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LAATUA - PALVELUA - VALIKOIMAA

40 vuotta!
Antti Repo Mieslaulajissa 35 vuotta

Pehmeään pakettiin laadukas lahja!
Naisille

• neuleet • tunikat • housut
• oloasut • yöasut ym.

Kajaanin
Mieslaulajat

Miehille

• neuletakit • puserot • paidat
• solmiot • yöasut • alusvaatteet ym.
Kiristämättömät
DIABETES- JA
UNISUKAT

ARKIHUOLESI KAIKKI HEITÄ

12 €

Kajaanin
Mieslaulajat toivottaa
kaikille lukijoille

Tervetuloa palveltavaksi!
Avoinna 9-17.30, su 12-16

Kauppakatu 9, Kajaani, p. 622 124

Kauppakatu 9, Kajaani, p. 622 124

Kajaanin
Kamarikuoro

TERVETULOA
PALVELUKAUPPAAN!

TERVETULOA
PALVELUKAUPPAAN!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2016!

joululaulukonsertti

ma 14.12. klo 18.00 Kaukametsän sali
Kamarikuoro & Mieslaulajat
Johtaa Juha Mikkonen ja Ari Tamminen

Liput 10 € (käteinen)
Ennakkoliput Asu-Repo Oy, Kauppakatu 9 (käteinen)

Tervetuloa!
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Puheenjohtajalta

Kuoronjohtajalta

Minulle tuli
niin hyvä
mieli...

Hyvät
Nuottipukin
lukijat!

T

änä vuonna tuli 150 vuotta kaikin puolin onnettomasta Krimin ja Balkanin sodasta, sodasta, josta me 50- luvun kansakoululaiset lauloimme
aikoinaan rinta rottingilla: ” Kauan on kärsitty vilua ja nälkää Balkanin
vuorilla taistellessa”. Suomi oli 150 vuotta sitten autonominen osa keisarillista
Venäjää, suomalaisilla oli oma tarkka- ampujapataljoona ja se rahdattiin Pietarin
kautta Balkanille sotimaan.
Vierailin Bulgariassa viitisen vuotta sitten. Kohtalaisten vaikeuksien jälkeen
Gorni- Dubnijakin suomalaissotilaiden hautamuistomerkki löytyi oliivipuiden
keskeltä. Lauloimme siellä oliivien kukkiessa professori Pentti Jouppilan kanssa
duettona yllä mainitun Suomen poikien paluulaulun; ilmassa oli historian siipien
havinaa.
Bulgaarien suhtautuminen suomalaisiin oli todella ylitsevuotavan lämmin: olimmehan olleet vapauttamassa heitä Ottomaanien orjuudesta ja siksi suomalaisten
sotilaiden muistomerkin lisäksi talojen seinistä löytyy plakaatteja, joissa kiiteltiin
suomalaisia. Gorni-Dubnijakin taisteluista oli tehty vielä valtava video-panoraama-animaatio, joissa taisteluita kuvattiin hyvinkin realistisesti; yhdessä totesimme, että kurjalta näytti.
Samoihin aikoihin syntyi Hämeenlinnassa Sibeliuksen perheeseen lapsi, joka sai
kasteessa nimekseen Janne. Perheen isä toimi tark`ampuja pataljoonan lääkärinä,
Suomessa oli pahat katovuodet, nälkä ja kulkutaudit raivosivat ja Jannen isä kuoli
lavantautiin vuonna 1868. Perhe teki konkurssin ja muutti isoäidin, leskirovastinna Borgin luokse asumaan. Hämeenlinnassa toimi korkeatasoinen venäläinen
sotilassoittokunta ja vasta rakennettu rautatie toi suuret maailmantähdet myös
Janne Sibeliuksen kuultavaksi vaikuttaen näin hyvinkin merkittävästi säveltäjämestarimme myöhäisempäänkin tuotantoon. Myös historian kohtalonyhteydet
vaikuttivat Sibeliuksen rooliin: suomalaiset odottivat suurta säveltäjää kansallistuntomme innoittajaksi, ja Sibeliuksen musiikki mursi nopeasti kansalliset rajat
vieden viestiä Suomesta, tuntemattomasta pohjoisesta maasta ympäri maailman
(Erkki Korhonen 2015). Mestarin musiikki luo kuvaa myyttisestä, metsistä ilmestyneestä Suomen kansasta ja jatkuvasti kasvavasta, uudistuvasta, suuresta
henkisestä voimasta: ”Yks voima sydämiimme kätketty on, se voima on puhdas
ja pyhä…”
Samalla kun kiitän kaikkia Nuottipukkilehden julkaisussa auttaneita tahoja ja
yksittäisiä ystäviämme, toivotan kaikille, Rauhallista Joulua ja elämyksellistä Sibeliuksen syntymän 150. juhlavuotta.
Jouko Järvenpää
Hallituksen puheenjohtaja
Kajaanin Mieslaulajat ry.

