MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 18.12.2019 • NRO 42 • RYHMÄJULKAISU 27.600 KPL

Toivo Kuula
Eino Leinon
runojen
säveltäjänä
sivut 8–9

Alma ja Toivo Kuula
vuonna 1916.

MA-PE 20-05, LA 18-05, SU 20-05

+358 (0)8 522 11

TI - TO 22-04, PE - LA 22-05

MA-SU 22-05
PE-LA 22-05

MA-TO 09-02,
PE 09-SU 02
(PITKÄ VIIKONLOPPU)

MA-TO 18-02, PE-LA 16-05

PE-LA 20-03
PE-LA 23-05

PE -LA 15-03

2

Kuoronjohtajalta

Puheenjohtajalta

Mieskuoron
vuosi

Muutamia
huomioita...

O

n hyvä asia, että asioilla on aikaraja, deadline. Se nimittäin saa
jostain syystä tekemään asiat
”viime tingassa”. Aika outoa,
vai mitä? Jos olisin tavoilleni
uskollisena tehnyt asiat hyvissä
ajoin etukäteen, olisi tähän kirjoitukseen jäänyt monta asiaa
kirjoittamatta.
Kuten odotettua on, lauluvuosi
on ollut työn täyteinen. Monenlaisia esiintymisiä ja harjoituksia on laulettu. Joulukonsertin harjoituksetkin pääsimme
aloittamaan jo toukokuussa.
On ollut upeaa, että olemme
saaneet tänäkin vuonna uusia
laulajia joukkoomme harrastamaan. Ja he ovat sulautuneet
hienosti joukkomme. Koska
asumme nk. kasvukeskusten
ulkopuolella, on jokainen uusi
laulaja aivan erityisen upea juttu.
Ihmisillä on nykyään paljon
vapaa-aikaa ja kilpailu harrastuspiireissä heidän ”sieluistaan”
on kovaa. Miksi ihmisen pitää
harrastaa jatkuvasti enemmän?
Olisiko niin, että ihminen
ei kuitenkaan ole luotu vain
olemaan? Odotusarvo ja tavoitehan on, että kun pääsee
eläkkeelle tai rikastuu, niin on
aikaa tehdä asioita, joita ei ole
ollut mahdollista tehdä aiemmin ja on jouten. Ajatus siitä,
että olisi jouten, siis tekemättä
mitään, on nykyään useimmille
ihmisille sietämätön. Nykyajan
nopea ja hektinen elämänrytmi
saa meidät ”käymään ylikierroksilla” ja rauhoittuminen saattaa
olla joillekin suorastaan mahdotonta, vaikka tosiasiassahan
ihmisten tavoite on ollut tuhansien vuosien ajan helpottaa
omaa elämäänsä ja päätyä joutilaisuuteen. Aika outoa?

Jos olisin toiminut kuten yleensä,
en olisi voinut mainita esimerkiksi
Matti Sarénin juhlapuhetta tieteen,
taiteen ja sivistyksen merkityksestä
nykymaailman hahmottamisessa.
Erinomainen puhe, joka on osin
luettavana Kainuun sanomien sivuilla. Suosittelen.
Suomi ja koko maailma on viimeisen sadan vuoden aikana ottanut
huiman harppauksen eteenpäin
oikeastaan kaikilla elämän alueilla,
vaikka valtamediat ja muutkin vakuuttavat toista. Kuulostaako oudolta? Maailmassa ei ole koskaan
ollut vähemmän sotia, katastrofeja, pakolaisuutta, nälänhätää, oppimattomuutta… Listaa voi jatkaa
todella pitkään. Ettekö usko? Käykääpä esimerkiksi tutkimassa www.
gapminder.org-sivustoa. Siellä on
oikeasti tutkittua tietoa. Ja seuraavalla kaupunkikäynnillä voitte
vaikkapa poiketa kirjastossa lainamaassa Hans Roslingin Faktojen
maailma-kirjan. Tai vaikka ostaa
sen. Hintansa väärti.
Täytyy muistaa, että on muitakin
ääniä ja totuuksia kuin ne, jotka
seikkailevat tänä ”suuren typeryyden” (Timo Vihavainen) tai ”joukkotyperyyden” (Juha Hurme) aikana valtamediassa. Tarvitaan siis
sivistystä erottelemaan ja käsittämään tuota ”totuuden jälkeisen
ajan” tietovirtaa.
Olen usein puhunut, ja tulen puhumaan, musiikin ja sivistyksen
merkityksestä niin arkielämässä
kuin muissakin yhteyksissä. Lisään
tähän virallisesti tieteen.
Musiikki on ilmiönä edelleen suuri
arvoitus. Oletettavaa on, että musiikkia eri muodoissaan on ollut
yhtä kauan kuin ihmisiäkin. Musiikki ei tunne rajoja maanosien,
kielen rodun tai minkään muun
asian suhteen. Se vaikuttaa kaik-
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kialla. Se yhdistää enemmän
kuin hajottaa. Se parantaa.
Sivistyksellä on sama merkitys.
Se auttaa myös ymmärtämään
maailmaa ja sen ilmiöitä. Se tuo
avoimen keskustelun ja väittelyn kaikkien kuultavaksi ja
arvioitavaksi. Se on myös aina
ollut uhka valtarakenteille ja siten sitä on myös vainottu läpi
vuosisatojen. Ja tuohon voimme
ainoastaan me itse vaikuttaa.
Ilman tiedettä emme olisi voineet tehdä niin suuria virheitä, että siitä seurasi (ja seuraa)
valtavia harppauksia eteen päin
monella tieteen alalla ihmiskunnan hyväksi.
Niin musiikissa kuin tieteessä
epäonnistumalla tai erehtymällä (tai vahingossa) saavuttaa
useimmiten parhaan lopputuloksen. Ihan niin kuin ihminen
kehittyy parhaiten menemällä
oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Aika outoa, eikö totta?
Samalla kun toivotan kaikille
lukijoille mitä ihaninta joulun
odotusta ja upeaa uutta vuotta
2020, kiitän nöyrästi Kajaanin
mieslaulajia ja kaikkia niitä
upeita ihmisiä, joiden kanssa
olen saanut työskennellä tänäkin vuonna.
Kajaanin mieslaulajat kutsuu
kaikkia laulutaitoisia miehiä
harrastamaan joukkoomme
suurta arvoitusta eli musiikkia!

