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Puheenjohtajalta

Lehden kustantaja:
Kajaanin Mieslaulajat ry

Ilmoituspäällikkö:
Hannu aitoaho

vastaava toimittaja:
vesa valtanen

Kuoronjohtajalta

Sivunvalmistus:
kajaanin offsetpaino oy

rotaatio:
Suomalainen lehtipaino, 2011

painosmäärä:
22.000 kpl 
kotiseutuplus 
-lehden liitteenä

Kajaanin Mieslaulajat toivottaa  
kaikille lukijoille

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2012!

Kohtalona Kainuu

Kevät 2000- Turun suurimman, kauneimman ja monipuolisimman lu-
kion rehtori oli vaihtunut joitakin vuosia aikaisemmin. Täysin kou-
lulle elävän ”valistuneen itsevaltiaan” tilalle oli tullut täysi mitättö-

myys, joka sai koko talon sekaisin ja mietiskeli lähinnä sopivia loma-aikoja. 
5-7 kuoron ja täyden sinfoniaorkesterin vetäminen tällaisessa ilmapiirissä 
alkoi verottaa jo terveyttä. päätin, että elämänsä voi helpomminkin päättää. 
niinpä jätin sinänsä rakkaan työpaikan ja ennen kaikkea loistavat oppilaat 
ja heidän suurenmoiset saavutuksensa. ajatuksena oli pitää ainakin puolen 
vuoden mittainen sapatti ennen paluuta työelämään. koulujen alkaessa päätin 
tehdä pienen kierroksen ystävien luona eri puolella Suomea. reissun pohjoi-
sin kohde oli ristijärvi, jossa erittäin hyvä ystäväni ja kummityttöni isä toimi 
pappina. Hän kertoi harkitsevansa ”iänikuisesta ykspappisen seurakunnan 
kirkkoherran hommasta” lähtöä. vieressä oli kotimaa-lehti, jossa todettiin, 
että kuhmossa on kappalaisen paikka auki. Samaan hengenvetoon hän totesi, 
että siellä on myös määräaikainen kanttorin paikka haussa.

Seuraavana päivänä ajeltiin tutustumaan, mitä kuhmolla oli tarjota. Jo pi-
dennetty kesäloma tuntui olevan liikaa minulle, joka olin tottunut tekemään 
7-päiväistä työviikkoa kymmenen kuukautta vuodessa. asunnoksi tarjottiin 
kunnon kolmiota pajakkakosken rannalla. Sen saunan lauteilta oli suora nä-
kymä koskeen. niinpä tehtiin seurakunnan kanssa kaupat niistä kuudesta 
kuukaudesta. lokakuussa 2011 tuli 11 vuotta täyteen kainuussa. Satunnaiset 
kosketukset kainuuseen kesäisten kamarimusiikkien välityksellä oli muuttunut 
kaikin puolin oikeaksi tykkäämiseksi. Hyvä esimerkki kainuulaisesta suhtautu-
misesta oli, kun paikallislehdessä ilmestyneen jutun jälkeen yksi ukko pysäytti 
minut torilla ja totesi: ”Työ ootta kyllä niin meiän uuen kanttorin näkönen, 
että täytyy kättäpäivää sanoa”.

kainuu ja etenkin kuhmo on merkillinen peruskainuulaisten ja muualta tul-
leiden sekoitus. Täällä on pakko huomata, että vanhemmalla väestöllä ei ollut 
ihan oikeasti mahdollisuuksia kunnolliseen koulunkäyntiin. pienviljelijän ja 
metsurin perheestä korkeintaan yksi saattoi päästä jatkamaan edes keskikou-
luun. väestä kasvoi kuitenkin maailmaa ja elämää ymmärtäviä kunnon työn-
tekijöitä, joista monessa on myös suurta ajattelijaa.

kainuussa kukoistaa sen pienviljelyn ja muun ohella suuri kulttuuri. Tänne 
on löytynyt suuri joukko merkittäviä kulttuurin tekijöitä. kaukametsän ja 
kuhmo-talon kaltaiset ”kummajaiset korvessa” tarjoavat uskomattoman mää-
rän elämyksiä. Täällä ei tarvitse lähteä hakemaan hengen ravintoa. Se tuodaan 
tänne.

Tämän syksyn uusi haaste on ollut kajaanin Mieslaulajien taiteellinen johta-
juus. Yhteistyö kuoron kanssa on sujunut todella mutkattomasti. Taustalla on 
tietysti yhteiset suuret projektit - kaksi yhdessä suuren mieskuoron (kajaani, 
Sotkamo, kuhmo) ja prikaatin soittokunnan kanssa sekä mahtava Sibeliuksen 
kullervo-sinfonia yhdessä Sinfonetta lentuan kanssa. Tästä on hyvä jatkaa ja 
tähtäillä kuoron tulevaan juhlakonserttiin keväällä 2013, kunhan vaan terve-
yttä ja intoa riittää.
 
Jarmo Kokkonen

Arvoisat 
mieskuorolaulun 
ystävät

Pitkään jatkuneen sulan syksyn jälkeen luonto näyttää antavan merkkejä 
joulun lähestymisestä. kainuun meri sai juuri jääpeitteen ja ohut lumi-
vaippa kattaa maan. kulunut vuosi on ollut hyvin mielenkiintoinen näin 

laulajan kannalta. keväinen retki Hollantiin ja Belgiaan olivat ainakin itselleni 
mieleen painuva kokemus. aiheesta enemmän erillisartikkelissa.

Syksyllä uuden toimikauden alkaessa saimme myös uuden taiteellisen johtajan, 
kun yli kymmenen vuotta kuoroa luotsannut Harri komulainen halusi siir-
tyä takaisin ykköstenoriin laulajan pulpettiin ja saimme kuoron taiteelliseksi 
johtajaksi kanttori emeritus Jarmo kokkosen. Tästäkin aiheesta lisää toisaalla 
tässä lehdessä.

Syksyn lauluohjelmisto on painottunut kuoron 90- vuotisjuhlavuoden ohjel-
miston harjoitteluun. voin luvata, että  ohjelmisto tulee olemaan mielenkiin-
toinen ja tasoltaan vaativa.

Muutoin vuosi on kulunut hyvin perinteisissä merkeissä.   vappulaulajaiset 
pidettiin raatihuoneen torilla, minkä jälkeen lauloimme Wanhalla kerholla. 
kuoro osallistui kunniakäyntiin sankarihaudoilla kaatuneitten muistopäivänä. 
Tätä kirjoitettaessa edessä on Itsenäisyyspäivän  juhla ja siihen liittyen käynti 
sankarihaudoilla, kirkkoavustus ja kansalaisjuhla kaukametsässä, sekä tieten-
kin osallistuminen jouluaattona joulurauhan julistutilaisuuteen raatihuoneen 
torilla sekä tervehdyskäynnit eri laitoksissa joululaulujen merkeissä.

kuorolaiset ovat jaksaneet kiitettävästi osallistua sekä harjoituksiin, että kon-
sertteihin. kiitos teille kaikille. 

Saimme syksyn aikana muutaman uuden laulajan kuoroomme. Tämä oli 
ilahduttava asia. otamme edelleen mielellämme joukkoomme uusia laulajia. 
nuotinlukutaito on hyvänä apuna mutta sen puuttuminen ei ole este kuoroon 
tulolle. Toivonkin, että se jolla on mielenkiintoa mieskuoromusiikkiin tulisi 
mukaan aluksi vaikka ”kuunteluoppilaaksi” jotta saisi tuntuman kuorolauluun.  
kuorossa on mukava ja rento henki ja tarjoaa siten arkityön lomaan mukavaa 
ja virkistävää vaihtelua.

kiitän lämpimästi kaikkia tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme, jotka 
ovat eri tavoilla tukeneet kuoromme toimintaa kuluneen vuoden aikana.

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2012.

Toivo Seppänen
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KAJAANIN MIESLAULAJAT RY 
Laulajia yhteensä 44
I Tenori   9
II Tenori 12
I Basso 13
II Basso 10

MKL:n suoritusmerkkejä
Mestarimerkkejä 1
Taitomerkkejä 10
perusmerkkejä 15

Kuoron kunniajäsenet:
Mauri katavisto rauno keltanen
oskari kosola pauli kukko
pertti Tuononen alpo laari

Kajaanin mieslaulajat ry:n 
hallitus ja toimihenkilöt 
laulukaudella 2011–2012

Hallitus:
puheenjohtaja:  Toivo Seppänen
varapuheenjohtaja: esa anttonen
Sihteeri: aarno Tenhunen
Taloudenhoitaja: Hannu aitoaho
Isäntä: Seppo Tuhkanen
Jäsen (I tenori): rauno ketomäki

Musiikkilautakunta:
I laulunjohtaja: Jarmo kokkonen
II laulunjohtaja: Mikko vasala
III laulunjohtaja: Teuvo väisänen

I Tenori: Harri komulainen, 
 (vesa valtanen)
II Tenori:  Jaakko karppinen, 
 (Martti liimatta)
I Basso:  Seppo Seppälä, 
 (Martti Harju)
II Basso: kari Häyhä, 
 (pekka Jauhonen)

Muut toimihenkilöt:
Historioitsija: alpo laari
nuotiston hoitaja: Martti liimatta, 
 (Björn Sandelin)