M

inulle tuli niin hyvä mieli, kun huomasin että minulle kulunut vuosi on
ollut täynnä työtä ja touhua. Paljon uusia asioita ja hankkeita on toteutunut. Ja kehitystäkin on tapahtunut. Olenko siis parempi ihminen? Ainakin
virkeämpi, vaikka joskus on tuntunut työpäivän jälkeen melko raskaalta. Asia lienee
kuitenkin melko normaali, keskimäärin. Olen saanut tehdä töitä ja harrastaa monien
ihmisten kanssa. Olen onnistunut ja epäonnistunutkin. Olen siis saanut paljon iloa ja
uusia kokemuksia. Vuoteen on mahtunut paljon asioita, mistä saan olla kiitollinen.
Huomasin vuoden aikana, että kuoroharrastus Suomessa voi oikeasti hyvin. Suomea sanotaan Euroopassa kuoromusiikin luvatuksi maaksi, mikä hämmästytti erästä
arvostettua kuoronjohtajaa kun hän meni Eurooppaan töihin. Olisiko niin, että
emme näe metsää puilta? Toiminta on vilkasta. Ainoa harmi asiassa on, että aktiivisin
toiminta on keskittynyt enemmän kasvukeskuksiin.
Siinäpä on meille kainuulaisille haaste, miten saamme harrastajia mukaan näillä
hieman vähäväkisemmillä seuduilla. Kynnys tulla laulamaan vaikkapa mieskuoroon
tuntuu olevan varsin korkea. Yleisesti oletetaan, että mieskuorolaiset ovat pääosin
varsin varttunutta, körmyniskaista herrasmiestä. Osin totta, ainakin varttuneisuuden
suhteen, mutta kesäinen vierailuni Joutsenossa kuoroleirillä osoitti muuta kuorolaisten iän suhteen. Nuoria on mukana. Onnistuisiko se täällä, Nälkämaassa?
Mikä neuvoksi? Yhteistyö ja yhdessä tekeminen? Pääsin lempiaiheeseeni; yhteisyöhön ja yhdessä tekemiseen. Olen vuosikymmenten varrella huomannut, että yhteistyö ja yhdessä tekeminen on avain moneen mahdottomaltakin tuntuvaan asiaan. Ja
näillä vähäväkisillä seuduilla se on suorastaan elinehto että pärjää. ”Ei kannata polttaa
sitä naapurin isompaa navettaa vaan mennä auttamaan sen korjaamisessa. Ja naapuri
saattaakin tulla auttaman sinua, kun pärekatto pettää päällesi. Yksin et olisi päässyt
sieltä pois.” Kaikki voittivat.
Professori Jukka Louhivuori on tutkinut paljon mm. musiikin ja erityisesti kuorolaulun terveyttä edistävää vaikutusta. Aiheesta on muutenkin kirjoitettu nykyisin melko paljon. Tutkimustulokset eivät yllätä aktiivista harrastajaa, mutta monen
päättäjän saattaa yllättää se kuinka paljon yhteiskunta säästää kun ihmiset voivat
fyysisesti ja henkisesti hyvin tämän harrastuksen parissa. Sitä kannattaisi tukea paljon
enemmän kuin nykyisin tehdään.
On tärkeää, että ihmiset tietävät että Kainuussa on monia hienoja kuoroja ja musiikin toimijoita vaikka meiltä ammattiorkesteri ja ylempi musiikin opetus puuttuukin. Tietoa hyvästä, suorastaan terveyttä edistävästä, harrastuksesta ei voi jakaa
liian paljon. Ja ihmisten tietoisuuden lisääminen yhdessä on mukavaa, hauskaa,
opettavaista, tutustuu uusin ihmisiin ja ajatuksiin, varsinkin erilaisiin ajatuksiin.
Tietoisuuden lisääntyminen tapahtuu siten, että esiinnymme paljon ja puhumme
ihmisten sekä yhteisöiden kanssa. Ja käytämme nykyaikaisia viestinnän keinoja.
Kutsun kaikki tekemään yhdessä asioita. Ja yksi niistä voi olla vaikka kuorolaulu
(ja musiikki). Siitä vasta tulisikin niin hyvä mieli.
Ari Tamminen
PS. Tervetuloa kuuntelemaan Suomussalmelle Kajaanin mieslaulajien viihdekonserttia 28.2.2016 kello 16:00 Alvarin saliin. Siitä saattaa tulla hyvä mieli.

Uusi laulaja

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

Lehden kustantaja:
Kajaanin Mieslaulajat ry

Oletko kiinnostunut mieskuorolaulusta ja haluat
oppia stemmalaulua? Haluatko kehittävän ja hyvän
harrastuksen mukavassa joukossa? Onko kalenterissasi
aikaa maanantaisin ja tarvittaessa muulloinkin?

Voit tiedustella asiaa kuoron puheenjohtajalta
Jouko Järvenpäältä 040 5438928,
tai sihteeri Aarno Tenhuselta 0440583651

Vastaava toimittaja:
Pekka Lanamäki

Jos vastauksesi on myönteinen, tule tutustumaan

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

Sivunvalmistus:
Kajaanin Oﬀsetpaino Oy
Rotaatio:
Suomalainen Lehtipaino, 2015
Painosmäärä: 30.300 kpl
Koti-Kajaani -lehden liitteenä

maanantaisin klo 18.00-20.30 Kajaanin
Mieslaulajien harjoituksiin
Väinämöisen koulun auditorioon.

Kajaanin Mieslaulajat toimii
Kajaanin kansalaisopiston piirinä.
Tervetuloa!
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Kajaanin Mieslaulajat ry

Hallitus ja toimihenkilöt
toimintakautena 2015-2016
puheenjohtaja: Jouko Järvenpää
varapuheenjohtaja: Osmo Latvakangas
sihteeri: Aarno Tenhunen
taloudenhoitaja: Toivo Seppänen
isäntä: Seppo Tuhkanen
jäsen I tenori: Rauno Ketomäki
Musiikkilautakunta:
1. laulunjohtaja: Ari Tamminen
2. laulunjohtaja: Toivo Seppänen
3. laulunjohtaja: Jouko Järvenpää
Musiikkilautakunnan jäsenet ja
varajäsenet stemmoittain:
I Tenori:
Harri Komulainen
varajäsen: Rauno Ketomäki
II Tenori: Seppo Moilanen
varajäsen Björn Sandelin
I Basso: Seppo Seppälä
varajäsen Aimo Syrjälä
II Basso: Mikko Vasala
varajäsen Kari Häyhä

Apuisäntä Matti Näpänkangas
Kotisivuvastaava Kari Häyhä
Julkisivuvastaava Pekka Lanamäki
Äänten valvojat stemmoittain:
I Tenori Matti Näpänkangas
II Tenori Björn Sandelin
I Basso Aimo Syrjälä
II Basso Esa Anttonen

SOTKAMON
SEURAKUNTA
kiittää Kajaanin Mieslaulajia
merkittävästä osuudesta
herättäjäjuhlien ohjelmassa
ja toivottaa kuorolaisille
Siunattua jouluaikaa ja
Uutta vuotta!
Sotkamon herättäjäjuhlien puheenjohtaja Erkki Marin

kkönen

ny
Autolasie

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

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

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

SUOMALAISTA
HAMMASHOITOA

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

• Kristiina Kurtelius
Hammaslääkäri

• Kristina Peltokallio
Hammaslääkäri

• Jussi Peltokallio

Suukirurgian erikoishammaslääkäri

Kajaanin mieslaulajat ry:n
aktiivijäsenet laulukautena
2015-2016
Laulunjohtaja: Tamminen Ari
Laulaja

Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritus		merkit

Laulaja

I TENORI
Järvenpää Jouko
Ketomäki Rauno
Komulainen Harri
Näpänkangas Matti
Ruuttunen Tuomo
Salmi Ilmari
Seppänen Toivo

1996-2001,2006
2009
1994
Taitomerkki
1986
2008
2015
2007
Perusmerkki

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

I BASSO
Einiö Taisto
Haataja Jouko
Hurskainen Yrjö
Härmä Tuomas
Lanamäki Pekka
Repo Antti
Seppälä Seppo
Syrjälä Aimo

1968
Perusmerkki
2011
1982
Perusmerkki
1986
Perusmerkki
1991
Mestarimerkki
2015
1991
Taitomerkki
1999
2012		
2003
Perusmerkki

Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritus		merkit

II BASSO
Anttonen Esa
Haataja Pentti
Hälinen Tauno
Häyhä Kari
Laari Alpo
Latvakangas Osmo
Tenhunen Aarno
Tuhkanen Seppo
Vasala Mikko
Yhteensä 34 laulajaa