Ari Tamminen

A

rvoisat Nuottipukin lukijat ja kuorolaulun ystävät. Takanamme on tavanomaisen vireä toimintavuosi.
Toimintavuotemme alkoi heinäkuun 2019 alusta ja päättyy vuoden 2020 kesäkuun loppuun.
Esiintymisiä kuorolla on ollut 22
kappaletta. Lisäksi olemme esiintyneet erilaisilla kokoonpanoilla
yksityisissä tilaisuuksissa. Kun
laskemme kaikki esiintymisen ja
yhteiset harjoitukset tilaisuuksia
oli kaikkiaan 51 toimintavuoden
aikana.
Loppuvuodesta 2018 on mainittava joulukonsertti Paltamon
perinteikkäässä kirkossa ja jouluaaton kierros eri laitoksissa.
Kevätkaudella esiinnyimme
marssimusiikin konsertissa Kajaanissa, joka jäi monen marssimusiikin ystävän mieleen. Kevätkaudella oli myös perinteinen
simaisa vappupuhallus vapun
aattona puhallinorkesterin kanssa ja arvokas Vapaussodan perinneliiton kesäpäivän tilaisuus toukokuun lopulla.
Toimintavuoden aikana oli lisäksi vala- ylentämis- ja muistotilaisuuksia kirkkopihalla yhteistyössä Kainuun Prikaatin kanssa.
Erityinen osa esiintymisistä
koostuu isänmaallisista tilaisuuksista ja niissä sotiemme veteraaneilla on erityinen paikkansa
ohjelmistossa.
Keväällä 2019 huhtikuun alussa
kuoro teki matkan Lyypekkiin
Saksaan. Osallistuimme Kiristina Cruises:n laivalla ”Kuorot
kohtaavat Itämerellä” tapahtumaan. Saimme laulaa ja harjoitella uusia kappaleita eri puolelta
Suomea tulleiden kuorolaisten
kanssa. Lauluamme johti hienolla ja ilmeikkäällä tavalla kuoronjohtaja, kapellimestari dir.mus.
Seppo Murto. Menomatkalla
meitä opasti stemmatyön saloihin lisäksi laulupedagogi Kaija
Nuorante.
Perillä Lyypekissä tutustuimme
Lyypekin vanhaan kaupunkiin
kauniissa ja jo kohtuullisen lämpimässä kevätsäässä. Päivän lopuksi pidimme yhteiskonsertin
perjantaina 5.4 Pyhän Marian
vanhassa kirkossa.
Paluumatkalla saimme lisää
opastusta laulutekniikkaan erikseen ja yhdessä Kaija Nuoranteelta ja Seppo Murrolta.
Mieleeni jäi, että kanssamatkustajat saivat kuulla laulua ja improvisoituja esityksiä erityisesti illanvieton aikana baarin puolella.
Todistetuksi tuli taas kerran
laulun ja erityisesti yhteislaulun

voimauttava vaikutus itselle kuin
myös kanssamatkustajille.
Joulukuussa 2019 meillä on 6.12
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet ja
Joulukonsertti 9.12 Linnatauksen kirkossa. Perinteinen jouluaaton kierros on eri laitoksissa
ja joulun avaus Raatihuoneen
torilla 24.12. Kevään 2020 ohjelmisto on pääosin päätetty ja
pitää sisällään perinteiset muistojuhlat ja Kainuun Prikaatin
kanssa sovitut tilaisuudet. Suunnitteilla on erillinen konsertti
maaliskuussa ja myöhemmin
kirkkolaulujen konsertti ortodoksisessa kirkossa. Vappuna on
perinteinen yhteinen konsertti
puhallinorkesterin kanssa.
Esitin huoleni kuoromme tulevaisuudesta viime vuoden
Nuottipukin kirjoituksessani.
Laitoimme syksyn laulukauden aluksi ilmoituksen lehteen
ja toivoimme saavamme uusia
laulajia. Iloksemme saimme kolme uutta laulajaa yhden ykköstenoriin ja kaksi ykkösbassoon.
Näyttää siltä, että saamme tällä
menolla vähitellen lisättyä lauluvoimaamme ja samalla turvaamme kuoromme tulevaisuuden.
Palaute uusilta laulajilta on ollut
hyvin positiivista. Vetoankin
näin kaikkiin niihin nuorempiin
ja kaiken ikäisiin miehiin, jotka
tuntevat kuorolaulun omakseen,
olelette tervetulleita katsastamaan toimintaamme. Kannattaa tulla kokemaan yhteislaulun
voimaa.
Näin vuoden lopussa kiitän
kaikkia kuorolaisia ja kuoron
johtajaa Ari Tammista 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 2020.
Pentti Haataja
Puheenjohtaja
Kajaanin Mieslaulajat ry
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Kajaanin Mieslaulajat ry

Hallitus ja toimihenkilöt
toimintakautena 2019-2020
Puheenjohtaja: Pentti Haataja
Varapuheenjohtaja: Kalle Jäntti
Sihteeri: Aarno Tenhunen
Taloudenhoitaja: Jouko Haataja
Isäntä: Seppo Tuhkanen
Jäsen I tenori: Harri Komulainen
Musiikkilautakunta:
Laulunjohtaja: Ari Tamminen
II laulunjohtaja: Mikko Vasala
III laulunjohtaja: Tapani Hyvönen
Jäsen I Tenori: Toivo Seppänen /
Rauno Ketomäki
Jäsen II Tenori: Vesa Valtanen / Martti Liimatta
Jäsen I Basso: Pekka Lanamäki / Jouko Haataja
Jäsen II Basso: Esa Anttonen / Kari Häyhä
Muut toimihenkilöt:
Historioitsija Alpo Laari
Nuotistonhoitaja Martti Liimatta /
Björn Sandelin
Kotisivuvastaava Kari Häyhä
Julkisivuvastaava Pekka Lanamäki

Toiminnantarkastaja ja varamies
Tauno Hälinen / Antti Repo

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

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

OSOITE
Kauppakatu 3
(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani
040 7758 835

(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani
040 7758 835

Hyvää joulua ja
riemukasta uutta vuotta!

Toimikunnat:
Nuottipukin toimittajat
Kalle Jäntti ja Vesa Valtanen

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

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

Takojankatu 8 87400 Kajaani

p. 0103870570

könen

n yk
Autolasie

sin
Yli 40 vuotta tuulilasia.
vaihtoja ja korjauk

Kajaanin Mieslaulajat ry:n
aktiivijäsenet laulukautena
2019-2020

Lasiliike Atjonen
Sepänkatu 5, Kajaani
Puh. 08-622 225
www.lasiatjonen.fi
Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

HYVÄÄ JOULUA

Mehiläinen Kajaani toivottaa asiakkailleen ja
yhteistyökumppaneilleen

Laulunjohtaja: Ari Tamminen
2014, Perusmerkki

I TENORI
Ketomäki Rauno
Komulainen Harri
Romppainen Taisto
Sainio Sami
Salmi Ilmari
Seppänen Toivo
II TENORI
Jäntti Kalle
Kilpeläinen Matti
Kilpeläinen Pentti
Liimatta Martti
Moilanen Seppo
Nurkkala Kauko
Nyyssönen Kari
Sandelin Björn
Valtanen Vesa

Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritusmerkit
2009
1994
2017
2019
2015
2007

2017
1968
2011
1982
1986
1991
2015
1991
2003

leenanpuhdistuspalvelu.fi

Hyvää Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2020!

