
MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 13.12.2014 • NRO 37 • RYHMÄJULKAISU 30.270 KPL

Kainutlaatuinen tapahtuma 
Helsingin Senaatintorilla 13.6.2014

Kuva Lotta Lanamäki



2

Puheenjohtajalta Kuoronjohtajalta

Lehden kustantaja:
Kajaanin Mieslaulajat ry

Ilmoituspäällikkö:
Hannu Aitoaho

Vastaava toimittaja:
Pekka Lanamäki

Sivunvalmistus:
Kajaanin Offsetpaino Oy

Rotaatio:
Suomalainen Lehtipaino, 2014

Painosmäärä: 30.270 kpl 
Koti-Kajaani -lehden liitteenä

Eino Leinon runo herättää ihmisissä monia ajatuksia. Runo on tumman 
romanttinen kuvaelma ihmiselosta, joka kuitenkin jättää jälkeensä kysy-
myksiä.  Omalla kohdallani virta vei odottamattomaan suuntaan. Koko 

työyhteisön lakkauttaminen sekä uusi työ ja tehtävä ovat oman urani, ja elämän-
ikin tärkeimpiä tapahtumia. Ajattelin muutoksen olevan suurempi, ehkä jopa 
järkyttävä, mutta ei niinkään. Näin ja koin muutoksen myös mahdollisuutena. 
Mukava todeta, että tuo kulunut, yltiöpositiivinen (tai lohduttava) lausahdus piti 
omalla kohdallani paikkansa. Uusi elämä ja sen mukanaan tuoma uusi opittava 
maailma on ollut äärimmäisen hieno.  Ja opittavaa on lisää. 

Olen muusikkona ja kapellimestarina ollut aina utelias, valmis uusiin haastei-
siin. Olen saanut tehdä paljon työtä hienojen ihmisten ja hienon musiikin kanssa. 
Olen kuitenkin työskennellyt ennen tätä vuotta vähemmän musiikin harrastajien 
kanssa, vaikka valtaosa suomalaisista harrastaa musiikkia jollain tavoin. Mieles-
täni harrastamisen idea on se, että harrastamisen täytyy olla mielekästä että sitä 
jaksaa tehdä. Toki harrastamisessakin haetaan ja koetellaan rajoja. Yhden uuden 
väylän minulle tuohon hienoon maailmaan tarjosi Kajaanin Mieslaulajat, jotka 
kysyivät minua useasti viime syksyn aikana riveihinsä. Onneksi otin kutsun vas-
taan Kainuun sotilassoittokunnan ja Kainuun mieskuorojen viimeisen yhteisen 
konserttimme jälkeen.

 Olen yli 30-vuotisen muusikko- ja kapellimestaritaipaleeni aikana ollut useasti 
mieskuorojen kanssa tekemisissä. Kuitenkin kuoron eteen astuminen, kuoron 
johtajana, tuntui erityisen jännittävältä.  Olen enimmäkseen työskennellyt orkes-
tereiden, en kuorojen kanssa, joten haaste tuntui mittavalta. Ja tuntuu edelleen. 
Itselläni on opittavaa kuoron kanssa tekemisessä vielä paljon. Kiitän kaikkia kuo-
rolaisia kärsivällisyydestä, jota olette osoittaneet.  Meillä on hyvä suunta. Yhdessä 
tekeminen on kaiken avain.  Myös yhteistyö muiden harrastajien kanssa avartaa 
ja syventää harrastusta sekä tuo erilaisia kokemuksia. 

Igor Stravinskin mukaan musiikki ei ole mitään muuta kuin sarja jännityksiä, 
jotka pyrkivät kohti purkautumistaan. Toteamus sisältää kuitenkin yleisen ja yk-
sinkertaisen teorian musiikin vaikutuksista (Kimmo Lehtonen 1992). Musiikilla 
on meille kaikille ihmisille suuri merkitys.  Jokainen meistä oivaltaa musiikin ja 
sen vaikutuksen itseensä eri tavalla. Musiikin vaikutus meihin on joka tapaukses-
sa mittava musiikin käyttötavasta riippumatta.  Musiikin vaikutuksesta elämän 
kokonaisuuteen on nykyisin tutkittu paljon ja erilaisista näkökulmista.  Itseäni 
tällä hetkellä kiinnostaa eniten musiikki harrastamisen näkökulmasta. Miten mu-
siikki harrastuksena meihin ja kehitykseemme vaikuttaa? On oletettu, vanhetessa 
ihmisen aivot ja kehitys hidastuvat.  Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset ovat 
kuitenkin osoittaneet, että aivot eivät vanhetessa surkastu mihinkään ja oppimi-
nen jatkuu.  Huh, hyvä meille!   

Toivotan lukijoille ja meille kaikille jatkuvaa kehittymisen iloa ja päätän ter-
vehdykseni Mika Waltarin nokkelaan riimiin, jossa on meille kaikille pohtimista: 
”Tärkeitä ei ole tavara, vaan mieli altis ja avara.” 

Ari Tamminen

Virta venhettä 
vie. Mihin 
päättyi tie!

Perinteikäs 
kuoro

Kulunut vuosi on ollut taas eräänlainen Euroopan hullu vuosi. Ehdimme 
jo tuudittautua pysyvän rauhan ajatukseen, kunnes Idän kylmät tuulet al-
koivat puhaltaa ja keskellä Eurooppaa alkoi 70 vuoden rauhanajan jälkeen 

jälleen uusi sota. EU yrittää minkä pystyy, mutta kansainvälisistä sopimuksista 
täysin piittaamaton vastapuoli on äärimmäisen hankala vastaneuvottelija. Sym-
bolisesti kuoromme syntyi Versaillesin rauhan jälkimainingeissa ja nyt 91 vuoden 
kuluttua siitä soditaan taas. Onneksi veljeskansamme virolaiset lauloivat itselleen 
kaksikymmentä vuotta sitten itsenäisyytensä ja elelevät nyt Naton suojassa Ve-
näjän karhun kainalossa. Suomi ja Ruotsi sinnittelevät Naton kumppaneina  ja 
miettivät omaa puolustuskykyään.

Kajaanin Mieslaulajien 91. lauluvuosi on ollut taas uudenlainen vuosi uuden 
kuoronjohtajamme kapellimestari Ari  Tammisen johdossa. Kiitokset Arille suos-
tumisestaan; vuosi sitten olimme tuuliajolla etsimässä uutta kuoronjohtajaa. Al-
kuvuosi oli kovaa treenausta ja huhtikuussa pidimme Iisalmen Mieslalulajien 
kanssa yhteiskonsertin Kaukametsän salissa. Tuli todettua, että Iisalmen Mieslau-
lajat on tällä hetkellä Seppo Löytynojan johdolla todella kovakuntoinen kuoro.

Vuoden kohokohta oli epäilemättä Helsingin konserttimatka Pro Agria Kainuu 
-tapahtumaan Senaatintorille. Tapahtuma oli erittäin onnistunut kaikin puolin 
ja me saimme omalta osaltamme olla viemässä kainuulaista kulttuurisanomaa 
suoraan etelän ihmisille. Luulen, että suurin yllätys ei-kainuulaiselle yleisölle oli, 
että Kainuusta löytyy lähes 100-vuotias kovakuntoinen mieskuoro, Ylioppilas-
kunnan Laulajatkaan ei ole kuin hieman meitä vanhempi.

Joulu lähestyy. Osallistuimme jälleen Kajaanin joulukadun avaukseen tonttukul-
kueena perjantaina 28.11. ja itsenäisyyttämme juhlistimme itsenäisyyspäivänä 
Kaukametsässä yhdessä Kajaanin Puhallinorkesterin kanssa. Yhteistyö Iisalmen 
Mieslaulajien kanssa jatkui 7.12. yhteisellä joululaulukonsertilla Iisalmessa Eino 
Säisä salissa. Kuten niin monina aikaisempinakin vuosina, jouluaaton laulukier-
ros laitoksissa ja vanhainkodeissa päättää jälleen laulukautemme.

Hyvää Joulunalusaikaa, rauhallista joulua ja vuodenvaihdetta kaikille, erityisesti 
tukijoillemme! Ilman heidän panostaan ja Nuottipukki-lehteä, lauluharrastuk-
semme ylläpitäminen olisi huomattavasti hankalampaa. Nuottipukkitoimikunta 
on jälleen tehnyt erinomaista työtä, siitä heille erityiskiitos.

Jouko Järvenpää
Kajaanin Mieslaulajien hallituksen puheenjohtaja

In memoriam

Ilmo Haario

s. 15.12.1919
k.16.7.2014

Majuri, diplomilaulaja Ilmo Haario toimi Kajaanissa ar-
meijan virkauransa lisäksi Kajaanin Mieslaulajien kuoron-
johtajana vv. 1963-1967 ja seminaarin laulunopettajana 
vv. 1964-1968. 