1975
2015
1987
1986
1971
1980
2005
1976

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

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

Perusmerkki
Perusmerkki
Taitomerkki
Perusmerkki
Perusmerkki

1992
Taitomerkki
1996-1999,2015
1975
Perusmerkki
1986-1988,
2004
Perusmerkki
1965
Taitomerkki
1984
1991
Taitomerkki
2007
2000
Perusmerkki

VIIHDEKONSERTTI
sunnuntaina 28.2.2016 klo 16.00
Alvarin sali, Suomussalmi
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Mieslaulajat herättäjäjuhlilla
Kainuun viidensiä - Sotkamossa viime kesänä pidettyjä - herättäjäjuhlia alettiin valmistella noin
kymmenen vuotta sitten. Silloin
keskustelimme Herättäjä-Yhdistyksen Kainuun aluetoimikunnassa, että olisi jälleen kainuulaisten
vuoro toimia juhlien isäntinä. Alun
alkaenkin ajatuksena oli, että juhlat olisivat koko Kainuun yhteiset
niin, että ohjelma pyritään rakentamaan kainuulaisuudesta käsin
ja että myös ohjelmien suorittajat
olisivat suurelta osin täältä. Koska herättäjäjuhlasunnuntai sattui
samaan viikonloppuun Kajaanin
runoviikon ja kansamusiikkijuhla
Sommelon kanssa, niin päädyttiin tarjoamaan yhteistyötä niiden
kanssa. Liike-elämän konsultit
puhuvat hienosti synergiasta. Sitä
tarvittiin myös talkoissa, kun tuollainen usean kymmenentuhannen
vieraan viikonloppu vaatii noin
1500 talkoovuoroa.
Juhlapaikkakuntaakin heti pohdittiin ja päädyttiin siihen, että
mahdollisia on oikeastaan vain
pari: Kajaani tai Sotkamo. Koska
edelliset Kainuun juhlat vuonna
1998 olivat Kajaanissa, niin päädyttiin Sotkamoon, jolla oli myös
kokemusta juhlien järjestämisestä
vuonna 1971.
Juhlaorganisaatio muodostettiin
vuonna 2010 Herättäjä-Yhdistyksen Sotkamon seurakunnan ja
kunnan kesken. Herättäjäjuhlien
valmistelu tapahtuu yhdessätoista
toimikunnassa ja niiden puheenjohtajiston muodostamassa juhlatoimikunnassa. Juhlatoimikunnan
puheenjohtajana oli Sotkamon
kirkkoherra Erkki Marin. Kainuulaista yhteishenkeä oli se, että
eri toimikuntien puheenjohtajiksi
lupautui ”maakunnan parhaat voimat”, naisia ja miehiä eripuolilta
Kainuuta – Kajaanistakin useita. He kokosivat pätevät tiimit ja
niin suunnittelu lähti heti hyvään
imuun.
Juhlien teemaksi valittiin Siionin virren (173 neljännen säkeen
alku) ”En pelkää vaarojen matkaa”.
Tämä ”kaksimielinen” aihe toistui
seurojen ohjelmassa monin tavoin.
Herättäjäjuhlien sisältö sai aihetta
sekä sotkamolaisista vaaramaisemista ja luonnosta että myös meitä
uhkaavista omista sisäistä tai ulkoisista vaaratekijöistä. Juhlien jälkeen
järjestäjät ovat saaneet runsain mitoin palautetta hyvin onnistuneista
juhlista, kainuulaisesta sisällöstä ja
iloisesta palvelualttiudesta. ”Säällehän emme voineet mitään”, kommentti on kuulunut usein tuossa
palautteessa.
Aattopäivä perjantai (3.7.) taisi
olla kesän ainoa hellepäivä Kainuussa ja se enteili hyvää. Mutta
jo illalla Vuokatin vaaran yöseuroissa alkoi satamaan ja sää viileni.
Varsinkin lauantai oli sateinen ja
kolea ja väki pakeni juhlakentältä
autoin ja majapaikkoihin. ”Kaaos”
on ehkä hieman liioiteltu ilmaus
sään vaikutuksesta, mutta esim.

Sunnuntaina Kuhmon, Kajaanin ja Sotkamon Mieslaulajat hytisivät kylmässä tuulessa ja sateessa.

Kolea, tuulinen sade kasteli seurakansan.

Onneksi aurinko armahti messun lopulla.

Seppo Seppälä lauloi kuoron säestämänä Harri Komulaisen johtamana: Kaipaan Jeesus sua.

herättäjäjuhlien taloudelle sekä
lauantain että sunnuntain kehnot
kelit merkitsivät miinusta. Arviolta
juhlavieraitten lukumäärä jäi noin
5000 henkeä odotuksista.
Mutta miksi tarinaa menneestä kesästä näin joululehdessä? No
siksipä tietysti, että Kajaanin Mieslaulajilla oli merkittävä osuus juhlien onnistumiseksi. Kun Kainuun
Opisto täytti sata vuotta keväällä
2009, Kajaanin Mieslaulajat valmistivat Opiston ensimmäisen
johtajan Väinö Malmivaaran virsistä konserttiohjelman ”Väinö Malmivaaran Rukousvirsiä” Ohjelmisto sisälsi häneltä Siionin virsiin ja
virsikirjaan tallennetut 18. virttä.
Sovitukset teki Juha Mikkonen,
kuoronjohtajana toimi Harri Komulainen ja Mieslaulajien solistina

oli Esa Ruuttunen. Näissä virsissä
soi herännäisyyden sydän äänet.
Kantaesityksen jälkeen kuoro vieraili useissa Kainuun seurakunnissa ja laajemminkin Pohjanmaalla
ja Savossa – myös Helsingissä. Ohjelmisto levytettiin ja cd-levyä on
myyty vuosien saatossa tuhansia.
(On muuten vieläkin saatavana
muutamia satoja esim. joululahjaksi. Sitä voi kysyä tässä lehdessä
olevista kuoron yhteystiedoista).
Tämäkin ohjelmisto valmisti maaperää heränneitten kesäjuhlille
Kainuussa.
Ehkäpä juuri tuon siioninvirsiohjelmiston vuoksi Kajaanin
Mieslaulajia pyydettiin Sotkamon juhlien messun kuoroksi ja
kuorolaisia mukaan myös juhlilla
kantaesitettävään useiden kuoro-
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Uudet laulajat
jen ja orkesterin On juhla taivasalla –kantaattiin, jonka sanoitus
on Jorma Sutisen ja sävellys Risto
Vähäsarjan. Kantaattia johti Harri
Komulainen.
Kajaanin Mieslaulajat ovat tehneet vuosien saatossa yhteistyötä
myös Sotkamon ja Kuhmo Mieslaulajien kanssa ja niinpä he pyysyvät myös näitä veljeskuoroja
mukaan herättäjäjuhlien messuun.
Sotkamon kirkkokuoro oli myös
mukana. Väkevänä soi sunnuntain
juhlamessussa miesten veisuu virsien esilaulajana ja kuorosovituksissa.
Minä olen mukana Kajaanin
Mieslaulajissa ykköstenorissa,
mutta herättäjäjuhlien pääsihteerinä jouduin ”ulkoistamaan” oman
osuuteni juhlaohjelmassa muille
tenoreille. Siksi voin pääsihteerin
virasta käsin vielä kiittää kuoroamme kaikesta, mitä olette tehneet
herännäisvirren eteen Kainuussa.
Minusta siinä on jalkautunut herännäisyyden ydin ”Siionin virsillä ja seuroilla tukea ja rohkaista ihmistä elämään kristittynä”.
Joulun sanomasta käsin tuo sama
ydin kuuluu meille vaarojen mailla: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra.”