Ääntenvalvojat:
I Tenori Ilmari Salmi
II Tenori Björn Sandelin
I Basso Taisto Einiö
II Basso Esa Anttonen

Laulaja

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

OSOITE
Kauppakatu 3

Taitomerkki

Perusmerkki

Perusmerkki
Perusmerkki
Perusmerkki
Mestarimerkki
Taitomerkki
Perusmerkki

Rauhallista JouJoulua
lua ja onja
nelonnellista
lista vuotta 20
19
Rauhallista
vuotta
2020

Laulaja

I BASSO
Einiö Taisto
Haataja Jouko
Hyvönen Tapani
Kinnunen Juho
Lanamäki Pekka
Määttä Tuomo
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

O
lemme ssuljettuina
uljettuina 224.-26.12.2019,
4.-26.12.2018 sek1.1.2020
ä 1.1.2019ja
, m6.1.2020,
uutoin
Olemme
amuutoin
ukioloaikaukioloaikamme
amme ovat normovat
aalit. normaalit.

Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritusmerkit
1975
2015
2018
2019
1971
2019
1980
2005
1976

Perusmerkki

Taitomerkki
Perusmerkki
Perusmerkki

1992
Taitomerkki
1996-1999, 2015
1975
Perusmerkki
1987-1989
2004
Perusmerkki
1965
Taitomerkki
1984
1991
Taitomerkki
2007
2000
Perusmerkki

Kajaani
Rajakatu 3
mehilainen.ﬁ

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 Kaukametsän saliin.

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

Voit tiedustella asiaa kuoron puheenjohtajalta Pentti Haatajalta
0400384970 tai sihteeriltä Aarno Tenhuselta 0440583651.
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Laulaen Itämerellä
Kauniina keskiviikkoaamuna
iloinen mieslaulajien joukko kohtasi Kajaanin rautatieasemalla.
Puheen sorina täytti junan vaunun
tervehdysten vaihdon merkeissä.
Oli 3. päivä huhtikuuta 2019 ja
Kajaanin mieslaulajien kuoromatka Lyypekkiin oli alkanut. Onnekkaimmat pääsivät matkalle avecin
kera. Helsinkiin suuntautuvan
junamatkan aikana esittäydyttiin
ja juteltiin innokkaasti tulevasta
matkasta. Matkalla ehdittiin vaihtaa ajatukset myös muista kuulumisista.
Helsingin rautatieasemalle saavuttuamme otimme ensimmäisen
ryhmäkuvan matkaseurueesta ja
suuntasimme takseilla kohti Vuosaaren Hansaterminaalia. Vuosaaressa nousimme M/S Finnlady –alukseen, joka suuntasi kohti
Saksaa, Lyypekkiin. Ensimmäisenä
iltana nautimme illallista laivan
runsaassa noutopöydässä, minkä
jälkeen meillä oli mahdollisuus
laulaa karaokea KC Sunshine -bändin tahdittamana.
Torstaina 4. huhtikuuta vietimme päivän merellä. Aamu alkoi
herkullisella, rauhassa nautitulla
brunssilla. Päivän aikana oli tarjolla
laulutekniikka-workshop laulupedagogi Kaija Nuoranteen opeissa.
Työpajan teemana menomatkalla
oli stemmatyö. Yhteisharjoitukset
pidettiin kapellimestari ja kuoronjohtaja dir.mus Seppo Murron
johdolla. Lauluharjoitukset olivat
mieleenpainuvia ja laulullisesti
todella antoisia ja kehittäviä. Sa-

Matkalaiset Travemunden satamassa.

Lyypekin matkalla olevien kuorolaisten yhteiskonsertti pidettiin Pyhän Marian kirkossa.

malla mieslaulajat saivat tuntumaa
sekakuorossa laulamisesta. Runsaan illallisen jälkeen laiva saapui
Travemündeen, minkä jälkeen
siirryimme majoittumaan Holiday
Inn hotelliin Lyypekissä.
Perjantaina 5. huhtikuuta matkasimme aamiaisen jälkeen tutustumaan Lyypekkiin opastetulla
kaupunkikävelyllä. Kierroksen

jälkeen vierailimme sekä Lyypekin upealla raatihuoneella että
Behnhaus-Dägerhausin museossa.
Modernismin aikakaudelta olevaa
taidetta edustaa muun muassa
Edvard Munch, joka 1900-luvun
alussa asui Lyypekissä. Vietettyämme hetken vapaa-aikaa Lyypekin
keskustassa tapasimme yhteisellä
iltapäiväkahvilla kuuluisassa mar-

sipaanikahvilassa (Café Niederegger). Iltapäivä huipentui matkalla
olevien laulajien yhteiseen esiintymiseen Pyhän Marian kirkossa ja
kuulimme oppaan johdolla urkuri
ja säveltäjä Dietrich Buxtehudesta
ja hänen vaikutuksestaan Pyhän
Marian kirkkoon. Oppaamme
kertoi, että nuori Johann Sebastian
Bach käveli vuonna 1705 lähes

300 kilometriä kuullakseen Buxtehuden urkujensoittoa, Upean
tilaisuuden päätti puolen tunnin
urkukonsertti. Ohjelmallisen Saksa-päivän päätti maittava kolmen
ruokalajin illallinen Travemündessä Trave-joen kupeessa ravintola
Luziferissä. Illallisen jälkeen nousimme M/S Finnstar -laivaan, jossa ohjelmassa oli majoittuminen ja
matka kohti Helsinkiä alkoi.
Lauantain 6. huhtikuuta vietimme laivalla jatkaen lauluharjoittelua ammattilaisten johdolla. Illalla
laulajilla oli yhteiskonsertti laivan
pääravintolassa. Konsertissa esitimme matkalla opittuja lauluja muun
muassa: Psallat scholarum consio,
dona Nobis pace ja On neidolla
punapaula.
Sunnuntaina 7. huhtikuuta saavuimme aamulla Helsinkiin, josta
junamatka kohti Kajaania alkoi.
Paluumatkalla Kajaaniin harjoittelimme mieslaulajien uutta joulukonsertin ohjelmistoa.
Mieslaulajien Lyypekin matka
oli mieleenpainuva ja laulutaidon
kehittymisen kannalta antoisa
kokemus. Matka oli Suomen laulajain ja soittajain yhdistykseen
kuuluvien kuorojen yhteismatka,
jonka järjesti Kristiina Cruisess.
Matkan aikana pääsimme tutustumaan useiden eri kuorojen laulajiin ympäri Suomea. Useat kuorot
tukivat laulajiensa osallistumista
matkalle taloudellisesti Kajaanin
Mieslaulajien tavoin.
Kalle Jäntti
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REISSUMIES
Lohenpyrstö 2, 87700 Kajaani
Puh. 08-612 1299 Fax 08-613 0641

KAJAANI
Prisma
p. (08) 612 1390
ma–pe
la
su

9–20
9–16
12–15

MAALAUS- JA
LATTIATYÖ RUSANEN
- PUU- JA PARKETTILATTIOIDEN
HIONNAT JA LAKKAUKSET
- MAALAUKSET - HUONEISTOREMONTIT

P. 040 720 8836

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

HEINISUONTIE
AUTOMYYNTI
HUOLTO
VARAOSAT

020 762 4270
020 762 4280
020 762 4290

www.porho.fi

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

www.mlr.fi

Kajaanin Mieslaulajat
toivottaa kaikille
lukijoille
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
2019!