Kajaanin Mieslaulajat kunnioittivat 
entistä johtajaansa muistoadressein.
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Sepänkatu 5
Kajaani, p. (08) 622 225

www.lasiatjonen.fi

- rakennuslasit
- sisustus- ja peililasit
- tuulilasit, konelasit
- parveke- ja terassilasit
- asennustyöt

Palveleva lasiliike 40 vuoden kokemuksella

Joulu on saapunut 
myymälään

KAJAANI Kauppakatu 28 ∙ ma–pe 10–19, la 10–18, su 12–16
SOTKAMO Kainuuntie 22 ∙ ma–pe 10–18, la 10–15, su 12–16

Risto Vähäsarja – Vexi Salmi: 

ÄÄRETÖN 
HILJAISUUS  

CD nyt myynnissä  
20 euroa/kpl

Vexi Salmen ja Risto Vähäsarjan joulukan-
taatti ja 8 muuta Vähäsarjan joululaulua.
Nova Ensemble  ja Cantinovum -kuoro, 

solisteina mm  Esa Ruuttunen, Jaakko Hie-
tikko, Annastiina Tahkola, Juha Vähäsarja, 

Martti Niskanen ja Päivi Pentikäinen  
MYYNTIPISTEET KAINUUSSA:
Sotkamo: Sotkamon Keskusliike, 
Kirjakauppa, Angry Birds, Sokosho-
telli Vuokatti,  LC Sapsottaret/Helena 
Lautsalo, Srk:n diakoniatyö, Herättäjä-
juhlat/Yrjö Sorvari  
Kuhmo:  Mainostoimisto Sivutar, Kuh-
mon Kukkakeskus ja Hautaustoimisto
Suomussalmi, Puolanka ja Paltamo: 
Kirjakauppa
Kajaani: Asu-Repo, Kahvila Murunen, 
Herättäjäjuhlat/Tuomo Ruuttunen, 
Srk:n lähetystyö, Eläkeliitto
Levy on tilattavissa myös verkkokau-
pasta (Sacrum/Kirjakotimaa)

SUOMALAISTA  
HAMMASHOITOA

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

• Kristina Peltokallio
Hammaslääkäri

• Jussi Peltokallio
Suukirurgian erikoishammaslääkäri

• Kristiina Kurtelius
Hammaslääkäri

puheenjohtaja: Jouko Järvenpää
laulunjohtaja: Ari Tamminen.
varapuheenjohtaja: Osmo Latvakangas
sihteeri: Aarno Tenhunen
taloudenhoitaja: Hannu Aitoaho
isäntä: Seppo Tuhkanen
jäsen: Tauno Hälinen

Musiikkilautakunta:
1. laulunjohtaja: Ari Tamminen
2. laulunjohtaja: Toivo Seppänen
3. laulunjohtaja: Jouko Järvenpää
I T Harri Komulainen
II T Jaakko Karppinen
I B Taisto Einiö
II B Mikko Vasala

Muut toimihenkilöt:
Historioitsija Alpo Laari
Nuotistonhoitaja Martti Liimatta
Varaisäntä Matti Sirviö
Kotisivuvastaava Kari Häyhä
Julkisivuvastaava Pekka Lanamäki
Toiminnantarkastajat: 
Toivo Seppänen ja Matti Kilpeläinen
Nuottipukkitoimikunta: 
Pekka Lanamäki ja Hannu Aitoaho

Laulunjohtaja: Tamminen Ari

Laulaja Liittymä- MKL:n
 vuosi suoritus-
  merkit

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

II  TENORI
Aitoaho Hannu 1987-1990,2008
Karppinen Jaakko 1964 Taitomerkki
Kilpeläinen Matti 1968 Perusmerkki
Kilpeläinen Pentti 2011
Liimatta Martti 1982 Perusmerkki 
Moilanen Seppo 1986 Perusmerkki 
Nurkkala Kauko 1991 Mestarimerkki 
Sandelin Björn 1991 Taitomerkki
Tolonen Eino 1999
Tolonen Seppo 2012  
Valtanen Vesa 2003 Perusmerkki

Kajaanin Mieslaulajat ry 

Hallitus ja toimihenkilöt 
toimintakautena 2014-2015

Äänten valvojat/stemmaviskaalit:
I T Matti Näpänkangas
II T Björn Sandelin
I B Aimo Syrjälä
II B Esa Anttonen

Tulevan toimintakauden 2014–2015 
tärkeimmät tapahtumat ovat:
v Joululaulukonsertti Iisalmessa yhdessä 
 Iisalmen Mieslaulajien kanssa 7.12.2014 
v	 viihdekonsertti Kajaanissa 9.4.2015
v	 messuavustus Sotkamon suviseuroissa 

5.7.2015 
v	 syksyllä Sibeliuksen Kullervo yhdessä 
 Kuhmon ja Sotkamon mieskuorojen kanssa

Kajaanin mieslaulajat ry:n 
aktiivijäsenet laulukautena 
2014-2015

Laulaja Liittymä- MKL:n
 vuosi suoritus-
  merkit

I  BASSO  
Einiö Taisto 1975 Perusmerkki
Harju Martti 1986 Taitomerkki
Hurskainen Yrjö 1987 Perusmerkki
Härmä Tuomas 1986
Lanamäki Pekka 1971 Taitomerkki
Repo Antti 1980
Seppälä Seppo 2005 Perusmerkki
Syrjälä Aimo 1976 Perusmerkki

II  BASSO
Anttonen Esa 1992 Taitomerkki
Bazia Piotr 2012
Hälinen Tauno 1975 Perusmerkki
Häyhä Kari 1986-1988,
 2004 Perusmerkki  
Laari Alpo 1965 Taitomerkki
Latvakangas Osmo 1984
Tenhunen Aarno 1991 Taitomerkki
Tuhkanen Seppo 2007
Vasala Mikko 2000 Perusmerkki
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Kajaanin Mieslaulajien kuoronjohtajat
Eero Korte kanttoriurkuri 1923-1936
Veikko Pajari lääkäri 1936-1937
Mauno Salminen musiikinlehtori 1937-1939
Veikko Pajari lääkäri 1939-1940
Mauno Salminen musiikinlehtori 1940-1941
Veikko Pajari lääkäri 1941-1942
Eero Korte kanttoriurkuri 1942-1951
Eero Sipilä musiikinlehtori 1951-1960
Pauli Kukko kansakoulunopettaja 1960-1963
Ilmo Haario majuri,diplomilaulaja 1963-1967
Mauri Katavisto rehtori 1967-1976
Rauno Keltanen diplomilaulaja 1976-1979
Oskari Kosola insinööri 1979-1981
Mauri Katavisto rehtori 1981-1982
Teuvo Väisänen peruskoulunopettaja 1982-1985
Tarmo Lehtinen sotilassoittaja 1985-1994
Tomi Väisänen kapellimestari 1994-2001
Harri Komulainen soittajaupseeri 2001-2011
Jarmo Kokkonen musiikinop., kanttori 2011-2013
Ari Tamminen kapellimestari 2013-

Tilastoja vuoden 2014 Kajaanin Mieslaulajista

 laulajia perus- taito- mestari-
  merkkejä merkkejä merkkejä 

1. tenori 6 1 1 
2. tenori  11 4 2 1  
1. basso 8 4 2
2. basso 9 3 3

yht.  34 12 8 1

Kajaanin Mieslaulajien 92 toimintavuoden aikana on suoritettu 
72 perusmerkkiä ja 17 taitomerkkiä ,sekä kaksi mestarimerkkiä.
Mestarimerkkimiehiä ovat edesmennyt I tenori Urpo Saari ja
Turkuun talveksi sikäläistä mieskuoroa vahvistamaan muuttanut  
II tenori Kauko Nurkkala.

Perusmerkkiä (kukkomerkki) 
suoritettaessa on osattava ulkoa 40 
pakollista laulua. Kokeessa näistä 
on laulettava viisi arvottua laulua.

Viime vuosina merkkisuori-
tuksia ei ole liiemmin suoritettu 
kuoron omista ja yhteisprojektien 
runsaista tapahtumista johtuen.

Merkkien suorittaminen vaatii 
aikaa,vaivaa ja tunnollista harjoit-
telua yksin ja kvartetissa.

Toivo Seppänen on kuoromme 
II laulunjohtaja ja I tenori. Hän 
halusi kiireistään huolimatta ”ras-
sata” itseään merkkisuoritukseen, 
josta hän selviytyi hienosti raadin 
antaman palautteen mukaan.

Toivo Seppänen suoritti perusmerkin

Raati kuuntelee: Kari Häyhä, Aarno Tenhunen, Harri Komulainen ja Ari 
Tamminen.

Raati on keskustellut keskenään ja kutsunut kokelaan kuulemaan palautetta.

Varapuheenjohtaja Esa Anttonen luovuttaa perusmerkin, so. kukkomerkin.

Onnellinen MKL:n = Mieskuorolii-
ton PERUSMERKIN suorittaja hy-
myilee huojentuneena ja onnellisena.

TAITOMERKKIä suoritettaessa on osattava ulkoa perusmerk-
kivaatimuksiin kuuluvat 40 laulua sekä taitomerkkivaatimuksiin 
kuuluvat 20 pakollista laulua ja näiden lisäksi kokelaan nimeämät 
20 valinnaisryhmän laulua. Niiden tulee jakaantua siten, että jokai-
sesta valinnaisryhmästä on mukana vähintään kolme laulua. Taito-
merkin saamiseksi on laulettava kolme arvottua pakollista ja neljä 
arvottua laulua niin, että jokaisesta valinnaisryhmästä on mukana 
yksi laulu.

Mikäli perusmerkin suorittamisesta on kulunut yli kaksi vuotta, 
on laulettava lisäksi ulkoa kolme arvottua perusmerkkilaulua.