Tuomo Ruuttunen
Sotkamon herättäjäjuhlien
pääsihteeri

Otto Ilmari Salmi
synt. 2.6.1.1945 Ylitornio

Pentti Haataja
synt. 2.9.1948 Kajaanin mlk

Jouko Haataja
synt. 19.2.1952, Kajaani

Kari Nyyssönen
synt. 25.4.1948 Kajaani

Perhe: kolme lasta
Ammatti/virka: eläkeläinen
Harrastukset: Vanhat autot,
traktorit, hirsimökit, laulu.
Miksi tulit Mieslaulajiin?
Halu laulaa isänmaallista.
Mahdolliset aikaisemmat
kuorot: Kirkkokuoro, kamarikuoro.
Mitä odotat Mieslaulajien
kuorotoiminnalta? Parempaa joukkuepeliä…
Mitkä ovat tähänastiset kokemuksesi? Mielelläni lähden harjoituksiin.
Mitä sanoisit henkilölle,
joka harkitsee liittymistä
Mieslaulajien kuoroon?
Tervetuloa.
Terveisesi Nuottipukin lukijoille: Olen vaan yksi pieni lisä.
Toivomuksesi joulupukille:
Uusi valkoinen kuorotakki.
Mieluisin joululaulusi: Taas
kaikki kauniit muistot.

Perhe: Naimisissa, vaimo Arja ja
kaksi aikuista lasta.
Ammatti/virka: Insinööri/hankintapäällikkö
Harrastukset: Liikunta, mökkeily ja yhdistystoiminta.
Miksi tulit Mieslaulajiin? Olen
ollut aiemminkin mukana ja halusin takasin mukaan.
Mahdolliset aikaisemmat
kuorot: Vimpelin Mieslaulajat,
Kempeleen kirkkokuoro.
Mitä odotat Mieslaulajien
kuorotoiminnalta? Yhteisiä
musiikkielämyksiä.
Mitkä ovat tähänastiset kokemuksesi? Kokemukset ovat
erittäin myönteiset.
Mitä sanoisit henkilölle,joka
harkitsee liittymistä Mieslaulajien kuoroon? Mukaan vaan
kokemaan laulun voima.
Terveisesi Nuottipukin lukijoille: Hyviä lukuhetkiä odotetun lehden parissa
Toivomuksesi joulupukille:
Lastenlapset odottavat taas tapaamista.
Mieluisin joululaulusi: Joulun
ykkönen on Jussi Björling O
Helga Natt.

Perhe:Vaimo Anu + 3 lasta
Ammatti/virka: Sähkö- ja tietotekniikan ins. (AMK)
Harrastukset: laulu, sukututkimus.
Miksi tulit Mieslaulajiin? Halu
kehittyä kuorolaulannassa.
Mahdolliset aikaisemmat kuorot: Lauluryhmä TuuMa (otanmäki) Vuolijoen kirkkokuorossa
joskus -80 luvulla.
Mitä odotat Mieslaulajien
kuorotoiminnalta? Olla mukana osaavassa porukassa.
Mitkä ovat tähänastiset kokemuksesi? Ystävällinen ja kannustava ilmapiiri.
Mitä sanoisit henkilölle, joka
harkitsee liittymistä Mieslaulajien kuoroon? Rohkeasti mukaan.
Terveisesi Nuottipukin lukijoille: Tulkaa kuulemaan tasokasta ja monipuolista kuorolaulua oman kaupungin miesten
esittämänä.
Toivomuksesi joulupukille:
Uusin laulukirja (ei hölskyvä).
Mieluisin joululaulusi: Jouluyö juhlayö.

Perhe: Eronnut, lapsia 2, lastenlapsia 6.
Ammatti/virka: Junamies, eläkkeellä.
Harrastukset: Mökkeily, kalastus, musiikki.
Miksi tulit Mieslaulajiin? Komulaisen Harri houkutteli.
Mahdolliset aikaisemmat kuorot: Koulussa ja Kajaanin eläkeläisissä.
Mitä odotat Mieslaulajien
kuorotoiminnalta? Iloista laulumieltä ja kuulioille kivoja elämyksiä.
Mitkä ovat tähänastiset kokemuksesi? Mukavaa ja asiantuntevaa porukkaa.
Mitä sanoisit henkilölle,joka
harkitsee liittymistä Mieslaulajien kuoroon? Ehdottomasti
kannattaa täältä saa ammatillista oppia ja olla mukavassa porukassa.
Terveisesi Nuottipukin lukijoille: Jos olet laulumiehiä tule
ihmeessä mukaan.
Toivomuksesi joulupukille:
Toivon terveyttä ja iloista joulua.
Mieluisin joululaulusi: Varpunen jouluaamuna.

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

Asiantuntevasti naisen terveyden hyväksi

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

Mari Kuivalainen
Hannu Martikainen
Leo Mäkäräinen
Markku Ruuskanen
Kirsti Takkunen

Plastiikkakirurgi:
Anna-Liisa Vesala-Salmela

Kasarminkatu 24 RAK 22, 87100 Kajaani
www.gyneko.fi/kajaani
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Kajaanin Mieslaulajat Sotkamossa
Kun aloin suunnitella laajempaa
kuorokappalekokonaisuutta Sotkamon herättäjäjuhlille viime kesäksi, tuli heti mieleeni pyytää myös
kainuulaiset mieslaulajat mukaan
projektiin. Keskustellessani asiasta
Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon
mieskuorojen johtajien kanssa, Ari
Tamminen, Olli Pautola ja Jarmo
Kokkonen suhtautuivat myönteisesti asiaan ja lupasivat kevään
aikana stemma-harjoituttaa kesän
kappaleita. Ystäväni ja työtoverini
Jorma Sutinen sanoitti onnistuneet, puhuttelevat ja inspiroivat
laulutekstit, joita oli antoisa työstää
lauluiksi.
”On juhla taivasalla-kantaatin
yhdeksästä laulusta 4 (Pesislaulu,
Oulujärven seurakunnan juhlaveisu, Kotikirkko ja Juhlalaulu - On
juhla taivasalla)- tulivat laulettavaksi pelkästään mieskuorolle ja
Vuorilta valo-laulussa olivat mukana myös Sotkamon vahvistettu
kirkkokuoro ja lapsikuoro Aurinko, yhteensä n. 140 laulajaa.
Solistiksi halusin ja sain sotkamolaislähtöisen, komean laulu
– uran tehneen ja edelleen komeaäänisen Kuopion Tuomioseurakunnan juuri eläkkeelle jääneen
kanttorin, musiikkineuvos Pertti
Rusasen. Soittoporukaksi valikoitui Matti Makkonen selloon, Jyri
Laitila trumpettiin ja huiluun toisessa esityksessä Jesse-Joonas
Kemppainen trumpettiin, Olli
Pautola kontrabassoon ja itse soitin pianoa ja urkuja. Muutamien
mutkien jälkeen koko koneiston
johtajaksi tuli Kajaanin Mieslaulajien ykköstenori, vanha kuorokettu, laulaja ja soittaja-upseeri Harri
Komulainen. Harri oli mies paikallaan, pani laulajia vielä loppusuoralla treenaamaan stemmansa
kunnolla ja lopulta alkuvaikeuksien jälkeen käänsi asiat kotiin päin.

