sa on Suomen itsenäistymisestä 
kuluneet 100 vuotta. Kunkin lu-
kion opiskelijat tutustuvat paik-
kakunnallaan itsenäisen Suomen 
kulttuurin monimuotoisuuteen ja 
valmistavat teeman mukaisen oh-
jelmiston esitettäväksi yhteiskon-
serteissa. 

Meillä musiikkilukiolaisilla siis 
riittää erilaista harjoiteltavaa, ta-
pahtumaa ja konserttia ympäri 
vuoden. Tule nauttimaan joulun 
tunnelmasta ja kuuntelemaan 
perinteisiä joululauluja Kajaanin 
lukion saliin 16.12 klo 18.00 ja 
merkitse kalenteriisi myös kevään 
valtakunnallisten musiikkilukio-
päivien yhteiskonsertit 24.4. ja 
25.4. klo 19.00 Kaukametsän sa-
lissa.

Rauhaa ja joulumieltä kaikille!

Iina Immonen ja 
Riina Raatikainen

Kajaanin lukion 
abirentut musiikkilinjalta

LAULUSARJA KAINUULLE
säv. Risto Vähäsarja
n. 100 laulajan juhlakuoro, johtaa Harri Komulainen
Hiukan Helinät ja Lapsikuoro, johtaa Satu Aho 
Solistit: Jaakko Hietikko, Martti Niskanen, Eija-Riitta Airo, 
Katri Kantola, Juha Vähäsarja, Sisko Haataja, Anita Ortju
Soitinyhtye

SUOMI 100 – JUHLAVUODEN 
KAINUUN AVAJAISKONSERTTI 
Sotkamon kirkossa la 31.12 klo 19. 
Juhlakahvitus (maksuton) klo 17.30 alkaen seurakuntatalossa.

Juonto: Seppo Kämäräinen
Tervehdykset: maakuntajohtaja Pentti Malinen 
ja kirkkoherra Erkki Marin
Tilaisuus päättyy juhlakuoron esittämään 
FINLANDIA - HYMNIIN ja yhteisesti 
laulettuun NÄLKÄMAAN LAULUUN

VAPAA PÄÄSY, kolehti   
TERVETULOA!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotainvalidien tunnus: 
CMYK 0 100 100 0 

 
Sotaveteraanien tunnus: 

 
 

Rintamaveteraanien tunnus: 
Värillinen TIF: 

CMYK,300dpi, 1.6Mb 
Sävy: Pantone PMS 286 

Sotiemme Veteraanit kiittävät 
Kajaanin Mieslaulajia 

pitkäaikaisesta yhteistyöstä 
 

           

Välikatu 11, 87100 Kajaani
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Sotkamoon, kuten moneen 
muuhunkin Pohjois-Suomen kun-
taan, tiernapoikaperinne tuli Ou-
lun seudulta 1940-luvulla.

Edesmennyt, sotkamolaisten 
hyvin tuntema seppä, kuoromies, 
voimistelija, pesäpalloilija, torvi-
soittaja ja tiernapoika Yrjö Huusko 
kertoi haastatellessani häntä vuon-
na 2004, Oulusta tulleen raken-
nusmestari Arajärven opettaneen 
esityksen ensimmäiselle sotkamo-
laisryhmälle sotien aikana.

Ensimmäisiä tiernapoikia Sotka-
mossa olivat: Leander Sirviö (He-
rodes), Erkki Huusko (Murjaanien 
kuningas), Aimo Hyvönen (Knih-
ti) ja Pentti Korhonen (Mänkki).

Ryhmä kulki joulun aikaan ta-
losta taloon, välillä kutsuttunakin.

Seppä Erkin lopetettua ryhmän-
sä kanssa laulamisen opetti hän 
laulunäytelmän nuoremmalle vel-
jelleen Yrjölle, joka oli Herodes, 
Eino Heikkiselle (Murjaani), Mart-
ti J Korhoselle (Knihti) ja Matti 
Möttöselle (Mänkki). Mänkkinä 
oli myös välillä Raimo Lassila.

Tällä ryhmällä oli oikeat miekat 
ja vähän näyttävämmät ”rensselit”. 
Yrjö muistelee silloisen nimismies 
Heikki Sorjolan ja Matti Möttösen 
isän lainanneen miekat käyttöön.

Taloissahan mekin käytiin laula-
massa ja pikkujouluissa sekä joissa-
kin pyydetyissä tilaisuuksissa, Yrjö 
muistelee.

Yrjö opetti näytelmän sisaruksil-
leen Marketalle, Bertalle, Inkerille 
ja Aarolle, jotka esiintyivät muu-
tamia vuosia. Marketta muistelee, 

että perheissä mekin käytiin ja kut-
sutuissa tilaisuuksissa.

Huuskon Aaro opetti sitten 
1950-luvun puolivälin tienoilla 
tiernapoikanäytelmän Salmelan 
koulun ryhmälle, jossa lauloivat 
Aaro (Herodes), Pekka Lanamä-
ki (Knihti), Matti Alaleppilampi 
(Murjaani) ja Antero Korhonen 
(Mänkki).

Taloissa ei enää käyty laulamas-
sa, vaan pikkujouluissa ja koulu-
jen joulujuhlissa. Voisi sanoa, että 
näihin vuosiin saakka tiernapoika-
näytelmä eli ja voi hyvin Huuskon 
sisarusten ansiosta.

Sotkamon Yhteiskoulun tierna-
poikaryhmä 1950-luvun lopulla 
ja vuosikymmenen taitteessa jatkoi 
perinnettä ryhmällä Pekka Lana-
mäki (Herodes), Taisto Lesonen 
(Knihti), Unto Väisänen (Murjaa-
ni) ja Erkki Mikkonen (Mänkki).

Vakioesiintymispaikkoja olivat 
koulun joulujuhlat, autoilijoiden 
pikkujoulu Hiukanhovilla ja mui-
den eri yhdistysten pikkujoulut, 
joista oli saatu vihiä, tai sitten ti-
laisuudet, joihin oli erityisesti kut-
suttu.