Perusmerkkilaulut

1. Annin laulu P.J. Hannikainen

2. Auringon lapset Georg Malmstén

3. Die Nacht Franz Schubert

4. Eteläpohjalainen piirilaulu Toivo Kuula

5. Finlandia-hymni Jean Sibelius

6. Gute Nacht A.E. Marschner

7. Hakkame mehed minema Gustav Ernesaks

8. Hän kulkevi kuun yli Leevi Madetoja

9. Häämatka C.M. Bellman

10. Iltatunnelma Toivo Kuula

11. Jouluyö, juhlayö Franz Gruber

12. Kaunehin maa Leevi Madetoja

13. Kevätsointuja P.J. Hannikainen

14. Kirkonkäynti Axel Törnudd

15. Kun poijjaat ne Olavi Pesonen

16. Lähde F.A. Ehrström

17. Löylyloitsu Juha Holma

18. Metsämiehen juomalaulu Euard Hermes

19. Metsänhartaus Emil Genetz

20. My Evaline barbersshop-laulu

21. Nuoruustango Kaj Chydenius

22. Oi, kallis Suomenmaa Heikki Klemetti

23. Onpa tietty tietyssäni E. Salmenhaara

24. Pois meni merehen päivä Armas Järnefelt

25. Sa, Herra katse armoinen Rudolf Lagi

26. Saunalaulu Ilmari Hannikainen

27. September Taneli Kuusisto

28. Serenaadi Selim Palmgrén

29. Sirkka Armas Järnefelt

30. Sua tervehdin G.A. Härtell

31. Suomalainen rukous Taneli Kuusisto

32. Suomen Laulu Frederik Pacius

33. Suvisia suruja Erkki Melakoski

34. Sydämeni laulu Jean Sibelius

35. Trinklied Frederik Pacius

36. Tule kanssani, Herra Jeesus Armas Maasalo

37. Vanha Joululaulu M. Praetorius

38. Vanhan merirosvon kapakassa Usko Kemppi

39. When I’m sixtyfour Lennon/McCartney

40. Ylioppilaslaulu J.H. Stuntz

Taitomerkkilaulut

1. Elli Dunbar Leevi Madetoja

2. Happy together Bonner/Gordon

3. Harvoin mä ryypyn saan Toivo Kuula

4. Hauen laulu Jaakko Mäntyjärvi

5. Hiiden orjien laulu Selim Palmgrén

6. Hiprakassa Teppo Salakka

7. Hämärän ääniä Leevi Madetoja

8. In these delightful Henry Purcell

9. Isänmaalle Jean Sibelius

10. Jesu duleis Thomas de Victoria

11. Joulun virsi, elämän virsi      Einojuhani Rautavaara

12. Juhannus Aarre Merikanto

13. Kaksi laulua kuolemasta Juha Holma

14. Keinu Aarre Merikanto

15. Kuu Tuudur Vettik

16. Kuutamolla Ossi Elokas

17. Käy isänmaataan kohti Taneli Kuusisto

18. Laulaja ja urkuri Leonhard Lehner

19. Ljuva flicka F. Abt

20. Madrigaali Adam de la Halle

21. Merenkulkijan kaipaus Selim Palmgrén

22. Metsämiehen laulu Jean Sibelius

23. Nattlig Madonna Nils-Erik Fougstedt

24. Now is the Month of Maying Thomas Morley

25. Nuijamiesten marssi Toivo Kuula

26. Onnelliset Armas Järnefelt

27. Pakkasen luku osa IX Pekka Kostiainen

28. Santa Maria Alo Ritsing

29. Se nukku Ahti Sonninen

30. Soita somer, helkä hiekka Leevi Madetoja

31. Sortunut ääni Jean Sibelius

32. Suvi-illan vieno tuuli Leevi Madetoja

33. Tanssista palataan Toivo Kuula

34. Tanssit Erik Bergman

35. Tre sånger om kärleken Nils-Erik Fougstedt

36. Trinklied aud der 16. hundertjahre Frans Schubert

37. Tuutulaulu H.O. Donner

38. Uti vår hage Hugo Alfvén

39. Veljesten paluu Jukolaan Tauno Marttinen

40. Virta venhettä vie Toivo Kuula

Kajaanin 
Mieslaulajat ry:n 
KUNNIAJÄSENET

Blomqvist Paavo
Haataja Eero
Keltanen Rauno
Kosola Oskari
Kukko Pauli
Laari Alpo
Leppänen Heikki
Pitkälä Reijo
Tuononen Pertti
Väisänen Teuvo



5

Olin innostunut musiikista 
jo nuorena. Ostin mandoliinin 
v.1945 ja opettelin soittamaan. 
Rämpyttelin nurkkatansseissa  ja 
lauleskelin mukana.Seuraavana 
vuonna  täyttäessäni 16 vuotta 
lähdin etsimään töitä Rovaniemel-
tä. Siellä liityin Rovalan vapaaopis-
toon, jossa olin englanninkielen- ja 
retkeilypiirissä. Siellä laulettiin pal-
jon ja harjoiteltiin kvartettilaulua.

Armeijassa autokomppaniassa 
soittelin mandoliinia yhden ha-
nuristin kanssa. Armeijan jälkeen 
tulin Kajaaniin töihin ja liityin 
heti Kainulan opistoon retkeilypii-
riin, johon opiston johtaja Rasilo 
houkutteli minut vetäjäksi. Siellä 
laulettiin paljon ja tehtiin retkiä 
Lappiin vv.1951-1953. Ja matkoil-
la laulettiin.

Työpaikan pikkujouluissa jou-
duin laulattamaan yleisöä. Edes-
mennyt Tolppasen Niilo oli samas-
sa työpaikassa ja kuului Kajaanin 
Mies-Laulajiin kuten nimi silloin 
kirjoitettiin. Syksyllä 1969 hän 
kerran minulle sanoi: ”Poeka tule 
Mies-Laulajien harjoituksiin klo 
18.00, se on käsky eikä pyyntö”.

Nöyränä poikana menin, ja Nik-
ke oli vastassa kertoen kuoron joh-
taja Makrille: ”Tässä sinulle uusi 
laulaja”. -Aiemmin oli Karppisen 
Jaska kehottanut kuoroon liitty-
miseen, mutta en ollut uskaltanut.

Makri määräsi minut I bassoon 
ja antoi nuotteja stemmaharjoi-
tuksia varten. Ostin itselleni säh-
köurut  ja harjoittelin kotona.

Kataviston aikaan meillä oli pal-
jon konsertteja Kainuussa. Erityi-
sesti jäi mieleen v. 1973 pidetty 
50-vuotisjuhlakonsertti, johon oli 
Helsingistä vuokrattu laulajille fra-
kit. Eipä kaikille sattunut sopivia. 
Minunkin housuista täytyi kääntää 
ja lyhentää n. 30cm. Jollakin ahdis-
ti vyötäröltä jne.

Aloitin sitten perusmerkkilau-
lujen (40) harjoittelun. Suoritin 
merkin, ja myöhemmin vielä tai-

tomerkin. Saihan sitä aikalailla har-
joitella ja opetella ennen kuin osasi  
stemman sävelet ja sanat.

Ostinpa sitten ääniraudan, jon-
ka käytön opettelin. Siitä on ollut 
hyötyä myöhemminkin.

Vuonna 1976 valittiin uudeksi 
laulunjohtajaksi Rauno Keltanen. 
Kuoron taso nousi ja laulajien 
määrä lähenteli 80:tä. Opeteltiin 
oopperakuoroja ja Schubertin lau-
luja saksaksi.Sitten päätettiin läh-
teä  kuoromatkalle Länsi-Saksaan 
Schwalm Ederiin .Laivamatka 
uudella Finjetillä oli elämys.Perillä 
esitimme alueella useita konsertteja 
ja meille esiteltiin mielenkiintoisia 
paikkoja.

Oskari Kosola tuli johtajaksi 
v.1979.Hänen aikanaan tehtiin 
toinen kuoromatka Saksaan sa-
moille seuduille.Oskarin lähdettyä 
kaukomaille töiden perässä,tuli 
Makri johtajaksi vv.1981-1982.

Ristijärven monitoimimies Teu-
vo Väisänen valittiin v.1982 johta-
jaksi. Hänen johdollaan pidettiin 
kuoron 60-vuotiskonsertti lukion 
juhlasalissa. Teuvon johtamisai-
kana tehtiin kolmas Saksan mat-
ka, joka ulottui Itävallan Wieniin 
saakka. Siellä käytiin oopperassa ja 
baletissa.

Tarmo Lehtinen aloitti v. 1985.
Hänen aikanaan käytiin USA:ssa. 
Pari päivää katseltiin New Yorkin 
nähtävyyksiä mm. YK, Metro-
politan ja Manhattanin puisto ja 
Kristus-patsas. Sitten lennettiin 
Floridaan Lake Worthiin. Suoma-
laisklubeilla, vanhainkodeissa ja 
kirkoissa pidettiin muutamia kon-
sertteja. Mieleen jäivät vierailut 
Disney Landissa, Epcot Centeris-
sä, Key Westissä ja Cape Kennedyn 
avaruuskeskuksessa. Myös laiva-
matka päiväksi läheiselle Bahama-
saarelle oli kiinnostava ja kuuma.

Tarmon aikaan käytiin myös 
Kandassa v. 1991. Toronto nähtiin 
torneineen ja Niagaran putoukset.

Sudsburyssä, Saul Ste Mariessa 

ja Thunder Bayssa pidettiin siikä-
läisten ”suomalaiskuorojen” kanssa 
konsertteja. Laulut ja laulajat koti-
maasta saivat kuulijat liikuttuneik-
si. Kyyneleet valuivat…

Lensimme: Toronto-Chicago-
Los Angeles-San Diegoon muuta-
man päivän loman viettoon. Jotkut 
kävivät autolla Las Vegasissa ja osa 
Meksikon puolella Dico Tyicanas-
sa. Olihan se elämys koko matka.