Ääntenvalvojat stemmoittain:
I Tenori: Matti näpänkangas
II Tenori: Björn Sandelin
I Basso: Heikki leppänen
II Basso: osmo latvakangas

apuisäntä:  Matti Sirviö
Toiminnantarkastajat: paavo Blomqvist ja antti 
repo, (Martti Harju ja reijo pitkälä)

Nuottipukkitoimikunta:
vastaava toimittaja: vesa valtanen
Ilmoituspäällikkö: Hannu aitoaho
Toimittaja: pekka lanamäki

Internetsivuston päivittäjä: 
kari Häyhä

Kajaanin Mieslaulajien internetosoite: 
www.sulasol/mieskuoroliitto/kajaanin mieslaulajat
tai www.kajaaninmieslaulajat.kajaani.net

Laulunjohtaja: kokkonen Jarmo

Laulaja: Liittymävuosi: MKL:n
  suoritusmerkit
I  TenorI
Järvenpää Jouko 1994-2001 2006
ketomäki rauno 2009
komulainen Harri 1994 Taitomerkki
näpänkangas Matti 1986  
ruuttunen Tuomo 2008
Seppänen Toivo 2007 
Sirviö Matti 2001 perusmerkki 
Turunen armas 2007
valtanen vesa 2003 perusmerkki

II  TenorI
aitoaho Hannu 2008
karppinen Jaakko 1964 Taitomerkki
kilpeläinen Matti 1968 perusmerkki
kilpeläinen pentti 2011
kohonen Jukka 2011
liimatta Martti 1982 perusmerkki
Moilanen eino 2008 
Moilanen Seppo 1986 perusmerkki 
nurkkala kauko 1991 Mestarimerkki 
Sandelin Björn 1991 Taitomerkki
Tolonen eino 1999  
väisänen Teuvo 1977 Taitomerkki

KAJAANIN MIESLAULAJAT RY:n 
AKTIIVIJÄSENET laulukautena 2011-2012

Laulaja: Liittymävuosi: MKL:n
  suoritusmerkit
I  BaSSo  
Blomqvist paavo 1955 perusmerkki
einiö Taisto 1975 perusmerkki
Haataja eero 1969 Taitomerkki
Harju Martti 1986 Taitomerkki
Hurskainen Yrjö 1987 perusmerkki
Härmä Tuomas 1986
lanamäki pekka 1971 Taitomerkki
leppänen Heikki 1969 perusmerkki
pitkälä reijo 1976 perusmerkki
rahko Heikki 2011
repo antti 1980
Seppälä Seppo 2005 perusmerkki
Syrjälä aimo 1976 perusmerkki

II  BaSSo
anttonen esa 1992 Taitomerkki
Hälinen Tauno 1975 perusmerkki
Häyhä kari 1987-1989, 2004 perusmerkki 
Jauhonen pekka 1999 
kauppinen Toivo 1975-1982, 2003
laari alpo 1965 Taitomerkki
latvakangas osmo 1984
Tenhunen aarno 1991 Taitomerkki
Tuhkanen Seppo 2007
vasala Mikko 2000 perusmerkki
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Kehräämöntie 22, 87400 Kajaani, puh. 010 836 1210 AVOINNA ma-pe 10-18, la 10-15

Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi 

 
Sampo Pankki 
Kajaani

Ota yhteyttä 
puh. 010 546 0302 (pvm/mpm)

Kajaani, Kauppakatu 16 
www.sampopankki.fi

Skanska Infra Oy

Postiosoite: Putkinotkontie 4
 87250 Kajaani

Puhelin: (08) 6130 771
Faksi: (08) 6130 774
 www.skanska.fi

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

jouni.korhonen@tilipalvelukorhonen.fi 

Hyvää Joulua!
AUTOKOULU

Sammonkatu 17 KAJAANI (08) 624 790
Kainuuntie 9 SOTKAMO (08) 636 550
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on maanantai-iltapäivä. kuoron 
harjoitukset ovat alkamassa. Jarmo 
kokkonen istuu pianojakkaralle 
ja kääntää rintamasuunnan kohti 
kuoroa. Hän tuo harjoitusten aluk-
si terveiset etelästä. naantalissa on 
järjestetty Joonas kokkosen synty-
mästä 90 vuotta -konsertti.   Jarmo 
kokkonen on silminnähden tyyty-
väinen isänsä sävellystyön muistoksi 
pidetyn tilaisuuden antiin. varsin-
kin katkelma oopperasta viimeiset 
kiusaukset ja siinä laulanut nicholas 
Söderlund ovat tehneet häneen suu-
ren vaikutuksen. ”painakaa bassoba-
ritoni nicholas Söderlundin nimi 
mieleen. Miehestä kuullaan vielä”, 
kuoronjohtaja ennustaa.

Jarmo kokkonen kertoo, että 
hänet pantiin alulle joskus syys-
kesällä jatkosodan aikana ja 
syntymäpäivä osui neuvostoliiton 
”voiton päiväksi”, tosin vuotta ai-
kaisemmin.

kokkonen innostui yhteislaulus-
ta jo nuoruusvuosinaan ja Tapiolan 
yhteiskoulua käydessään hän perus-
ti luokkatoveriensa kanssa pienen 
kuoron. Myöhemmin tuosta he-
delmälliseen maaperään kylvetystä 
siemenestä kasvoi erkki pohjolan 
huomassa yksi maailman arvoste-
tuimmista lapsikuoroista. Tapiolan 
kirkkokuoron riveihin kokkonen 
liittyi 15-vuotiaana ja muutaman 
vuoden kuluttua hän toimi poika-
kuoro Cantores Minoreksen vara-
johtajana.   

Tietonsa ja taitonsa kuoron joh-
tamisesta Jarmo kokkonen sai 
Sibelius-akatemiasta, jossa opiskeli 
mm. Harald andersénin johdolla. 
varsinaisesti kokkosen kuorotyö al-
koi syksyllä 1970, jolloin hänet kut-
suttiin johtajaksi vasta perustetulle 
pirkanpojat-kuorolle. poikakuoro 
tarttui kokkosen johtajakaudella 
suuriin haasteisiin ja se esitti muun 
muassa Johann Sebastian Bachin Jo-
hannes-passion. pirkanpojat-kuoro 
on asettanut tavoitteensa korkealle 
myös kokkosen johtajakauden jäl-
keen: Yleisradion vuoden nuori-
sokuoroksi tamperelaiset valittiin 
vuonna 2006. 

Tampereen vuosinaan kokkonen 
toimi myös aamulehden musiik-
kikriitikkona. noilta ajoilta hänen 

Jarmo Kokkosesta uusi kuoronjohtaja

mieleensä on jäänyt lehden julkai-
sema kulttuuripoliittisten juttujen 
sarja. aamulehdessä käytiin kipak-
kaa keskustelua siitä, voiko kirkossa 
soittaa kitaraa. Tampereen tuomio-
kirkon kanttorilta kokkonen sai 
sapekasta palautetta näkemyksistä, 
joiden mukaan kitara on aivan hyvä 
soitin hengellisen musiikin esittä-
miseen myös kirkon tiloissa.

Tampereelta Jarmon tie vei Sa-
vonlinnan oopperajuhlille ja edel-
leen Helsinkiin jatko-opintoihin 
ja koulutyöhön. keväällä 1981 hä-
neen otettiin yhteyttä Turusta, jossa 
suunniteltiin uutta musiikkilinjaa 
puolalanmäen lukioon. Haaste 
miellytti kovasti ja niinpä hän läh-
ti yhdessä Marjatta Sigfridssonin 
kanssa kehittämään puolalanmäestä 
todellista musiikkitaloa. vaatimat-
tomasta alusta kasvoi koneisto, jossa 
toimi parhaimmillaan 6-7 kuoroa, 
täysi sinfoniaorkesteri ja kolmisen-

kymmentä bändiä. 
keväällä 2000 Jarmo kokko-

nen oli tehnyt yhtä soittoa 30 
vuotta koulutyötä ja päätti jäädä 
sapattivapaalle. ristijärven kirkko-
herra Ilkka karisto oli siirtymässä 
kappalaiseksi kuhmon seurakun-
taan ja houkutteli kokkosta mu-
kaansa hakemaan kuhmon kant-
torin kuuden kuukauden vt. virkaa 
(hänen varsinainen koulutuksensa 
on kirkkomuusikko). niinpä sattu-
ma toi Jarmon paikkakunnalle, josta 
hän ei olisi koskaan voinut kuvitella 
itseään löytävänsä.

kuhmon vireys kulttuuri-
paikkakuntana teki Jarmo kok-
koseen syvän vaikutuksen. 
kokkosen mukaan keskeinen syy 
siihen, että kuhmo on noussut 
kainuun merkittävimmäksi ympä-
rivuotiseksi kulttuurikeskukseksi, 
on kuhmo-talon toimivuus. Hen-
kilökunta on tehtäviensä tasalla. 

kaikki tekevät kaikkea virallisesta 
toimenkuvastaan piittaamatta ja 
ilman riitasointuja. kokkosen pu-
heista voisi päätellä, että helsinki-
läisen musiikkiväen olisi syytä teh-
dä opintomatka kainuuseen, jotta 
he saisivat pääkaupungin parhaalle 
tontille rakennetun Musiikkitalonsa 
toimimaan.

