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Sadan
vuoden soitto
-juhlakonserttikiertue
aloitettiin
Kuhmossa
Kainuun yhdistyneet mieskuorot
(Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon
mieslaulajat) sekä Nurmeksen Musiikkiyhdistyksen mieskuoro ja Kainuun puhallinorkesterit (Kajaanin
Puhallinorkesteri ja Kuhmon Puhallinorkesteri) ja Kontion koulun
lapsikuoro - johtaja Tuija Turunen,
solisti Pekka Mikkola, kapellimestarit Ari Tamminen, Arrigo Christian
Blom; säveltäjä Lauri Sallinen, Kontion koulun lapsikuoron opettajat.
Kuva: Klaus von Matt
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Kuoronjohtajalta

Puheenjohtajalta

Kun aika on...

T

ervehdys, Nuottipukin
lukijat, taas vuoden tauon
jälkeen! Kun katselin menneitä kirjoituksiani, jäi minulle
mieleen päällimmäiseksi kolme
asiaa joihin tunnun jumittuneen;
musiikin merkitys, sivistys ja yhdessä tekeminen. Ja huomaan, että
ajatukseni eivät ole muuttuneet.
On tullut taas aika koota ajatuksia
ja kokeilla, josko saisimme niistä
keskustelua ja ajattelemisen aihetta. Mutta ensin oma koosteeni kuluneesta vuodesta.
Olen aiemmissa kirjoituksissani
todennut, että vuosi on ollut erityisen kiireinen. Onneksi vapaassa, 100-vuotiaassa, Suomessa saa
muuttaa mielipiteitään; kulunut
vuosi on ollut vielä aikaisempia
kiireisempi! Upeita, isoja ja pieniä
tapahtumia vuoteen on mahtunut
paljon, ymmärrettävistä syistä.
Henkilökohtaisesti minulle vuosi 2017 on ollut erityisen
merkityksellinen. Kiitän suurella
nöyryydellä siitä luottamuksesta,
jota useat tahot ovat minulle kuluneen vuoden aikana osoittaneet,
kun olen saanut johtaa niin upeita
produktiota ja ihmisiä. Toivottavasti olen ollut luottamuksenne
arvoinen. Erityiskiitos Kajaanin
Mieslaulajille, kun olette jaksaneet punnertaa kanssani täydellä
sydämellä koko vuoden.
31.12.2017 yksi vaihe elämässäni päättyy; siirryn 34 vuoden,
neljän kuukauden ja seitsemän
päivän jälkeen reserviin Puolustusvoimista. Se oli hyvä matka.
Kiitos kaikille menneille työtovereilleni ja työyhteisöille upeasta
matkasta.
Mutta musiikista. Musiikin
laajempaa merkitystä ihmisen elämässä ei voi korostaa liikaa. Lähes
kaikki ihmiset ovat musikaalisia,
omista mielipiteistään huolimatta. Vain noin 4 prosenttia ihmisistä on epämusikaalisia. Tällöin
käytetään termiä amusia. Amusia
voi olla joko synnynnäistä tai seurausta aivovammasta. Tällaisille
ihmisille musiikki ei tuota hyvää
oloa eivätkä he erota esimerkiksi
erikorkuisia ääniä toisistaan. Musiikilla ei ole heille mitään merkitystä. Musikaalisuus ei tarkoita

ainoastaan laulu- tai soittotaitoa vaan
se on myös kykyä nauttia musiikista.
Siis huoli pois! Kannattaa tutustua
esimerkiksi professori Irma Järvelän
tutkimusryhmän tuloksiin. Ne ovat
tieteellistä faktaa.
Päättäjät uskovat esimerkiksi talouden ja lääketieteen asiantuntijoita
ja heidän tieteellistä faktaansa melko
hyvin. Itse asiassa nykyään halutaan
korostaa sitä, että päätökset ja linjaukset perustuvat tieteelliseen faktaan.
Miksiköhän musiikin tieteellistä faktaa ei uskota? Se vain on kummallista,
että yhteiskunta (päättäjät) ei panosta
musiikkiin. Lukuisat tieteelliset tutkimukset osoittavat musiikin parantavan voiman. Käyttämällä musiikkia
oikein, yhteiskunta säästäisi valtavasti
rahaa. Uskoisin, että joku lienee laskenutkin jotain summia.
Ja sivistyksestä. Olen edelleenkin
huolissani sivistyksen ja kulttuurin
tason laskusta Suomessa. Välittämättä siitä mitenkä nuo termit halutaan
ymmärtää tai määritellä, suoranainen
tyhmyys ja tietämättömyys on nykyisin ”ihan ok” jopa poliitikoillakin.
Siis ihmisillä, jotka päättävät meidän
asioista!
Seuraavassa esimerkki yhdestä katsantokannasta sivistykseen. Muutama
vuosi sitten luin Kimmo Pietiläisen
julkaiseman kirjasen, tai oikeastaan
pamfletin, VÄÄRIN OIKEIN. Kun
mietin nykytilannetta, oli minun
haettava kirja vielä kerran luettavaksi.
Hän lähestyy mielenkiintoisella, perustellulla ja pamfletille ominaisella
tavalla modernin, suomeksi käännetyn, maailmankulttuurin kirjallisuuden ja sivistyksen puuttumista
tai vajetta Suomesta sekä vaatii asian
korjaamista. Suomihan kun ei ole
maailmankulttuurin keskus. Mutta jos esimerkiksi englannin kielen
taitaa hyvin, ongelma on huomattavasti pienempi. Kysymys on tietoisesta vajeesta, jonka on aiheuttanut
tietämättömyys, näköalattomuus ja
pelko liiasta tai ”väärästä” tiedosta ja
sivistyksestä. Kysymys ei ole ainoastaan rahasta vaan päättäjien ja ”auktoriteettinen” tietämättömyydestä,
näköalattomuudesta sekä oman profetian suojelemisesta. Ei haluta tukea
muita kuin ”meidän hyväksyttyjä”
näkemyksiä. Nykyäänhän leimataan
helposti rasistiksi tai vähätellään, jos

Sadan vuoden
laulut
esittää valtavirrasta poikkeavia
mielipiteitä tai näkemyksiä. Samoin vähätellään ja vääristellään
tieteellistä faktaa, jos se ei satu
istumaan valtavirran (päättäjien ja
auktoriteettien) raameihin. Nyt en
siis puhu netin vihapuheista vaan
erilaisista perustelluista mielipiteistä, näkemyksistä ja tieteellisistä
faktoista. Se heijastuu läpi kaiken
kulttuurin, sivistyksen ja yhteiskuntakerrosten, ihan tänne ruohonjuuritasolle asti. En oikeastaan
voi olla eri mieltä Pietiläisen kanssa monestakaan asiasta. Avoin ja
rehellinen keskustelu sivistyksestä
on nykyään aika vaikeaa.
Ja lopuksi. Mutta hyvät ystävät! Ei vaivuta synkkyyteen Meillä
kaikilla on mahdollisuus yhdessä
ja yksin vaikuttaa elämäämme ja
sivistykseemme. Avataan rohkeasti uusia ovia ja keskustellaan
avoimesti asioista. Muistakaamme, että musiikin kieli on globaali
ja se ei tunne rajoja.
Tämän 100-vuotiaan Suomen
suuret tapahtumat, joissa olen
saanut olla mukana eivät olisi
voineet mitenkään toteutua ilman ennakkoluulotonta ja avointa yhdessä tekemistä. 100 vuoden
soitto ja Kainuugaala ovat siitä
erinomainen esimerkki. Voimme
unohtaa kainuulaisen KKK:n eli
kateuden, kaunan ja katkeruuden. Kiitos näistä upeista hetkistä
sadoille mukana olleille, erityisesti
Veikolle ja Paulalle!
Mielestäni maakuntajohtajan
toteamus Kainuugaalassa ” meidän pitää jättää pois liika vaatimattomuus. Meidän pitää kertoa
Kainuusta maailmalle myönteisiä
viestejä. Niille on aihetta.” on
mitä oivallisin viesti, joka meidän
kaikkien tulisi sisäistää.
Siispä toivotan kaikille lukijoille mitä parhainta tulevaa vuotta ja
hyvinvointimme varmistamiseksi
kutsun kaikkia harrastamaan musiikkia, vaikkapa kuoroon!
Ari Tamminen

Uusi laulaja
Lehden kustantaja:
Kajaanin Mieslaulajat ry
Vastaava toimittaja:
Pekka Lanamäki
Sivunvalmistus:
Kajaanin Oﬀsetpaino Oy
Rotaatio:
Suomalainen Lehtipaino, 2017

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.