70-vuotisjuhlakonsertti pidettiin 
Kaukametsässä ja saman vuoden 
aikana tehtiin kuorovierailu Öster-
sundiin Ruotsiin.

Seuraavaksi johtajaksi tuli Tomi 
Väisänen v. 1995. Hänen johdol-
laan tehtiin kuoromatka Australi-
aan. Lensimme Singaporen kautta 
Melbourneen, jossa pidimme kak-
si konserttia. Jatkoimme matkaa 
linja-autolla Canberraan, jossa tu-
tustumisten lisäksi pidettiin kaksi 
konserttia. Jatkoimme Sydneyhin.
Tutustuimme kuuluisaan ooppe-
rataloon, jossa myös kuuntelimme 
konsertteja. Kaksi omaa konsert-
tia pidettiin pienemmissä tiloissa. 
Sittenpä ajettiin bussilla 700 km 
Brisbaneen, jossa oli paljon nähtä-
vää ja kokemista omien konserttien 
lisäksi.

Kolmas prikaatin Sotilassoito-
kunnan mies Harri Komulainen 
tuli johtajaksi v. 2000. Hänen joh-
tajana ollessaan tehtiin kuoromat-
ka Unkariin, Kajaanin ystävyys-
kaupunkiinjossa Nyiregyhatzaan, 
jossa mm. avattiin laululla Jouni 
Ruuskasen luontokuvanäyttely. 
Myös Tallinan laulujuhlille osal-
listuminen 17.6.2000 oli elämys. 
Laululavalla oli kanssamme yli 10 
000 laulajaa. Harrin hyvin harjoit-
tama 80-vuotiskonsertti pidettiin 
Kaukametsän salissa.

Muutaman päivän ”ystävyys-
matkan” teimme Jyskykärvelle ja 
Uhtuaan.

Saksaan suuntasimme jälleen v. 
2006.

Rukousvirsiprojektin 10 kon-

sertin viimeisin esityspaikka Hel-
singin Temppeliaukion kirkko oli 
hieno kokemus. V. 2011 kävim-
me konserttimatkalla Hollannissa 
ja Belgiassa joista jäivät mieleen 
Brysselin EU:n tilat ja salit sekä 
Keukenhofin kukkapuisto.

Vuosi 2013 oli kuoron 90-vuo-
tisjulatapahtumia täynnä.

Harrin kymmenvuotiskauden 
jälkeen johtajaksi saatiin Jarmo 
Kokkonen. Hänen aikanaan suu-
rimmat tapahtumat olivat Re-
quiemin esitys sekä isänmaalliset 
konsertit yhdessä Kuhmon ja Sot-
kamon mieslaulajien kanssa.

Soittokunnan mies Ari Tam-
minen saatiin johtajaksi v. 2013.
Vajaan vuoden ehdin olla hänen 
johdettavanaan ennen kuin tänä 
syksynä päätin lopettaa aktiivilau-
lajan uran 45 vuoden jälkeen.

Kahdeksan johtajaa ehti olla 
”urani” aikana johtajana.

Toimin muutaman vuoden Ma-
krin perustamassa Veteraanikuoros-
sa varalaulunjohtajana. Siellä jou-
duin käyttämään äänirautaa mm. 
kahdella Veteraanikuoron Saksan 
ja yhdellä Unkarin matkalla.

Loppiaisjuhlat olivat aikoinaan 
vuoden kohokohta kannattajajä-
senille. Ennen kaupungintalossa 
järjestettäviä juhlia ne oli pidetty 
Kajaaniyhtiön kerholla nyk. Wan-
ha Kerho.

Kaupungintalon juhlat olivat 
järjestelyiltään aika suuritöiset ja 
ohjelma oli monipuolista. Ihmiset 
saapuivat juhlapuvuissaan muka-
naan hienot eväskorit ruokineen ja 
juomineen. Joskus juhlat venyivät 
”poikkeusluvalla” aamu viiteen,ja 
niistä puhuttiin pitkin vuotta.

Kajaanin Mieslaulajat on 92 
vuotta vanha. Kuoro on eni-
ten esiintynyt kuoro Kainuussa. 
Olemme juhlistaneet itsenäisyys-
päivän ja  isänmaallisten tapah-
tumien tilaisuuksia, laulaneet 
patsaitten ja teollisuuslaitoksien 
julkistamisia, sankarihaudoilla, 

Kunniajäseneksi kutsutun Eero Haatajan 
” muisteluksia” 45 kuorovuoden ajoilta

kirkoissa,valatilaisuuksissa, juhla- 
ja syntymäpäivillä jne. Olemme 
tehneet useamman äänitallenteen 
ja pitäneet kymmeniä konsertteja.

Tilaisuuksien lopuksi usein lau-
letut: Maamme-laulu, Finlandia ja 
Nälkämaan laulu sykädyttävät aina 
myös laulajaa.

En ole koskaan katunut kuoroon 
tuloani. Olen nähnyt ja kokenut 
niin paljon kuorossa ollessani, 
että tunnen suurta kiitollisuutta, 
että olen saanut olla hyvässä har-
rastuksessa mukana. On haikeaa 
jättää kuoro, mutta ikää on jo niin 
paljon, että parempi jäädä toiselle 
puolen estradia, kun sen vielä ym-
märtää.

Nuoret miehet, jos kuorolaulu 
kiinnostaa, liittykää heti Mies-
laulajiin. Siellä ei politikoida eikä 
titteleitä kysellä. Laulaminen ja 
mukava kaveriporukka kehittävän 
harrastuksen parissa on antoisaa.

Kiitos kuoronjohtajille, johto-
kunnille ja kuoroveljille. Erikoinen 
kiitos Pekka Lanamäelle, kun olet 
jaksanut tehdä kymmeniä vuosia 
Nuottipukkia. Olet ollut kämppä-
kaverini lukuisilla matkoillamme ja 
paras kaverini kuoroaikanani.

Toivon sydämestäni onnea ja 
menestystä Kajaanin Mieslaulajille 
ja Jumalan siunausta.

Eero Haataja 85v

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

jouni.korhonen@tilipalvelukorhonen.fi 

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

jouni.korhonen@tilipalvelukorhonen.fi

R A K E N N U S

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

Pianonvirittäjä
Hannu 

Aitoaho
p. 0400 588 475
Muistathan vähintään 

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

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

Kajaanin Mieslaulajat ovat vuosien varrella avustaneet jumalanpalveluksissa ja arvokkaissa isänmaallisissa juhlissa. 
Ensi kesänä Mieslaulajat saavat esiintyä kymmentuhantisen herättäjäjuhlan väen esilaulajina messussa.

Marraskuisena maanantaiehtoo-
na harjoittelimme uusia stemmoja 
joulukonserttiamme varten. Vähän 
kimuranttia oli aivan uusien laulu-
jen kanssa. Muutamat niekut eivät 
millään meinanneet taipua tavun 
sisään. Stemman harjoittajan piti 
hidastaa ja hidastaa. Lopulta joku 
oivalsi: ”Vedätä niin kuin körtti-
virttä!” Niekku, hienommin mu-
siikkikielellä ”melisma”, tarkoittaa 
siis, että yhden tavun kohdalla on 
useampi nuotti. Niekut ovat oleel-
linen osa säestyksettä veisattua 
körttivirttä. Ne on harjoiteltava 
hitaasti.

Kuorollemme niekukkaat kört-
tivirret tulivat tutuksi, kun viisi 
vuotta sitten laadimme konsert-
tiohjelman ”Väinö Malmivaaran 
rukousvirsiä” Kainuun opiston 
satavuotisjuhlaan. Tuon ohjel-
man kanssa vierailimme ”hyvällä 
menestyksellä” Kainuun lisäksi 

Mieslaulajat herättäjä-
juhlilla Sotkamossa

Pohjanmaalla, Savossa ja Helsin-
gissäkin. Pääkonsertti oli Kiuruve-
den herättäjäjuhlilla kesällä 2010. 
Ohjelmiston valmistuttua se myös 
levytettiin. Kolmen tuhannen levy-
satsista ei ole jäljellä enää monta 
pakettia. Mutta edelleen sitä saa. 
Virret eivät ole viidessä vuodessa 
vanhentuneet. ”Ja niekut on ko-
hillaan”.

Varmaan esityksiimme ihas-
tuttiin, koskapa meitä pyydettiin 
messun kuoroksi ensi kesän Sotka-
mon herättäjäjuhlille (3.-5.7.).  Me 
kutsuimme mukaan myös Kuh-
mon ja Sotkamon mieslaulajia, 
joiden kanssa olemme muutenkin 
pitäneet yhteiskonsertteja. Näin 
Sotkamon juhlamessussa virsien 
esiveisaajana ja mm. ehtoollisen 
vieton aikana kuorosovituksina 
saadaan kuulla kolmen mieskuo-
ron komeaa veisuuta.

Mieslaulajista on moni lupautu-

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
www.h-y.fi 
TULE MUKAAN!

Herättäjäjuhlille Sotkamoon 3.-5.7.2015 (Talkoolaisiakin tarvitaan!)                                                       
Retkillemme ensivuonna: Valtakunnalliset talviveisuut Vantaalla 13.-15.3.
Ruskaretki Ylläkselle 29.8.-4.9.                                                                                                              
”Apostoli Paavali ja Pyhän Johanneksen ritarit Maltalla” –mielenkiintoinen 
kulttuurimatka kristinuskon varhaishistoriaan 1.-6.10.
Tiedustelut ja esitteet: Tuomo Ruuttunen 0404-5061386 tuomo.ruuttunen@hy-y.fi

Kristus syntyy, kiittäkää!
Kajaanin ortodoksinen seurakunta

 
Mitkä ihmeen herättäjäjuhlat? 
Sotkamon herättäjäjuhlien juhlatoimikunta järjestää yhdessä Sotkamon 
kansalaisiopiston kanssa Salmelan koulun juhlasalissa luento- ja 
keskustelusarjan herännäisyydestä ja herättäjäjuhlista. 