Jarmo kokkonen otti kajaanin 
Mieslaulajat johdettavakseen tämä 
syksyn alusta. Hän teki sen mie-
lellään, vaikka autoilu kuhmon ja 
kajaanin väliä talvipimeällä hirvit-
tää. kajaanissa väestöpohja kuoron 
tarpeisiin on kuhmoa isompi. lau-
lajien ammatillinen ja musiikillinen 
osaaminen luo vankemman pe-
rustan vaativimpien musiikillisten 
kokonaisuuksien toteuttamiseen. 
aikaisemmista yhteistyökuvioista 
tutuksi tulleita kajaanilaisia kokko-
nen pitää tasaisena joukkona, jolla 
on nuotinlukutaitoa ja eväät omak-

sua myös kokeilevampaa aineistoa.
väistyvä kuoronjohtaja Harri ko-

mulainen jättää seuraajalleen kuo-
ron hyvässä iskussa, mutta erääseen 
mieslaulajien helmasyntiin kok-
konen aikoo välittömästi puuttua. 
Se on miesryhmän jäykkyys ja va-
rautuneisuus laulamisessa ja esiin-
tymisessä. kuoro soi kauniimmin 
rentona ja iloisella ilmeellä. Jarmo 
kokkonen perään kuuluttaa vapau-
tuneisuutta vakavien ilmeiden tilal-
le. Musiikillisen jäykkyyden not-
kistamiseen kokkonen aikoo itse 
tarttua, mutta rennomman esiinty-
misilmeen ja – liikkeen löytämiseen 
hän aikoo käyttää tarvittaessa ulko-
puolistakin osaamista. 

Jarmo kokkosen jälki koko kai-
nuun musiikki-elämälle näkyy voi-
makkaimmin siinä, miten hän on 
onnistunut luomaan yhteistyötä yli 
kuntarajojen. kokkonen on koon-
nut musiikillista osaamista kainuun 
eri kunnista, jolloin on ollut mah-
dollista toteuttaa kainuussa ennen 
kuulemattomia mittavia musiikki-
esityksiä esimerkkeinä orfin Car-
mina Burana, Haydnin luominen 
ja Sibeliuksen kullervo.

luigi Cherubinin requiem on 
tuorein Jarmo kokkosen mieskuo-
rolle asettamista haasteista. kanta-
esitys on kahden vuoden kuluttua. 
Hän suhtautuu hyvin luottavaisesti 
teoksen onnistumiseen, koska mies-
kuoron taitoja ja kokemusta on jo 
aikaisemmin kartutettu Sibeliuksen 
kullervon konsertoinnilla. lisäksi 
Cerubinin kauniin teoksen omak-
sumista auttaa, että se on melodi-
nen ja sävelkieleltään selkeä. Hän 
on pannut tyytyväisyydellä merkil-
le kuoron halun tehdä töitä teoksen 
oppimiseksi. 

klassista musiikkia vapaa-
aikanaan kuunteleva kokkonen 
olisi voinut viime vuonna viettää 
40-vuotistaiteilijajuhlaansa. ar-
kisten aherrusten vuoksi se jäi pi-
tämättä. Työuran jälkeiset vuodet 
kuoronjohtaja kertoo viettävänsä 
pääosin kuhmossa, vaikka Tampe-
reella odotteleekin eläkeasunto.

Vesa Valtanen

Välikatu 15 Puh. (08) 633 22 33
87100 KAJAANI Fax (08) 629 393
helatalo@kajaaninlukko.fi

ABLOY
PALVELU

HELATALO

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.

AULIS JURVANSUU OY
Kosteuskartoitukset ja asuntokaupan kuntotarkastukset

Puh. 0400-208831

Lönnrotinkatu 10, Kajaani • puh. 0207 796 9760

ASIAKASPALVELU
Avoinna klo 9.00 - 15.00

Kajaanin Vesi -liikelaitos
Onnelantie 10
87100 Kajaani
Puh.     08-6155 2949
Fax.      08-6155 2659
kajaaninvesi@kajaani.fiwww.kajaaninvesi.fi

TaHTI
taloushallintoon

www.daTala.fi

Pianonvirittäjä
Hannu 

Aitoaho
p. 0400 588 475
Muistathan vähintään 

kerran vuodessa.

Jarmo Kokkonen otti Kajaanin Mieslaulajat johdettavakseen tämä syksyn alusta. 
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alkuun aiheeseen liittyvä 
ns. jäniskevennys (”aa-
sinsilta”) vanhalla vitsil-
lä: jokseenkin tunnettu 
kuoro oli vierailulla 
paikkaseudulla sijait-
sevassa mielenterveys-
hoitolaitoksessa. kuoro 
oli ehtinyt Beethovenin 
”Jumalan kunnia luon-
nossa” tekstiin …”ja 
aaltojen aavat ne kertoo 
meille ihmeitään…”, 
kun yksi laitoksen vaki-
asiakkaista nousi , ja ulos 
mennessään sanoi kuulu-
valla äänellä: ”Tuotahan 
ei kuuntele pirukaan…!” 
– Tällöin nousi eturi-
vistä laitoksen johtaja 
ja ilmoitti: ”Huomenna 
kirjoitan tuolle miehelle 
terveen paperit!”

Missä ovat naiskuorot? naisener-
gian tulviessa kaikenlaiseen yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen tuli 
vain mieleeni tällainen haloo. Seka-
kuorohan oli jo muinoin kuisman 
eli Heikki klemetin mielestä ainoa 

oikea kuoromuoto. kun on mies-
kuoroja, tulee olla myös naiskuoro-
ja. SulaSol-lehden mukaan niitä 
on, koska on myös naiskuoroliitto. 
kajaanilaisesta naiskuorosta ei ole 
kuultu sitten eija korhosen aiko-
jen. Tarvittaisiinko miehistä tukea 
kontra-alttoina?

Sovittamisesta sen verran, että ny-
kyisin jo paljon poiketaan vanhasta 
säännöstä, ettei suvaita stemmojen 
vierekkäisiä kvintti- ja oktaavikul-
kuja. vastaisiko joku, miksi näihin 
aikoihin on saanut käyttää vierek-
käisiä terssi- ja kvarttikulkuja? – 
aikanaan meidänkin ohjelmistos-
samme lauletussa pekka kostiaisen 
”pakkasen luku-opuksessahan tähän 
ensin törmäsin, ja lisää opin oliver 
kohlembergiltä kajaanissa. – So-
vittaminen on paljon kiinni siitä, 
mihin kukin kuoro pystyy: ei ole 
järkeä kirjoittaa mieskuorolle kor-
keaa b:tä, jos ylimmässä tenorissa ei 
ole sen kunnollisia toteuttajia. on 
tunnettava kontrapunkti kuin myös 
alkuperäisen suunnitelman mukai-
nen äly aiottuun laulutekstiin, mi-
käli teksti on pontimena.

Säveltämisestä uskallan sen verran 
myös sanoa kaikesta huolimatta, 
että vaikka et kolmivuotiaana lajis-
sa vielä pinnalle päässyt, voit vielä 
kuusikymmenvuotiaanakin fantasi-
oita viivastolle kirjoitella. kun joku 
ns. kevyemmän musiikin tekijä on 
esiintuonut 2000 sävelmää elämän-
sä aikana (niitä on monta) ja niistä 
on elämään jäänyt pari kolme, se on 
tavallista. Jos jotkut elävän musiikin 
kerhoon ovat päässeet, ovat osan-
neet tulkita useammankin suku-
polven tuntoja; esimerkkinä vaikka 
unto Monosen ”Satumaa”, josta jo 
virttä veikkailtu. kyllä kassu Ha-
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losen ”Sydämeeni joulun teen ”tai 
”Tähdistä kirkkain” jäävät – ajaksi.

Hyvä teksti antaa monesti sysäyk-
sen sävellyksen syntymiseen. – Suo-
men luonto, kokemukset, kuvat, 
elämykset, surut, tragediat, ilot, 
juhlat, ystävät, rakkaus…

niin monen taiteilijan kohdalla 
todetaan: kuoli liian varhain. Jos 
yhden suomalaisen säveltäjän koh-
dalta näin voi sanoa; se on Toivo 
kuula. vasta lupaavan säveltäjän 
(ja Sibeliuksen suosikin) piti kuol-
la jääkäri Heikan luotiin viipurin 
”soitannollisen” illan seurauksena 
1918. Suuri menetys!

Hyvä teksti antaa monesti sysä-

Kuoroista, 
sovittamisesta ja vähän 
säveltämisestäkin

kokeilkaapa säveltää ”laulua Savukoskelle”!

on muistoissani mulla tuo koillis-lapin maa
ja aina luokses tulla on yhtä ihanaa.
oi, äiti kemijoki, sua lapses rakastaa!
niin paljon kanssas koki tää karu rajanmaa. 

Taas kulleroiden kultaan rantasi verhoutuu.
Ja aivan niin kuin juhlaan taas luonto valmistuu.
niin riemukas on juoksu, niin virtas tulvillaan.
Sun rannoillasi tuoksuu jo tuomi kukassaan.