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

Tähän mahtuisi vielä...

Painosmäärä: 30.270 kpl
Koti-Kajaani -lehden liitteenä
Voit tiedustella asiaa kuoron puheenjohtajalta Pentti Haatajalta
0400384970 tai sihteeriltä Aarno Tenhuselta 0440583651.

A

loitin Kajaanin Mieslaulajien puheenjohtajana
1.7.2017. Edellinen puheenjohtaja Jouko Järvenpää muutti paikkakuntaa ja joutui jättämään
puheenjohtajan tehtävän. Jouko oli
kuoron ohjaimissa vuodesta 2012
viisi vuotta. Kiitämme Joukoa ansiokkaasta kuorolaulutoiminnan
edistämistyöstä Kajaanin Mieslaulajissa.
Kajaanin Mieslaulajat on lähes
yhtä vanha kuin itsenäinen Suomi.
Ensi vuonna 6.1.2018 kuoromme
täyttää 95 vuotta. Kajaanin Mieslaulajat on Kajaanissa perinteikäs
kuoro. Koemme tehtäväksemme
ja etuoikeudeksemme olla mukana vuoden eri aikoina laulamassa
erilaisissa tilaisuuksissa ja juhlissa.
Konsertoimme lisäksi omalla ohjelmistolla niin Kajaanissa kuin
muuallakin. Olemme olleet menneen toimintavuoden aikana mukana laulamassa joko koko kuoron
voimin tai pienemmissä ryhmissä
n. 60: ssä tapahtumassa tai konsertissa.
Suomessa on meneillään itsenäisyyden 100 vuotis juhlavuosi.
Kajaanin Mieslaulajat ovat olleet
myös mukana juhlimassa itsenäistä Suomeamme. Juhlavuosi avattiin 31.12.2016 Sotkamossa Risto
Vähäsarjan Laulusarja Kainuulle
teoksella. Elo –syyskuussa järjestettiin Sadan vuoden soitto konserttikiertue neljällä paikkakunnalla.
Konserttisarja aloitettiin maakuntajuhlassa 13.8. Kuhmossa. Kierros
jatkui 9.9. Sotkamossa, 10.9 Kajaanissa, 16.9 Nurmeksessa ja päättyi
17.9 Suomussalmelle. Mukana olivat Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon
ja Nurmeksen mieslaulajat, lapsikuorot paikkakunnittain ja Kajaanin ja Kuhmon puhallinorkesterit.
Suurta kuoroa johti Kajaanin Mieslaulajien johtaja Ari Tamminen ja
puhallinorkesteria Arrigo Cristian
Blom. Solistina mukana oli vuoden 2012 tangokuningas Pekka
Mikkola, Sotkamon Mieslaulajien
Risto Rusanen ja Kuhmon Mieslaulajien Seppo Kyllönen. Konserteissa esitettiin monia Suomen sadan vuoden historiaan olennaisesti
kuuluvia teoksia.
Esityksessä oli niin maakunnallisia, kuin valtakunnallisiakin
teoksia. Ensiesityksenä ja tilattuna
teoksena oli ohjelmassa Lauri Sallisen kuoroteos Satain vuotten laulut, jossa Suomen historiaa esitettiin niin lausunnan, kuin laulunkin
keinoin. Konserttisarja oli menestys
ja konsertit puhuttelivat kuulijoita.
Harvoin saamme kokoon näin
mittavan konserttikiertueen. Mukana oli noin 150 esiintyjää. Sadan
vuoden soitto tapahtuman alullepanijana oli Kuhmon Mieslaulajat.
Erityisen kiitoksen ansaitsee järjestelyistä Kuhmon Mieslaulajien
puheenjohtaja Veikko Kilpeläinen.
Suomi sata ohjelmaan kuului
myös retki Hossan kansallispuistoon 26.8 ja esiintyminen siellä

yhdessä Kajaanin Kamarikuoron
kanssa. Esiintyminen luonnossa
yleisölle on aina erityinen kokemus.
Itsenäisyyden juhlavuoden suuri ponnistus oli Kainuugaala 5.12
jossa oli muka lähes 300 esiintyjää. Monipuolinen esitys, jossa oli
mukana tanssia laulua ja soittoa.
Erityisesti kiitosta sai Satu Simolan
monipuolinen ja ainutkertainen
Kainuukantaatti. Esitys oli hieno
kokemus ja voimannäyte kainuulaisilta musiikin osaajilta ja tanssijoilta.
Juhlavuosi huipentui Limingan
kirkossa pidettyyn Isänmaalliseen
konserttiin. Palasimme Kainuun
seurakuntien juurille Liminkaan
ja lauloimme perinteiset laulumme. Tilaisuus oli mieliin painuva ja
yleisö oli tyytyväinen kuulemaansa.
Juhlan keskellä meillä on huoli
mieskuorotoiminnan tulevaisuudesta. Uutta lauluvoimaa kaivataan.
Onkohan niin, että kuorolaulu
koetaan hieman etäiseksi harrastukseksi tässä nykyajan tieto- ja
musiikkitulvan maailmassa. Voin
omasta kokemuksesta sanoa, että
yhteinen laulaminen on monella
tavalla yhdistävä ja voimaannuttava
harrastus. Ei siis jäädä miettimään
turhan kielteisesti tilannettamme.
Meillä on selvästi oma paikka ja
tärkeä tehtävä kainuulaisessa musiikkimaailmassa. Kajaanin Mieslaulajat on perinteinen mieskuoro
ja uskon, että moni jakaa perinteisen laulamisen musiikkimaun
kanssamme.
Toivonkin, että jos jollakin viriää
halu tulla mukaan, erityisiä ennakko-opintoja ei tarvita, laulutaito,
ennen puhuttiin nuottikorvasta,
riittää alkuvaiheessa. Tule mukaan
laulamaan kanssamme. Tarkemmat
yhteydenottotiedot löydät tämän
lehden etusivulta.
Näin vuoden lopussa on aika
kiittää kuorolaisia vuoden ahertamisesta, kuulijoitamme, tukijoitamme ja Nuottipukin lukijoita
kiitämme saamastamme tuesta ja
innostavasta palautteesta ja samalla toivotan kaikille antoisaa ja
rauhallista joulunaikaa ja parempaa
uuttaa vuotta 2018.