Kirkossa hikoiltiin ennen konserttia ja konsertissa yhdessä noin tuhannen ihmisen kanssa.

Kesän kuumin päivä sattui perjantaiksi harjoituspäiväksi.

Kantaatin ensi-esitys oli pe 4.7.
klo 19. ja toiveuusinta su 27.9 klo
14. Esitykset olivat yleisömenestyksiä ja saivat paljon positiivista
palautetta.
Mieslaulajat olivat vielä mukana
avustamassa su 6.7 klo 10 juhlamessussa Salmelan kentällä. Satoi
vettä ja oli kylmä. Laulajat olivat
sateelta suojassa kuorokatoksessa,
mutta sinne tuuli todella kylmästi.
Allekirjoittaneen mustankiiltävät
pyhäkengät olivat viimeistä kertaa käytössä. Sen verran liejuinen
oli kuoro – ja soittokatoksen edus.
Mutta laulut sujuivat ja kuuluivat
äänentoiston kautta mallikkaasti
tuhansien ihmisten kansoittamal-

le isolle ulkokentälle, joka, kiitos
kenttäpäällikkö Aimo Korhosen ja
talkoolaisten, monen päivän sateen
jälkeenkin oli vielä yllättävän hyvässä kunnossa.
Mainiossa Kajaanin Mieslaulajissa on kavereita, joilla on potentiaalia ja intoa laulaa myös toisenlaisissa kokoonpanoissa. ”On juhla
taivasalla”-kantaatissa lauloivat
mieskuoron lisäksi myös sekakuorossa tärkeillä paikoilla tenorissa
Martti Harju, Kauko Nurkkala
sekä bassossa Esa Anttonen, Kari
Häyhä, Pekka Lanamäki ja Seppo
Seppänen.
Ja antoisa yhteistyö jatkuu. Vuoden tauon jälkeen on Vexi Salmen
sanoittaman ja allekirjoittaneen
säveltämän Koko kansan joulukantaatin ”Ääretön hiljaisuus”
– esitysvastuu kainuulaisilla. N.
sadan hengen kuorossa on taas
mukana osaava iskuryhmä Kajaanin Mieslaulajista. Hyvin sujuneen
kesällisen yhteistyön jälkeen Harri
Komulainen johtaa nyt myös joulukantaattikokonaisuuden, joka
kuullaan Sotkamon kirkossa su
20.12 klo 16.00.
Toivotan kajaanilaisten lauluveljien lisäksi kaikille kainuulaisille
hyvää ja siunattua joulua Vexi Salmen joulukantaatin sanoin: ”Ensimmäinen joulu yhä sisällämme
on, puhdas niin kuin hanki, sekä
kauniin koruton. Sille, joka löytää
joulun mielin avoimin, Betlehemin
tähti loistaa yössä vieläkin.”

Vexi Salmi, sanat
Risto Vähäsarja, sävellys

Kaiken kansan joulukantaatti

ÄÄRETÖN
HILJAISUUS
Sotkamon kirkossa 20.12. KLO 16.00
100:n laulajan suurkuoro,
soitinyhtye ja urut
solistit: Martti Niskanen,
Anita Ortju, Juha Vähäsarja
lukija: Saimi Tikkanen
johtaa Harri Komulainen
Ohjelma 10 e tuntia ennen ovelta,
mukana laulujen sanat
Tervetuloa!

Herättäjäjuhlien ruokailupöydät levittäytyivät pitkin Salmelan koulun kenttää.

Risto Vähäsarja
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Kirjoittaminen
koukuttaa

Huomionosoitukset
vuosijuhlassa 5.1.2015
Suomen Mieskuoroliiton
50-vuotismerkki: Jaakko Karppinen
Kajaanin Mieslaulajien kunniamerkki: Eero Haataja.
Kajaanin Mieslaulajien ansiomerkki: Seppo Seppälä, Seppo
Tuhkanen ja Mikko Vasala.
Kajaanin Mieslaulajien
10-vuotismerkki: Jouko Järvenpää ja Seppo Seppälä.

Kajaanin Mieslaulajien jäsenmerkki: Piotr Bazia ja Seppo
Tolonen.

Huomionosoituksen saajat vasemmalta Piotr Bazia, Seppo Seppälä,
Mikko Vasala, Seppo Tuhkanen,
Eero Haataja, Jaakko Karppinen
ja Jouko Järvenpää.

Kajaanin
mieslaulajat ry:n
kunniajäsenet
2015-2016
Blomqvist Paavo
Haataja Eero
Karppinen Jaakko
Keltanen Rauno
Komulainen Harri
Kosola Oskari
Kukko Pauli
Laari Alpo
Leppänen Heikki
Pitkälä Reijo
Tuononen Pertti

Avoinna
ark. 10-17.30
la 10-15

Kristus syntyy, kiittäkää!
Kajaanin ortodoksinen seurakunta

JOULUN

LAHJAKAUPPA

Kaisa Kaapeli

Alk.