Viva la
musica!
Vuosi 2019 on ollut Keskuskoulun musiikkiluokkien juhlavuosi,
sillä Kajaanin musiikkiluokilla
on soitettu ja laulettu täydellä
volyymilla jo 50 vuotta! Monille
suomalaisille musiikin ja teatterin
tähdille musiikkiluokka on ollut
ponnahduslauta ammattiin: esim.
Kalle Torniainen, Antti Matikainen, Riku Nieminen, Satu Simola
ja Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch ovat
musiikkiluokan kasvatteja. Paitsi
ammattilaisia, musiikkiluokat ovat
kouluttaneet suuren joukon myös
kulttuurin kuluttajia.
Kajaanilaisyleisö on saanut
nauttia musiikkiluokkien korkeatasoisista konserteista perinteisissä
joulu- ja kevätkonserteissa. Musiikkiluokkien konserteissa voi
kuulla, kuinka laulut kajahtavat,
kun kuorokorokkeilla seisoo lähes
150 lasta ja nuorta. Lisäksi musiikkiluokat ovat kiertäneet vuosikymmeniä esiintymässä kirkoissa,
yrityksien tilaisuuksissa, laitoksissa
sekä monenlaisissa tapahtumissa.
Esiintymisten lisäksi musiikkiluokkalaiset tekevät Kajaania tunnetuksi osallistumalla erilaisiin kuoro- ja
musiikkitapahtumiin ympäri Suomea.
Pitkää musiikillista taivalta juhlittiin vuonna 2019 monin tavoin.
Musiikkiluokkien juhlaviikko
pidettiin toukokuussa ja silloin
musiikkiluokkalaisia saattoi nähdä
esiintymässä esimerkiksi Kajaanin
keskustan liikkeissä. Juhlaviikolla
esitettiin myös 9c-musiikkiluokan
musiikkinäytelmä Kepillä jäätä.
Juhlinta huipentui juhlakonserttiin, joka järjestettiin torstaina
16.5.2019 Keskuskoulun salissa.
Juhlakonsertti kantoi nimeä Jotain arvokasta. Juhlakonsertti sai
nimensä musiikkiluokille tilatusta
teoksesta, jonka on säveltänyt en-

tinen musiikkiluokkien opettaja,
musiikin lehtori ja muusikko Jari
Levy.
Jo 1960-luvun lopulla alkoi Kajaanissa musiikkiluokkatoiminta,
joka jatkuu elinvoimaisena edelleen. Kajaanin kouluissa testataan
kaikki halukkaat 2. luokkien oppilaat ja musiikkiluokalle oppilaat valitaan musikaalisuuden eri
osa-alueita testaavalla testillä. Musiikkiluokkaopetusta järjestetään
3.-9. -luokilla.
Musiikkiluokilla musiikinopetusta on enemmän kuin muilla
yleisopetuksen luokilla. Musiikki
on läsnä lähes jokaisena koulupäivänä ja monipuolisen musiikin
opetuksen myötä on syntynyt erilaisia musiikkinäytelmiä, soitin- ja
lauluyhtyeitä, kuoroja ja nuorisosinfoniaorkesteri.
Musiikkiluokat tekevät paljon
yhteistyötä Kajaanin eri musiikkitoimijoiden kanssa. Erityisen
tiivistä yhteistyö on Kainuun musiikkiopiston kanssa. Yhteistyön
tarkoituksena on helpottaa lasten
soittoharrastuksen aloittamista.
Esimerkiksi aloittavilla musiikkiluokkalaisilla on mahdollisuus
saada soitinopetusta koululla heti
koulupäivän jälkeen musiikkiopiston opettajan johdolla. Lisäksi
musiikinteoriaopetus sekä orkesteritoiminta hoidetaan yhdessä ja yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.
Musiikkiluokkien vahvoina
tukijoina toimivat luokkien vanhempaintoimikunnat sekä musiikkiluokkalaisten vanhempainyhdistys Väinämöisen laulu ja soitto ry.
Keskuskoulun musiikkiluokkia voi
seurata myös Facebookissa nimellä
Kajaanin musiikkiluokat Keskuskoulu.

Välikatu 20 A 1, 87100 Kajaani | 044 559 1930 | gyneko.ﬁ

Gyneko on muuttanut: huomaa uusi osoitteemme!

Otanmäki Mine Oy
www.otanmaki.fi

Paula Hänninen
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Mieslaulajat Kaatuneiden muistopäivän esiintymisessä.

Mieslaulajien laulukausi
Nuottipukista 2018
Nuottipukkiin 2019
Kajaanin Mieslaulajien mennyt laulukausi 2018–2019 oli jälleen aktiivinen.
Kuorolla oli laulukaudella 2018–2019
yhteensä 51 harjoitusta, esiintymistä tai
konserttia. Nuottipukin 2018 ilmestymisen jälkeen Kajaanin mieslaulajat
osallistuivat seuraaviin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin:
n 20.12.2018 Upseerikokelaiden
ylentäminen KaiPr
n 24.12.2018 Jouluaton kierros ja
Joulurauhan julistus

n 05.01.2019 Vuosijuhla Scandic Kajanus
n 12.01.2019 Mauri Tartian hautajaiset
n 09.02.2019 Sotilasvala
Ortodoksinen kirkko
n 10.02.2019 Vuojen kylä juhla
Paltaniemi
n 13.03.2019 Marssimusiikkikonsertti
Kaukametsä
n 28.04.2019 Jarmo Kokkosen läksiäiset
Kuhmo
n 30.04.2019 Simaisa Vappupuhallus

n 19.05.2019 Kaatuneiden muistopäivän
seppeleenlasku Kirkkopiha

n 16.08.2019 Linnanvirta tapahtuma
Karolineburg

n 19.05.2019 Vapaussodan Perinneliiton
kesäpäivät Kaukametsä

n 23.11.2019 Veteraanijärjestöjen
Joulujuhla Keskusseurakuntakoti

n 24.05.2019 Mitalien luovutustilaisuus
veteraaneille kaupungintalo

n 06.12.2018 Seppeleenlasku kirkkopiha

n 24.05.2019 Laulukauden päättäjäiset
Vuokatin urheiluopisto
n 20.06.2019 Upseerikokelaiden
ylentäminen KaiPr
n 10.08.2019 Sotilasvala
Ortodoksinen kirkko

n 06.12.2019 Jumalanpalvelussa
avustaminen Kajaanin kirkko
n 06.12.2019 Itsenäisyyspäivän juhla
Kaukametsä
n 09.12.2019 Joulukonsertti
Linnantauksen kirkko
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LOHTAJA

Menninkäisentie 1, 87700 Kajaani

Bändi
bileisiin.