Pentti Haataja
Puheenjohtaja
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Kajaanin Mieslaulajat ry

Arvola-koti tarjoaa

Hallitus ja toimihenkilöt
toimintakautena 2017-2018
Puheenjohtaja: Pentti Haataja
Varapuheenjohtaja: Osmo Latvakangas
Sihteeri: Aarno Tenhunen
Taloudenhoitaja: Jouko Haataja
Isäntä: Seppo Tuhkanen
Jäsen: Antti Repo

Toiminnantarkastaja ja varamies
Tauno Hälinen / Matti Kilpeläinen

Musiikkilautakunta:
Laulunjohtaja: Ari Tamminen
Toinen laulunjohtaja: Toivo Seppänen
Kolmas laulunjohtaja: Jouko Järvenpää
I Tenori: Harri Komulainen /
Rauno Ketomäki
II Tenori: Vesa Valtanen / Björn Sandelin
I Basso: Seppo Seppälä / Jouko Haataja
II Basso: Esa Anttonen / Kari Häyhä

Kunniajäsenet 2017-2018:
Haataja Eero
Harju Martti
Karppinen Jaakko
Keltanen Rauno
Komulainen Harri
Kosola Oskari
Kukko Pauli
Laari Alpo
Leppänen Heikki
Pitkälä Reijo
Tuononen Pertti
Väisänen Teuvo

Muut toimihenkilöt:
Historioitsija Alpo Laari
Nuotistonhoitaja Martti Liimatta /
Rauno Ketomäki
Apuisäntä Matti Näpänkangas
Julkisivuvastaava Pekka Lanamäki

Nuottipukkitoimikunta:
Pekka Lanamäki / Vesa Valtanen

Ääntenvalvojat:
I Tenori Matti Näpänkangas
II Tenori Björn Sandelin
I Basso Aimo Syrjälä
II Basso Esa Anttonen

Tunnelmallista joulua
ja kaikkea hyvää
vuodelle 2018!

Kajaanin mieslaulajat ry:n
aktiivijäsenet laulukautena
2017-2018
Laulunjohtaja: ari Tamminen, 2014
Laulaja

Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritusmerkit

I TENORI
Ketomäki Rauno
Komulainen Harri
Näpänkangas Matti
Romppainen Taisto
Salmi Ilmari
Seppänen Toivo

2009
1994
1986
2017
2015
2007

II TENORI
Kilpeläinen Matti
Kilpeläinen Pentti
Liimatta Martti
Moilanen Seppo
Nurkkala Kauko
Nyyssönen Kari
Sandelin Björn
Valtanen Vesa

1968
2011
1982
1986
1991
2015
1991
2003

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

Taitomerkki

Perusmerkki
Perusmerkki
Perusmerkki
Perusmerkki
Mestarimerkki
Taitomerkki
Perusmerkki

Laulaja

I BASSO
Einiö Taisto
Haataja Jouko
Härmä Tuomas
Lanamäki Pekka
Repo Antti
Seppälä Seppo
Syrjälä Aimo
II BASSO
Anttonen Esa
Haataja Pentti
Hälinen Tauno
Häyhä Kari
Laari Alpo
Latvakangas Osmo
Tenhunen Aarno
Tuhkanen Seppo
Vasala Mikko

Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritusmerkit
1975
2015
1986
1971
1980
2005
1976

Terveisin
Attendo Mariankartanon ja
Attendo Kajaaninhelmen väki
www.attendo.fi

Extracting
innovation

Perusmerkki
Taitomerkki
Perusmerkki
Perusmerkki

1992
Taitomerkki
1996-1999, 20151975
Perusmerkki
1987-1989
2004Perusmerkki
1965
1984
1991
2007
2000

Taitomerkki
Taitomerkki
Perusmerkki

www.terrafame.fi
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Juhlapalvelu
Runokki
• Kukat ja lahjatavarat
• Pitopalvelu
Kajaanintie 1, 88270 Vuolijoki
P. 050 3557 804, toini@runokki.fi

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

Puh. 044 355 0109
mikkohaataja@luukku.com

OTANMÄEN
APTEEKKI

Avoinna ma–pe 9–17
Puh. (08) 6886 160

Uusi laulaja
Taisto Kalevi Romppainen
synt. 7.11.1946 Kajaani
Perhe: vaimo Kaija ja tyttären perhe Turussa
Ammatti/virka: laitosmies/eläkeläinen
Harrastukset: musiikki, uinti
Miksi tulit Mieslaulajiin? Tuhkasen
Seppo kannusti
Mahdolliset aikaisemmat kuorot: 2017
Paltaniemen Suomi 100-v. juhlakuoro
Mitä odotat Mieslaulajien kuorotoiminnalta? Oppisin kuorolaulajaksi
Mitkä ovat tähänastiset kokemuksesi?
Innostunut kuorolaulusta. Laulu antaa
hyvää mieltä.
Mitä sanoisit henkilölle, joka harkitsee liittymistä Mieslaulajien kuoroon?
Kannustaisin.
Mieluisin joululaulusi: Oi jouluyö.

Vuolijoen
sivuapteekki

Anne Alasalmi

Nina Koskelo

parturi-kampaaja, maskeeraaja
ammatinopettaja

parturi-kampaaja
lähihoitaja

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

Sinun
terveyteSi
tukena

Avoinna ma–pe 9–16
Puh. (08) 6886 165

Monipuolisia lääkäripalveluita
yli 100 vuoden kokemuksella.

Parturi-kampaamo

Seija
Lämsä-Huusko
Kajaanintie 16
88270 Vuolijoki
puh. 050 414 2141

MAANSIIRTO
P&H Oulujärvi Ay
n Myydään multaa,
mursketta ja hiekkaa
n Maansiirtotyöt ja
koneurakointi

Puh. 041 469 4878

Kajaani, Rajakatu 3 I mehilainen.fi

KAJAANIN LINNA
Miksi Kajaanin linnan rauniot
tänään ihmistä kiinostaa.
Tämä tarina kertoo sodasta
Kainuun vahvasta linnasta.
Pieni joukkue taitavasti
piti puoliaan saaarelta,
vainolainen se ootti rannalla
kanssa tykein ja sotilaan.
Vajaa 50 miestä he puolusti meitä,
nälkä vaivasi yhtenään
mitä tapahtuikaan tykit jyskytti taas
oli kesä tai lunta maas.
Oot vain sillan varjo vain
etkö muuta arvoa saa.
Oot vain sillan varjo vain
etkö muuta arvoa saa.

MALMISEPELI OY

Suuret lupaukset antautumiseen
kävi linnanväelle kalliiksi.
He kun pettivät veivät vangiksi
kauas vetten ja korpein taa,
kellariinkin jäi vielä ruutia
vainolainen se räjäytti
linnankiviä lensi ympäri
pitkin jokea kaupunkiin.
Vajaa 50 miestä he puolusti meitä
nälkä vaivasi yhtenään
mitä tapahtiukaan tykit jyskytti taas,
oli kesä tai lunta maas.
Oot vain sillan varjo vain
etkö muuta arvoa saa.
Oot vain sillan varjo vain
etkö muuta arvoa saa.
T. Romppainen
13.9.2002

Kajaanin Mieslaulajille
Asuipa kerran Kajaanissa miesjoukko tuo erikoinen.
Heille oli laulunlahjaa suotu,Kajaanin Mieslaulajiksi luotu.
Kilpaa täällä lauloivat Linnan lukion kuoro ja Kajaanin Mieslaulajat.
Minulle oli onnea suotu,kun ajoin bussia heidän konserttimatkoillaan.
Kummankin kuoron kanssa ajoin bussia Saksanmaalle asti.
Tuo syksyn v.1980 laulumatka Schwalm-Eder
piiriin on syvästi syöpynyt mieliin,
kun sinne Finnjetin kyytiin niin kovasti kiirehdittiin.
Siellä Finnjetin saunan lauteilla yksi kuoron jäsen lauloi niin upeasti,
että eräs lauteilla istuja vieraalla kielellä nimesi laulajan Carusoksi.

metsolantie 24, 88200 otanmäki
puh. 0400 386 941

Siellä Schwalm-Eder-kiertueella joka ainoa esitys oli korkeinta laatua.

n kalliomurskeet, hiekat,
ruokamulta
n maanrakennusurakointi
n teiden kesä- ja
talvikunnossapito
n kaivinkone- ja
muut konetyöt
n maansiirtokuljetukset

Hombergissa,Frizkerissa ja Kasselin radiotalolla
äänet ja nyanssit olivat varmasti kohdallaan,
koska yleisö oli aina haltioissaan.

www.malmisepeli.ﬁ

Ex-bussinkuljettaja Arvi Leinonen

Mahtavista Mieskuoroesityksistä kiittäen
ja lauluintoa toivottaen

Hill Steel Oy
• koneistukset
• suunnittelu
Laturintie 3
88200 OTANMÄKI

Puh. 0400 191 073

Kuoro kävi ”tarkastamassa” taustalla
näkyvän Länsi- ja Itä-Saksan rajan.