29

90

€/kk

Joulun parhaat lahjaideat löydät myymälöistämme
sekä osoitteesta: www.kaisanet.fi

Kajaani Pohjolankatu 20 | Iisalmi Pohjolankatu 5 | p. 0800 39 1234

Lenovo A10”

-tabletti

3G/WiFi

199€
(norm. 219 €)

Eläkeikäni lähestyessä aloin
pohtia itselleni uutta harrastusta mieskuorolaulun lisäksi,
olinhan sitä jo lähes 35 vuotta
harrastanut. Päätin alkaa kirjoittamaan omaelämäkertaa, jossa
saisin säilymään tuleville sukupolville elämäni tärkeimmät
vaiheet. Lisäksi halusin tallentaa
toisen maailmansodan jälkeistä
ajankuvaa, jossa sota-ajan jättämä niukkuus ja suoranainen
puutekin välillä vaivasi. Välillä
uskoni kirjoittamiseen meinasi
loppua, mutta Kaukametsän
opiston senioreiden kirjoittajakurssi, sen opettajat ja oppilaat,
kannustivat minua jatkamaan.
Sain kirjani Uraputkessa lopulta valmiiksi ja huokaisin
helpotuksesta. Ajattelin, että
siinä olisi ensimmäinen ja mahdollisesti viimeinen kirjani, oli
se sen verran kova urakka. Kuitenkin eräänä aamuna menin
edesmenneen äitini asuntoon.
Siellä kalusteet ja tavarat olivat
samoilla paikoilla minne ne olivat hänen jättäminään jääneet.
Keinutuolissa istuessani katselin C-kasetteja, joita kirjahyllyssä muovisessa kotelossa oli.
Huomasin erään kasetin, jonka
nimiosaan oli kirjoitettu Pekan
Muurmannin reissu. Mielenkiintoni heräsi ja mietin, mistä
oikein oli kysymys. Mieleeni
palasi muistikuva isoisäni Pekan
kertomasta raskaasta reissusta,
jonka hän oli sisällissodan aikana tehnyt. Olin lapsena kuullut
hänen kertovan siitä isälleni silloisessa pirtissämme.
Kertoessaan Muurmannin
reissustaan, Pekka käytti aina
hiljaisempaa ääntä, ikään kuin
kertoen salaisuudesta. Lapsenmieltäni salaperäisyys kiinnosti,
mutta vaikka kuinka yritin, en
asiasta ymmärtänyt muuta kuin
sen, että jossakin kaukana isoisä oli käynyt. Kertoessaan retkensä vaiheita, tuli esiin useita
sukunimiä, jotka olivat outoja kotiseudullani ja niin ollen
kiinnostivat lapsen mieltä. Sellaiset nimet kuten Muurmanni,
muiden muassa, jäivät mieleeni
niin hyvin, että myöhemmin
aikuisena yhdistin ne isoisäni

kertomuksiin kuullessani niitä
mainittavan.
Asensin löytämäni kasetin
äitini vanhan matkaradion Ckasettiaukkoon ja aloin kuunnella sitä. Kasetilla Pekka kertoo koko reissunsa pääkohdat
omalta osaltaan ja hänen itsensä
kokemina. Aloin selvittämään
reissun vaiheita tarkemmin ja ilmeni, että reissu liittyy lähes sata
vuotta vanhaan tapahtumaan ja
itsenäisen Suomen värikkääseen
alkuvaiheeseen. Päätin selvittää,
miksi tuollainen reissu oli pitänyt tehdä sekä ketä muita sillä
reissulla oli ollut mukana.
Kuunnellessani kasettia tajusin, että siinä olisi tulevan
kirjani aihe. Siitä ideasta syntyi
suuri urakka, jonka tavoitteena
on etsiä Muurmannin reissuun
liittyvää aineistoa sekä haastatella niitä henkilöitä, joille vuonna
1973 kuolleen Pekan kertomia
kokemuksia oli jäänyt mieleen.
On selvää, ettei matkalla mukana olleita ole enää kertomassa
kokemuksistaan. Tarkoitukseni
on etsiä Pekan kanssa yhdessä
olleiden legioonalaisten tekemiä muistiinpanoja sekä haastatella niitä henkilöitä, joille he
raskaan reissun vaiheista olivat
kertoneet.
Pekan pestautuessa yhdessä
1300 miehen kanssa keväällä
1918 englantilaisten perustamaan Muurmannin legioonaan,
toimi hän sotilaan tehtävien lisäksi legioonan parturina. Tämän tositapahtumiin perustuvan romaanin työnimeksi olen
antanut Muurmannin Parturi.
Tavoitteenani on saada jo kaksi
vuotta työn alla ollut romaani
valmiiksi ensi talven aikana.
Voisin sanoa, että näin se kirjoittaminen koukuttaa, niin
kuin mieskuorolaulukin.

Tauno Hälinen

Sotiemme Veteraanit kiittävät
Kajaanin Mieslaulajia
pitkäaikaisesta yhteistyöstä
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Eero Sipilä – armoitettu kuoronjohtaja ja musiikkipedagogi
Kajaanin seminaarin värikkäimpiä ja parhaiten mieleen jääneitä
opettajia oli lehtori Eero Sipilä,
joka toimi seminaarin musiikin
lehtorina vuosina 1945–1969.
Sipilä syntyi Hailuodossa 1918.
Hänen molemmat vanhempansa
olivat innostuneita musiikista,
mikä heijastui myös pojan ammatin
valintaan. Hän kävi Kokkolan suomalaista yhteiskoulua ja valmistui
ylioppilaaksi 1936.
Sen jälkeen Eero Sipilä aloitti
opinnot Helsingin yliopistossa,
mutta opinnot jäivät 1939 kesken,
kun miehen tie vei rintamalle. Talvisodassa hän palveli vänrikkinä
ja yleni ja yleni jatkosodan aikana
kapteeniksi. Sipilä haavoittui taisteluissa lievästi viisi kertaa. Hän
joutui myös osallistumaan Lapin
sotaan. Sotavuosistaan hän muisteli sarkastisesti: ”Minuun osuivat
sekä venäläiset, saksalaiset että
omat joukot.”
Välirauhan aikana hän opiskeli
Helsingin yliopistossa ja Helsingin
konservatoriossa. Filosofian kandidaatin tutkinnon hän suoritti 1941
pääaineena musiikkitiede ja hankki
kanttori-urkurin pätevyyden 1943,
soitti urkudiplomin vuonna 1945
ja valmistui musiikinopettajaksi Sibelius-Akatemiasta. Kotiuduttuaan
sotatantereilta hän sai musiikinlehtorin sijaisuuden Kajaanin seminaarista. Sipilä suunnitteli noihin
aikoihin hakeutumista Saksaan
musiikin jatko-opintoihin, mutta
kohtalo puuttui peliin. Seminaarissa opiskeli nuori Saima Seppänen, johon salskea musiikinlehtori
rakastui. Vaikka pariskunta yritti
pitää suhteen salassa, siitä tiesi
pian koko kampus ja monet ulkopuolisetkin. Juoruista välittämättä
nuoripari solmi avioliiton ja Eero
Sipilä päätti jäädä seminaariin, sillä
sijaisuus vaihtui pian vakinaiseksi
musiikinlehtorin viraksi. Sitä Sipilä
hoiti vuoteen 1969 saakka.
Laitokseen tullessaan Sipilä oli
vasta 27-vuotias, joten opiskelijat
olivat lähes hänen ikätovereitaan.
Hän näyttää jääneen Kajaanin seminaarin jyskyjen mieliin kaikkein
voimakkaimmin koko sodan jälkeisestä opettajakunnasta, jos lähtökohtana käytetään Sipilään liittyviä muisteluksia ja anekdootteja.
Lähes jokaisella jyskyllä oli hänestä
jonkinlaisia muistikuvia ja kaskuja.
Useimmiten nuo muistikuvat ovat
hyvin värikkäitä ja positiivisia.
Vaikka Sipilä oli hyvin vaativa opettaja, laitoksen opiskelijat
pitivät hänen miehisen sarkastisesta huumoristaan, joka selvästi
poikkesi muun opettajakunnan