Alustuksen jälkeen, jokaisessa tilaisuudessa on kommenttipuheenvuoro, 
mahdollisuus kysymyksiin sekä musiikkia.                                                        
************************************************************ 
Su 25.1. Paavon päivänä klo 15.00 ”Jokaisessa meissä asuu Pikku-Paavo” 
Paavo Ruotsalaisen jumaluusoppi 

- Päätoimittaja Tapani Ruokanen 
Su 22.2. klo 15.00 ”Vaikkei muuta kuin hiiri kivestä.” Kainuulaisen 
herännäisyyden juurilla  

- teol.lis. Kerttu Kokkonen 
Su 29.3 klo 15.00 ”Olen kahden maan kansalainen” Siionin virsi kohtaa 
körttigospelin  

- muusikko Jaakko Löytty 
Su 26.4. klo 15.00 ”Tällainen on mun tilani” (Sv 63) Siionin virsissä sykkii 
herännäisyyden sydänäänet 

- teol.maist. Markku Kilpiö 
Su 17.5. klo 15.00 ”Portti on auki” Ortodoksisuus kohtaa herännäisyyden  
    -   Isä Pentti Hakkarainen 
 
Kertamaksu 5€ peritään ennen tilaisuuden alkua 
 
Tervetuloa! 

nut myös muihin talkoisiin juhli-
en aikana. Herättäjäjuhlille Sotka-
moon odotetaan kolmen päivän 
aikana noin 30000 kävijää. Talkoo-
laisia tarvitaan noin 1300 – sekä 
naisia että miehiä. Voisitko Sinä 
tulla mukaan?  Yksi ”talkoohuki” 
on noin 6 tuntia. Yhteyttä voi ottaa 
vaikkapa puhelimitse minuun 040-
5061386 (samasta numerosta voit 
hankkia myös virsilevyämme).

Viikonvaihde 3.-5.7. onkin 
Kainuussa melkoinen supervii-
konloppu, kun samaan aikaan he-
rättäjäjuhlien kanssa on Kajaanin 
runoviikko ja kansanmusiikkijuh-
la Sommelo Kuhmossa. Kaikki 
kolme järjestävät myös yhteisiä 
tilaisuuksia.

Tuomo Ruuttunen
ykköstenori

Kajaanin Mieslaulajien harjoitukset jatkuvat ma 
12.1.2015 klo 18.00 Kajaanin Lyseon auditoriossa.

Uusia laulajia 
mahtuu joukkoon!!!

Tule rohkeasti tutustumaan harjoituksiimme 
ja tuo mukanasi laulukaverisi.

Uutena laulajana saat kokeilla puoli vuotta ilman 
jäsenmaksuja onko kuorolaulu sinun juttusi.

Tutustu toimintaamme nettisivuilta: 
kajaaninmieslaulajat.kajaani.net

tai kysy: pj. Jouko Järvenpää p. 0405438928,
siht. Aarno Tenhunen p. 0440583651

Kajaanin Mieslaulajat toimii kansalaisopiston piirinä.

Tervetuloa!
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Kuorolaulun onnistumisen 
edellytyksenä on, että kuorolla 
on käytettävänään hyvät nuotit. 
Esitettävien laulujen valintaan 
vaikuttavat myös käytettävissä 
olevat kuorosovitukset ja kuo-
rolaisten äänivarat. Kuoron lau-
lajien äänialoihin sopivat hyvät 
laulusovitukset vähentävät huo-
mattavasti sitä työmäärää, mikä 
tarvitaan uusien laulujen harjoit-
tamiseen esityskuntoon.

Tänä vuonna 100 vuotta 
täyttänyt Laulu-Miehet –kuoro 
julkaisi vuonna 1923 mieskuo-
roille sovitettuja lauluja sisältä-
vän    Laulumiesten Lauluja 1 
–nimisen laulukirjan. Vuonna 
1923 perustettu Mies-Laulajat 
(nykyisin Kajaanin Mieslaulajat) 
antoi vuonna 1924 Kajaanissa 
ensikonsertin. Konsertissa esi-
tetyistä kahdestatoista laulusta 
peräti seitsemän nuotit olivat 
edellä  mainitussa laulukirjassa. 
On melko todennäköistä, että 
laulukirja oli heti ilmestyttyään 
saatu myös Mies-Laulajien käyt-
töön. Laulu-Miehet julkaisivat 
sittemmin vuosina 1935 ja 1955 
Laulu-Miesten lauluja osat 2 ja 
3. Ne otettiin heti ilmestyttyään 
Mies-Laulajien käyttöön ja edel-
lytettiin, että jokainen kuorolai-
nen hankkii itselleen kirjasarjan. 
Kirjoissa oli yhteensä 582 laulua, 
joten niistä oli mahdollista valita 
kuhunkin esiintymistilaisuuteen 
sopivat laulut.   

Valtakunnallinen Mieskuoro-
liitto perustettiin vuonna 1945 
ja Mies-Laulajat liittyi jo vuonna 
1946 sen jäseneksi. Liitto kehit-
teli jäsenilleen laulumerkkijärjes-
telmän. Merkit olivat perusmerk-
ki, taitomerkki ja mestarimerkki. 
Mieskuoroliitto vahvisti  kutakin 
merkkiä varten ohjelmiston. Pe-
rusmerkin saadakseen laulajan 
on osattava ulkoa 40 laulua. Saa-
dakseen taitomerkin laulajan on 
osattava ulkoa sekä perusmerk-
kilaulut että 40 taitomerkkilau-
lua. Mestarimerkin saadakseen 
laulajan on hallittava perus- ja 
taitomerkkiohjelmistot sekä li-
säksi 30 mestarimerkkilaulua, 
jotka voidaan laulaa nuoteista. 
Mieskuoroliitto on toimittanut 
kuorojen käyttöön perusmerkki- 
ja taitomerkkilaulukokoelmat. 
Nämä kokoelmat ovat muodos-
taneet vankan rungon mieskuo-
rojen ohjelmistoissa ja ovat edel-
leen hyvänä tukena lauluvalintoja 
tehtäessä.    

Mies-Laulajien 50-vuotis-
juhlakonsertissa vuonna 1973 
kahdeksan laulua kolmestatoista 
oli Laulu-Miesten laulukirjoista 
lähtöisin. Sittemmin kuoro ryh-
tyi harjoittamaan paljon työtä 
vaativia oopperakuoroja, mikä 
vähensi Laulu-Miesten laulujen 
osuutta. Lisäksi ohjelmistoon 
otettiin useita lauluja Eestiläisiä 
mieskuorolauluja –kokoelmasta 

samoin kuin  kajaanilaisen lehto-
ri Eero Sipilän laulukokoelmasta 
Mieskuorolauluja 1400-luvul-
ta nykypäivään. Ohjelmiston 
muutoksen jälkeen vuonna 1983 
pidetyssä kuoron 60-vuotisjuh-
lakonsertissa Laulu-Miesten lau-
lujen osuus oli vain seitsemän 
laulua yhteensä kuudestatoista 
laulusta.  Vuonna 2003 pidetyssä 
80-vuotisjuhlakonsertissa vastaa-
va suhde oli kymmenen laulua 
kahdestakymmenestä. Vuonna 
2013 pidetyssä 90-vuotisjuhla-
konsertissa oli kolme laulua kuo-
rolaisten omista riveistä eli Pekka 
Jauhosen, Jaakko Karppisen ja 
Toivo Seppäsen säveltäminä, viisi 
eestiläistä laulua ja vielä neljä lau-
lua Laulu-Miesten laulukirjoista.                                                                                                                                  
   Keväällä 2009 kuoro harjoitteli 
ja äänitti 18 kpl Väinö Malmivaa-
ran rukousvirsiä, joihin kajaani-
lainen kanttori Juha Mikkonen 
oli tehnyt erinomaiset mieskuo-
rosovitukset. Vuosituhannen 
vaihteen jälkeen on viihdelaulu-
jen osuus ohjelmistosta lisäänty-
nyt  huomattavasti. Viihdelau-
lujen sovittajia on varsin monia, 
mutta usein on sovittajaksi mer-
kitty Pertti Puhakka.   

Suomen aktiivisin kuoroai-
neiston levittäjä on Suomen 
Soittajien ja Laulajien Yhdistys 
eli Sulasol. Se harjoittaa laajaa 
kustannustoimintaa ja nuottien 
nettikauppaa, mikä helpottaa 
nuottien hankintaa. Sen luette-
loissaa on 565 mieskuorolaulua. 
Myös  Mieskuoroliitto kustantaa 
etupäässä uutta mieskuoromu-
siikkia. 

Mieskuorolaulujen nuottien 
saanti ei ole enää esteenä moni-
puolisten kuoro-ohjelmien laati-
miseen. Kuorolaisten harmaan-
tuminen ja rivien harveneminen 
ovat ehkä suurimmat uhkat 
mieskuorolaulun jatkumiselle 
Kainuussa. Kun vastaavia vaike-
uksia oli 1930-luvun vaihteessa ja 
kuoro niistä selvisi hengissä, niin 
varmaan nytkin keksitään keinot 
siihen, että Kajaanin Mieslaulajat 
voivat viettää 100-vuotisjuhliaan 
vuonna 2023, kuten Laulu-Mie-
het tänä vuonna..