Häät, synttärit, ym.
email: tk.pajari@gmail.com

Mieslaulajat joulukonserttissa Paltamon kirkossa.

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

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

Tervetuloa asioimaan, meillä toimii myös verkkoapteekki!

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

Kristus syntyy – kiittäkää!
Kajaanin ortodoksinen seurakunta
Konsertti kesän Linnanvirta tapahtumassa Karolineburgin terassilla.

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

Veteraanien joulujuhla.
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Toivo Kuula
20-vuotiaana.
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Toivo Kuula Eino Leinon
runojen säveltäjänä
Ollessaan viidennellä luokalla
Toivo Kuula (1883-1918) osti
säästämillään rahoilla viulun,
jota hän soitteli Vaasassa kasarmin mankelihuoneessa. Näistä
soitannoista Toivo Kuula keksi, että hän voisi itsekin koettaa
sommitella omia kappaleita.
15-vuotiaana hän oli niin innostunut Leinon kokoelmasta
”Yökehrääjä”, että sävelsi laulun
Elä itke impeni nuori, jos ystäväs pettikin… Jo tuolloin Kuula
ihaili palavasti Leinon runoutta.
Kevätpuolella 1904 syntyi Leinon Syystunnelma runon sävellys,
joka sisälsi jo Toivo Kuulan tärkeimmät säveltäjäominaisuudet:
traagillis-eleegisen pohjasävyn peteettisine nousuineen. Vaikka Kuula ei myöhemmin halunnut kuullakaan tästä laulusta, sävelmästä tuli
kuitenkin tunnettu. Tuohon aikaan
Toivo Kuula etsi henkilökohtaisiin
pohdintoihinsa turvaa Eino Leinon runoudesta. Joulukuussa hän
alkoi etsiä ilmaisua aiheelleen, joka
myöhemmin useiden vuosien ajan
askarrutti hänen mielikuvitustaan.
Syntyi eräs hänen merkittävämpiä
ja suurimpia luomuksiaan: Orjan poika. Tämä oli ensimmäinen
Orjan poika oli sekakuorosävellys
pianon säestyksellä. Uuden version hän loi samasta runosta 1910.
Seuraavana vuonna näki päivänvalon eräs Kuulan tunnetuimmista
sävellyksistä, Leinon runon Aamulaulun sävellys, josta alkoi hänen
säveltäjätoiminnan päivänkoitto.
Tammikuussa 1905 Kuula sitoi
itsensä avioliittoon teini-ihastuksensa Siljan kanssa. Tästä avioliitosta tuli rakkaudeton kahle ja onnettomuus, josta Kuula vapautui
vasta 1914.
Kun Kuula keväällä 1906 saapui
Vaasasta Helsingin musiikkiopistoon opiskelemaan, elettiin kansallisen kulttuurin suurta nousukautta. Syyskesällä Kuula tarttui
Leinon väkevään runoon Virta
venhettä vie. Seuraavina vuosina
siitä syntyikin Kuulan vaikuttavampia, syvällisempiä ja samalla
suosituimpia mieskuoroteoksia.
Siitä tuli vuosikymmeniksi suosituimpia ohjelmanumeroita kuorokonserteissa.
Saman vuoden viimeisessä oppilasillassa ennen joulua Toivo Kuula
kuuli tumman neitosen, neiti AlmaSilvennoisen laulavan sopraanoäänellä Griegin laulun ”Mellem
roser”. Laulajasta tuli Kuulan laulujen tulkitsija ja kahdeksan vuotta
myöhemmin puoliso. Seuraavalla
kevätlukukaudella Kuula sävelsi
uuden tummatukkaisen ystävänsä
kunniaksi Leinon runon Tuijotin
tulehen kauan.
Alman merkitsi päiväkirjaansa

Toivo Kuulan muistomerkki Helsingissä

(9.4.1908): ”Sinä olet säveltänyt
nyt Marjatan laulun. Kuinka voivat miehet tuntea, ja sanoin, sävelin tulkita äidinrakkautta niin
hienosti.” Saman vuoden syksyllä
syntyi Illalla –runon sävellys Alman innoittamana.
1908 pidettiin Wiipurin laulujuhlat. Laulujuhlien kolmantena
päivänä (21.6.) yli tuhathenkinen
kuoro esitti Kuulan sekakuorosävellyksen Leinon Hautalauluun.
Hautalaulusta tuli Suomen laulun
esittämänä hyvin tunnettu.
”Päivä kun nousee,
niin sammuvi tähti
ei se ijäks sammu,
ken elämästä lähti…”

Hautalaulun säveltämisen vuonna kantaesityksensä sai Ylioppilaslaulajien konsertissa 3.12. mieskuorolaulu Virta venhettä vie. Sävelasunsa sai Kuulalta myös Marjatan laulu, jonka Alma Silventoinen
esitti 7.10.1908 pidetyssä Kuulan
ensimmäisessä sävellyskonsertissa.
Ensimmäisen sävellyskonserttinsa jälkeen Alma Silventoinen
ja Toivo Kuula matkustivat opiskelemaan ulkomaille, Italiaan,
Ranskaan. Ulkomaan matkallaan
Bolognassa Kuula tarttui läheiseksi
käyneeseen Leinon Meren virteen,
joka oli jo kauan rikastuttanut
Kuulan mielikuvitusta. Kuula
kirjoitti Meren virren sävellyksen
kolmeen kertaan innostuksella,

mitä sisäisemmällä inspiraatiolla.”Meren laulu on lakkaamaton
kuin kaikkeuden luomisvoima,
kuin kuolon ja elämän kulku”, hän
luonnehti teosta.
Heti Meren virsi -teoksen valmistuttua Kuula vei sen opettajalleen ranskalaiselle opettajalleen
nähtäväksi. Tämä kiitti siitä, mutta pudisti samalla päätään: ”Mistä
monsieur Kuula luulee löytävänsä kuoron, joka pystyisi sellaisen
teoksen esittämiseen?” Teos esitettiinkin sitten Suomen Laulun
10-vuotisjuhlakonsertissa sellaisenaan. Pariisissa Kuula sävelsi
Leinon 1903 ilmestyneen Helkavirsien Orjan poikaa ja Merenkylpijäneitoja.