Tierna-aika
on menossa
parhaillaan
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Kainuulainen
Keski- Suomessa
Tuli asuttua lähes 40 vuotta Kainuussa. Tuosta ajasta puolet lauloin
Kajaanin Mieslaulajissa. Sitten
lapsenlapset Saima 6v ja Sikke 4 v
tarvitsivat mummun ja papan hoitoapua; tuli muutto Jyväskylään.
Kainuussa viihdyimme erinomaisesti, kuten asumisaika osoittaa; emme mm. muuttaneet Ouluun vaikka työskentelin viimeiset
10 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä
OYS: ssa. Mieslaulajien lisäksi lauloin Kaukametsän Kamarikuorossa
kymmenkunta vuotta. Molemmista kuoroista tykkäsin kovasti.
Jyväskylään muutettuamme
pyrin ja pääsin koelaulun jälkeen
itse PJ Hannikaisen perustamaan,
Suomen vanhimpaan mieskuoroon, mieskuoro Sirkkoihin, sekä
sekakuoro Harjun lauluun. Tuli
todettua, että paras tapa tutustua
uuteen asuinpaikkaan on mennä
kuoroon; tuli kertaheitolla toistasataa tuttavaa!!! Näiden kuorojen
mukana kävin viime kesänä myös
Hämeenlinnan laulujuhlilla ja vahvasti näyttää siltä, että seuraavat
laulujuhlat tulevat olemaan neljän
vuoden kuluttua nimenomaan Jyväskylässä. Tervetuloa vaan laulujuhlille Jyhväskylään!!
Jyväskylä on Kajaania huomattavasti suurempi kaupunki; asukkaita
130000 ja opiskelijoita yli 10000.

Nämä antavat hieman toisenlaisen
ilmeen kaupunkikuvaan kuin Kajaanissa; nuoria näkyy huomattavasti enemmän. Samoin kuoroja
on jopa 40, joten valinnanvaraa
löytyy tällaiselle pappa-iässäkin
olevalle. Jyväskylähän on ollut
aina kuorojen kaupunki, pitkälti
varmaan Seminaarin, nykyisen yliopiston ansiosta, joten se Kajaanin
seminaarin lopetus harmittaa vietävästi edelleenkin!!!
Nykyisten kuorojeni ikärakenne
noudattaa pitkälle Kajaanin Mieslaulajien ja Kamarikuoron rakennetta, tosin nuoriakin eksyy välillä
mukaan, mutta kun opiskelijoita
tuppaavat olemaan, lähtevät myöhemmin maailmalle. Koska väestöpohjaa on enemmän, niin laulajavolyymiakin on enemmän. Varsinkin Sirkoissa se näkyy: laulajia on
tällä hetkellä 52. Olen vaihtanut
äänialani kakkostenoriin, joten
treenaamista riittää. Harjoittelu
on hyödyllistä yleensäkin ja jospa
tuo treenaaminen siirtäisi muistisairauden alun jonnekin kauas
tulevaisuuteen!!
Missään nimessä emme aio Kainuuta tyystin jättää, siitä pitävät
huolen kainuulaiset potilaani, joista osa on käynyt vastaanotollani lähes 40 vuotta. Alkaa olla jo toinen
sukupolvi menossa: osa potilaista

Lapsuuteni
näytelmät

huikkaa poislähtiessään ovelta:
“äiti laitto terveisiä; oot ollu minun
synnytyksessä mukana!!” Käyn jatkossakin kuukausittain pitämässä
pientä vastaanottoa Gynekossa välikadulla. Lisäksi viikko numero 14
on punaisella merkitty kalentereihimme, (myös lastenlasten kalentereihin!), sillä tuo viikko on meidän
kaikkien yhteinen vuosittainen
Katinkullan lomaviikkomme, jota
kuin joulua porukalla odotamme!
Toivotan kaikille laulajaveljille ja
sisarille isoa lauluniloa,sekä kaikille
kainuulaisille hyvää joulunalusaikaa ja rauhallista joulua!
terv. laulajaveljenne
Jouko Keski-Suomesta

Huomionosoitukset vuosijuhlassa 5.1.2017: Vas.Toivo Seppänen KML:n ansiomerkki, Jouko Haataja KML:n
jäsenmerkki, Ari Tamminen KML:n jäsenmerkki, Tuomo Ruuttunen KML:n ansiomerkki, Osmo Latvakangas
KML:n ansiomerkki, Martti Harju KML:n kunniamerkki, Aarno Tenhunen MKL:n 25v-ruusuke (taustalla),
Aimo Syrjälä MKL:n 40v-ruusuke ja Jouko Järvenpää KML:n ansiomerkki.

Lapsena halusin näyttelijäksi.
Varmaankin sain kiinnostukseni
sen aikaisilta kylän nuorilta, joita
kodissani vieraili usein harjoittelemassa näytelmiä, joita äitini
Kerttu ohjasi. He harjoittelivat
niitä kotikylälläni pidettäviä ns.
ohjelma-iltamia varten.
Sodan jälkeisessä Suomessa
pidettiin iltamia, joissa oli muun
ohjelman lisäksi näytelmä ja lopuksi puolitoistatuntiset tanssit.
Koulussa halusin päästä mukaan äitienpäivä- ja joulujuhlia
varten esitettäviin näytelmiin.
Usein minä niihin pääsinkin,
mutta koskaan en saanut mieleistäni roolia näyteltäväksi. Koulun
näytelmissä roolihenkilöt olivat
uljaita prinssejä, rohkeita sotilaita, sekä tietenkin joku ”pahis”
piti olla mukana. En koskaan
saanut esittää näitä sankarin osia,
vaan aina minun roolihenkilöni
oli juuri jokin epämiellyttävä
hahmo.
Jo ensimmäisellä luokalla
esiintymiseni meinasi osoittautua katastrofiksi, kun joulujuhlan tonttuleikissä rekvisiittana
mukana ollut kauha unohtui
minulta esityksen jälkeen näyttämölle. Juosta tömistimme jo
pois näyttämöltä, kun huomasin,
että kauha jäi. Yleisö aplodeerasi, mutta vielä enemmän he taputtivat, kun minä pyörähdin jonosta takaisin ja kävin hakemassa
kauhan pois. Lapsena suorastaan
kauhistuin tapahtunutta.
Jo hiukan isompana poikana
sain koulun joulujuhlaan harjoiteltavaan näytelmään vuorenpeikon roolin. Peikolla oli karvainen puku yllä, jossa oli komealla
tupsulla varustettu häntä. Äiti
teki vanhasta turkista karvaisen
haalarin, johon minä itse neuloin
hännän kiinni esiintymistä edeltävänä iltana. Istuin kotona alla-

päin ,ompelin häntää haalariin ja
murehdin taas surkeaa roolihahmoani. Kaiken lisäksi järkytyin
aivan valtavasti varsinaisena juhlapäivänä kun näytelmää esitettiin. Esityksen ollessa parhaillaan
menossa, odotin omaa vuoroani
vuorenpeikonpuku päällä, silloin
tuli nuori opettaja neitonen vielä
viimeistelemään peikon viiksiä ja
siinä yhteydessä pussasi poskelle
ja sanoi ”menehän nyt ”Olin pudota polvilleni mutta sai koottua
itseni järkytykseltä ja juoksin
häntä kädessä näyttämölle.
Joulujuhlissa esitettiin tiernapoikia. Taas pääsin esiintymään
ryhmää mutta roolijaossa sama
tuuri jatkui. Halusin palavasti
uljaaksi ja komeapukuiseksi Herodekseksi mutta, mitä vielä, sain
Murjaanien kuninkaan roolin,
kaiken lisäksi piti alistua Herodekselle.
Niin ne lapsuuteni näytelmät
menivät ja aikuisena ei näytelmätaiteelle ole jäänyt aikaa, eikä
kiinnostustakaan ole näyttämölle ollut. Vai olisiko yli 40 vuotta
kestänyt Mieskuoro-harrastus
korvannut sen.
Tauno Hälinen
toinen basso

kauppa.kaisanet.fi

Kajaanin Mieslaulajat toivottaa kaikille lukijoille

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Kainuun Tilausliikenne
P.Jääskeläinen Ky
Puh. 044 569 8217,
Puh. 0500 212 465
Puh. 044 087 9411
pertti.jaaskelainen@kajaani.net
www.kainuuntilausliikenne.ﬁ