Kuoron historioitsija 
Alpo Laari

Mieslaulajien 
nuottien lähteitä

Olen oppinut tuntemaan Ka-
jaanin Mieslaulajat monipuolisena 
ja ennakkoluulottomana kuorona, 
jonka laaja repertuaari ulottuu viih-
demusiikista Siionin virsiin. Seppo 
Moilasen ja Tuomo Ruuttusen 
ideoiman körttivirsi-projektin har-
joitutti ja johti Harri Komulainen. 
Esa Ruuttusen sielukkailla sooloilla 
maustettu hieno äänite Juha Mik-
kosen tyylikkäästi sovittamista Väi-
nö Malmivaaran rukousvirsistä on 
yksi tärkeä paalutus kainuulaisessa 
musiikin ja kulttuurin tekemisen 
historiassa.

Useassa omassa isommassa ja 
pienemmässäkin kuoroprojektis-
sani on Kajaanin Mieslaulajista 
löytynyt aina tarpeellista ja osaavaa 
vahvistusta. Heidän sitoutunei-
suutensa ja positiivinen asenteen-
sa näissä sessioissa on ollut aina 
merkillepantavaa. Kun vuosi sit-
ten Sotkamon kirkossa esitettiin 
Vexi Salmen sanoihin säveltämäni 
Kaiken kansan joulukantaatti Ää-
retön hiljaisuus, oli kajaanilaisten 
miesten mukanaolo suurkuorossa 
todella paikallaan. Joulukantaatin 
nuotinsi tietokoneella puhtaaksi 
hyvähermoinen Kari Häyhä.

V. 2003 Mieslaulajilla oli oh-
jelmistossaan Ritva Hakkaraisen 
runoon säveltämäni Oulujärven 
hymni. Mieskuorosovituksen 
tähän versioon oli tehnyt Sep-
po Härkönen Oulun NMKY:n 
mieslaulajista. Mieluinen muis-
to jäi siitä, kun olin säestämässä 
kappaletta KML:en osallistuessa 
valtakunnallisille mieskuoropäivil-
le Kuopion Musiikkikeskuksessa. 
Kauniita Mieslaulajien tulkintoja 
olen kuullut myös muutamista 
säveltämistäni joululauluista sekä 
laulustani Heinäkuun lapsi Eino 
Leinon tekstiin. Laulaessamme 
Sotkamon kirkkokuoron kanssa 
valtakunnallisesti radioidussa mes-

Antoisaa yhteistyötä 
Kajaanin Mieslaulajien 
kanssa

sussa Helsingin Tuomiokirkossa 
viime kesänä Kainuu Helsingissä 
– tapahtuman yhteydessä, oli yh-
teinen veisuu vavahduttavaa, kun 
myös Kajaanin Mieslaulajat olivat 
asemoituneet kirkon urkuparvelle. 
Kuluneen vuoden sävellysprojekte-
jani oli dramatisoitu Ilmari Kianto 
– konsertti Rämsänrannan ruhti-
nas. Siinäkin mukana oli KML:en 
edustus.  Pekka Jauhonen toi 
äänensä lisäksi produktioon mu-
kaan tohtorinhattunsa, jonka hän 
eräässä kohtauksessa asetteli Ilmari 
Kiantoa näytelleen Martti Niska-
sen päähän. Hyvähermo Häyhän, 
Kovakunto Komulaisen ja Tohtori 
Jauhoon lisäksi Kajaanin laulavista 
muskettisotureista ovat kuoroissani 
viime vuosina avustaneet ainakin 
Pekka Lanamäki, Esa Anttonen, 
Teuvo Väisänen, Seppo Seppälä ja 
Aimo Syrjälä.

Kajaanin – Sotkamon - ja Kuh-
mon Mieslaulajien yhteiset esiinty-
miset Jarmo Kokkosen valmenta-

mana ovat olleet menestyksekkäitä 
sekä keskenään, että musiikki-
kapteeni Ari Tammisen johtaman 
Kajaanin Varuskuntasoittokunnan 
kanssa.  Ari Tammisen, Olli Pauto-
lan ja Jarmo Kokkosen luotsaamat 
kuorot ovat yleisön iloksi edelleen 
toteuttamassa uusia yhteisiä pro-
jekteja. Kuorot ovat mukana myös 
ensi kesän Herättäjäjuhlilla Sotka-
mossa pe 3.7 esitettävässä Jorma 
Sutisen sanoihin säveltämässäni 
Juhlakantaatissa, sekä 5.7 pidettä-
vässä juhlamessussa.

Minulla on ilo tuntea monet 
näistä sympaattisista lauluherroista 
myös henkilökohtaisesti ja yhteen 
hiileen on laulun lisäksi voitu pu-
haltaa monesti muutenkin. 

Kiitollisena kaikesta yhteistyöstä 
toivotan kajaanilaisille lauluveljille 
Rauhaisaa Joulua ja Siunattua ja 
Laulurikasta Uutta Vuotta!

Risto Vähäsarja
Sotkamon kanttori

Risto Vähäsarja luki joulukantaatin aluksi Vexi Salmen tervehdyksen.

Helsingin Tuomiokirkkoväki sai kuulla Risto Vähäsarjan johtaman Sotkamon kirkkokuoron hienoa laulua.
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Noin 15 vuotta Kajaanin Mies-
laulajissa on antanut minulle todel-
la paljon. Se on ollut työn vastapai-
noksi tarvittava kiinnostava, jopa 
”koukuttava” harrastus ja aikuisen 
työssäkäyvän miehen musiikki-
opisto parhaimmillaan. Kajaanin 
Mieslaulajissa olen saanut olla hie-
nossa seurassa rehtien ystävien pa-
rissa. Jokaisen kuorossa oloni aika-
na toimineen laulunjohtajan Tomi 
Väisäsen, Harri Komulaisen, Jarmo 
Kokkosen ja Ari Tammisen  aikana 
on ollut rikkautta nähdä, miten 
kukin laulunjohtaja luo kuorosta 
ja sen ohjelmistosta  kukin omalla 
tavallaan erilaisen, mutta aina in-
nostavan kokonaisuuden.  

Lauluharrastus kohdallani ei to-
dennäköisesti jatkossakaan lopu.  
Mieslaulajista luopumisen eroah-
distusta on erinomaisesti helpot-
tanut pääsy mukaan Risto Vähä-
sarjan Kiantokantaatin kuoroon.  
Näillä näkymin nuo esitykset 
jatkuvat ensi helmikuussa ainakin 
Pulkkilassa ja Savoy-teatterissa 
Helsingissä, joten haastetta riittää. 

Työni merkeissä piipahtelen vie-
lä Kajaanissa ja Kuhmossa muuta-
mia kertoja kuussa, joten Kainuu ei 
unohdu.  Siitä pitää huolen myös 
Kuhmossa sijaitseva syntymämök-
kini.  Hirvenmehtuuta harrastan 
Kuhmon Urheilumetsästäjien 
seurassa  ja haaveena on, että ensi 
kesänä ehtisi Lentuankoskelle ka-
laankin muistelemaan siellä viettä-
miäni lapsuuden kesiä.  Sinne, kun 
pääsi pentuna metsän poikki pari 
kilometrin polun kuljettuaan. Se 
polku on päässyt 50 vuoden aikana 
pahasti sammumaan. 

Kun nyt Ouluun muuton vuok-
si joudun kuoron toiminnan jät-
tämään, voin vain kiittää kaikkia 
laulajaveljiä sydämestäni.  Kiitän 
myös siitä luottamuksesta, jota 
olen saanut toimiessani kuoron 
luottamustehtävissä.  Ystävyyssuh-
teet ei tietenkään mihinkään katoa, 
on aina ilo nähdä laulajaveljiä, mis-
sä sitten nähdäänkin.  

Hyvää Joulua ! 

Pekka Jauhonen 

Pitkäaikainen kuorolainen ja ystävä ykkösbasso Paavo Blomqvist on omalla 
esimerkillään ollut erityisen kannustava kuoroveli. Bellman -kvartetti, jos-
sa yhdessä myös lauloimme, kun  yritin paikata Pekka Fordellin  paikkaa 
kakkosbassona, oli erityisen mieluinen jakso kuorossa. Ykköstenorina lauloi 
mestarilaulaja Urpo Saari ja kakkostenorina Teuvo Väisänen.

Pekka Jauhonen 
15 v. Mieslaulajissa

Minulla on ilo esitellä 
teille puolalainen tenori 
ja hänen levynsä: Piotr 
Beczala, Slavic Opera 
arias, Orfeo C 814101 A

PB on syntynyt Puolassa 20. 
joulukuuta 1966. Hän valmistui 
musiikkiakademiasta Katowices-
sa. Valmistumisensa jälkeen hän 
lähti Itävallan Linziin, jossa hän 
otti ensiaskeleita oopperalaula-
jana. Vuodesta 1997 hän lauloi 
Zurichin oopperassa. Yli 25- 
vuotisen uransa aikana hän  on 
laulanut Euroopan ja Amerikan 
suurimmilla näyttämöillä. PBn 
tärkeimmät roolit ovat: Alfred 
Germontin (La Traviata), Duke 
Mantovan (Rigoletto), Rudolf 
(La Bohéme), Werther (Wert-

her), Lensky (Jevgeni Onegin), 
Vaudemont (Jolanta), Jenik (Myy-
ty morsian), Sheperd (Kuningas 
Roger), Tamino (Taikahuilu), Bel-
monte (Ryöstö Seraglio), Don Ot-
tavio (Don Giovanni), Orombello 
(Beatrice di Tenda), italialainen 
laulaja (Ruusuritari) ja Camille 
de Rosillon (Iloinen leski). PB on 
levyttänyt itse tai muiden taiteili-
joiden kanssa 43 levyä, pääsääntöi-
sesti oopperamusiikkia. 