Suopursu huntuun kietoo valkean karun maan.
ja hillankukka kertoo: taas kypsyy aikanaan.
Tuo soiden kulta-aarre, tuo marja jänkien.
Ja aurinko taas meille säteilee tuhlaten.

on kulta-aarre toinen maa korvatunturin.
Sauniemi suurenmoinen niin aidoin ihmisin.
Ja vaikka minne kuljen, niin kaipaan sinne ain.
Ja teidät syliin suljen ystävät muistoissain.

yksen sävellyksen syntymiseen – 
sanoin jo. eihän sytykkeestä pääse 
pois kuin lisäämällä sytykkeitä, 
kunnes se nousee jonkinlaiseen 
liekkiin. – Itselleni kävi kerran näin, 
kun sain käsiini peräpohjalaisen 
hyvän perheystävämme, sittemmin 
tamperelaistuneen elsa oksasen ru-
non ”laulu Savukoskelle”. olin vii-
me kesänä viikon kemihaarassa ja 
näin, kuinka yhdessä yössä kemistä 
tuli kymi: vesi nousi 70 senttiä. ei 
siis ihme, että nuotteihin tuli kah-
deksan tahtia samaa korkeata c:tä!

Teuvo Väisänen

Kajaanin Mieslaulajien uusi 
laulaja Pentti Kilpeläinen

puolenkymmentä uutta ko-
kelasta kävi Mieslaulajien har-
joituksiin tutustumassa syksyn 
aikana, muutamat useamman 
kerran. olimme jo iloisia uusista 
tulokkaista, mutta sittenpä heistä 
ei ole kuulunut mitään. on liik-
kunut epäilyjä, että kyseessä ovat 
olleet valelaulajat.

valelaulajan tunnistaa siitä, 
että nuotit ovat väärinpäin ja 
huulet liikkuvat, mutta ääntä ei 
kuulu, ja jos kuuluu, se on jois-
takin oudoista nuoteista, joita 

Valelaulajia on liikkunut 
syksyn aikana Kajaanissa

tosilaulajat eivät tunnista.
näille uusille yrittäjille, vaiko 

valelulaulajille, jaettiin nuotteja, 
jotka pyydetään palauttamaan 
nuotistonhoitajalle. Jos kyseessä 
olikin tosilaulaja, joka on vasta 
harkinnut asiaa, pyydämme tu-
lemaan harjoituksiin jatkamaan 
hienoa harrastusta.

 

PL

pentti kilpeläinen on lähtöisin 
kuhmosta. vuonna 1939 syntynyt 
vapaaherra eläkeläinen on naimisis-
sa pirkon kanssa. laulamisen lisäksi 
pentti harrastaa puutöitä ja kalas-
tusta.

Mieslaulajiin pentti halusi liittyä 
hyvän ja haastavan harrastuksen 
vuoksi.

pentti kokee tulleensa otetuksi 
myönteisesti vastaan kuoroporuk-
kaan. Hän rohkaisee kaikkia mies-
kuorotoiminnasta kiinnostuneita 
tulemaan mukaan. 

Mieluisin joululaulu pentille on 
Sylvian joululaulu.
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kirkkaana (+12°) kes-
kiviikkona toukokuun 
15.päivä kajaanin len-
tokentällä oli ruuhkaa 
ja iloista puheensorinaa, 
kun kajaanin Mieslau-
lajat tukijoukkoineen 56 
henkilön voimin olivat 
lähdössä Hollantiin ja 
Belgiaan.

lähes vuoden valmistelujen jäl-
keen matkailutoimikunnan jäsenet 
Harri komulainen, Seppo Moila-
nen ja Toivo Seppänen saattoivat 
huokaista helpotuksesta koneen 
irtaannuttua paltaniemen kentän 
pinnasta ja matkan alettua.

potkurikone vaihtui Helsingissä 
suihkukoneeseen, ja muutamassa 
tunnissa oltiin jo amsterdamin val-
tavan suurella lentokentällä, jossa 
puolipilvisessä (+10c) säässä mat-
kaoppaamme nina knoops (o.s. 
komulainen) oli vastaanottamas-
sa Terttu- äitiä ja Harri- isää, sekä 
koko matkaseuruetta.

nina oli valmistellut matkajärjes-
telyt Hollannin ja Belgian kohteissa 
ja toimi oppaana matkan aikana.

ajo bussilla kohti amsterdamin 
keskustassa olevaan Chek-in Hotel 
City Gardeniin oli varmasti pohjan-
maalaisille kotoinen kokemus. oli 
tasaista ja oli peltoa, ja paljon.

kaupungin kapeat kadut, tuhan-
net pyörät ja sadat sillat ja kanavat 
herättivät ihastusta.

Hotelli ei ollut aivan niin pramea 
kuin esitteistä olisi luullut, mutta 
pienten seikkailujen jälkeen kaikki 
löysivät oman huoneensa. Se tosin 
ihmetytti, että samanlaisista huo-
neista perittiin eri maksu.

Hotellin lähellä oli laaja ja hie-
no puistoalue, jossa oli jatkuvasti 
juoksijoita ja pyöräilijöitä omilla 
hyvin hoidetuilla väylillään. ravin-
toloita ja levähdyspaikkoja kanavi-
en ja lampien varrella oli runsaasti. 
ensimmäinen ilta sujuikin kaikilla 
lähialueeseen tutustuessa ja ihmetel-
lessä valtavaa pyöräilijöiden ja pyö-
rien määrää, kanavia, siltoja ja van-
hoja kirkkoja ja muistomerkkejä.

Amsterdam, pohjoisen venet-
sia, on Hollannin suurin kaupun-
ki. keskustan alueella asuu n.800 
000 ihmistä ja ympäristöalueineen 
n.1.5milj. Siltoja kaupungista löy-
tyy 1300 ja kanavia satoja kilo-
metrejä. pyöriä kerrotaan olevan 
kaupungissa noin 900 000, joista 
vuosittain varastetaan arviolta 50 
000, joita kanavista kerätään suun-
nilleen 10 000.

kaupungissa on kuuluisia muse-
oita mm. anne Frankin, van Gogh 

ja Madame Tussauds.
amsterdam muistetaan myös 

kaikkialla kesäolympialaisistaan 
v.1928.

Jalkapallo, joka on melkeinpä elä-
mää suurempi asia tuolla päin eu-
rooppaa, täyttää mainokset, lehdet 
ja television. Tunnetuin seura on 
aFC ajax. 

Torstai 12.5. oli toivoa täynnä. 
päivä oli ehkä matkan antoisin. ka-
navaristeily hienossa aurinkoisessa 
säässä miellyttävällä jokialuksella 
läpi kymmenien kanavien ja sil-
tojen piknik-aterioita nauttien oli 
mieleenpainuva. varmasti matka-
seurue otti satoja digikuvia ja – vi-
deoita amsterdamia hyvin ”avaaval-
ta” matkalta. kanavan varret olivat 
täynnä tuhansia pyöriä. vanhat 
asuntolaivat olivat hyvin hoidettuja 
pienine puutarhoineen. 

vanhojen talojen katon reunas-
sa olevien koukkupuomien kertoi 
nina olevan siksi, että kaikki suu-
remmat tavarat nostetaan asuntoi-
hin köysiä ja taljoja käyttäen, koska 
portaikot ovat niin kapeita, että 
esim. sänkyjä, pianoja tms. ei mah-
duta kuljettamaan niitä pitkin.

upean kanavaristeilyn päätyttyä, 
pienen lepotauon ja juhlavaatteiden 
vaihdon jälkeen, oli illalla yhtä mie-
liin jäävä illanvietto pasta&Basta ra-
vintolassa. ruoat olivat erinomaisia 
ja hienosti esille laitettuja. Tarjoilijat 
olisivat pärjänneet hyvin missi- ja 
misterkisoissa, mutta ehkä myös 
oopperalavalla. Tarjoiluiden välissä 
nämä ripeät nuoret naiset ja miehet 
esittivät mitä upeimpia klassisen- ja 
viihdemusiikin helmiä yhden mie-
hen koneorkesterin säestyksellä. 
Muutama tunti vierähti tosi rattoi-
sasti, ja matkaseurue marssi täysin 
vatsoin nukkumaan.

vaikka perjantai sattui olemaan 
13.päivä, ei mitään suurempaa va-
hinkoa tiettävästi päässyt kenelle-
kään käymään. päivä oli vapaa yh-
teisistä riennoista, mutta porukat 
hajaantuivat katselemaan omatoi-
misesti kaupungin runsasta tarjon-
taa. Museot tulivat osalle ryhmää 
katsotuiksi. Jotkut kertoivat kiertä-
neensä kirkot kaukaa, toiset ihaili-
vat niitä sisältä. Samanlaisia suuria 
tavarataloja kuten suomessa on, ei 
amsterdamin keskustasta hevin 
löydy. kivijalkakauppoja ja pieniä 
puoteja on sitä enemmän. raitio-
vaunuajelut avarsivat näkymää ka-
navien lisäksi toisesta kulmasta.