Maskeeraukset tehtiin itse. 
Murjaani rasvasi puhdistetulla 
vaseliinilla naamansa ja Knihti ja 
Herodes tarvittavista kohti, jonka 
jälkeen kynttilän liekillä poltet-
tu ja välillä vaseliinissa kastettu 
korkki antoi todella mustan värin.
Tähti oli vanerista, suuri ja omate-
koinen. Mänkillä oli tähden takana 
kynttilänjalan suojassa näytelmän 
”lunttilappu”, jota tosin tarvittiin 

harvoin, sillä näytelmä oli vuosien 
varrella opittu hyvin. Valkoiset pai-
dat oli yleensä isäukoilta lainattu, 
monesti mustat saappaatkin.Kruu-
nut, vyöt ja miekat oli tehty itse.

Hyvin nopeasti 1960-luvulla 
näytelmää esitettiin joulujuhlissa 
melkeinpä jokaisella koululla Sot-
kamossa. Siitä saakka perinne on 
säilynyt ja jatkunut opettajien ja 
koulujen ansiosta.

Vähitellen, varsinkin kaupun-
geissa ja suuremmissa taajamissa 
ryhmät siirtyivät esiintymään ra-
vintoloihin, ostoskeskuksiin ja to-
ritapahtumiin. Ja kuten tunnettua 
Oulun tiernakaupungissa on vuo-
sittaiset tiernapoikakilpailut.

Mistä tiernapoikanäytelmä  
on peräisin?

Tiernapojista löytyy eri lähteis-
tä monenlaista tietoa. Keskiajalla 
(1100–1460) Euroopassa esitettiin 
joulun ja loppiaisen aikaan laulu-
näytelmää itämaantietäjistä, jotka 

tulivat kumartamaan Jeesus-lasta.
Tähtipoikaperinteen juuret ovat 
keskiajan mysteerinäytelmissä, joi-
ta Raamatun kertomuksiin ja le-
gendoihin pohjautuvia näytelmiä 
esitettiin kirkoissa osana liturgiaa.

On myös ilmeistä, että Tierna-
pojat-esitys on sukua espanjalai-
selle traditiolle ”Posada ja Reyes 
Magos”.

Myöhemmin esitykset siirtyivät 
kirkon ulkopuolelle ja aiheet alkoi-
vat vapautua kirkon rajoituksista.
Kansanomaiset piirteet vahvistui-
vat ja latina vaihtui kansankieleksi.

Näytelmä kehittyi 1600-luvulla 
pohjoismaissa koululaisten ja tei-
nien yksinoikeudeksi. He keräsivät 
laulukiertueilla rahaa ja ruokaa 
hengenpitimiksi ja kynttilöitä va-
lonlähteiksi.

Suomen tiernapoikaperinne ja 
-tapa on nykymuodossa peräisin 
vasta 1800-luvun alkupuolelta. 
Tapa lähti liikkeelle Pohjanlahden 
rannikkokaupungeista Ruotsista 
virikkeitä saaneena. Aluksi näytel-
mää esitettiinkin vain ruotsin kie-

lellä (Stjärngossar). Suomen van-
hin nimeltä tunnettu tähtipoika 
oli J.L. Runeberg, joka lauloi kou-
luaikanaan Pietarsaaressa v. 1810.

Hyvin pian näytelmää alettiin 
esittämään myös suomeksi. Voi-
makkaimmin tiernapoikaperinne 
on säilynyt nykypäiviin saakka 
katkeamatta Oulussa. Lounais-
Suomessa näytelmää esitetään 
hieman toisin ja toisella murteella 
Tähtipoikien nimellä.

Pohjois-Suomessa kertomus esi-
tetään vanhalla Oulun murteella, 
joka itsestään lisää talonpoikais-
tunnelmaa näytelmälle. Musiikki 
kertautuu ja on yhdessä äänilajissa.
Sillä on itämainen tuntu, joka so-
pii näytelmään hyvin. Jotkut laulut 
ovat monirytmisiä esim. Aleksante-
ri suuriruhtinas Suomenmaan, hän 
pois otti orjuuden..., ilmeisesti sik-
si, että kertomustyyliset tekstit saa-
vat pysyä alkuperäisinä. Laulutyyli 
on yksinkertainen, vaikka siinä 
tuntuu olevan oopperaan kuuluvia 
piirteitä so. yksinlaulut Herodes, 
Murjaanien kuningas ja Knihti.

Jossakin on näytelmää esitetty 
moniäänisenä ja säestettynä, mutta 
perinteen mukaan näytelmän tulee 
pysyä yksinkertaisena ja sellaisena, 
ettei se ole liian ”sliipattu”.

Kauan eläköön tiernapoikape-
rinne kristillisine ja pakanallisine 
piirteineen.

Hyvää joulua 
itse kullekin säädylle!

rpl

Sotkamon tiernapoikaperinne 
miehen iässä

Sotkamon Yhteiskoulun tiernapojat 1950-luvun lopulla. Vas. Murjaanien 
kuningas Unto Lesonen, Mänkki Erkki Mikkonen, Herodes Pekka Lana-
mäki ja Knihti Taisto Lesonen. Ryhmällä ei ole aivan ohjeiden mukainen 
varustus.Murjaanen kuninkaalla ja Herodeksella pitäisi olla jihängit (olka-
vyöt) molempien olkapäiden yli ristissä ja Knihdillä  oikean olan yli. Mutta 
eipä nuo puutteet laulamisen iloa vähentäneet, eikä kukaan koskaan asiasta 
huomauttanut.

Seppä Yrjö Huusko sisaruksineen 
aloitti ja opetti muille sotkamolais-
nuorille tiernapoikanäytelmän jota 
uudet sukupolvet edelleen esittävät 
joulun aikaan.

Kajaanin Mieslaulajat ovat vaalineet tiernapoikaperinnettä. Kuoron vuo-
sijuhlassa 5.1.2012 esiintyivät tiernapoikina vas. Vesa Valtanen tähtipoika, 
Toivo Seppänen murjaani, Harri Komulainen Herodes ja Tuomo Ruuttunen 
knihti.

Kainuun Tilausliikenne 
P.Jääskeläinen Ky
Puh. 044 569 8217, 
Puh. 0500 212 465
Puh. 044 087 9411

pertti.jaaskelainen@kajaani.net
www.kainuuntilausliikenne.fi
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Vuoden varrelta

16.6.2016 kokelaiden ylentäminen vänrikeiksi. Ortodoksien 
sotilasvalatilaisuuksien lisäksi Mieslaulajat olivat ensimmäistä 
kertaa laulamassa Finlandiaa kokelaiden ylentämistilaisuudessa.