Keväällä 1910 Kuula sai Ylioppilaskunnalta pyynnön kirjoittaa
Helsingin Uuden ylioppilastalon
vihkiäisiin kantaatin ja hän valitsi
siihen jälleen Eino Leinon runon
”Kuolemattomuuden toivo”. Kantaatti baritonille, sekakuorolle ja
orkesterille esitettiin 26.11. Tuona
päivänä Alma merkitsi päiväkirjaansa: ”Minkä ihanan päivän taas
olenkaan elänyt. Olenhan tänään
saanut kuulla ystäväni kantaatin
Kuolemattomuuden toivo, jonka
hän on säveltänyt tämänpäiväisiin
ylioppilastalon vihkiäisiin ja olen
onnellinen ja ylpeä siitä, että sinä
rakas Toivo taaskin esiinnyit, ja että
ulkomaalaisetkin kutsuvieraat saivat kuulla, minkälaista on suomalainen musiikki. Pidän kantaatista
paljon. Se ei ole sävelletty tilauksen pakosta, vaan todella kaikella
sielulla”.
1910-luvun Kuulan Leinon runojen sävellysteoksiin kuuluvat
mm. Vanha vaimo (1910), Sinikan
laulu (1910), Impi ja pajarin poika (1911)Karavaanikuoro (1912),
Yli kukkien (1912), Maa hädässä
(1913), Kevät (1915), Vapauden
laulu (1917), Rukous (1917) ja
Sirkan häämatka (1917).
Nuoren säveltäjän ura, suuresta
rakkaudesta solmittu avioliitto,
päättyivät traagisesti keväällä 1918
itsenäistyvän Suomen kevätyössä Viipurissa, jossa Alma ja Toivo
Kuula olivat esiintymässä Viipurin
valtauksen juhlinnassa. Vappuyönä
riidan päätteeksi jääkäriupseerin
ampuma luoti päähän vei Toivo
Kuulan kuolemaan toukokuun 18.
päivänä.
Eino Leino innoitti Toivo Kuulan runojensa kautta sävellystyöhön. Kuula omaksui ennen kaikkea Eino Leinolta suomalais-kansallisen romantiikan hengen, joka
inspiroi hänen taiteellisia suorituksiaan. Yhdessä esiintyen lukuisissa
konserteissa ympäri maata Alma
ja Toivo Kuula tekivät Leinon runoudesta rakastettua kansallista
aarteistoa, joka viitoitti itsenäisen
Suomen henkistä tietä. Miehensä kuoleman jälkeen Alma Kuula
omistautui konsertti- ja oratoriolaulajana mm. ulkomailla modernin suomalaisen laulutaiteen
esittäjäksi, mutta vahvimmin
juuri Toivo Kuulan yksinlaulujen
tulkitsijaksi.

Esko Piippo
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Uudet laulajat

Tuomo Määttä
synt. 2.2.1952 Sotkamo

Juho Kinnunen
synt. 27.7.1993 Kajaani

Tapani Hyvönen
synt. 1951 Sotkamo

Sami Sainio
synt. 15.08.89 Paltamo

Perhe: Tuula Tervo-Määttä
Ammatti/virka: Ylilääkäri
Harrastukset: Harrastan
hyötyliikuntaa, ranskan opiskelua, teatteria, elokuvia ja
matkailua.
Miksi tulit Mieslaulajiin?
Tulin opiskelemaan kuorolaulua.
Mahdolliset aikaisemmat
kuorot: Ei aiempaa kokemusta kuorolaulusta.
Mitä odotat Mieslaulajien
kuorotoiminnalta? Odotan
jo kevätkauden harjoitusten
lauluja.
Mitkä ovat tähänastiset
kokemuksesi? Kannustava
ryhmä on hyväksynyt aloittelijan ymmärtävästi ja tukien.
Koen olevani hyvässä seurassa. Vaativa mutta monin
tavoin avartava ja palkitseva
kokemus. Syyskauden avajaiset olivat huippujuttu. Lukuisat joululaulut ovat jo tulleet
tutuiksi ohjelmiston laulujen
kuuntelun ohessa. Stemmojen oppiminen on ollut minulle haastavaa.
Mitä sanoisit henkilölle,
joka harkitsee liittymistä
Mieslaulajien kuoroon?Suosittelen lämpimästi Kajaanin
mieslaulajia. Tähän ryhmään
voi rohkeasti tulla.

Ammatti/virka: Opiskelija
Harrastukset: Musiikki,
kalastus/metsästys, historiantutkimus
Miksi tulit Mieslaulajiin?
Liityin Mieslaulajiin, koska
halusin jatkaa kuoroharrastusta ja kokeilla laulamista
mieskuorossa.
Mahdolliset aikaisemmat kuorot: Olen laulanut
aikaisemmin Kajaanin lukion kuorossa ja hetken aikaa
Itä-Suomen yliopiston kuoro
JOY:ssa.
Mitä odotat Mieslaulajien kuorotoiminnalta? Odotan kuorotoiminnalta oman
laulutaidon kehittymistä sekä
mukavaa yhdessäoloa yhteislaulun parissa.
Mitkä ovat tähänastiset
kokemuksesi? Tähänastiset
kokemukset ovat olleet miellyttäviä. Ohjelmistoon on
päässyt jo tutustumaan melko
laajasti ja kappaleita on monipuolisesti.
Mitä sanoisit henkilölle,
joka harkitsee liittymistä Mieslaulajien kuoroon?
Kuoroon liittymistä harkitsevalle sanoisin: tervetuloa mukaan toimintaan, sopiva paikka löytyy jokaiselle laulajalle!

Ammatti/virka: Pelimanni, eläkeläinen
Harrastukset: Purjelautailu jäällä purjekelkalla
Miksi tulit Mieslaulajiin?
Olen aina tykännyt stemmalaulannasta ja halusin kokeilla
millaista se on kuorossa.
Mahdolliset aikaisemmat
kuorot: Ei aikaisempaa kuoro
kokemusta.
Mitä odotat Mieslaulajien
kuorotoiminnalta? Ankaraa
harjoittelua ja mukavaa yhdessä tekemistä hyvän musiikin parissa.
Mitkä ovat tähänastiset
kokemuksesi? Tuntuu hienolta olla mukana kun äänet
alkavat soida hyvin yhteen
harjoituksissa ja esiintymisissä.
Mitä sanoisit henkilölle,
joka harkitsee liittymistä Mieslaulajien kuoroon?
Rohkeasti vaan mukaan, jos
tykkäät laulaa. Mieslaulajat
opastavat mukavasti alkuun.