VALITSE HELPPOUS.
Joulun leppoisin lahjakauppa: kauppa.kaisanet.fi

Joulun verkkokauppatilauksiin toimituskulut 0€
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Kajaanin Mieslaulajat 95 vuotta
Loppiaisena 6.1.2018 tulee kuluneeksi 95 vuotta siitä, kun kajaanilaisen mieskuorotoiminnan katsotaan alkaneeksi.
Kajaanin Mieslaulajien täyttäessä 90 vuotta
julkaistiin juhlakirja. Historiaosuuden kirjoitti
Alpo Laari, ja julkaisun toimitti Pekka Lanamäki.
Tähän lehteen on ”historioitsija” Alpo Laari
kerännyt tiedot viideltä kuluneelta vuodelta.
Viimevuotisen Nuottipukin 11.12.2016 ilmestymisen jälkeen, Kajaanin Mieslaulajat
osallistuivat seuraaviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin:
n Upseerikokelaiden ylentämistilaisuus Kainuun prikaati 15.12.2016.
n Iisalmessa yhteiskonsertti Iisalmen Mieslaulajien kanssa 19.12.2016.
n Joulurauhan julistus 24.12.2016 Kajaanin
Raatihuoneen torilla. Päivään liittyi myös
eri hoitolaitoksissa lauletut joululaulutervehdykset.
n Suomi 100-juhlavuoden avauskonsertti
Sotkamon kirkossa 31.12.2016 Risto Vähäsarjan säveltämä Laulusarja Kainuulle.
n Vuosijuhlaa juhlittiin loppiaisaattona
5.1.2017 perinteisin ohjelmin ja rituaalein.
n Tammisunnuntainjuhla Paltamon Mieslahden opisto 29.1.2017.
n Sotilasvala Kajaanin ortodoksikirkko 4.2.
Esilukijana Sari Essayah.
n Talvisodan päättymisen muistojuhla kirkkopiha 13.3.
n Yhteisvastuukonsertti Kaukametsä 22.3.
n Veteraanipäivän juhla Kaukametsä 27.4 .
n Simaisa vappupuhallus Kajaanin Musiikkiopiston puhallinorkesterin kanssa 30.4.
n Kaatuneitten muistopäivän tilaisuus kirkkopiha 21.5.
n Hoivakoti Esperi (Mieslahti )avajaiset
14.6.
n Upseerikokelaiden ylentämistilaisuus Kainuun prikaati15.6.
n Sotilasvala Kajaanin ortodoksikirkko 4.8.
Esilukijana Tytti Tuppurainen.
n Valtakunnalliseeen luonnonpäivätapahtumaan liittyvä konserttiretki Hossan kansallispuistoon 26.8.
n Kainuun veteraanien kirkkopäivä Kainuun
Prikaati 30.8.
n Sadan vuoden soitto konserttikiertue:
13.8.Kuhmo, 9.9. Sotkamo, 10.9. Kajaani,
16.9. Nurmes ja 17.9. Suomussalmi.
n Kajaanin Sydänyhdistyksen 60-vuotisjuhlat Lehtikankaan monitoimitalo 11.11.
Juhlapuhujana Tuija Brax.
n Sotainvalidien Veljesliiton Kainuunpiirin
joulujuhla 25.11.
n Karoliinan kamarin esiintyminen 29.11.
n Kainuugaalassa 5.12. yli 400 esiintyjää ja
n. 1200 kuulijaa. Pääkoordinaattori Paula
Hänninen teki valtavan työn pääkapellimestari Ari Tammisen kanssa. Kaikki soittajat, laulajat, tanssijat, järjestäjät ym. tapahtumaan osallistuneet voivat olla työnsä
tuloksiin tyytyväisiä.
n Limingan seurakunnan ”kutsukonsertti”
Limingan kirkossa 10.12.
n Lisäksi kuoro on osallistunut vaihtelevilla
kokoonpanoilla lukuisiin erilaisiin tapahtumiin kuten muistamistapahtumiin, syntymäpäiville, läksiäisiin jne.
Mieslaulajilla oli toimintakaudella lähes 60
tapahtumaa.

Joulurauhan julistus 24.12.2016

Sotilasvala Kajaanin ortodoksikirkko 4.2.2017

Sadan Vuoden Soitto 13.8.2017. Kuva: Klaus von Matt

Suomi 100-juhlavuoden avauskonsertti 31.12.2016 Sotkamon kirkossa.

Kajaanin Sydänyhdistyksen 60-vuotisjuhlat 11.11.2017

Tammisunnuntainjuhla Mieslahden opisto 29.1.2017

Kainuugaalassa 5.12.2017
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Suomi Finland 100 vuotta
- elämäni kamalin kesä

Limingan seurakunnan ”kutsukonsertti” 10.12.2017

Kuorovuosi 2016-17 sujui
iloisen harjoittelun merkeissä,
kun peräti neljä kuoroa (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo ja Nurmes)
valmisteli ohjelmaa teemalla ”Sadan vuode soitto”. Oman lisämakunsa antoi iso puhallinorkesteri
sekä Lauri Salliselta tilattu kantaesitys.
Toukokuun alussa pidimme
ensimmäisen ison yhteisharjoituksen Kuhmossa. Tunsin, ettei
kaikki ollut ihan kohdallaan.
Seuraavana päivänä kävimme
pokkaamassa merkittävän avustuksen yrityksellemme maakuntarahastolta. Meikä kulki
paikalla seinistä kiinni pidellen.
Maanantaina pii-paalla terveyskeskukseen saamaan väärä diagnoosi ja pari purkkia pillereitä.
Kesäkuun 11. päivä oltiinkin
sitten TAYSsissa Tampereella.
Tästä alkoi viiden kuukauden
piina vaikean sairauden kanssa.
Sopivaa hoitoa ei tuntunut löytyvän. Nyt opetellaan kävelemään
uudelleen ja viettämään itsellistä
elämää kotona. Väliin jäivät kamarimusiikki ja kaikki viisi konserttia. Onneksi kesä oli sentään
kurjin miesmuistiin.
Jottei menisi liian kurjaksi,

päätoimittaja ehdotti paria muistelua vuosien varrelta. Tässäpä muutama. Laulun Ystävissä (Turku) oli
tapana merkitä muistiin nasevia
sanontoja harjoituksista. Yksi parhaista lienee toteamukseni: ”Kuoron hengitys on parantunut viime
aikoina. Se on muuttunut kuolinkorinasta sairauskohtaukseksi”.
Suomi 100: Sibelius tutustui
Karjalassa käydessään merkittävään
runonlaulajaan Larin Paraskeen,
joka innoitti häntä kalevalaisiin sävellyksiin. Emil Genets antoi köyhissä oloissa elävälle laulajalle hieman rahaa. Muutaman kuukauden
jälkeen hän sai kirjeen Karjalasta:
Siltasaaren Rohvessyöri Jeenetsille.
Rahat loppu. Mitäs nyt tehhään?
Aloitin kuorourani jo koululaisena Tapiolan kirkkokuorossa,
jota johti Timo Tikkanen. Hänen
ajotapansa oli aivan kamala. Matkustajia rauhoittaakseen hänellä
oli tapana laulaa vaikkapa messua:
”Herra olkoon teidän kanssanne”.
Sanoimme häntä tuttavallisesti
”tinttoriksi”, jolloin sukunimikin
kääntyi ihan hauskaan muotoon.
Lopuksi tositapaus lukion kakkosen penkkarien jälkeisen päivän
kaksoistunnilta 13-15. Tunnelma
oli vähintäänkin raukea edellisen