Körttivirsiä Temppeliaukion kirkossa oli ehkä 
mieleenpainuvimpia tilaisuuksia viime vuosilta, 
johtaa Harri Komulainen 25.4.2010.

Laulukierros on vuosien varrella vaihdellut. Käyntikohteita ovat 
olleet Toppilan vanhainkoti, Marian kartano, Hoitokoti Onni.

Raatihuoneen joulurauhan julistuksen jälkeen on käyty Arvola 
kodissa ja päätetty kierros Invalidien palvelukotiin.

Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon mieskuorot pitivät konsertin 
viihtyisässä Pyhän Laurin kappelissa. Ylläs 10.–11.9.2016.

Oli juhlavaa katsoa ja laulaa uusille vänrikeille.

Kaatuneiden muistopäivän seppeleenlasku ja samoin 13.3.Tal-
visodan päättymisen vuosipäivän seppeleenlaskut ovat kuuluneet 
kuoron tapahtumiin.

28.2.2016 Suomusalmen Ämmänsaaressa, Alvarin salissa oli 
vastaanottavainen ja tyytyväinen kuulijakunta.

Linnanvirta tapahtuma 20.8. alkoi sateisessa säässä.

Tunturi vetäytyi tihkusadepilveen, kun kuorot kokoontuivat esit-
tämään ohjelmiaan. Ylläs 10.–11.9.2016.

Jo kymmeniä vuosia jatkunut jouluaaton laulutervehdyskierros 
eri hoitolaitoksissa alkaa Kainuun keskussairaalasta.
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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

Uudenvuodenaattoiltana Sotka-
mossa esitetään säveltämäni Lau-
lusarja Kainuulle 100-vuotiaassa 
itsenäisessä Suomessa. Sen tiimoil-
la yhteistyö kainuulaisten laulajien 
kesken jatkuu antoisana. Konsert-
tia varten koottiin n. 100 laulajan 
juhlakuoro, johon tuli mukaan 
edustava joukko myös Kajaanin 
Mieslaulajia. Juhlakuoron luotet-
tavana kipparina toimii, niin ikään 
Mieslaulajista tuttu, Harri Komu-
lainen.

Laulusarjaan valikoitui kainuu-
laisten tai Kainuusta kirjoitta-
neiden runoilijoiden tekstejä Isa 
Aspista, Eino Leinosta ja Ilmari 
Kiannosta Vexi Salmeen, Niilo 
Rauhalaan ja Raija Oraseen. Puh-
taasti kainuulaislähtöisiä kirjoit-
tajia on 11. Enemmänkin olisin 
halunnut mukaan, mutta jo nyt 
pitkähkö kokonaisuus olisi paisu-
nut silloin liikaa.

Teoksessa on vahvasti esillä Kai-
nuun karu ja kaunis luonto eri 
vuodenaikoineen, lauletaan jou-
lusta syksyyn. Oulujärven lumo ja 
sen reittien merkitys maakunnalle 
kautta historian kulun tervavenei-
neen, tukinuittoineen ja kala – ja 
kirkkomatkoineen piirtyy monessa 
laulussa vaikuttavalla tavalla esiin. 
Kainuulainen ihminen kuvastuu 
laulusarjassa herkäksi, mutta myös 
sitkeäksi ja innovatiiviseksi unoh-
tamatta hänen aatteellisia, henki-
siä ja hengellisiä pohjavirtojaan. Ja 

urheilevaa Kainuuta illassa edustaa 
Pesäpallo – laulu.

Suomen autonomian alkuaikoja 
muistellaan Aleksanteri 1:n ja hä-
nen keisarinnansa esiintymisten 
kautta ja Kainuun kuningas, Urho 
Kekkonen käy Vexi Salmen kirjoit-
tamana nostamassa maljan kainuu-
laisten ystäviensä, Ilmari Kiannon 
ja Ryysyrannan Joosepin, kanssa. 
Tätä Laulusarjaa varten Salmi teki 
uuden sanoituksen Kainuun sävel. 
Mm. sen ja Raija Orasen kainuu-
laisten 70-luvun alun nuorten tun-
toja kuvaava Kainuulainen laulu 
saavat säveltämänäni kantaesityk-
set uudenvuodenaattona. Kirjaili-
ja Seppo Kämäräinen taustoittaa 
useita illan lauluja.

Konsertin esiintyjien ikähaita-
ri kulkee 6:n ja 80:n ikävuoden 
välillä. Juhlakuoron lisäksi mu-
kana ovat Satu Ahon johtamat 
Hiukan Helinä ja Lapsikuoro. 
Solisteina laulavat: oopperalaula-
ja, basso Jaakko Hietikko, tenori 
Martti Niskanen, sopraano Eija-
Riitta Airo, mezzosopraano Katri 
Kantola, baritoni Juha Vähäsarja, 
mezzosopraano Sisko Haataja ja 
sopraano Anita Ortju. Säestävässä 
yhtyeessä soittavat viulua Minna 
Tuhkala, selloa Mikko-Pekka Salo, 
tenorisaksofonia Hannu Sovelius 
ja pianoa ja urkuja allekirjoittanut.

Laulusarjan jälkeen yhdistetty 
juhlakuoro laulaa vielä U. Kai-
laan ja T. Kuusiston Suomalaisen 

Suomi 100-juhla-
vuoden avauskonsertti 
Sotkamossa

rukouksen ja V.A. Koskenniemen 
ja Sibeliuksen Finlandian. Tilai-
suus päättyy esiintyjien ja yleisön 
yhteisesti laulamaan Nälkämaan 
lauluun.

Laulujen kainuulaiset runoilijat: 
Isa Asp, Eino Leino, Ilmari Kianto, 
Raija Oranen, Ritva Hakkarainen, 
Jorma Sutinen, Petri Hakkarainen, 
Maija Laakso, Vilho Vähäsarja, 
Risto Kormilainen, Riitta Kormi-
lainen. Kainuusta kirjoittaneet: 
Vexi Salmi, Niilo Rauhala. Muut: 
Väinö Havas, Uuno Kailas ja V.A. 
Koskenniemi.

Tämän pyydetyn konsertti-
esittelyn myötä kiitän Kajaanin 
Mieslaulajia taas erinomaisesta 
yhteistyöstä kuluneena vuotena ja 
toivotan teille ja koko laulavalle 
Kainuulle Hyvää ja Siunattua Jou-
lua ja Riemullista Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlavuotta!