Kajaanin seminaarin Kalevala-kuoro v. 1967. Yksi kuvan miehistä laulaa nykyisin Mieslaulajissa. Kuva on Seminaarin joululehdestä.

edustamasta hieman sievistelevästä linjasta. Upseerina toimiessaan
hän oli oppinut johtamaan karskeja miehiä, mikä näkyi myös hänen
opettajantoimessaan. Musiikin saralla hän oli kuitenkin hyvin vaativa, mikä pelotti soittotaidottomia
seminaarin opiskelijoita. Ei hän
silitellyt myötäkarvaan myöskään
seminaarin harjoituskoulun oppilaiden laulutaitoja. Kuuluisa on
hänen toteamuksensa helvetistä:
”Helvettiä kuvittelen paikaksi, jossa kaikki Suomen kansakoululaiset
laulavat iankaikkisesti.” Tämä kärjekäs lausahdus kuvaa hyvin Sipilän
kriittistä suhtautumista epäkypsiin
ja heikkoihin musiikkiesityksiin.
Värikäs persoona
Musiikinlehtori Eero Sipilästä
on säilynyt monia kaskuja, jotka
kuvaavat hänen persoonaansa ja
leikkimielisyyttään. Muuan seminaarin opiskelija meni kerran seminaarin opettajanhuoneeseen ja
kyseli lehtori Suutarista. Huoneessa oli vain Sipilä, joka virnuillen
nosti pöytäliinan reunaa, kurkisti
pöydän alle ja tokaisi ilkikuriseen
tyyliinsä, ettei Suutarinen taida olla
huoneessa, koskapa ei näytä olevan
täälläkään.
Sipilällä oli hieman särmikkäät
välit seminaarin naispuolisiin opettajiin, joista monet olivat nirppanokkaisia ikäneitoja. Sellainen oli

myös lehtori Syvinki, joka kerran
kulki alakerrassa olevan voimistelusalin ohitse. Salin ovi oli auki ja
salista levisi aulaan voimakas jyskyjen hienhaju, kun nuorukaiset
ahersivat jumppasalissa. Syvinki
tarttui sivistelevään tapaansa nenäänsä ja sanoi: - Phyi! Vastaan tuli
silloin Eero Sipilä, joka tokaisi: - Se
on uroksen hajua!
Ne opiskelijat, joiden musiikilliset taidot olivat puutteellisia, pelkäsivät hänen opetustaan. Sipilällä
oli tapana määrätä joka musiikkitunnin alussa joku oppilas johtamaan luokan kuoroa. Jotta vuoro
ei olisi aina sattunut heikoimmille,
muuan oppilas kehitti arpomiseen
onnenpyörän, jota Sipiläkin ihasteli. Hän otti sen heti käyttöön ja
arpoi sen avulla sopivan uhrin aina
musiikkitunnin alussa. Tunnilla
olikin jännittävä tunnelma, sillä
onnenpyörä saattoi osoittaa ketä
tahansa, joka sitten joutui näyttämään Sipilälle taitonsa tai taitamattomuutensa. Erään esityksen
jälkeen Sipilä piti pitkän tauon ja
huokaisi raskaasti. Sitten hän kaivoi taskujaan ja otti esille markan
kolikon. Hän sanoin luokan kuoroa johtaneelle kaverille: - Kas tässä
teille markka. Saatte sen palkkioksi suorituksesta, koska onnistuitte
viittaamaan kolmijakoisen laulun
nelijakoisena ja siitä huolimatta
saitte sen päättymään nappiin.
Seminaarissa oli myös oma kuoro, joka kokoontui Eero Sipilän

johdolla vähintään kerran viikossa
lauluharjoituksiinsa, mutta esiintymiskauden lähestyessä kokoonnuttiin yhteen kahdesti viikossa. Sipilän urakkaa lisäsi myös orkesteri,
jonka harjoituksia hän johti kerran
viikossa.
Taitava kuoronjohtaja
Lehtori Eero Sipilä johti vuosina
1951–1960 myös Kajaanin Mieslaulajia. Hän sai useassa yhteydessä
kiitoksia kuoronjohtajana toimimisesta. Tunnettu musiikkimies
Aapo Similä arvosteli Kalevassa
28. maaliskuuta 1953 pidettyä
konserttia näin: ”Harvoin, tuskin
koskaan olen kuullut näin pienen
mieskuoron - 25 laulajaa - suorittavan niin tarkasti ja huolellisesti
valmistettua ohjelmaa. Kuoron
kokoonpano oli omalaatuinen:
ensitenorissa oli vain neljä laulajaa, toisessa bassossa yksitoista, siis
melkein kolminkertainen vahvuus.
Tämäkään seikka ei häirinnyt esitysten ensiluokkaisuutta, taisipa
olla pikemminkin eduksi. Taitava
johtaja, seminaarin musiikin lehtori Eero Sipilä saattoi laulattaa
kuriin tottunutta joukkoaan kuin
kamarikuoroa”.
Sipilän johdolla kuoro esitti
myös Kajaanin Naiskuoron kanssa yhteisen hengellisen konsertin
vuonna 1954 ja Mieslaulajien
omat konsertit vuosina 1957 ja

1958, joista jälkimmäinen oli kuoron 35-vuotisjuhlakonsertti. Kaikki esitykset saivat hyvät arvostelut
ja erityisesti Eero Sipilälle tulvi kiitosta kuoron taitavasta harjoittamisesta ja johtamisesta. Vuonna 1963
Fazer kustansi hänen ja taiteilija,
musiikinopettaja Jorma Pukkilan
toimittaman Kuorokirjan, jossa oli
96 sekakuorolaulua seitsemältä eri
vuosisadalta.
Paitsi musiikkipedagogi ja kuoron johtaja Eero Sipilä oli tunnettu
säveltäjä, ja siinä ominaisuudessa
aivan seminaarin aikaisempaan
johtajaan Martti Helaan verrattava.
Hänen sävellystyössään on havaittavissa vaikutteita gregoriaanisesta
kirkkolaulusta ja barokin polyfoniasta. Hänen 1960-luvulla säveltämistään kuoroteoksista tunnetuksi
on tullut mm. Misere, Super flumina Babylonis -niminen kuoroteos,
joka on saavuttanut jopa kansainvälistä mainetta. Tunnettu on myös
motetti Himmel och jord skola fögås. Eero Sipilän merkittävin teos
lienee kuitenkin sooloille, kuorolle
ja sinfoniaorkesterille 1969 sävelletty Te Deum Laudamus, joka
esitettiin vuonna 1972, hieman
ennen Sipilän kuolemaa. Kajaanilaiskuorot ovat vaalineet kuitenkin
hänen musiikillista perintöään
esittämällä eri yhteyksissä hänen
sävelteoksiaan.
Reijo Heikkinen
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Vexi Salmi – Risto Vähäsarja