Lauantai oli puolipilvinen kole-
ahko päivä, ja tuulinen niin kuin 
kuulema alueella yleensä. Mutta 
odottavin mielin bussilastillinen 
kainuulaisia suuntasi keukenhofiin, 
maailman suurimpaan kasvitieteel-
liseen puutarhaan, joka on saanut 
alkunsa kuninkaan tarpeisiin pe-
rustetusta puutarhasta. Joka vuosi 
puutarhan viereisille pelloille istu-
tetaan 7 milj. sipulia. alueella on 
suuria halleja, joissa on toinen tois-

taan näyttävämpiä kukka-asetelmia. 
vaihtelevan kumpuilevassa maastos-
sa on lukuisia lammikoita, polkuja, 
kanavia ja siltoja. Suuren leikkimö-
kin kokoinen posetiivi soittaa koko 
ajan ”ajatonta” musiikkia. Turisteja 
on tuhansia kaikista ilmansuunnis-
ta. Mennessämme ensimmäiseen 
suurhalliin oli siellä juuri menossa 
hollantilaisen mieskuoron esityksiä, 
jotka hivenen poikkesivat suoma-
laisesta tyylistä. Menoa ja meinin-
kiä oli rytmiryhmän säestämänä, 
-nyansseja ei.

oman ulkoilmakonserttimme 
pidimme läheisellä puistoaukiolla, 
ja kuulijoitakin saapui kymmenit-
täin paikalle. Japanilaiset olivat hy-
vinkin kiinnostuneita meistä.

Hotelliin paluumatkalla pohja-
laiset taas tunsivat olonsa kotoiseksi 
laajoilla tasaisilla taipaleilla. Matkal-
le sattuneen tietyön kohdalla tote-
simme väylien teon olevan paljon 
halvempaa kuin routivassa pohjo-
lassa. Illalla vielä käveltiin lähialu-
eilla ja ihailtiin pyöräilykulttuuria, 
jossa ei kypäriä juuri näkynyt.

Sunnuntaina ajelimme rotter-
damiin, joka on Hollannin toiseksi 
suurin kaupunki, n.600 000 asukas-
ta. kaupungin satama on euroopan 
suurin ja maailman kolmanneksi 
suurin. laivalaitureita on yli 40 ki-
lometriä.

kaupunkiajelun aikana tutus-
tuimme moderneihin arkkiteh-
tonisiin rakennuksiin ja siltoihin. 
nina tulkkasi kiitettävästi kaupun-
kioppaan vuolasta selostusta kier-
toajelun aikana. valokuvaustauko 
pidettiin erään modernin korttelin 
ja huippuhienon sillan luona.

Sittenpä ajoimmekin rotterda-
min suomalaisen merimieskirkon 
eteen, jossa pastori Jarmo karjalai-
nen otti meidät vastaan. keittolou-
naan jälkeen availtiin ääniä.

Konsertti laulettiin täpötäydel-
le salille onnistuneesti läpi. Tosin 
täytyy todeta, ettei pieneen saliin 
mahtunut kuin n.50 kuulijaa, mut-
ta aplodit olivat raikuvat.

kiittelyjen ja keskustelujen jäl-
keen bussi suuntasikin toiseen maa-
han, Belgiaan ja sen pääkaupunkiin 
Brysseliin. varsinaisella kaupungin 
keskusalueella asuu 144 000 ihmis-
tä, mutta ympäröivät asuinkunnat 
(103) mukaan lukien asukkaita on 
2,7miljoonaa.

Brysselissä on naton päämaja, 
jonka ohi ajoimme hotelliin men-
nessämme.

Check-in Hotel Dome oli komea 
ja nykyaikainen.

Majoituimme ja latauduimme 
illan tv-jääkiekko-otteluun rakasta 
vihollista ruotsia vastaan. Jännit-
tävä ja tunteita kuohuttava ottelu 
katsottiin ninan kannettavasta 
tietokoneesta jostakin ruotsalai-
sesta palvelimesta, koska miltään 
hotellin tv- kanavalta ei tullut jää-
kiekkoa, vain jalkapalloa. olihan se 

aika erikoista, kun hotellin aulassa 
monta kymmentä ihmistä tuijottaa 
14 tuuman läppärin kuvaa. näytti 
muunmaalaiset ihmettelevän, että 
mitäköhän porukkaa nuo hihkuvat 
ja hurraavat ihmiset ovat.

Suomen voiton kunniaksi aulassa 
laulettiin Finlandia ja ulkona ho-
tellin edessä Harri joutui ottamaan 
laulun uusiksi. – olihan se erikoi-
nen tunnelma laulaa pilvenpiirtäji-
en juurella. Mutta se soi ja kaikui…

Hälisen Tauno tarjosi viereisen 
Sheraton hotellin aulabaarissa kai-
kille matkalaisille voitonmaljat. Ja 
hienon hotellin aulassa laulettiin 
jälleen Finlandia, sekä yleisön pyyn-
nöstä muutamia muitakin suoma-
laisia lauluja.

Täytyy sanoa, että siinä illassa oli 
tunnelmaa.

Maanantaina heti aamupäivällä 
suuntasimme hyvin pukeutuneina, 
kuten ohjeissa oli neuvottu, tu-
tustumaan euroopan parlamentin 
rakennuskompleksiin ja tiloihin. 
Ihmeteltiin ja ihasteltiin valtavaa 
rakennusrypästä, joka on maksanut 
Suomellekin maltaita. kajaanilais-
lähtöinen huomattavassa johtavassa 
asemassa virkamieskunnassa oleva 
Sarita kaukaoja esitteli tunnin lu-
ennolla parlamentin toimintaa yms. 
kävi selville, että parlamentti, jossa 
on 736 jäsentä eu:n 27 jäsenmaas-
ta, kokoontuu kahdessa maassa. 
ranskan Strasbourgissa pidetään 
vuosittain 12 neljän päivän täysis-
tuntoa. kallista rekkarallia ajetaan, 
koska sopimuksia ei ranska pura. 
valiokunnat ja poliittiset ryhmät 
kokoontuvat Brysselissä. Mepit va-
litaan viiden vuoden välein. Seuraa-
van kerran v.2014. Suomalaisia on 
tänä vuonna 13.

Sitten tutustuimme ehkä meitä 
eniten kiinnostavaan paikkaan par-
lamenttitalossa, istuntosaliin.

Mepit eivät käyntipäivänämme 
olleet talossa, joten hämmästelim-
me aution, valtavan istuntosalin 
suuruutta ja kolkkoutta. Harjoitte-
lija neitonen kertoili joitakin tietoja 
salista ja vastaili muutamiin kysy-
myksiin.

liikenneruuhkien ja parkkipaik-
kojen vähyyden vuoksi odottelim-
mekin sitten tunnin, ennen kuin 
bussimme pääsi noutopaikalle.

Iltapäivällä bussi vei meidät Brys-
selin merimieskirkon luo, jossa jäl-
leen pastori Jarmo karjalainen oli 
meitä vastaanottamassa.

kahvittelun ja äänenavausten jäl-
keen lauloimme jälleen täpötäydelle 
salille onnistuneesti konsertin läpi.

kajaanin Mieslaulajat muisti ää-
nittein ja kirjoin merimieskirkko-
jen ja Suomi-talon johtajaa Jarmo 
karjalaista. Yleisö oli tyytyväinen 
ja ylimääräiset laulut oli laulettava.

Sittenpä olikin ajo hotelille, pieni 
lepohetki ja järjestäytyminen hotel-
lin toisen kerroksen ravintolasaliin 
matkan päättäjäiskaronkkaan. Tilai-

suudessa muistettiin Harri komu-
laista erilaisin lahjoin yli 10 vuoden 
urakasta, jonka hän kuoronjohtaja-
na päätti näihin merimieskirkkojen 
konsertteihin. Myös erinomaista 
matkanjärjestäjää ja matkaopasta 
ninaa kiiteltiin lahjoin ja kukkasin 
eläköötä laulettiin muiden laulujen 
lisäksi. Illallinen oli maittava ja tun-
nelma hieno. Todettiin että kuoro-
laulutoiminta on kivaa ja matkailu 
avartaa.

Tiistaina 17.5.varhaisten, runsai-
den ja maittavien hotellin aamupa-
lojen jälkeen bussi vei meidät  Brys-
selin lentokentälle, josta kone nousi 
kohti kotimaata klo 11.40.pilvisessä 
ja tuulisessa säässä.

Helsingistä koleaan (+8c)sateen 
jälkeiseen kajaaniin saavuimme ai-
kataulussaan klo 18.15 epätietoisina 
siitä mahtuivatko kaikkien matkata-
varat koneeseen ja tulivatko ne pe-
rille. alun epätietoisuuden jälkeen 
kaikki matkalaukut löytyivät, ja on-
nelliset matkaajat suuntasivat kohti 
kotejaan ja kuka minnekin.

Teksti lentoaseman seinällä: ” 
luova ote elämään”…

– Siinä on ajatusta 

p.s.: Moni matkalainen on jälkeen-
päin todennut, että Amsterdamiin 
voisi lähteä joskus uudelleen…

Pekka Lanamäki

Kajaanin Mieslaulajien 
12. matka maailmalle

Hollannin matkan info.

Lähtöselvitystä Paltaniemellä.

Seutulassa siirryttiin isompaan ko-
neeseen.

Amsterdamin kuntoilijat oravanpyö-
rässä.
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JULIUKSEN ELÄINHOTELLI
v Täysihoitoa eläimille v Trimmauksia 
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Illallinen Pasta&Basta ravintolassa 
oli musiikkiesityksineen hieno ja ”eri-
lainen”.

Vehmaat istutukset ikipuitten suojis-
sa.

Harri johti pontevasti.

Voittolaulut laulettiin hotellin edessä 
paikallisten ihmisten ihmetellessä.