illan juhlinnan jäljiltä. Barokkia
mentiin. Selvitin ajan merkittävintä nelisävelistä teemaa, jonka
olin kirjoittanut taululle.
”No Markus, mitäs taululta oikein löytyy. Kyllähän musiikkilukiolaisen täytyy nuotit tuntea.
- No bee. -Entäs sitten? - No aa.
- Ja kolmas? - Cee. - Viimeinen
onkin vähän vaikeampi, kun siinä on tuollainen merkki edessä?
No hoo. - No mitäs syntyi? Emmä oo tullu tänne ratkomaan
mitään v--un kuva-arvoituksia”.
Luokka räjähti ja eräs punastui
somasti. ”Nyt sulla onkin kokonainen viikko aikaa ratkoa näitä
v--un kuva-arvotuksia”. Näin
lähdettiin hiihtolomalle.
Jarmo Kokkonen

Jälleen kerran esiintymistä odotellessa...

kajaanin Mieslaulajien pitkäaikainen johtaja Teuvo väisänen löysi arkistoistaan vuodelta 1948 olevan kajaanin seminaarin
kontti-lehden, jossa oli oheinen kirjoitus eero Sipilästä.
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Mieslaulajien toimintaa
vuosina 2013-2017
Hallinto ja laulunjohto
Mieslaulajien hallituksen puheenjohtajana toimi vuoden 2017
kevääseen saakka Jouko Järvenpää
ja siitä eteenpäin Pentti Haataja.
Varapuheenjohtajana oli ensin Esa
Anttonen ja sitten Osmo Lat- vakangas. Sihteerinä oli aluksi Tuomas Härmä ja sitten Aarno Tenhunen. Taloudenhoitajana olivat
ensin Hannu Aitoaho ja sitten
Toivo Seppänen. Isäntänä toimi
Seppo Tuhkanen. Hallituksen
kuudes jäsen on vaihtunut vuosittain. Mieslaulajat on koko tämän
toimintajakson ollut Kaukametsän
Opis- ton musiikkiryhmänä.
Laulunjohtajana on vuoden
2013 ajan toiminut Kuhmon entinen kanttori Jarmo Kokkonen.
Vuoden 2014 alusta lähtien laulunjohtajana on toiminut kapteeni
Ari Tamminen, joka aikaisemmin
toimi vuoden 2013 lopulla lakkautetun Kainuun Sotilassoittokunnan
kapellimestarina.
Omat konsertit
Kuoron 90-vuotisjuhlakonsertti
pidettiin 7.4.2013 Kaukametsän
salissa. Kuoronjohtaja Jarmo Kokkonen oli ryhmitellyt konsertin
laulut seuraavasti: 1) Kuorolle
omistettu ja paljon laulettu (Sibeliuksen Isänmaalle ja Metsämiehen
laulu), 2) Kolme laulua kuoron
omista riveistä (Toivo Seppäsen Kajaanin koskille, Pekka Jauhosen Me
kuljemme kuin sumussa ja Jaakko
Karppisen Kainuun kutsu), 3) Vanhaa ja ennen kokematonta (Kuulan
Virta venhettä vie), 4) Kevyttä ja
haikeaa (Kassu Halosen Maailma
on kaunis sekä John Lennon-Paul
McCarthyn When I`m Sixtyfour),
5) Ystävyys- kansasta komeaan suomalaiseen (Veljo Tormisin Kokko
lensi koillisesta ja Pikse Litania) ja

Ristijärven Veisuufestivaaleilla 9.8.2013 kirkko oli täpö täynnä.
6) Yhdessä kaikkien halukkaiden
kanssa (Sibeliuksen Finlandia).
Kainuun Sanomissa konsertin jälkeen julkaistussa arvioinnissa Risto
Vähäsarja mainitsee, että ”Kuorossa
on heilunut Kokkosen kirves.
Juhlakonsertissa laulu soi suurenmoisesti ja seipäät olivat jääneet
nielemättä”. Lähes samalla ohjelmalla pidettiin konsertit Sotkamossa huhtikuun lopulla ja syyskuussa
Iisalmessa.
Ristijärven kirkossa pidettiin
9.8.2013 Harri Komulaisen johdolla kirkkokonsertti, missä solistina oli Esa Ruuttunen.
Viihdekonsertti Hoijaa ja hiukan
vielä eli viihdettä vuosien varrelta
-konsertti pidettiin 9.4.2015 Kaukametsän salissa. Laulunjohtajana

Sadekuuro yllätti herättäjäjuhlien seuraväen messukentällä Sotkamon Salmelan niemessä.

toimi Ari Tamminen ja pianosäestäjänä Petri Herranen. Konsertissa
esiintyi myös kuorolaisten muodostama ”Miten mäni singers”, johon
kuuluivat Jouko Järvenpää kontrabasso, Martti Liimatta huuliharppu
sekä Pekka Jauhonen, Seppo Seppälä ja Kari Häyhä kitara. Konsertin
alussa kuoro marssi salin kautta lavalle laulaen What shall we do With
a Drungen Sailor ja lavalla olleessa
arkussa istunut ”Drungen Sailor”
vietiin pois. Konsertti päättyi 20
viihdelaulun jälkeen Harold Arlen
lauluun Sateenkaaren tuolla puolen.
Suomussalmella Alvarin salissa
pidettiin 28.2.2016 kevyen musiikin konsertti, missä ohjelma ja
esiintyjät olivat samat kuin edellä
mainitussa konsertissa.
Yhteiskonsertteja muiden
kuorojen ja orkesterien kanssa

Hollannin matkan parhaita kokemuksia oli jokiristeily Amsterdamin kanavilla.

Unkarissa Budapestin Sankarten aukiolla.

Vuoden 2013 alussa Kuusamon
ja Kajaanin mieskuorot pitivät yhteiskonsertit sekä Kajaanissa että
Kuusamossa. Paljon harjoitusta
vaatinut Luigi Cherubinin Requiem esitettiin lokakuussa 2013
pide- tyissä konserteissa Kajaanissa,
Kuhmossa ja Sotkamossa. Esiintyjinä olivat Sinfonietta Lentua-orkesteri sekä Kajaanin, Kuhmon ja
Sotkamon mieskuorot. Konsertit
johti Jukka Pekka Kuusela.
Kainuun Sotilassoittokunnan
tulevan lakkauttamisen johdosta
järjestettiin joulukuussa 2013 Oi
maamme Suomi -konsertit Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa.
Esiintyjinä olivat Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon mieskuorot yh-
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dessä Sotilassoittokunnan kanssa.
Sotilassoittokuntaa johti Ari Tamminen sekä yhteistä mieskuoroa
Jarmo Kokkonen ja Olli Pautola.
Kajaanin ja Iisalmen mieskuorojen yhteisiä konsertteja pidettiin
vuoden 2014 huhtikuussa ensin
Kajaanissa ja sitten Tonttujoukko
varpahillaan -konsertti joulukuussa
Iisalmessa. Vuonna 2016 vastaavat
konsertit järjestettiin ensin lokakuussa Kajaanissa ja sitten joulukuussa Iisalmessa. Laulunjohtajina
näissä konserteissa ovat toimineet
Ari Tamminen ja Seppo Löytynoja.
Kajaanin Puhallinorkesteri piti
marraskuun 2015 puolivälissä
Kajaanin Mieslaulajien kanssa
Ari Tammisen johdolla yhteisen
Marssilla -konsertin Kaukametsän
salissa. Ohjelma sisälsi marsseja 1500-luvulta aina 1900-luvun
puoliväliin. Kuoron laulamista
marsseista Hurtti-Ukko kertoi tarinaa Suomen sodasta (1808-1809),
Oolannin sota 1850-luvun Krimin
sodasta, Suomen Kaartin lähtö ja
paluulaulut 1870-luvun Turkin
sodasta, Jääkärien marssi vuoden
1918 Suomen sisällissodasta ja
Hakakomppanian marssi vuodelta
1942 Suomen jatkosodasta.
Vuoden 2017 toiminnan keskeisenä asiana oli valmistautuminen
Sadan vuoden soitto -nimiseen juhlakonserttiin. Konsertit pidettiin
9.-17.9.2017 Sotkamossa, Kajaanissa, Kuhmossa, Nurmeksessa ja
Suomussalmella. Esiintyjinä olivat
Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon ja
Nurmeksen mieskuorot, Kajaanin
ja Kuhmon puhallinorkesterit sekä
suuri lapsikuoro paikkakunnittain.
Johtajana oli Ari Tamminen ja solistina tangokuningas Pekka Mikkola.