Ammatti/virka: Teatteri-ilmaisun ohjaaja, TRE-stressinpurkumenetelmän ohjaaja
Harrastukset: Tietokonepelit, historia, kuntosali,
tanssi ja eräily
Perhe: Avoliitossa, Kajaanissa
Miksi tulit Mieslaulajiin?
Olen pitkään seurannut ystäväni Henri Karjalaisen kuorotaivalta ja hän on kannustanut
minua liittymään kuoroon ja
laulamaan korkealta. Lisäksi olen kauan unelmoinut
tavoitteellisesta ja ohjatusta
lauluharrastuksesta, sillä kuorossa on helppo oppia laulusta ja nuotinluvusta. Päädyin
kuoron toimintaan mukaan
lehti-ilmoituksen perusteella,
jossa haettiin reippaita miehiä
ykköstenoriin.
Mahdolliset aikaisemmat
kuorot: Olen ollut Turussa
opiskeluaikanani klassisen
laulun pedaoppilaana.
Mitä odotat Mieslaulajien
kuorotoiminnalta? Odotan
merkityksellisiä ja koskettavia

www.kajaaninmieslaulajat.
kajaani.net

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

Kokemusta ja kalustoa.

Palvelemme keskustassa vuoden jokaisena päivänä

Päivystys 24 h • Halli autojen säilytystä varten
• Myös ulkomaan hinaukset • Suora laskutuslupa

HINAUSPALVELU

MANNELIN
puh. 0400-682 637

lauluhetkiä, jotka nostavat
laulajan olemuksen korkeammalle arjen ikeestä.
Mitkä ovat tähänastiset
kokemuksesi? Kuoro on ottanut minut mitä mainioimmalla tavalla mukaansa ja
olen päässyt osallistumaan
yhteisölliseen ajanviettoon ja
hienoihin esiintymishetkiin.
Palaute on ollut kannustavaa
ja olen oppinut nuotinlukutaitoa, sillä vierustoverini
Harri Komulainen on ollut
todella avulias opastaessaan
vasta-alkajaa.
Mitä sanoisit henkilölle,
joka harkitsee liittymistä Mieslaulajien kuoroon?
Kehoitan kaikkia miehiä,
joilla on intohimoa ja haaveita laulun suhteen tulemaan
mukaan toimintaan, sillä tässä kuorossa on mahdollista
kehittyä laulajana ja kynnys
aloittaa harjoittelu on matala.
Toiminta on selkeää, tavoitteellista ja se nojaa hyviin perinteisiin.

KAJAANIN YKKÖSAPTEEKKI

LOHTAJAN APTEEKKI

MA-PE 8.30-21, LA-SU 10-18

MA-PE 9-17

KAUPPAKATU 18

Jouluaattona klo 9-13
25.-26.12. klo 10-18

TAIKATIE 4 (ABC)

Hyvä valikoima ● Nykyaikaiset tilat ● Helppo liikkua

VUOLIJOEN
HAUTAUSPALVELU AY
Veikko Haataja 0400 284 527
Esa Jokelainen 0400 284 704
Välitämme Kaavin Kiven
laadukkaita hautakiviä.
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TAHTI

taloushallintoon
WWW.DATALA.FI

Kauppakatu 11, p. (08) 636 650
Avoinna ark. 10-17.30, la 10-15
www.steppari.ﬁ

LVI-TYÖ
M. HAATAJA
Soidinkatu 2 A, 87500 Kajaani
puh. (08) 639 306

Rajamiehentie 7 B 39
87400 Kajaani

Puh. 044 355 0109
mikkohaataja@luukku.com

Merkkipäivät
Kajaanin Mieslaulajat juhlistamassa Rauno Ketomäen 60 vuoden ikää. Rauno on laulanut
kirkkaalla äänellään Kajaanin Mieslaulajissa vuodesta 2009 alkaen.

Tilintarkastus
Tauno Kautto Oy

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

Puh. 041 469 4878
Parturi-kampaamo

Seija
Lämsä-Huusko
Neste Kontiomäki puh. (08) 6872 301 avoinna ark. 6:30-22:00 su 8:00-22:00, jouluaattona 6:30-16:00,
joulupäivä 10:00-22:00 Tapaninpäivä 8:00-22:00

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

KAINUUN OPISTO

OTANMÄEN
APTEEKKI

as!
r
a
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n
Suome
s
i
o
j
Poh

Avoinna ma–pe 9–17
Puh. 044 506 160

Vuolijoen
sivuapteekki

KUOROKURSSIEN PITOPAIKKA

Avoinna ma–pe 9–16
Puh. 0400 169 480

Opistollamme on iso juhlasali yhteisharjoituksia varten,mutta
myös pienempiä lauluharjoitustiloja pienryhmille.Juhlasalissa on
flyygeli ja pienempiin tiloihin voimme siirtää pianon.

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Tällä kupongilla

Lahjatarjous!
Yhdestä norm.
hintaisesta
tuotteesta

• yö- ja alusvaatteet • neuleet
• tunikat • housut • takit
• päähineet • huivit ym.

Miehille

• yöasut • alusvaatteet • neuleet
• paidat • solmiot • housut
• irtotakit • takit • käsineet
• hatut ym.
TERVETULOA PALVELUKAUPPAAN
Tarj. voim. 23.12. asti

Kauppakatu 9, Kajaani, p. 622 124

Syötävän hyvä lähikauppa

MYYNTI, HUOLTO JA VARAOSAT
Varaukset ja tiedustelut
Kainuun Opisto
Tahvintie 4 88380 Mieslahti
Sinikka Korhonen P.044-2990 826
sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi
Syväojankatu 5
Automyynti
Huolto
Varaosat
Vauriokorjaamo

Lääketieteen tohtori
Naistent. ja synn. erikoislääkäri

JOUKO
JÄRVENPÄÄ
Vastaanotto:
Gyneko Oy
Välikatu 20 A
Kajaani
Puh. 044 5591930
www.gyneko.fi

Auto- ja Konekorjaamo
Konepalvelu
J. Matikainen

KOMIAHO

✁

䠀礀瘀 䨀漀甀氀甀愀 樀愀
伀渀渀攀氀氀椀猀琀愀 唀甀琀琀愀
嘀甀漀琀琀愀℀

-20%
✁

Naisille

alennus

"Olen ollut kuoroleirillä Kainuun Opistolla useamman kerran kahden vuoden
aikana,enkä voi kuin kehua Opistoa leirien järjestämisestä.Me olemme saaneet
keskittyä laulamiseen sillä välin,kun Opiston henkilökunta huolehtii leirin
pyörittämisestä.Ihana Kainuulainen ystävällisyys ja välittömyys on heti saapuessa
vastassa.Majoitus on viihtyisissä huoneissa. Ruoka on huippuhyvää,eikä varmasti
lopu kesken-siitäkin,kun on kokemuksia.Henkilökunta on ystävällistä eikä
murjota.Eipä voi olla mainitsematta ihanaa rantasaunaa Oulujärven rannalla.
Sinne saatiin hurauttaa opiston autolla.
Kaiken kaikkiaan paras leiripaikka jota voin lämpimästi suositella!"
L ea Peltola Ultima Thule