Hälisen Tauno tarjosi kaikille voiton-
maljat viereisessä Sheraton-hotellissa.

Brysselissä tutustuttiin EU:n parla-
menttirakennukseen.

Karunoloisessa salissa suomalainen 
eu-harjoittelijatyttö kertoi salista ja 
vastaili kysymyksiin.

Matkan päätösillalliskaronkka.

Kotona Kajaanissa ja ikkunamainok-
sissa oikea elämänohje.

Rotterdamin ja Brysselin merimies-
kirkkojen pastoria Jarmo Karjalaista 
muistettiin mm. Kajaani-kirjalla.

Jääkiekon mm-kisoja seurattiin ho-
tellin ala-aulassa pienestä läppäristä.

Puiston päässä vanha hieno näköala-
tuulimylly.

Rotterdamin näkymiä.

Menossa Brysselin merimieskirkkoon.

Ruuttusen Tuomo kertoi konsertin 
tauolla kuulijoille mm. konsertin si-
sällöstä ja kuoron toiminnasta.

Jälkiruoat olivat raikkaita.

Menossa Keukenhofiin.

Puistossa oli kanavia ja siltoja.

Puiston valtavissa halleissa oli upeita 
kukka-asetelmia.

Mainio matkaoppaamme Nina  
Knoops (Komulainen) valvoo bussista 
tulijoita.

Kanavaristeilyalukseen nouseminen 
(laskeutuminen).

Kanavaristeilyn komeita näkymiä.

Sää suosi risteilyä.

Huuli pyöreänä ihailtiin ja ihmetel-
tiin.

Aulan lippurivistön edessä otettiin 
muistokuvia.

Ääniä aukaistiin ennen konsertteja.

Pyöriä oli joka lähtöön ja joka pai-
kassa.
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Puhelin: 0207 856 830
e-mail: toimisto@kainuunopisto.fi   

www.kainuunopisto.fi

           HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
LÄHDE MUKAAN 

SISÄLTÖRIKKAILLE RETKILLEMME
9.-11.3. Talviveisuihin Raumalle, viikolla 17 hiihtoretkelle Ylläkselle, 
6.-8.7. herättäjäjuhlille Isoonkyröön, viikolla 36 ruskaretkelle Ylläkselle. 
Kaikilla retkillämme hotellimajoitus.

Kaikista näistä tarkempaa tietoa aluesihteeri  
Tuomo Ruuttuselta 040-5061386

Herättäjä-Yhdistyksen Kainuun aluetyö

Luonnollinen valinta

Sammonkatu 13, 87100 Kajaani
Puh. 029 086 4940, fax 636 186

Rentoudu Yllästunturissa

Vastavalmistunut omakotitalo 
tunturikylässä viikkovuokrattavissa  

jouluna, vuodenvaihteessa, kevätlomilla, 
kesällä ja ruska-aikaan. 

Tiedustelut: 044-5289108, 
erja.hurskainen@gmail.com

Palmberg-Rakennus Oy
         Urho Kekkosen katu 4, 87100 Kajaani

         puh 02071 58670
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Pohjolank.  30, 87100 KAJAANI  puh. 08–6130156 
Kelantie 2  93600 KUUSAMO  puh. 08 –  8511 409 
gsm.  0500 - 680 548     allan.mustonen@tutka.net 
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vielä 1960-luvulla 
vierastettiin kitaran 
soittamista kirkkotilassa. 
Seurakunnan nuorten 
illoissa ja leirien 
iltanuotioilla se oli 
jo yleisesti käytössä. 

lasse Mårtensonin televisiomessu 
”voiko sen sanoa toisinkin” vuonna 
1967 loi pohjaa sille, että kitara-
musiikki siirtyi myös kirkkotilaan. 
Itse olin noihin aikoihin mukana 
nivalan seurakunnan nuorissa ja 
muistan kuinka kotikirkossani soi 
ensimmäistä kertaa kitara, ei tosin 
näkyvästi kirkon edessä, vaan urku-
parvella veljeni esan säestäessä ki-
taralla lauluaan ”Tiellä ken vaeltaa, 
ken aasilla ratsastaa”. 

Tähän mennessä on ilmesty-
nyt jo kymmeniä uusia painoksia 
laulukirjaa ”nuoren seurakunnan 
veisuja”. niiden ”äiti” on tämä ny-
kyisen virsikirjamme virsi 15. Se oli 
silloin ensimmäinen nuoren seura-
kunnan veisu ja sitä laulettiin ja yhä 
lauletaan kesät talvet, vaikka se sa-
nomaltaan liittyy adventtiin ja toi-
saalta myös hiljaisen viikon alkuun, 
palmusunnuntaihin. Molempien 
juhlapäivien aiheena on ”Jeesus rat-
sastaa Jerusalemiin”, minkä kaikki 
evankeliumit kertovat.

Mutta meillä se on siis advent-
tivirtenä. ensimmäisen kerran se 
esitettiinkin Helsingin seurakun-
tien adventtitapahtumassa samana 
vuonna (1967) kuin Mårtensonin 
messu. 

Ylioppilaskunnan Laulajien 
mieskuorosovitus Lapualla

Tänä syksynä (25.9) lapuan 
urkufestivaalien yleisö sai kuul-
la tämän virren myös mahtavana 
mieskuorosovituksena, kun Yliop-
pilaskunnan laulajat esittivät sen 
lapuan tuomiokirkossa pasi Hyö-
kin johdolla – ilman kitarasäestystä.

laulun/virren tekijää Juhani 
Forsbergia (s.1939) voidaan pi-
tää seurakunnan nuortenveisujen 
”isänä”, sillä hän nuorena pappina 
toimitti kaksi ensimmäistä vih-
koa nuoren seurakunnan veisuja 
(1967-68). Myöhemminkin hän on 
sanoittanut ja suomentanut useita 
hengellisiä laulaja ja virsiä. Tämän 
virren sävel on tunnetun israelilai-
sen säveltäjän Yossef  Hadarin laulu 
”ruusujen ilta” eikä siis israelilainen 
kansansävel, kuten virheellisesti 
useimmissa virsikirjoissa sanotaan. 

Jeesuksen kotimaa oli ollut jo 
vuosisatoja vieraitten valtioitten 
miehittämä, tuolloin rooman alai-
suudessa. noina aikoina profeetto-
jen lupaaman Messiaan odotus oli 
muuttunut käsin kosketeltavaksi 
toivoksi. Messiaan uskottiin synty-

vän satoja vuosia aiemmin elänei-
den profeettojen ennustusten mu-
kaisesti Daavidin kuningassukuun 
ja ottavan kuninkaan valtuuksin Je-
rusalemin ja koko Israelin valtaansa.

Sen tähden suuri joukko ihmi-
siä, joukossa paljon pääsiäisjuhlil-
le tulleita pyhiinvaeltajia, oli ko-
koontunut vastaan ottamaan tätä 
kansan vapauttajaa (vapahtajaa) ja 
laulamaan hänelle psalmeista tuttua 
Messias-hymniä ”Hoosianna, Daa-
vidin poika”. Saattoihan jollain olla 
mukana säestyssoitinkin. Hoosian-
na on hepreankielinen riemuhuuto 
”oi auta”, kun juhlittiin kuninkaan 
saapumista.

Hienolla tavalla Juhani Forsberg 
on saanut tämän kertomuksen elä-
mään meidän ajassamme. ”kruu-
nua, valtikkaa et lainkaan sä näh-
dä saa. Mahatavat ovat muualla, 
suurissa saleissa. Ihmisen pojan tie 
nyt kaupunkiin suureen vie. Suosio 
satojen ihmisten vaihtuu jo syytök-
seen.” Jo seuraavana päivänä ihmi-
set huusivatkin: ”ristiinnaulitse, 
ristiinnaulitse!” 

Sama ajatus on myös tutussa rans-
kalaisessa joululaulussa: ”ristillä 
rinnalla ryövärin nukkuu uhri puh-
tahin”. Seimi, risti ja tyhjä hautta 
kuuluvat samaan Hoosianna –hym-
niin ”oi, auta!”.

Tuomo Ruuttunen

”Hoosianna!” kitaran 
säestyksellä ja ilman

Kajaanin Mieslaulajien lähetystö:Martti Liimatta,Seppo Tuhkanen,Martti 
Harju ja Pekka Lanamäki kävivät onnittelukäynnillä Sotkamon Mieslau-
lajien juhliessa 10.4.2011 toimintansa 75- vuotista taivalta. Onnitteluja 
ottavat vastaan vas.sihteeri Mauno Heikkinen,kuoronjohtaja Olli Pautola 
ja puheenjohtaja Lauri Kemppainen.