Esiintymisiä muissa
tilaisuuksissa ja kuoromatkoja
Kajaanin Mieslaulajat teki 23.27.5.2013 Jarmo Kokkosen johdolla virkistys- ja laulumatkan Unkarin Budapestiin. Nähtävyyksien
katselun ohessa kuoro piti pienimuotoisen konsertin Linnavuorella olevan museon kupolisalissa sekä
lauloi Etelä-Budapestin luterilaisessa kirkossa pidetyn jumalan- palveluksen yhteydessä.
Kajaanin Mieslaulajat osallistui
14.-15.6.2014 Helsingin Senaatintorilla järjestettyyn ”Kainuu Helsingissä” -tapahtumaan laulamalla
Ari Tammisen johdolla kumpanakin päivänä yhdeksän laulun sarjan.
Mukana olivat sekä Laulu Kainuulle että Kainuun marssi.
Sotkamossa pidettiin heinäkuussa 2015 Herättäjä-juhlat, joiden
yhteydessä Kajaanin, Kuhmon ja
Sotkamon mieskuorot osallistuivat Sotkamon kirkossa 3.7. Juhla
taivasalla kantaatin esitykseen ja
5.7. Herättäjä-juhlien messuun
messukentällä. Kuoromme osallistui myös juhlien jälkeen 27.9. Sotkamon kirkossa saman kantaatin
esitykseen.
Kajaanin Mieslaulajat osallistui
14.12.2015 yhdessä Kamarikuoron
kanssa Kaukametsän salissa pidettyyn joulukonserttiin.
Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon
mieskuorot tekivät 10-11.9.2016
yhteisen kuoromatkan Lappiin Ylläs Acapellas -kuorotapahtumaan
ja antoivat samalla 10.9. erikseen
Kaunehin maa -konsertin Pyhän
Laurin kappelissa Äkäslompolossa.
Laulunjohtajana toimi Jarmo Kokkonen

NY T ON H UO L L O N A IK A!
Ismo Posio
Ari Holappa

p. 020 762 4287
p. 020 762 4285
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Tervetuloa asioimaan, meillä toimii myös verkkoapteekki!

Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon
mieskuorot toimivat 6.12.2016
esilaulajina valtakunnallisessa itsenäisyyspäivän juhlaparaatissa Kajaanissa. Laulua säesti Lapin Sotilassoittokunta päällikkökapellimestari musiikkimajuri Juhani Kerolan
johdolla.

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

Pohjolankatu 27, 87100 Kajaani • puh. 08-622 574, 625 202
kukkakeskus@kajaani.net • www.kukkakeskus.fi

Vuosittaista toimintaa
Edellä mainittujen konserttien ja
muiden esiintymisten lisäksi kuoro
on vuosittain osallistunut muun
muassa itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin Kajaanin kirkkopihassa ja
Kaukametsässä, veteraanien muistotilaisuuksiin, upseerikokelaiden
ylentämistilaisuuksiin, jouluaaton
laulukierrokseen eri hoitolaitoksissa, joulurauhan julistamiseen
Raatihuoneentorilla sekä vappulaulajaisiin. Lisäksi on vuosittain
julkaistu joulukuussa oma Nuottipukki-lehti.

Parhaat joululahjat
teen ystäville
löydät meiltä
OSOITE
Kauppakatu 3
(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani
040 7758 835
AUKIOLOAJAT
Ma-Pe 09:00 - 17:00
La
10:00 - 16:00

OSOITE
Kauppakatu 3

HOITOLA
TENKKAPOO

(Kauppatorin kulmalla)

(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani
040 7758 835

www.facebook.com/teehuonetsaikka
www.facebook.com/teehuonetsaikka

OSOITE
Kauppakatu 3

87100 Kajaani
040 7758 835

AUKIOLOAJAT

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

• Klassinen akupunktio • Vyöhyketerapia
• Hieronta • Hermoratahieronta • Reiki
Tervetuloa voimaan paremmin!

Kuoron historioitsija
Alpo Laari

P. 050 4900 283

Kirkkokatu 22, Kajaani

VARAOSAT JA
LISÄVARUSTEET
LAAJOISTA
VALIKOIMISTAMME

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

www.porho.ﬁ

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

Vältä meluvamma - suojaa kuulosi!
- Meiltä yksilöllisesti valmistetut kuulosuojaimet teollisuuteen,
metsästykseen, moottoripyöräilyyn, muusikoille ja musiikin harrastajille.
- Rentoudu rauhassa, meiltä myös yksilölliset korvatulpat nukkumiseen.
Tervetuloa mallinottoon Seinäjoen Kuulopisteelle, Kokkolan Kuulopisteelle tai
Kainuun Kuulopisteelle. Ajanvaraus www.kuulopiste.fi sivujen kautta.

Sleep Special
Kuuloxi kuulosuojaimet

9–20
9–16
12–15

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

Välikatu 11, 87100 Kajaani
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TAHTI

taloushallintoon
WWW.DATALA.FI
Antti Haataja

962 2057
| 040
info@vuokiito.fi

www.vuokiito.fi

Keisarin Kievari

Otanmäki, puh. (08) 6886 046

• Automaatista 24 h
•
Avoinna
ark. 10-17.30
la 10-15

• Edullinen tankkauspaikka

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

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

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.

KOMIAHO
Syötävän hyvä lähikauppa

KEMPPAINEN OY

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

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

Puh. 044 974 9730

RUUVI- JA KIINNITYSALAN ERIKOISLIIKE

Auto- ja Konekorjaamo
Konepalvelu
J. Matikainen

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

• autojen ja koneiden
huollot ja korjaukset
• autojen ja koneiden
rengasmyynti ja asennus
• traktori-, kuorma-auto ja
kaivinkonetyöt

SUOMALAISTA
HAMMASHOITOA
• Kristiina Kurtelius
Hammaslääkäri

• Kristina Peltokallio
Hammaslääkäri

• Jussi Peltokallio

Avoinna arkisin 7.30-16.30
Palvelemme sovittaessa myös
iltaisin ja viikonloppuisin
Ryynäsenjoentie 287, Otanmäki

Suukirurgian erikoishammaslääkäri

Jussi: 040 775 4517
Heikki: 040 762 7674

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

kone.matikainen@gmail.com

WWW.LEENANPUHDISTUSPALVELU.FI

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

Instagram

Lääketieteen tohtori
Naistent. ja synn. erikoislääkäri

JOUKO
JÄRVENPÄÄ
Vastaanotto:
Gyneko Oy
Kasarmink. 24 RAK 22
Kajaani
Puh. 044 5591930
www.gyneko.fi

Veturitie 1 • 044 751 2100

Tilintarkastus
Tauno Kautto Oy

11

Hyvää joulua ja
onnellista uutta
vuotta 2018!