Risto Vähäsarja 

Laulusarja Kainuulle 100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa harjoituksissa Martti Niskanen sooloili ja Harri Komu-
lainen johti.

Elementtitie 1, 87500 Kajaani
Puh. 0500-687 145

telekopio 08-613 4230

LATTIAN PINNOITUKSET

- HIERTOMASSAT
- ITSESILIÄVÄT MASSAT
- OHUTPINNOITTEET

HUOPAKATOT

- SANEERAUKSET
- UUDISKATOT
- KORJAUKSET
- VEDENERISTYSTYÖTwww.validia.fi/asuminen  

Lohenpyrstö 2 • 87700 Kajaani • Puh. 613 0350, 044 288 5870

Anne Alasalmi
parturi-kampaaja, maskeeraaja

ammatinopettaja

Nina Koskelo
parturi-kampaaja

lähihoitaja

Koko perheen
lääkärikeskus
Kaikkea sattuu ja tapahtuu,
meillä asiat korjaantuu!

Haataja Eero
Harju Martti
Karppinen Jaakko   
Keltanen Rauno
Komulainen Harri
Kosola Oskari
Kukko Pauli
Laari Alpo
Leppänen Heikki
Pitkälä Reijo
Tuononen Pertti
Väisänen Teuvo

Kajaanin 
mieslaulajat ry:n  
kunniajäsenet 

2016-2017
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Yrjö Hurskaisen siunaustilaisuus Vuolijoen kivikirkossa.

Paavo Blomqvistin siunaustilaisuus Valon kappelissa.

Paavo Blomqvist
18.8.1931–11.2.2016                    

Yrjö Hurskainen
7.9.1945–16.8.2016 
                                                                                        
Kuluvan vuoden aikana on 

kaksi Kajaanin Mieslaulajien pit-
käaikaista laulajaa siirtynyt ajasta 
ikuisuuteen.

Paavo Blomqvist oli syntynyt 
18.8.1931 Kajaanisa, missä hän 
kuoli 11.2.2016. Paavo Blom-
qvist liittyi Mieslaulajiin vuonna 
1955 ja lauloi samoin 1. bassoa. 
Hän on sanonut, että kuoro-
aika on antanut hänelle monia 
rakkaita kokemuksia ja hyviä 
ystäviä. Esiintymiset monen-
laisissa juhlissa ja tilaisuuksissa, 
kuten jouluaaton laulukierrok-
set sairaaloissa ja hoitokodeissa 
ovat olleet puhuttelevia. Erittäin 
mieluisina muistoina hän on 
maininnut kuoron ulkomaan 
matkat Saksaan, Ruotsiin, Flo-
ridaan, Kanadaan ja Australiaan. 
Hän lauloi myös usean vuoden 
ajan kuorolaisten muodostamas-
sa Bellman –kvartetissa, joka 
esiintyi lukuisissa tilaisuuksissa 
aina häistä hautajaisiin. Hän 
toimi vuosikymmenien ajan 
1.basson äänenharjoittajana 
sekä  1970-luvulla useita vuosia 
kuoron hallituksen puheenjoh-
tajana. Hän oli kuoron kunnia-
jäsen ja hänelle on myönnetty 
kuoron ansiomerkki ja kunnia-
merkki sekä Mieskuoroliiton 
perusmerkki, ansiomerkki, kun-
niamerkki ja 55- vuotisruusuke. 
Hän joutui terveydellisistä syistä 

jättämään  kuoron vuonna 2013. 
Hän oli laulanut Mieslaulajissa lä-
hes 60 vuotta eli pitempään kuin 
kukaan muu tähän mennessä.

Vuolijoella 7.9.1945 syntynyt 
Yrjö Hurskainen kuoli 16.8.2016 
Kajaanissa. Yrjö Hurskainen liittyi 
Mieslaulajiin vuonna 1987 ja oli 
mukana kuoron toiminnassa kuo-
lemaansa saakka. Hän lauloi kuo-
rossa 1. bassoa ja oli hyvin aktiivi-

In memoriam

Kajaanin keskuskoululla on jo 
yli viiden vuosikymmenen aikaiset 
perinteet musiikkiluokkatoimin-
nasta. Musiikkiluokat käsittävät 
vuosiluokat 3-9. Musiikkiluokalle 
valinta tapahtuu monipuolisesti 
musikaalisuutta testaavien pääsy-
kokeiden kautta. Kutsu musiikki-
luokan pääsykokeisiin lähtee vuo-
sittain kaikille Kajaanin perusope-
tuksen 2. luokkalaisille. Musiikki-
luokkia keskuskoulussa luotsaavat 
Paula Hänninen, Pekka Rytkönen, 
Miia Kemppainen, Suvi Huus-
ko sekä Minna Tikkanen. Lisäksi 
musiikkiluokat tekevät vahvasti 
yhteistyötä Kaukametsän musiik-
kiopiston kanssa, esimerkiksi or-
kesteritoiminnan kautta. 

Musiikkiluokkatoiminta mah-
dollistaa musiikkiluokan oppilaalle 
normaalin koulutyön ohessa hyvin 
monenlaisia, upeita mahdolli-
suuksia ja ainutlaatuisia elämyksiä. 
Musiikkiluokat pitävät vuosittain 
konsertteja, joissa musiikkiluok-
kalaisten muodostamat kuoro sekä 
orkesteri esiintyvät. Kattavimmil-
laan kuoro käsittää kaikki, noin 
160 musiikkiluokan kuorolaista. 
Konserttien ohella musiikkiluok-
kalaiset ovat esittäneet mm. mu-
siikkinäytelmiä ja musikaaleja. 
Lisäksi musiikkiluokkalaiset osal-
listuvat ahkerasti erilaisiin tapah-
tumiin, ovat mukana avustamassa 
kirkonmenoja sekä osallistuvat 
mahdollisuuksien mukaan myös 
valtakunnallisiin kuorotapahtu-
miin. Ovatpa musiikkiluokkalaiset 
esiintyneet itse tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistölle kuin yh-
dessä Saara Aallonkin kanssa. 