Kielitaitonsa ansiosta hänen re-
pertuaarissaan tärkeässä asemassa 
ovat slaavilaisten säveltäjien (Bo-
rodin, Nowowiejski, Tchaikovsky, 
Moniuszko, Rachmaninov, Sme-
tana) teokset. Juuri näiden sävel-
täjien musiikin tulkitsijana PB on 
mielestäni erinomainen. Suositte-
len kuuntelemaan.

Levyn liitteenä on vihkonen, jos-

sa on oopperan historian pähki-
nänkuoressa.

Se alkaa sanoin:”Ooppera syn-
tyi italialaisena ja pohjimmiltaan 
pysyi niin yli 150 vuotta, vaikka 
se levittäytyi nopeasti ympäri 
Euroopan hoveja, silti se pysyi 
italialaisena vientituotteena… 
jatkon voitte lukea vihkosta.

Piotr Bazia II B

Kuoron 10-vuotismerkki
Häyhä Kari
Kuoron ansiomerkki  
Liimatta Martti
Kuoron kunniamerkki  
Einiö Taisto
Karppinen Jaakko
Lanamäki Pekka

Kuoron kunniajäsenyys
Väisänen Teuvo

MKL:n ruusukkeet  
Valtanen Vesa  10 v. 
Komulainen Harri  20 v. 
Kilpeläinen Matti  45 v. 

Vuosijuhlassa 
2014 jaetut 
huomion-
osoitukset

Kajaanin Mieslaulajien

Viihdekonsertti
19.4.2015.klo 18.00

Kaukametsän salissa Kajaanissa 

Johtaa Ari Tamminen  

Tervetuloa!

Asiantuntevasti naisen terveyden hyväksi

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

Lääkärikeskus Gynekossa naistentautien asiantuntijat tarjoavat 
yksilöllistä ja tasokasta hoitoa. Olemme toimineet Oulussa jo vuodesta 
1970 – nyt palvelemme myös Kajaanissa.

Erikoislääkärimme: 
Kaisa Juntunen
Jouko Järvenpää
Marika Kabel
Eija Karjalainen

Kasarminkatu 24 RAK 22, 87100 Kajaani
www.gyneko.�/kajaani

Mari Kuivalainen
Hannu Martikainen
Leo Mäkäräinen
Markku Ruuskanen
Kirsti Takkunen

Plastiikkakirurgi: 
Anna-Liisa Vesala-Salmela

Myynnissä hyvä valikoima  
tuottavia UPM-bonvesta metsätiloja!

Valtuutettu UPM-Bonvesta sopimusvälittäjä
www.kainuunmetsa.� / Puh.0400 421543
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Maanrakennusliike 
Kajaanin  

Rakennussora Oy 

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

VARAOSAT JA 

LISÄVARUSTEET 

LAAJOISTA 

VALIKOIMISTAMME

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

JUHA RIIHIJÄRVI
Prisma • Veturitie 1 

87100 Kajaani 
puh. (08) 6131 554 • 044 513 1554

juha.riihijarvi@kajaani.net

Kauppakatu 25 B 3
87100 Kajaani

Puh. (08) 626 610
Fax (08) 626 609

kaiplan.siira@kajaani.net

  

  P
ESULA               

                    

Pohjolan Pesukarhu Oy
Nuaskatu 9

Kajaani, p. 613 4046
Ma-pe 8-18, la 9-15
Asemakatu 28
Oulu, p. 522 0121

Ma-pe klo 9-17
Palvelupisteet
• Paltamon Vaatetus p. 871 056
• Vaalan Tekstiili p. 536 1106

www.pesulapesukarhu.fi

Jouluksi 
puhdasta

Aina yhtä odotettu 
ja varmasti sopivan 

kokoinen, Sillä Chicin 
lahjakortti!

Kauppakatu 17, Kajaani 
(käynti Kirkkokadun puolelta) 

puh. 050 555 0779 • www.sillachic.fi

Ark. 10-17.30 • la 10-14 
Tervetuloa!

parturi kampaamo kauneushoitola

ladies

ma-pe 9-18
la 9-16

(08) 639 922

Koulutettu SP-asiantuntijaliike Luotettava Kauneus - Sertifi oitu yritys

Prisma, Kajaani, puh. 08-639 922

Mona Gents parturi palvelee
myös ilman ajanvarausta.

Tervetuloa!

Lounas  
Keitto ja salaatti  
lounas klo 11-13.30
 

Osoite 
Kauppakatu 3  
(Kauppatorin kulmalla) 
87100 Kajaani

Laadukasta irtoteetä haudutettuna ja  
mukaan • Jäätee • Kahvi • Smoothie 

Paikallista jäätelöä • Keitto- ja salaattilounas

040 7758 835

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

 
www.facebook.com/teehuonetsaikka

Kajaanin Mieslaulajat onnittelivat Kuhmon veljeskuoroa.Veikko Kilpeläinen, 
Hannu Glad ja Jarmo Kokkonen ottivat onnitteluja vastaan Ari Tammiselta, 
Pekka Jauhoselta ja Mikko Vasalalta.

Helsingin kirkolla Pekka ja Jouko ihmettelevät,että nämäköhän ne on ne 
taivaan portaat!

Yhteiskonsertissa Iisalmen Mieslaulajien kanssa 27.4.johtamisvuorossa  Seppo  
Löytynoja. 7.12.2014 olimme Iisalmessa yhteisessä joululaulukonsertissa.

Jälleen kerran Kajaanin Mieslaulajia pyydettiin apuun Kajaanin joulukadun 
avaustapahtumaan. Toivottavasti jatkossa löytyy tapahtumaan mahdollisesti 
joku musiikkiluokkien kuoro.

Kajaanin Mieslaulajien puheenjohtaja Jouko Järvenpää vastaili toimittaja 
Anne Karppisen kysymyksiin hehkuttaen Kainuuta ja Mieslaulajia.

Kuhmon Mieslaulajien juhlakonsertin lopuksi onnittelevat kuorot Kajaanista 
ja Sotkamosta esiintyivät yhteisesti.

Uusi laulaja  v. 2015!!!  
Oletko kiinnostunut mieskuorolaulusta ja haluat oppia stemmalau-
lua? Haluatko kehittävän ja hyvän harrastuksen mukavassa joukos-
sa? Onko kalenterissasi aikaa maanantaisin ja tarvittaessa muulloin-
kin? Jos vastauksesi on myönteinen, tule tutustumaan maanantaisin 
klo 18.00-20.30 Kajaanin Mieslaulajien harjoituksiin Väinämöisen 
koulun  auditorioon.  Voit tiedustella asiaa kuoron puheenjohtajalta 
Jouko Järvenpäältä 040 5438928.

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

Hieroja/Lymfaterapeutti
Voice Massage terapeutti

Kati Ottavainen
040 7005797 

Lohenpyrstö 2, Kajaani  
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Avoinna:
ma-pe 10-23.30
la-su 11-23.30

Mantan Grilli Kioski Oy
Sudenpolku 15, 87300 Kajaani
puh: 08 6141 515

Sanotaan, että mieslaulajan 
elämä ei ole pelkkää 
juhlaa, se voi olla myös 
ruusuilla tanssimista. 
Harrastajakuorojen 
toiminnan kohokohtia ovat 
erityisesti kuoromatkat. 
Kerron tässä erään 
kuoromatkan yhdestä 
vapaapäivästä.

Matkalla ollaan aina kuoron eh-
doilla, eli pyritään noudattamaan 
mahdollisimman hyvin sovittua 
matkaohjelmaa. Matkaohjelmassa 
on mahdollisimman tarkasti esitet-
ty konserttipäivät ja -ajat, edeltävät 
harjoitukset, vastaanottajakuorojen 
tapaamiset sekä kaikki muut viral-
liset seremoniat. Noin vuorokausi 
ennen näitä astuu voimaan niin 
sanottu kieltolaki, joka merkitsee 
sitä, ettei mitään viinaksia nautis-
kella. Näin varmistetaan, että kuo-
ro on varmasti esiintymiskunnossa. 
Virallisen ohjelman jälkeen sitten 
pidetään yhteinen karonkka, jos 
seuraavaa esiintymistä ei seuraava-
na päivänä tiedossa.

Vapaapäivä Tijuanassa, 
Meksikossa

Hyvin suunniteltuihin matka-
ojelmiin sisältyy myös muutama 
vapaapäivä, jolloin kuorolaiset saa-
vat tehdä mitä itse haluavat, silloin 
myöskään kieltolaki ei ole voimas-
sa. Eräs mieleenpainuvimmista 
vapaapäivistä alkoi San Diegossa. 
Kuorolaisilla oli kokonainen päivä 
omaa aikaa tuhlattavaksi. Aami-
aisen jälkeen joku ehdotti lähtöä 
junalla Meksikoon. Tartuimme 
tuumasta toimeen. Halukkaita oli 

Mieslaulajan vapaapäivä
melkoinen porukka lähdössä viet-
tämään vapaapäivänsä Tijuanaan 
kaupunkiin, joka on lähellä Yhdys-
valtojen rajaa Meksikon puolella. 
Kaupungissa oli jo silloin noin 1,5 
miljoonaa asukasta. Tijuana ja var-
sinkin sen ympäristö ovat kuului-
sia huumekartellien harjoittamasta 
huumekaupasta.ä

Junassa meitä ihmeteltiin. Ihmi-
set kyselivät mitä ihmeen kieltä me 
puhuimme. Kysyjän saatua selville, 
että puhumme suomea ja olemme 
Suomesta, alkoi uusi ihmettely 
Suomi sijainnista. Ihmiset olivat 
iloisia ja välittömiä, keskustelu hei-
dän kanssaan käynnistyi helposti. 
Koko porukalle iloinen junamatka 
oli elämys sinänsä. 