Viihdekuoro Tuuma
TuuMa suoritti ensiesiintymisensä itsenäisyyspäivänä 2006.
Iloisen ja yhteishengeltään vahvan
lauluryhmän, jonka jäsenet tulevat Vuolijoelta, Otanmäestä sekä
Kajaanista, musiikilliset ja näyttämölliset esitykset ovat aina koskettaneet kuulijaansa. Alun perin
pienestä naislauluyhtyeestä on kasvanut noin 20 laulajan sekakuoro,
jonka esityksiin liittyy myös näyttämöllisiä elementtejä.
Lauluryhmän taiteellisena johtajana on alusta saakka toiminut
director Musices Tuula Kovanen.
TuuMan esityksiin liittyy usein
myös säestyskokoonpano, jonka
johtajana toimiva Kristiina Kurki

vastaa myös nykyisellään TuuMan
useimmista sovituksista.
Lauluryhmä esiintyy runsaasti ja
esiintymisiä onkin ollut niin kotiseudulla, kotimaassa kuin myös
kuorofestivaaleilla Ruotsissa. Varmasti tunnetuin TuuMan projekteista on sota-ajan lauluista tehty
musiikkikavalkadi, jota on esitetty
jo vuosia, ja esitetään edelleenkin.
Iloa ja koskettavia elämyksiä yleisölle ja samalla myös itse esiintyjille
on TuuMan kantava voima.
Jouko Haataja
TuuMan puheenjohtaja
2006-2017

Välikatu 7, 87100 Kajaani • www.pekkaheikkinen.com

Puh. 871 649
0500 742 318
fax 871 616

RAUTA KY

Valontie 2 • 88300 Paltamo

Tilitoimisto Kärnä Oy
Kauppakatu 13 A 3, 87100 Kajaani • Puh. 08-624 600
www.tilitoimisto.com

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

Auto- ja Rengashuolto Oulujärvi
Avoinna ma-pe klo 7-16

puh. 044 979 0664
Luodesuontie 104, Vuolijoki
arhoulujarvi@gmail.com

LOHTAJA

Tuokokuussa 2017 Olofströmin kuorofestivaaleilla.

Menninkäisentie 1, 87700 Kajaani

Kajaanin Laatuperuna Oy
Elementtitie 1, 87500 Kajaani
Puh. 0500-687 145
telekopio 08-613 4230
LATTIAN PINNOITUKSET
- HIERTOMASSAT
- ITSESILIÄVÄT MASSAT
- OHUTPINNOITTEET

Pappilanniementie 209, 87850 Paltaniemi
Puh. 044 280 5101
kajaaninlaatuperuna@kajaani.net
www.laatuperuna.fi

Kristus syntyy – kiittäkää!
Kajaanin ortodoksinen seurakunta

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

HUOPAKATOT
- SANEERAUKSET
- UUDISKATOT
- KORJAUKSET
- VEDENERISTYSTYÖT

Juhla- ja
lahja-aikaa!

Kuurnantie 7,
87200 KAJAANI
KAJAANI
7, 87200
Puh.
259,gsm
gsm0500
044 7133
257
Puh.(08)
(08)6133
6133 257,
257, fax (08) 6133
6133 259,
685 259
jouni.korhonen@tilipalvelukorhonen.fi

11.–17.2.2018 (7 pv) Kylpylämatka Pärnuun

Hyvä valikoima juhlaasuja naisille ja miehille!

Emmi täysihoidolla vain 390 €/hlö (2hh)
Viiking puolihoidolla 470 €/hlö (2hh, superior)
Tervis puolihoidolla 480 €/hlö (2hh, superior)
Kaikki vaihtoehdot sis. kylpylähoidot.

Pehmeään pakettiin:

Su–la 25.–31.3.2018 Lapin keväthangille Ylläkselle

Naisille

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

Joulun
halutuimmat
paketit

Majoitus 6 yötä kylpylähotelli Saaga puolihoidolla (aam/päiv).
+ ruokailut meno ja paluumatkalla. Hinta 694 €/hlö (2hh).

22,30

10.–17.4.2018 Viron kiertomatka

Tallinna, Tartto, Pärnu, Haapsalo, näe kaikki suosituimmat kohteet
yhdellä 7 pv:n reissulla. Sisältää ruokailut ja hoitoja.
Kysy lisää matkakaupastamme.

Miehille

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

34,30

Tervetuloa
palvelukauppaan

Tuotteita rajoitetusti.
Valikoima vaihtelee myymälöittäin.

Kauppakatu 9, Kajaani, p. 622 124

KAJAANI Kauppakatu 28
ma–pe 10–19, la 10–16, su 12–16
pentik.com

Ja lopuksi vielä joululahjavinkki nuorisolle,
13.4.2018 Antti Tuiskun konserttikiertue Oulu Areenalla
Meiltä liput sekä edestakainen kuljetus Kajaanista 80 €/hlö
Huom. Kaikille matkoille on ennakkoilmoittautuminen
Matkamyynti (ma-pe 9-15) / 040-355 6107
Tilausajot / Jouni Haataja 0500-543 432

HHHHH

KAJAANIN TILA-AUTOT OY
Syväojankatu 9, 87700 Kajaani, www.ktaoy.fi
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ETÄKÄYTETTÄVÄ
SMART BIDETTA

Järkevä joululahja Hanakoilta!
Forsa
puolipyöreä
SUIHKUKULMA

tarjoaa ainutlaatuista
käyttömukavuutta
Oras Optima
2713FG

• kirkas lasi
• hopea tai valkoinen proﬁili

299,-

Useita kokoja

IDO Glow
37263 Rimfree
Wc-istuin, jossa ei ole
huuhtelukaulusta.
Pehmeä istuinkansi.

UUTUUS!

Perinteinen

NYT ON HELPPO
PUHDISTAA!

399,-

Ido Glow
Rimfree

Vähemmän
öljyä
enemmän
lämpöä

490,-

ECO 17 LUX
ÖLJYKATTILA

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN
UUSI AIKAKAUSI

KOTIMAISET ÖLJY- JA
BIOÖLJYPOLTTIMET

LN-SARJA
• tyylikkyyttä
• mukavuutta
UUTUUS–
• puhtautta
MALLI
• tehokkuutta

WC-ISTUIN

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER-ILMALÄMPÖPUMPUT
MSZ-FH MALLISARJA ENTISTÄKIN TEHOKKAAMPI

PYYDÄ TARJOUS ASENNETTUNA!

MARKKINOIDEN HILJAISIN!

ERINOMAINEN LÄMMITYSTEHO

TULE TUTUSTUMAAN JA KUULEMAAN LISÄÄ!

könen

n yk
Autolasie

sin
Yli 40 vuotta tuulilasia.
vaihtoja ja korjauk
Lasiliike Atjonen
Sepänkatu 5, Kajaani
Puh. 08-622 225
www.lasiatjonen.fi

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

Esperi Hoivakoti Mieslahden
asukkaat ja henkilöstö toivottavat

Hyvää
joulua!

NAISTEN
OMA
Lääkärikeskus Gyneko hoitaa naisen
terveyttä. Meiltä saat gynekologian
sekä plastiikkakirurgian yksilölliset
palvelut helposti ja nopeasti.

Varaa aikasi 044 559 1930 tai gyneko.ﬁ

Kysy hoivapalveluistamme:
Maarit Karjalainen 0400 501 227
Välikatu 20 A 1, 87100 Kajaani | 044 559 1930 | gyneko.ﬁ
Esperi Care tarjoaa monipuolisia asumispalveluita ja laadukasta palveluasumista ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaispalvelun asiakkaille ympäri
Suomen. Meillä on myös laaja valikoima lasten ja perheiden palveluita. www.esperi.fi

Pukinkonttiin!
Tauno Hälisen
tositapahtumiin
perustuva
MUURMANNIN
LEGIOONAN
PARTURI

Gyneko on muuttanut: huomaa uusi osoitteemme!

Luotettava,
Suomen
suosituin
omakotitalon
poltin.