Keskuskoulun musiikkiluokka-
toiminta palkittiin vuonna 2015 
Elias Lönnrot –seuran kulttuu-
ripalkinnolla. Tämä osoituksena 
musiikkiluokkien kulttuurillisesta 
vaikutuksesta Kajaanin kaupun-
gille. Tunnustuksessa mainittiin 
kulttuurillisen merkityksen lisäksi 
tärkeä huomio siitä, kuinka mu-
siikkiluokilla opiskelu on kasvat-
tanut lapsista musiikin harrastajia, 
kuluttajia ja musiikissa pitkälle 
edenneitä ammattilaisia. Näistä, 
musiikkiluokan kasvattamista am-
mattilaisista, mainittakoon esimer-

kiksi Kalle Torniainen sekä Antti 
Matikainen. Musiikkiluokkatoi-
minta tukee myös lapsen ryhmässä 
toimimisen taitoja ja antaa mah-
dollisuuden ilmaista omaa itseään. 
Monet elämykset, esiintymiset ja 
konsertit rikastuttavat myös koko 
musiikkiluokkalaisen perhettä.

Kajaanin keskuskoulun musiik-
kiluokkien toiminnassa on vahvasti 
mukana musiikkiluokkien kanna-
tusyhdistys Väinämöisen laulu ja 
soitto ry.  Yhdistyksen johtokun-
ta koostuu musiikkiluokkalaisten 
vanhemmista. Johtokunnan pu-
heenjohtajana toimii tällä hetkellä 
Heini Reinikoski. Väinämöisen 
laulu ja soitto ry:llä on menossa 
34. toimintavuosi. Yhdistyksen 
toiminnan tarkoituksena on kes-
kuskoulun musiikkiluokkien mu-
siikkitoiminnan edistäminen sekä 
tukeminen soitin-, konsertti-, ma-
teriaali- sekä leirikouluavustuksin. 
Yhdistys järjestää musiikkiluokki-
en joulu- ja kevätkonsertit yhdessä 
Keskuskoulun musiikinopettajien 
kanssa. Väinämöisen laulu ja soitto 
ry:n toimintaan kuuluu myös mu-
siikkiluokkien musiikkikulttuuri 
tietämyksen edistäminen. Yhdistys 
pyrkii mahdollisuuksien mukaan 
järjestämään musiikkiluokkalai-
sille opintomatkoja sekä opintoti-
laisuuksia.  Väinämöisen laulu ja 
soitto ry mahdollistaa myös mu-
siikkiluokkalaisten tutustumista 
musiikkikulttuuriin sekä muihin 
alueen musiikkitapahtumiin.  

Pian on aika uusien oppilaiden 
hakea mukaan mukavaan ja elä-
mykselliseen musiikkiluokkatoi-
mintaan. Sitä ennen saamme kui-
tenkin rauhoittua joulun viettoon 
Kajaanin keskuskoulun musiikki-
luokkien joulukonsertin myötä. 
Konsertti pidetään tiistaina 20.12 
klo:18.00 Kajaanin keskuskoulun 
salissa. Lippuja on mahdollista 
ostaa ennakkoon Kajaani infosta. 
Olette kaikki sydämellisesti terve-
tulleita.

Kajaanin keskuskoulun 
musiikkiluokkien puolesta

Miia Kemppainen ja 
Paula Hänninen 

Kajaanin 
keskuskoulun 
musiikkiluokat

Kristus syntyy, kiittäkää!
Kajaanin ortodoksinen seurakunta

SUOMALAISTA  
HAMMASHOITOA

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

• Kristina Peltokallio
Hammaslääkäri

• Jussi Peltokallio
Suukirurgian erikoishammaslääkäri

• Kristiina Kurtelius
Hammaslääkäri

sesti mukana sekä kuoron harjoi-
tuksissa että esiintymisissä koko 
kuorossaoloaikansa. Hänelle on 
myönnetty kuoron 10-vuotis-
merkki sekä Mieskuoroliiton pe-
rusmerkki ja 25-vuotisruusuke.

Kajaanin Mieslaulajat saat-
telivat lauluveljensä viimeiselle 
matkalle Paavon Paltaniemen 
Valonkappelissa ja Yrjön Vuoli-
joen kivikirkossa.

Heikki Savolaisen 
muistomerkillä 
laulettaessa sade 
oli jo loppunut 
20.8.2016.
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Kvartettitoiminta
Kvartettitoiminta varsinaisten kuo-

roharjoitusten ja -tapahtumien lisäksi 
vaatii viitseliäisyyttä. Vuosien saatossa 
kvartettitoiminta on ollut välillä hy-
vinkin aktiivista.

Tällä hetkellä varsinaisten runsai-
den kuorotapahtumien vuoksi kvar-
tettitoiminta elää hiljaiseloa.

Kajava- kvartetin konsertti 23.9.2012 009 vas. Kauko 
Nurkkala, Harri Komulainen, Esa Anttonen ja Martti 
Harju.

Belmannit vuosijuhlassa Kainuun Prikaatin kerholla 
80-luvulla vas. Teuvo Väisänen, Urpo Saari, Pekka For-
del ja Paavo Blomqvist.

Kuoron vuosijuhla 5.1.2012 esiintymisvuorossa Bellmanin jälkeläiset.Vas. Björn Sandelin, Martti Liimatta, Vesa 
Valtanen, Toivo Seppänen, Kari Häyhä, Mikko Vasala, Pekka Lanamäki ja Seppo Seppälä.

Sadan vuoden soiton puuhamiehet nuottien kimpussa, vas. Harri Komulai-
nen, Ari Tamminen, Jarmo Kokkonen ja Veikko Kilpeläinen, jonka ajatuk-
sista tapahtuma lähti liikkeelle.

Sadan vuoden 
soitto - yhteyttä 
yli rajojen

Kuhmoon tultiin lokakuus-
sa 2000, kuudeksi kuukaudeksi, 
jotka ovat  venyneet 16 vuodeksi. 
Tulosyksynä Kajaanissa esitettiin 
Mozartin Requiem, jota piti lähteä 
kuulemaan, varsinkin kun kaksi 
solisteista oli entisiä koulukkaita-
ni. Konsertin päätteeksi ehdotin 
yhteistyötä tulevaisuudessa. ”Me 
pärjäämme kyllä omillamme”, oli 
kopea vastaus. Myöhemmin tuo 
yhteistyö toteutui kauniilla taval-
la, kun Kaukametsän ja Kuhmon 
kamarikuorot solisteineen esittivät 
Paltaniemen kirkossa Jaakko Män-
tyjärven upean teoksen Salvat.