Perillä jakaannuimme pienem-
piin ryhmiin ja aloimme tutus-
tumaan kaupunkiin. Ryhmällä, 
johon minä kuuluin, kaikki alkoi 
meksikolaisen ruuan nauttimisella. 
Tulisuutta siinä kyllä riitti, kun sitä 
vielä erityisesti haluttiin. Tuliaisia 
tietenkin piti hankkia ja ennen 
kaikkea tequilaa, tuota kuuluisaa 
voimajuomaa. Sitä hankittiin myös 
matkaevääksi junaan. Porukka os-
tikin monenlaisia tuliaisia. 

Innokas kauppias

Minun kohtalokseni koitui hal-
vasta paikallisesta hopeasta tehtyjä 
koruja myyvä intiaanin näköinen 
rouva, joka vimmatusti kauppasi 
minulle käsivarrellaan roikkuvia 
kaulaketjuja ja rannerenkaita jne. 
Aluksi yritin korukauppiasta kai-
kin tavoin vältellä, mutta sitkeästi 
hän seurasi minua ja kehui tuottei-
taan. Hän arveli juuri näiden koru-
jen olevan minulle sopivat tuliaiset 
äidille, vaimolle ja tyttärelle kotiin 
vietäväksi. Kaupanteko korurou-
van kanssa meni yhä kiivaammaksi 

niin että kohta puhuttiin jo useim-
mista, ainakin kymmenestä ho-
peakoruista. Tavaran hinta tuntui 
vain sitä mukaa laskevan ja koru-
jen määrä lisääntyvän, kun junan 
lähtö San Diegoon läheni. Oltiin 
jo junassa, kun rouva vain seurasi 
ja piti ankarasti kaupantekoa yllä. 
Minä menetin hetkeksi maltti-
ni ja tarjosin rouvalle kymmenen 
dollaria koko korunipusta. Juna 
suorastaan liikkui, kun rouvan kä-
sivarrella oleva yritys siirtyi minun 
omistukseeni. Saatuaan taalat rou-
va hyppäsi junasta ja minä sulloin 
takintaskuun kymmeniä kaula- ja 
ranneketjuja. Junassa vielä tar-
kistettiin, että koko porukka oli 
mukana eikä kukaan ollut jäänyt 
Tijuanaan.

Paluumatka San Diegoon alkoi. 
Matkan aikana ruskeiden paperi-
pussien sisällä olevasta tequilapul-
losta maisteltiin ja varottiin visus-
ti, ettei pullo päässyt pussin sisältä 
pois, sillä silloin poliisi olisi voinut 
sakottaa ja muutenkin se olisi aihe-
uttanut pahennusta. Ja taidettinpa 
siinä jokin mieskuorolaulukin va-
paapäivän kunniaksi kajauttaa, var-
sinkin kun huomattiin, että laulut 
herättivät kanssamatkustajissa 
myönteistä kiinnostusta.

Koko porukka palasi iloisena 
antoisalta Meksikon reissulta ho-
tellille. Kaikki pystyimme yhdessä 
porukassa ja pidimme huolta, ettei 
kaveria jätetä.

Suomeen palattuani yritin kyllä 
kotijoukoille kovasti puolustella 
runsasta ja edullista korukauppaa. 
Tuliaiset otettiin toki vastaan, mut-
ta en niistä mitenkään ylitsevuota-
via kiitoksia saanut.

Tauno Hälinen 
II - basso

Kajaanin Mieslaulajat Niagaran putouksilla Pohjois-Amerikassa ihailemassa kuohuja. Sieltä kuoro jatkoi San Diegoon 
Kaliforniaan.

Välikatu 7, 87100 Kajaani • www.pekkaheikkinen.com

Ajanvaraus merkkihuoltoon

Laakkonen KAJAANI
Tikkapurontie 2, Kajaani 

Puheluhinnat 010 yritysnumeroon: Kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min.  
Matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Mazda 010 214 9123
Subaru  010 214 9125
Skoda  010 214 9124
Volkswagen 010 214 9122

Varaosat 010 309 6455
Korikorjaamo  010 309 6450
ProAutolasipalvelu 010 214 9414
Yleiskorjaamo 010 214 9126

Huolto ja korikorjaamo ma-pe 8-16, varaosat ma-pe 8-16.30

Viherrakentaminen, pihojen hoito, kuntta 
www.piiraisenviherpalvelu.fi  •  puh. 0440 388399

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.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 
Kimmo Kasurinen

Pohjolankatu 25, Kajaani, p. (08) 6140 146 
Sepänkuja 2, Sotkamo, p. (08) 6660 410
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Puh. 871 649
0500 742 318
fax 871 616 Valontie 2  •  88300 Paltamo

RAUTA KY

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

Tilitoimisto Kärnä Oy
Lääketieteen tohtori

Naistent. ja synn. erikoislääkäri

JOUKO 
JÄRVENPÄÄ

Vastaanotto: 
Gyneko Oy

Kasarmink. 24 RAK 22
Kajaani

Puh. 044 5591930 
www.gyneko.fi

TAHTI
taloushallintoon

www.dATALA.fI

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

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

Puh. 639 911, 050 5444 168
Väinämöisenkatu 15, 87100 KAJAANI

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

Tervetuloa asioimaan, olemme avanneet myös verkkoapteekin!
Avoinna Su 12–16 
7.12.2014–4.1.2015

AULIS JURVANSUU OY
Kosteuskartoitukset ja asuntokaupan kuntotarkastukset

Puh. 0400-208831

Lönnrotinkatu 10, Kajaani • puh. 0207 796 9760

Juhlapalvelu 
Runokki

• Kukat ja lahjatavarat
• Pitopalvelu

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

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

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-, LVI- ja rautarakennetyöt

Rakennus 
Kemppainen Oy

Fysioterapia 

Anne Hämäläinen 
puh. 050 576 6829 

 
Merja 

Härkönen-Käyhkö 
puh. 050 378 0553 

 
Kasarminkatu 41

Tilintarkastus 
Tauno Kautto Oy

Avoinna 
ark. 10-17.30 

la 10-15

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

Sotkamon Heinämäen kyläta-
lon Ite-näyttelyssä v. 2014 oli 
paltamolaisen Lauri Mäkäräi-
sen puuveistos ”tosilaulajasta”. 
-Sopii ottaa mallia…

Suun avaamis-
mallia laulajille
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ECO 17 LUX
ÖLJYKATTILA

Vähemmän 
öljyä  
enemmän 
lämpöä

UUTUUS– 
MALLI 

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER-ILMALÄMPÖPUMPUT  

MSZ-FH MALLISARJA ENTISTÄKIN TEHOKKAAMPI 

MARKKINOIDEN HILJAISIN! 

ERINOMAINEN LÄMMITYSTEHO  

TULE TUTUSTUMAAN JA KUULEMAAN LISÄÄ! 

Tauno  
Hälisen  

oma  
elämäkerta  

URA- 
PUTKESSA

UUTUUS!
Huipputyylikäs 
ja älykäs
Oras  
Optima 2727F
KEITTIÖhAnA

Sanka Bric 3
SUIhKUKAAPPI
Koot (ulkomitat):
1000x1000, 900x900, 
800x900, 900x800 mm. 
Vakiokorkeus 2260-2280

IDO Seven D
KYYnÄRTUET

WC-ISTUIN 
39212-01
korkea malli

495,-

325,-

429,-

750,-
PAKETTIhInTAAn

Järkevä joululahja Hanakoilta!

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

Suomen 
suosituin 
omakotitalon 
poltin.

KOTIMAISET ÖLjy- jA
bIOÖLJYPOLTTIMET

PYYDÄ TARJOUS ASEnnETTUnA!

1479,-

Kauppakatu 9, Kajaani, p. 622 124

Juhla- ja 
lahja-aikaa!
Hyvä valikoima juhla- 
asuja naisille ja miehille!

Pehmeään pakettiin:
Naisille
• yö- ja alusasut • neuleet  
• hameet • housut • takit  
• lakit • yms.
Miehille
• yöasut • alusvaatteet • paidat  
• solmiot • neuleet • housut  
• puvut • takit ym.

TERVETULOA  
PALVELUKAUPPAAN

Elementtitie 1, 87500 Kajaani
Puh. 0500-687 145

telekopio 08-613 4230

LATTIAN PINNOITUKSET

- HIERTOMASSAT
- ITSESILIÄVÄT MASSAT
- OHUTPINNOITTEET

HUOPAKATOT

- SANEERAUKSET
- UUDISKATOT
- KORJAUKSET
- VEDENERISTYSTYÖT

Akkoniementie 4, 88600 Sotkamo
puh. 666 0466

Lähelläsi autoilun 
koko maailma.

Puh. 0400 115 111
Syväojankatu 5, Kajaani

www.hartikainen.com

Kun vaadit silmillesi parasta!

 

ALATI UUDISTUEN, PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN VUODESTA 1932

Kajaani, Kauppakatu 7, puhelin (08) 617 880

Kajaanin Mieslaulajat toivottaa kaikille lukijoille

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015!