Kajaanintie 16
88270 Vuolijoki
puh. 050 414 2141

Kajaani
0400 115 111
0400 115 113
0400 115 112
0400 947 917

• autojen ja koneiden
huollot ja korjaukset
• autojen ja koneiden
rengasmyynti ja asennus
• traktori-, kuorma-auto ja
kaivinkonetyöt
Avoinna arkisin 7.30-16.30
Palvelemme sovittaessa myös
iltaisin ja viikonloppuisin
Ryynäsenjoentie 287, Otanmäki

Jussi: 040 775 4517
Heikki: 040 762 7674

kone.matikainen@gmail.com
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Varusmiehen joulu -63
Joulun vietto varuskunnassa
on jäänyt mieleeni kokemuksen arvoisena. Palveluspaikkani
oli Kouvolassa, Karjalan Prikaatissa.Siihen aikaan varuskunnan varusmiehistä puolet
pääsi lomalle jouluksija toinen
puoli uudeksi vuodeksi.
Ne miehet, jotka joutuivat
jäämään varuskuntaan jouluksi, pääsivät nauttimaan varuskunnan joulusta.
Joulun viettoon alettiin valmistautumaan jo hyvissä ajoin,
marraskuun alussa. Liityin varuskunnan laulukuoroon, jon-

ka johtajana toimi oppilas Risto
Hurskainen. Hän oli siviiliammatiltaan kanttori. Joulun ajan kuoro
koottiin vapaaehtoisista varusmiehistä, jotka jäivät jouluksi varuskuntaan. Kuorolaisena saimme
vapautuksia monista palvelutehtävistä, kuten siivouspalvelusta ja
perunateatterista.
Lisäksi osallistuin myös näytelmäkerhoon, joka oli minulle erityisen mieluisaa touhua. Kuorossa
harjoittelimme vanhoja tunnettuja
joululauluja.
Näytelmäkerho esitti kaksi pientä näytelmää. Toinen oli jouluai-

heinen ja toinen nimeltään ”Kuvapatsas”- hupailu. Tässä jälkimmäisessä olin minäkin mukana.
Joulun ajan saimme olla lomapuvuissa, koska mitään palvelusta
ei järjestetty.
Jouluaaton odotetuin tapahtuma
oli herkullinen jouluruoka, jossa
tarjolla oli perinteisiä jouluherkkuja. Aikaa ruokailuun oli varattu
riittävästi, eikä arkisesta armeijan
kiireestä ja täsmällisyydestä ollut
tietoakaan.
Aattoillan päätapahtuma oli
kuitenkin Joulujuhla, jossa kuoro ja näytelmäkerho esiintyivät.

Keisarin Kievari

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

Myöskin varuskunnan kantahenkilökunta otti osaa juhlaan. Heidän joukossaan oli varuskunnan
komentaja vaimonsa ja kauniin
tyttärensä kanssa.
Me juhlan ohjelmasta vastaavat
varusmiehet löimme vetoa siitä,
kuka pääsisi läheisimpään kontaktiin tuon kaunottaren kanssa
juhlan aikana. Muutamat pyrkivät
kahvijonossa tai arpoja myydessään
keskustelemaan hänen kanssaan.
Minä käytin tilaisuutta hyväkseni,
ollessani joulupukkina.
Lahjoja jakaessani halasin ja suutelin poskelle kaunokaista.

Otanmäki, puh. 050 322 1599

• Automaatista 24 h
•

• Edullinen tankkauspaikka

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

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

Ei jäänyt epäilystäkään siitä,
kuka voitti vedon ja sai kavereiden tarjoamat munkkikahvit
sotkussa.
Näistä joulunajan kulttuuritehtävistä me ohjelman järjestäjät saimme kolmen vuorokauden kuntoisuusloman.
Ihmisen elämässä on muutamia erityisesti mieleen jääviä
kohokohtia, kuten tämä joulun
vietto varusmiehenä minun
kohdalleni sattui.
Tauno Hälinen
2 basso.

MALMISEPELI OY

metsolantie 24, 88200 otanmäki
puh. 0400 386 941
n kalliomurskeet, hiekat,
ruokamulta
n maanrakennusurakointi
n teiden kesä- ja
talvikunnossapito
n kaivinkone- ja
muut konetyöt
n maansiirtokuljetukset

www.malmisepeli.ﬁ

Hill Steel Oy
• koneistukset
• suunnittelu
Laturintie 3
88200 OTANMÄKI

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

Puh. 0400 191 073

Paras joululahjamme

Fairy ilmalämpöpumput
Fairy
suunniteltu
erityisesti
Pohjolan
Fairyilmalämpöpumput
ilmalämpöpumput

suunniteltu
erityisesti
kylmiä
olosuhteita
varten Pohjolan
suunniteltu
erityisesti
Uutuus!
Pohjolan kylmiä olosuhteita
kylmiä
olosuhteita
varten
Uutuus!• varten.
Sisään rakennettu
WiFi:n
Pyydä tarjous
!

asennettuna

• sisään
rakennettu WiFi mahmahdollista
•dollistaa
Sisäänetäohjauksen
rakennettu WiFi:n
etäohjauksen
puhelimella
tai muulla puhelimahdollista
etäohjauksen
mella tai
muulla älylaitteella.

älylaitteella

•
•
•

puhelimella tai ja
muulla
• ympäristöystävällinen
erittäin
tehokas
älylaitteella ja
Ympäristöystävällinen
erittäin tehokas
• soveltuu
myös kesäasuntojen
•lämmönlähteeksi
Ympäristöystävällinen ja

Soveltuu
myös tehokas
kesäasunerittäin
• mahdollistaa myös energiatetojen lämmönlähteeksi
hokkaan
viilennyksen kesän
•kuumina
Soveltuu
päivinämyös kesäasunMahdollistaa
myös enertojen lämmönlähteeksi
giatehokkaan viilennyksen
•kesän kuumina
Mahdollistaa
myös enerpäivinä
giatehokkaan viilennyksen

KYSYS TARJOUS ASENNETTUNA!

Älykäs
hybridikeittiöhana
ÄLYKÄS

kylpyhuonekalusteet

Oras
Optima,ÄLYKÄS
keittiöhana,
HYBRIDIKEITTIÖHANA
jossa yhdistyvät vipuhanan ja
kosketusvapaan
hanan parhaat
HYBRIDIKEITTIÖHANA
Oras
Optima,
Keittiöhana, jossa
puolet,
pesukoneventtiili,
230/5V, 2727
F
yhdistyvät
vipuhanan
ja kosketus-

20%
KOKO
VALIKOIMASTA

Ei voi yhdistää
muihin tarjouksiin.
Voim. 8.11.-31.12.2019

Oras Optima, Keittiöhana, jossa
vapaan hanan
parhaatvipuhanan
puolet, ja kosketu
yhdistyvät
pesukoneventtiili, 230/5V, 2727 F
vapaan hanan parhaat puolet,

Alk.

Alk.

489,-

489,489,-

pesukoneventtiili, 230/5V, 2727