Kainuulaisten mieskuorojen 
varsinainen yhteistyö oli alkanut 
yhdessä varuskuntasoittokunnan 
kanssa jo 90-luvun puolivälissä. 
2000-luvun kahdella ensi vuosi-
kymmenellä on toteutettu yhteen-
sä viisi merkittävää konserttisarjaa. 
Kahdesti konsertoitiin prikaatin 
soittokunnan kanssa komealla 
ohjelmistolla. Ikävää oli, että jäl-
kimmäinen sarja muutama vuosi 
sitten pidettiin samalla orkesterin 
”hautajaisten” merkeissä.

Ehkä komein kokemus oli Jean 
Sibeliuksen Kullervo-sinfonian 
esitykset upeiden solistien ja Sin-
fonietta Lentuan kanssa syksyllä 
2007. Kolme ikimuistoista kon-
serttia. Toinen merkittävä paalu-
paikka oli Luigi Cherubinin Re-
quiem mieskuorolle ja orkesterille. 
Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon 
mieslaulajat olivat enemmän kuin 
osiensa summa jokaisen laulajan 
paneutuessa esityksiin täydellä sy-
dämellä. Orkesteri loisteli omassa 
osassaan. Suomen Kulttuurira-
haston huomattava tuki varmisti 
täysipätöisen orkesterin saamisen 
vaativaan teokseen.

Edessä ovat uudet haasteet. Suo-
mi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. 
Näissä merkeissä ruvettiin jo viime 
vuonna suunnitteleman huomat-
tavaa konserttisarjaa suurella ko-

koonpanolla. Kuoroon saatiin li-
sävahvistusta kolmen kainuulaisen 
kuoron lisäksi Pohjois-Karjalasta, 
kun Nurmeksen Musiikkiyhdis-
tyksen mieskuoro ilmoitti olevan-
sa ”valmiina sotaan”. Suuri pu-
hallinorkesteri kootaan Kajaanin 
ja Kuhmon mainioista soittajista, 
joita odotetaan lavalle n. 40-50. 
Laulajien määrä on parhaimmil-
laan päälle kahdeksankymmenen. 
Lisäksi mukana on lapsikuoro kul-
takin paikkakunnalta. Ensimmäi-
nen konsertti pidetään maakun-
tajuhlan yhteydessä Kuhmo-talon 
Lentua-salissa 12.8.2017. Muut 
neljä konserttia ovat syyskuun 
kahden ensimmäisen viikonlopun 
aikana Kajaanissa, Sotkamossa, 
Suomussalmella ja Nurmeksessa.

Konserttien ohjelma on todel-
linen läpileikkaus ”Sadan vuoden 
soitosta” ulottuen 1900-luvun 
taitteen uhmakkaasta musiikista 
sodan jälkeisen kauden kautta ny-
kypäivään. Konsertin anti on kir-
java tarjoten musiikkia jokaiseen 
makuun. Kruununa ovat Lauri 
Sallisen uutuusteos lapsikuorolle, 
mieskuorolle ja puhallinorkesterille 
sekä konsertin päättävä Sibeliuksen 
Finlandia, joka kuullaan kokonai-
suudessaan.

Näin valtavan kokonaisuuden 
toteuttaminen on mahdotonta il-
man ulkopuolista tukea. Me tekijät 
olemme enemmän kuin kiitollisia 
Suomen Kulttuurirahaston Kai-
nuun Maakuntarahastolle, joka 
antoi projektiin merkittävän apu-
rahan ja nimesi sen samalla Suo-
men juhlavuoden maakunnallisek-
si ”kärkihankkeekseen”. Uskom-
me voivamme olla tunnustuksen 
arvoisia. Kuorojen ensimmäinen 
yhteisharjoitus Sotkamossa 26.11 
antoi tähän toivoon vankan poh-
jan. Tervetuloa nauttimaan ”Sadan 
vuoden soitosta”.

Jarmo Kokkonen

Olen aina ollut vankkumaton 
päiväunien kannattaja. Opin jo 
lapsena maalla siihen, että syön-
nin jälkeen ”oikaistiin selkää”. 
Se oli sitä, että ruokailun jälkeen 
asetuttiin penkille tai joskus jopa 
lattialle selälleen tai kyljelleen 
ruokalevolle 15-20 minuutiksi. 
Heinänteon aikoihin isä tapasi 
syönnin jälkeen mennä lattialle 
päiväunille. Hän asettui selälleen 
makaamaan, jalka toisen polven 
päällä ja vaipui uneen. Kun jalka 
lopulta putosi polven päältä, oli 
aika lähteä töihin ja päiväunet 
olivat ohi. Lapsuudessani päi-
väunien aikaan piti olla hiljaa. 
Omalla kohdallani hiljaisuuden 
vaatimusta ei ole, päin vastoin 
radio saa olla auki, se ei päivä-
uniani häiritse. 

Työelämässä ollessani tu-
lin ruokatunnilla kotiin syö-
mään aina kun se oli mahdollis-
ta. Olin usein valmis vaihtamaan 

Kokemuksia päiväunista
myös tarjotun ravintolalounaan 
kotona nautittaviin eilisien päivän 
tähteisiin. Väistelin lounaskutsuja 
vedoten olevani niin kiireinen, ett-
en ehtisi ravintolaan. Todellisuu-
dessa tulin kotiin syömään, jotta 
saisin nukkua päiväunet.

Nopean nukahtamisen taidon 
olen aina osannut. Armeijassa met-
sässä samoiltiin usein monta päivää 
huonoilla unilla. Minä kuitenkin 
jaksoin, kun ehdin puunjuurella 
istuessani kymmenen minuuttia 
nukahtaa sotilasosastojen pysäh-
tyessä tauolle. Heräsin, kun osasto 
kolisteli rensseleitään tauon pää-
tyttyä jatkaakseen matkaa. Kaverit 
ihmettelivät unenlahjojani. Kerran 
liioittelin heille kuinka nukahdan 
aina lomalta palatessani junassa 
kiskojen liitoksen välissä. Siihen 
aikaan ratakiskoissa oli vielä liitok-
set. Tässä nyt vastuu jää kuulijalle. 