Matkan pääkohteen Keokenhofin puiston näkymät olivat silmää hiveleviä.
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Kukkakeskus
Pohjolankatu 27, 87100 KAJAANI, puh. 622 574

 

 

aito kainuulainen 
kajaanin huoltokeskus oy 

 
Luotettavaa ja ammattitaitoista 

kiinteistöhuoltoa 
– vuodesta 1982 

 
www.kajaanin-huoltokeskus.fi 

päivystys: 0400–680 138 (24h) 

 
 

Timperintie 22, KAJAANI 
puh. 010 401 3260

Juhlapalvelu
Runokki

• Pitopalvelu
• Kukat ja kukkasidonnat

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

laulaja abraham ojan-
perä oli syntyisin limin-
gasta. kaksivuotiaana 
hän jäi orvoksi ja isovan-
hempiensa hoidettavaksi, 
kun vanhemmat meneh-
tyivät lavantautiin. nou-
seva suomalaisuusliike 
saatteli häntä opintielle 
yläkansakouluun ja Jy-
väskylän seminaariin. 

ojanperän laululahjakkuus tun-
nistettiin seminaarissa ja tie laulun 
jatko-opiskeluun aukeni mesenaat-
tien avulla. vuonna 1892 (1892–
1915) hänet valittiin Johanneksen 
kirkon kanttoriksi ja sitä kautta hän 
pääsi työskentelemään läheisesti 
oskar Merikannon kanssa. laajat 
konserttikiertueet tekivät hänet 
tunnetuksi koko maassa. Hän oli 
tunnettu nimenomaan Jean Sibe-
liuksen laulujen kantaesittäjänä. 
Merkittävimmän työn ojanperä 
teki 1900-luvun alkupuolen lau-
lajasukupolvien kasvattajana. kol-
mekymmentä vuotta (1885–1915) 
hän työskenteli Helsingin musiik-
kiopistossa laulun pääopettajana. 
ojanperän menestyksellinen työ 
on kuitenkin sadan vuoden kulu-
essa unohdettu. Maija-liisa näsä-
sen vuonna 2008 ilmestynyt teos 

abraham ojanperä, laulajan elämä 
(Faros-kustannus) nostaa ojanpe-
rän kunniakkaalle paikalleen.

abraham ojanperästä tuli suo-
malaisen taidelaulun uranuurtaja, 
joka lauloi suomalaisuusaatteen 
innoittamana suomeksi. eino lei-
no oli laulaja abraham ojanperän 
hyvä ystävä. ei ole täsmällistä tie-
toa milloin runoilija eino leino ja 
abraham ojanperä (1856–1916), 
pohjanmaalla syntynyt yksilaulun 
mestari, tutustuivat toisiinsa. lei-
no muisteli olleensa parikymmentä 
vuotta ojanperän tuttu ja tavan-
neensa ensimmäisen kerran ojan-
perän 1896 tietämillä. 

Kirkkokonsertit merkittäviä 
kulttuuritapahtumia  
1800-luvun lopussa

kun venäläistämiskausi Suomes-
sa alkoi 1800-luvun lopussa, olivat 
kirkkokonsertit miltei ainoat mer-
kittävät kulttuuritapahtumat, jotka 
häiritsemättä sallittiin. Johannek-
senkirkon urkuri oskar Merikanto 
ja kanttori abraham ojanperä aloit-
tivat vuonna 1895 (–1912, vuotta 
1897 lukuun ottamatta) yhteiset 
pääsiäiskonserttinsa. konsertissa 
esitettiin tunnettujen säveltäjien 
teoksia, mutta myös uusia suoma-
laisia sävellyksiä. pari kuukautta hel-
mikuun manifestin julkaisemisen 
jälkeen oskar Merikanto toi kon-
serttiin kantaesityksenä kun saapuu 
Herra Zepaoth -laulun (oi Herra 
siunaa Suomen kansaa) eino lei-

non suomenkielisenä sanoituksena. 
laulu herätti yleisössä voimakkaan 
poliittisen tunnelatauksen ja jokai-
nen nousi kirkossa vaistomaisesti 
seisomaan. konsertista huomattiin, 
miten voimakas isänmaallisuuden 
nostattaja sävelletty suomen kieli 
oli. eino leino lähti muusikkojen 
kanssa yhteistyöhön luodakseen 
suomenkielisiä sanoituksia esitettä-
ville lauluille. Tämä merkitsi myös 
sitä, että abraham ojanperän mai-
ne suomenkielisenä kirkkolaulujen 
tulkitsijana alkoi nousta kukoistuk-
seen. vuoden 1901 ohjelmistossa 
kuultiin leinon sanoittama evert 
katilan keväthymni ja seuraavana 
vuonna Merikannon säveltämä lei-
non sanoitus onneton. abraham 
ojanperä oli noussut niiden itse-
oikeutetuksi tulkiksi. pahimpien 
sortokauden ilmentymien aikaan 
vuoden 1904 pääsiäiskonsertissa 
kuultiin Franz Schubertin litanei 
(rauha teille), jonka suomenkieli-
sen sanoituksen leino oli tehnyt. 
kolme vuotta myöhemmin leinon 
ja ojanperän yhteistyö tuotti kon-
serttiin Beethovenin ah suur on 
Herran laupeus sekä Beethovenin 
kuolemasta.

ojanperä oli hyvin kansainväli-
nen, laajasti matkustellut henkilö. 
leino muisteli: ”ei ollut sitä euroo-
pan maata, jota hän ei ollut kiertä-
nyt, sitä euroopan oopperaa, kon-
servatoriota tai teatteria, jossa hän 
ei olisi käynyt ja josta hän ei tuonut 
mukanaan kokonaista lipasta hen-
kilökohtaisia vaikutuksia. Myös pa-
lestiinassa ja egyptissä ojanperä oli 

käynyt, eikä hän koskaan väsynyt 
niistä kertoilemasta. Italia oli hänen 
mielimaitaan, samoin ranska. Hän 
muisteli mielellään ihanaa napo-
lia ja Sorrentoa ja ikuista roomaa. 
”ah, välimeren ilma! huudahti hän 
silloin usein. kuinka se ruokkii, 
kuinka se ravitsee!” Mutta itämaat 
kangastelivat sittenkin kultaisem-
pina hänen mielikuvituksessaan. 
Sinne hän usein matkoja haltioitu-
neena suunnitteli.

Ojanperän 
20-vuotistaiteilijajuhlat 
Helsingin yliopiston juhlasalissa

Muistinvaraisesti arvioitiin, että 
abraham ojanperä oli aloittanut 
laulajan konserttitoimintansa 1882 
ja laulajauran kunniaksi päätet-
tiin pitää 25.9.1902 ojanperän 
20-vuotistaiteilijajuhlat Helsingin 
yliopiston juhlasalissa. konsertin 
ja lukuisten onnittelujen lisäksi 
eino leino taiteili ystävien seppe-
leen myötä Taiteilijalle-juhlarunon, 
johon otto kotilainen teki myö-
hemmin sävellyksen. leino ojensi 
runon taiteilijalle juhlakonsertissa. 
Sitä lähtien laulu kuului ojanperän 
esiintymisten vakio-ohjelmistoon 
eri puolella Suomea.

kun Helsingin musiikkiopistolta 
evättiin 1912 valtionapu, opettajat 
joutuivat suostumaan palkanalen-
nuksiin. ojanperän tulot puolit-
tuivat. katsottiin, että iäkkäimmät 
opettajat voisivat hakeutua eläk-
keelle, ojanperä oli siihen valmis. 

koska häntä vaivasi sokeritauti ja 
munuaissairaus, töiden vähentämi-
nen olikin välttämätöntä. eino lei-
no auttoi varatuomari artur Gran-
rothin kanssa eläkehakupapereiden 
ansioluettelon laatimisessa. Suomen

senaatti suhtautui myönteisesti 
hakemukseen, ja keisari vahvisti se-
naatin päätöksen kesäkuun 1913 lo-
pussa. 3000 markan vuotuinen elä-
ke auttoi ojanperää vähentämään 
pakollisia töitä. lisäksi hänelle jäi 
enemmän oleskeluun limingassa, 
kotiseudullaan. abraham ojanperä 
kuoli limingan lakeuksilla aappo-
lan kodissaan helmikuun 26.

päivänä 1916. Siellä on edelleen 
hänen kotimuseonsa. 

Esko Piippo

Lyhennelmä kirjailijan artikkelista 
”Eino Leino laulaja Abraham Ojan-
perän päivällisvieraana”

Abraham Ojanperä – merkittävä 
pohjoissuomalainen laulaja

Abraham Ojanperä.
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lVi-URaKOiNTi Oy
Veikko Pyykkönen

• Putkialan asennukset ja korjaukset •

Laidunpolku 4, 87250 Kajaani
Puh. (08) 636 760, 0400-389 219

● SÄLEKAIHTIMET ● RULLAVERHOT ● VERHOKISKOT

● VERHOTANGOT ● PYSTYLAMELLIT ● MARKIISIT ● TAITEOVET

JPenat Oy

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

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

Rakennus 
Kemppainen Oy

www.kuutti.fi
p. (08) 627 566

täni jo tässä ensimmäisessä rukous-
virressä tulee esiin tuo ihmisen elä-
män kaari; pienestä pitäen rukousta 
ja iankaikkinen elämä.