Päiväunia ei tietenkään voi aina 
nukkua. On olemassa päiviä, jol-

loin siihen ei vain siunaudu min-
käänlaista tilaisuutta. Tuolloin 
pitää pärjätä ilman unia. Kupilli-
nen kahvia auttaa monesti. Van-
hemmalla iällä, kun säännöllinen 
työ ei vaadi päiväunien jälkeistä 
työhön paluuta, on vaarana uni-
en jatkuminen jopa tunnin pi-
tuisiksi. Silloin on mahdollista, 
että unesta tulee liian syvä, eikä 
heräämisen jälkeen olo olekaan 
niin vireä. Pahimmassa tapauk-
sessa liian pitkät päikkärit voivat 
aiheuttaa ongelmia yöuniin. 

Minä suosittelen niille, jotka 
eivät ole oppineet vielä oppi-
neet  sopivia päiväunia nukku-
maan, opettelemaan sen taidon. 
Siihen tulee hyvä mahdollisuus 
tulevan joulun ja uudenvuoden 
aikaan.

Tauno Hälinen
2. basso
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Kuorolaulujen sanoitukset ovat 
usein kirjallisuutemme suurmies-
ten tekstejä tai Kalevalan ja Kante-
lettaren runoja. Joukossa on myös 
paljon käännöksiä ja tuntematto-
maksi jääneiden tekijöiden sanoi-
tuksia.

Olen 40 vuoden mieslaulajaura-
ni aikana lukenut valtavan hyviä 
kuorolaisten omia sanoituksia. 
Nostan kirjoittajille hattua, sillä se 
laji ei ole aivan helppo. Monet ovat 
myös itse säveltäneet oman tekstin-
sä, mikä on vielä haasteellisempaa.

Konsertissa laulun tulkinta ja 
johtajan seuraaminen ovat par-
haimmillaan, kun kuoro osaa oh-
jelmistonsa ulkoa. Tekstin sisältö 
tulee ikään kuin läheisemmäksi ja 
ymmärrettävämmäksi silloin, kun 
sen joutuu ulkoa opettelemaan.

Itse en ole lauluja sanoittanut, 
vaikka olenkin kirjoittamista har-
rastanut. Julkaisin esikoiskirjani 
Uraputkessa vuonna 2012. Se ker-
too omasta elämästäni. Uusin tuo-
tokseni, Muurmannin legioonan 
parturi, julkaistiin marraskuun 
alussa. Se on juuri nyt myynnissä 
Suomalaisessa Kirjakaupassa. Kir-

Mistä laulun 
aiheet saan?

ja on historiallinen romaani, joka 
kertoo isoisäni selviytymistarinan 
englantilaisten johtamassa Muur-
mannin legioonassa 1918–1919. 
Halusin selvittää mitä siellä tapah-
tui ja mistä legioonassa oikeastaan 
oli kysymys.  

Nyt jään odottamaan seuraavaa 
uutta inspiraatiota. Ehkäpä saisin 
kirjoitettua seuraavaksi vaikka lau-
lunsanat.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä toi-
vottaen,

Tauno Hälinen 
2 basso

Juhlapalvelu 
Runokki

• Kukat ja lahjatavarat
• Pitopalvelu

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

OTANMÄEN 
APTEEKKI

Avoinna ma–pe 9–17
Puh. (08) 6886 160

Vuolijoen 
sivuapteekki
Avoinna ma–pe 9–16

Puh. (08) 6886 165

Hill Steel Oy
• koneistukset
• suunnittelu

Laturintie 3
88200 OTANMÄKI

Puh. 0400 191 073

MALMI-
SEPELI OY
metsolantie 24, 88200 otanmäki
puh. 0400 386 941

■ kalliomurskeet, hiekat, 
ruokamulta

■ maanrakennusurakointi
■ teiden kesä- ja 
 talvikunnossapito
■ kaivinkone- ja 
 muut konetyöt
■ maansiirtokuljetukset
 
www.malmisepeli.fi 

MAANSIIRTO 
P&H Oulujärvi Ay

■  Myydään multaa, 
 mursketta ja hiekkaa

■  Maansiirtotyöt ja 
 koneurakointi

Puh. 041 469 4878

Parturi-kampaamo

Seija 
Lämsä-Huusko

Kajaanintie 16
88270 Vuolijoki 

puh. 050 414 241

LVI-TYÖ
M. HAATAJA
Rajamiehentie 7 B 39
87400 Kajaani

Puh. 044 355 0109
mikkohaataja@luukku.com

Tahvintie 4, 88380 Mieslahti. Puh. 0400731305
www.kainuunopisto.fi 

Kauppakatu 40
87100 KAJAANI
Puh. (08) 628 870
Fax  (08) 627 101
ark. 10-15 • la 11-15

Attendo Marian Kartano ja Attendo Marian Kamari ovat 
Kajaanissa sijaitsevia hoivakoteja. Tarjoamme palveluasumista 
ja tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmi-
sille. Olemme oikea paikka silloin, kun arki ei enää suju omin 
voimin tai yksin asuminen tuntuu turvattomalta.

Hoivakotimme asukkaat, työntekijät ja toiminta siirtyvät ke-
väällä 2017 avautuvaan uuteen hoivakotiimme, osoitteeseen 
Erätie 22, Kajaani.

Lisätietoja: 
Hoivakodin johtaja Pirjo Huusko p. 050 540 2653

www.attendo.fi/hoivakotimariankartano
www.attendo.fi/hoivakotimariankamari

Attendo Marian Kartano ja  
Attendo Marian Kamari toivottavat

Hyvää joulua ja onnellista  
uutta vuotta 2017!

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

RAUTA KY

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

Tilitoimisto Kärnä Oy

Lönnrotinkatu 10, Kajaani • puh. 0207 796 9760

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.

www.porho.fi

Pörhön Autoliike Oy, Heinisuontie 10, 87250 Kajaani
PÖRHÖN AUTOLIIKE OY

020-alkuiseen numeroon soittaminen maksaa: Lankapuhelimista 0,0828/puhelu +0,017/min., matkapuhelinliittymistä 0,0828/puhelu+0,17/min.

www.peugeot .f i

Uusi Peugeot 508
5 vuoden takuu.

Peugeot 508 hinta alkaen 19.690 € + arvioitu autovero 5.298,93 €, 
kokonaishinta 24.988,93 € + toimitus kulut xxx €. Vapaa autoetu alk. 570 €/kk.
508-mallisto CO2-päästöt 114–169 g/km, keskikulutus 4,4–7,3 l/100 km. 
Kuvan auto erikoisvarustein. Takuu 5 vuotta /100 000 km.

UUSI PEUGEOT 508

Ensiesittelyssä lauantaina klo xx ja sunnuntaina klo xx. 

Juhani Seppänen  p. 020 762 4286 
Ismo Posio p. 020 762 4287 
Ari Holappa  p. 020 762 4285

NYT ON HUOLLON AIKA!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Kimmo Kasurinen

Pohjolankatu 25, Kajaani, p. (08) 6140 146
Sepänkuja 2, Sotkamo, p. (08) 6660 410
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Kajaanin Laatuperuna Oy
Pappilanniementie 209, 87850 Paltaniemi
Puh. 044 280 5101
kajaaninlaatuperuna@kajaani.net
www.laatuperuna.fi 

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

jouni.korhonen@tilipalvelukorhonen.fi 

Kuurnantie 7, 87200 KAJAANI
Puh. (08) 6133 257, fax (08) 6133 259, gsm 044 7133 257

jouni.korhonen@tilipalvelukorhonen.fi 

Marja Keränen
Hammaslääkäri

Kauppakatu 26 A 8 
87100 Kajaani
puh. (08) 628 243

marja.keranen@plusterveys.fi 

Puh. 0400 115 111
Syväojankatu 5, Kajaani. 
Ma–pe 8–17, la 10-14.
www.hartikainen.com

 Facebook  Instagram

Veturitie 1 (Prisma), puh. 08-879 0300
Ma-pe 8-20, la 9-17, su sulj.    www.veturiapteekki.fi

Tervetuloa asioimaan, olemme avanneet myös verkkoapteekin!

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

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

RUUVI- JA KIINNITYSALAN ERIKOISLIIKE
 Timperintie 17, 87400 Kajaani

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

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 
Autolasien ykkönen 

Yli 40 vuotta tuulilasin 

vaihtoja ja korjauksia.
Lasiliike Atjonen
Sepänkatu 5, Kajaani
Puh. 08-622 225
www.lasiatjonen.fi

Menninkäisentie 1, 87700 Kajaani

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

 

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

KEMPPAINEN OY

Keisarin Kievari
Otanmäki, puh. (08) 6886 046

• Automaatista 24 h

•

• Edullinen tankkauspaikka

• Hyvä ruokapaikka
• Elintarvikkeet
• Kokoustilat
• Oluet ja siiderit
• Grillipalvelut

• Pizzat suoraan uunista
• Alkon tilauspalvelu
• Matkahuoltoasiamies
• Kalastusluvan myynti

Antti Haataja   |  040 962 2057
info@vuokiito.fi

 www.vuokiito.fi

Välikatu 7, 87100 Kajaani • www.pekkaheikkinen.com

WWW.LEENANPUHDISTUSPALVELU.FI

Lääketieteen tohtori
Naistent. ja synn. erikoislääkäri

JOUKO 
JÄRVENPÄÄ

Vastaanotto: 
Gyneko Oy

Kasarmink. 24 RAK 22
Kajaani

Puh. 044 5591930
www.gyneko.fi 

Myytävänä
Hellas Tapiola PIANO

puh. 040 543 8928
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ECO 17 LUX
ÖLJYKATTILA

Vähemmän 
öljyä 
enemmän 
lämpöä

UUTUUS– 
MALLI 

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER-ILMALÄMPÖPUMPUT  

MSZ-FH MALLISARJA ENTISTÄKIN TEHOKKAAMPI 

MARKKINOIDEN HILJAISIN! 

ERINOMAINEN LÄMMITYSTEHO  

TULE TUTUSTUMAAN JA KUULEMAAN LISÄÄ! 

Tauno 
Hälisen 

uutuuskirja!
MUURMANNIN 

LEGIOONAN 
PARTURI

UUTUUS!
Huipputyylikäs 
ja älykäs
Oras 
Optima 2727F
KEITTIÖHANA

Forsa 
puolipyöreä
SUIHKUKULMA
• kirkas lasi
• hopea tai valkoinen profi ili

Useita kokoja

IDO Glow 
37360 Rimfree
WC-ISTUIN 
Wc-istuin, jossa ei ole 
huuhtelukaulusta.

NYT ON HELPPO 
PUHDISTAA!

470,-

400,-

Järkevä joululahja Hanakoilta!

Mitsubishi 
Electric Inverter
ILMALÄMPÖ-
PUMPUT
Tuottaa lämpöä ja 
viileyttä vedottomasti. Luotettava, 

Suomen 
suosituin 
omakotitalon 
poltin.

KOTIMAISET ÖLJY- JA
BIOÖLJYPOLTTIMET

PYYDÄ TARJOUS ASENNETTUNA!

549,-

UUTUUS!

Perinteinen Ido Glow 
Rimfree

Asiantuntevasti naisen terveyden hyväksi

Varaa aika kätevästi netistä:

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 palvelemme myös Kajaanissa.

Erikoislääkärimme: 
Kaisa Juntunen
Jouko Järvenpää
Marika Kabel
Eija Karjalainen

Kasarminkatu 24 RAK 22, 87100 Kajaani

Ritva Kerovuo
Mari Kuivalainen

Markku Ruuskanen
Kirsti Takkunen

Hannu Martikainen
Leo Mäkäräinen
Tytti Raudaskoski

Plastiikkakirurgi: 
Anna-Liisa Vesala-Salmela

www.facebook.com/teehuonetsaikka

OSOITE 
Kauppakatu 3  
(Kauppatorin kulmalla) 
87100 Kajaani  
       040 7758 835 

AUKIOLOAJAT 
Ma-Pe   09:00 - 17:00
La            10:00 - 16:00

www.facebook.com/teehuonetsaikka

OSOITE 
Kauppakatu 3  
(Kauppatorin kulmalla) 
87100 Kajaani  
       040 7758 835 

AUKIOLOAJAT 
Ma-Pe   09:00 - 17:00
La            10:00 - 16:00 www.facebook.com/teehuonetsaikka

OSOITE

Parhaat joululahjat 
teen ystäville
löydät meiltä

www.facebook.com/teehuonetsaikka

Parhaat joululahjat 

OSOITE 
Kauppakatu 3  
(Kauppatorin kulmalla) 
87100 Kajaani  
       040 7758 835 

AUKIOLOAJAT 
Ma-Pe   09:00 - 17:00
La            10:00 - 16:00