Jumalan armo tulee esiin näissä 
rukousvirsissä rukoilijalle hyvin 
monin eri tavoin. Mitä rukoilija-
kohtaa, kun hän toteaa olevansa 
armoon arvoton. Sitten tulee aika 
pyytää Herralta armoa ja seurauk-
sena on, että armoa riittää, se on 
uutta ja sitä on jopa ylenpalttisesti. 
rukoilija huomaa, että armo kan-
taa, pyytäen vielä vahvistusta sekä 
Jeesusta nostamaan hänet armohel-
maansa.

rukoilija tähyilee kohti taivaan 
riemuja, käydään taistelu kilvoituk-
sessa. katse kohdistuu taivaan py-
hään kirkkauteen, kiittämään Her-
raa taivaan kunniaan ja pelastusta 
Jeesuksen veressä.

eräässä virressä huomaamme, 
että rukoilija haluaa tulla lapseksi, 
levätä kuin lapsi. Tämä vie meidän 
ajatuksemme lähestyvään Jouluun 

ja sen sanoman. odotamme seimen 
lasta. Joulu tuo taas kerran tämän 
ihmeen eteemme. rukousvirsissä 
rukoilemme Herraa Jeesusta kris-
tusta, puolustajaa ja Jumalan poi-
kaa. nyt meille saapuu kuningas ja 
rauhan ruhtinas. Ja mikä tärkein-
tä, meille on syntynyt lapsi; viaton, 
seimessä makaamassa ja Hän on va-
pahtaja Jeesus kristus.

 valkoasuiset kajaanin Mieslau-
lajat laulavat elämänsä kaarella, 
omassa kunniamarssissaan ”laula-
jan tie” säkeen: ”niinpä laulajankin 
tie kautta karikoiden vie, tyyneen 
mieleen tyveneen, juhlaan voiton 
seppeleen.” Heidänkin laulussaan 
kaikuu tuo rukousvirsien sanoma. 

Joulun tullessa he yhtyvät laula-
maan kanssanne ylistystä seimen 
äärellä: ” kunnia Jumalalle korke-
uksissa ja maassa rauha ihmisten 
kesken, joita kohtaan Hänellä on 
hyvä tahto.” 

Aimo Syrjälä

kajaanin Mieslaulajat ovat pitä-
neet konserttinsa levyttämästään 
väinö Malmivaaran rukousvirsistä. 
konsertit ovat sujuneet menestyk-
sekkäästi eri seurakuntien kirkoissa, 
jopa Temppelinaukion kirkossa. Sä-
velet ovat jääneet soimaan mielissä. 
Silmäkulmaan vierähtänyt kosteus 
on pois pyyhkiytynyt. rukousvir-
sien sanoma puhuttelee edelleen. 
ne kertovat ihmisen elämän kaa-
ren; kehdosta hautaan ja sisältävät 
tärkeimpänä sanomanaan Jumalan 
armon ja iankaikkisen elämän toi-
von. pysähtykäämme niihin ja Jou-
lun seimelle.

kuinka kauniisti rukoilija ensim-
mäisessä virressä: ” oi Jeesus ota 
sylihis” pyytää Jeesusta ottamaan 
meidät pienet syliinsä, laskemaan 
päälle kätensä ja antamaan siuna-
uksensa. puhutaan enkeleistä, pyy-
detään kantamaan ja nostamaan. Ja 
mikä tärkeintä luodaan välähdyk-
senomainen katse taivaan riemuun 
ja kirkkaaseen kruunuun. Mieles-

Väinö Malmivaran 
rukousvirsistä  
seimen äärelle

VaRaOSaT Ja 

liSÄVaRUSTEET 

laaJOiSTa 

ValiKOiMiSTaMME

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

12.11.2011 Kajaanin Mieslaulajien iskuryhmä esiintyi Mikko Vasalan johdolla Kajaanin Kipinän 100-vuotisjuh-
lissa Koutasalissa esittäen laulut Kaunehin maa,Löylyloitsu ja Suomen laulu sekä yleisön kanssa yhdessä Nälkämaan 
maakuntalaulun. 
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KAJAANI
Prisma
p. (08) 612 1390
Kauppapaikka 18
p. (08) 625 444

Kukka- ja hautauspalvelu
Kauppakatu 29
Kajaani

Maanrakennusliike 
Raimo Pyykkönen Ky

Luttusentie 5, 88300 Paltamo
www.raimopyykkonen.com

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

Tilitoimisto Kärnä Oy

VÄRISILMÄ

Kodinpintojen ykkönen

VÄRISISUSTAJAT OY
Kasarminkatu 12, KAJAANI
puh. vaihde (08) 6141 595, fax (08) 6141 240

maalit • matot • kaakelit • tapetit • työkalut

Kajaanin
RAKENNUSSORA OY

Heinimäentie 9, KAJAANI
Puh. 626 011, Fax. 626 080, GSM 050 558 5940 

laulukauden 2010 - 2011 harjoi-
tuksissa ja esiintymisissä kajaanin 
Mieslaulajien ahkerimpien laulajien 
osallistumisaktiivisuus oli yli 85 %. 
kuvaan päässeet miehet ovat kuo-
ron selkäranka, joihin voi luottaa, 
kun kuoroa pyydetään erilaisiin ti-
laisuuksiin lyhyelläkin valmistautu-
misajalla. Myös muut kuoron mie-
het hoitivat konsertoinnin ja niihin 
harjoittelun tunnollisesti, sillä koko 
kuoron keskiarvo osallistumisaktii-
visuudessa oli 76 %.

kuorolla oli laulukaudella 2010 - 
2011 yhteensä 54 harjoitusta, esiin-
tymistä tai konserttia. lisäksi kuoro 
osallistui erilaisiin muistamistapah-
tumiin kuten läksiäisiin ja syntymä-
päiville kuoron kvartettien voimin.

Yli 85-prosenttiset miehet

Kuvassa vasemmalta: Matti Näpänkangas, Seppo Tuhkanen, Kari Häyhä, Toivo Seppänen, Rauno Ketomäki, Osmo 
Latvakangas, Alpo Laari, Eino Moilanen, Harri Komulainen, Björn Sandelin, Taisto Einiö, Martti Liimatta, Jaakko 
Karppinen ja Pekka Lanamäki. Kuvasta puuttuvat: Paavo Blomqvist, Martti Harju ja Aimo Syrjälä

Kajaanin Mieslaulajien esiintymisiä

9.7.2010 virsikonsertti, Herättäjäjuhlat, kiuruvesi
6.9.2010 Toivo kauppisen 70-vuotisjuhla, Wanha kerho
19.9.2010 Maanpuolustusjuhla, kajaani
24.10.2010 kevyen musiikin konsertti, kaukametsä
20.11.2010 Joulukadun avajaiset, raatihuoneen tori
3.12.2010 Joulu ja Isänmaa konsertti kajaani
4.12.2010 Joulu ja Isänmaa konsertti kuhmo
5.12.2010 Joulu ja Isänmaa konsertti Sotkamo
6.12.2010 kirkkoavustus, kajaanin kirkko
6.12.2010 Itsenäisyyspäivän juhla, kaukametsä
24.12.2010 Jouluaaton laulukierros
5.1.2011 kuoron 88-vuotisjuhla, Wanha kerho
30.1.2011 Tammisunnuntaijuhla Mieslahti
27.4.2011 veteraanipäivän kirkkoavustus lehtikankaan kirkossa
14.5.2011 ulkoilmakonsertti keukenhof, Hollanti
15.5.2011 konsertti rotterdamin merimieskirkossa
16.5.2011 konsertti Brysselin merimieskirkossa

Yrittäjä, teemme  
elämäsi helpommaksi!

Soita 0200 2121 (pvm/mpm)  
ma–pe klo 8–18  
ja varaa aika tapaamiseen.

Teemme sen mahdolliseksi

Lehtikankaan ostoskeskus
Soidinkatu 2

puh. 639306 ja 6140159

RUUVI- JA KIINNITYSALAN ERIKOISLIIKE
 Timperintie 17, 87400 Kajaani

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

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

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

OSTA AKKU 
AMMATTI-

LIIKKEESTÄ!

OMPElUKONEET SaUMURiT
uudet alk. 230 e
MYYNTi
HUOlTO
(kaikki merkit)

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

Bernina Bernette

JÄSPI ECO 17 LUX
ÖLJYKATTILA

VLK-SEINÄ-
MALLINEN
VEDEN-
LÄMMITIN

Soveltuu pieniin 
käyttövesitarpeisiin 
esim. mökille.

tuo turvallista lämpöä kotisi  
lämmitykseen talven pakkasilla.

ILMALÄMPÖPUMPPU
Säästää energiaa ja  

pienentää lämmityskustannuksia.
Tuottaa tasaista lämpö lattiasta kattoon.

Öljylämmityksen nykyaika
Oilon Junior 
OILPRO 3 L

Kysy tarjousta 
myös 

saneeraus-
kohteisiin!

• Tehokas 
• Hiljainen
• Helppo käyttää ja 

huoltaa
• Helppo sijoittaa
• parantaa sisäilman 

laatua
• Helppo asentaa

www.hanakat.fi

Hanakat-liikkeestä
ärkevä joululahjaärkevä joululahjaJJ

980,-

Aihetta juhlaan!
IDO Showerama 8-5

SUIHKUKAAPPI

Kotimainen PUZER 

keskuspölynimuri

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

Elementtitie 1, 87500 Kajaani
Puh. 0500-687 145

telekopio 08-613 4230

LATTIAN PINNOITUKSET

- HIERTOMASSAT
- ITSESILIÄVÄT MASSAT
- OHUTPINNOITTEET

HUOPAKATOT

- SANEERAUKSET
- UUDISKATOT
- KORJAUKSET
- VEDENERISTYSTYÖT

Oulussa Arinaa vastapäätä!
Pakkahuoneenkatu 15,  

90100 Oulu
www.muotiprivaatti.com

Olemme myös Facebookissa!

Soita 08-3116912