ÄÄRETÖN

- Tietokoneiden sekä oheislaitteiden myynti,
korjaukset ja asennukset
- Puhelimien sekä tablettien näyttölasien
vaihdot ja muut huollot.
- Kaisa Laajakaista -liittymien myynti
ILMAINEN KUSTANNUSARVIO

HILJAISUUS
CD – 20 euroa/kpl

Joulukantaatti ja
8 muuta Vähäsarjan joululaulua.
Nova Ensemble ja
Cantinovum –kuoro,
solisteina mm Esa Ruuttunen,
Jaakko Hietikko,
Annastiina Tahkola,
Juha Vähäsarja,
Martti Niskanen ja
Päivi Pentikäinen
MYYNTIPISTEET KAINUUSSA
Kajaani: Asu-Repo
Sotkamo: Sotkamon Keskusliike,
Kirjakauppa ja LC Sapsottaret
Kuhmo: Mainostoimisto Sivutar
Paltamo, Puolanka ja Suomussalmi:
Kirjakaupat KIPA

Kauppakatu 3, Kajaani
044 354 0760
www.atk-talkkari.fi
ma-pe 09.00 - 17.00

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

Menninkäisentie 1, 87700 Kajaani

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

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

Hill Steel Oy
• koneistukset
• suunnittelu
Laturintie 3
88200 OTANMÄKI
Puh. 0400 191 073

R A K E N N U S

M. KARJALAINEN

Kajaanin Mieslaulajat ja Kajaanin Puhallinorkesteri Ari Tammisen johtamana saivat esiintyä Katinkullassa valtakunnallisilla Lions-päivillä 12.6.2015.

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

Avoinna:
ma-pe 10-23.30
la-su 11-23.30

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

Keväisiä hankia ja auringon paistetta odotellessa.

Medifysi Oy
Keskuskatu 10, 88600 Sotkamo
Puh. 050 576 689

HAMMASLABORATORIO

KOSKIHAMMAS OY
Lönnrotinkatu 6, KAJAANI
Puh. 624 264

www.koskihammas.fi

WWW.LEENANPUHDISTUSPALVELU.FI

Antti Haataja

962 2057
| 040
info@vuokiito.fi

www.vuokiito.fi

Kiitos yhteisiﬆä vuosiﬆa
kaikki asiakkaani Kajaanissa.
Hyvää Joulua ja uskoa,
toivoa sekä rakkautta
tulevalle vuodelle 2016.

MALMISEPELI OY

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

www.malmisepeli.ﬁ
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Kajaanin Mieslaulajat.

Kuorot laulavat
arkihuolet unholaan
Kaukametsän Kamarikuoro ja
Kajaanin Mieslaulajat konsertoivat
yhdessä maanantaina 14.12. klo 18
Kaukametsän salissa.
Kuorot kutsuvat kainuulaisia
kuuntelemaan jouluista musiikkia teemalla ”Arkihuolesi kaikki
heitä”. Konsertissa kuorot vuorotellen johtavat kuulijat musiikilliselle matkalle, jonka aikana har-

Kaukametsän Kamarikuoro.

JUHA RIIHIJÄRVI

Prisma • Veturitie 1
87100 Kajaani
puh. (08) 6131 554 • 044 513 1554
juha.riihijarvi@kajaani.net

ras tunnelma vaihtuu riemuun ja
hauskanpitoon. Arkihuolet unohtuvat taatusti! Matkalla kuljetaan
jouluyössä Jeesuksen seimelle,
pysähdytään kuuntelemaan enkelten laulua, tehdään joulukirkkoon
rekiretki ja kilistellään tiukusiakin.
Päätteeksi pysähdytään juhlistamaan 150 vuotta sitten syntynyttä Sibeliusta, kun kuorot esittävät

yhdessä kaksi hänen säveltämäänsä
joululaulua, On Hanget korkeat
nietokset ja En etsi valtaa loistoa.
Kamarikuoroa johtaa Juha Mikkonen ja Mieslaulajia Ari Tamminen. Konserttiin myydään 10 euron hintaisia ohjelmia salin ovella.

Koulun laulukirja LAULAN JA SOITAN Sonninen-Räisänen-Naukkarinen v. 1968.
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Mona Gents parturi palvelee
myös ilman ajanvarausta.
Varastokatu 5
87100 KAJAANI

Tervetuloa!
Koulutettu SP-asiantuntijaliike
parturi

Luotettava Kauneus - Sertifioitu yritys
kampaamo

kauneushoitola

Prisma, Kajaani, puh. 08-639 922
ladies
ma-pe 9-18
la 9-16
(08) 639 922

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

Tervetuloa asioimaan, tutustu myös verkkoapteekkiimme!
Puh. 871 649
0500 742 318
fax 871 616

Avoinna Su 12–16
Kauppakatu
40
13.–27.12.2015

RAUTA KY

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

Valontie 2 • 88300 Paltamo

Lääketieteen tohtori
Naistent. ja synn. erikoislääkäri

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

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

TAHTI

taloushallintoon
www.datala.fi

Myös
suksihuollot!
Puh. 639 911, 050 5444 168

Kettukalliontie 15, 87100 KAJAANI

Hieroja/Lymfaterapeutti

Voice Massage
terapeutti

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

040 7005797
Lohenpyrstö 2, Kajaani

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.

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

Tilitoimisto Kärnä Oy

AULIS JURVANSUU OY
Kosteuskartoitukset ja asuntokaupan kuntotarkastukset
Puh. 0400-208831

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

Tilaukset
0400 386 227
Henkilöliikenne
M&R Korhonen Oy

Lehtokuja 36, 87250 Kajaani
www.tilataxi.fi

VARAOSAT JA
Lönnrotinkatu 10, Kajaani • puh. 0207 796 9760

Keisarin Kievari

• Automaatista 24 h

Otanmäki, puh. (08) 6886 046

•
• Edullinen tankkauspaikka

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

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

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

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

OTANMÄEN
APTEEKKI

Avoinna ma–pe 9–17
Puh. (08) 6886 160

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

LISÄVARUSTEET

Tilintarkastus
Tauno Kautto Oy

Vuolijoen
sivuapteekki
Avoinna ma–pe 9–16
Puh. (08) 6886 165
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Järkevä joululahja Hanakoilta!

UUTUUS!

Sanka Bric 3
SUIHKUKAAPPI

Vähemmän
öljyä
enemmän
lämpöä

Pyydä tarjous!

ECO 17 LUX
ÖLJYKATTILA

Huipputyylikäs
ja älykäs

Oras
Optima 2727F
KEITTIÖHANA

t 508

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

485,-

u.

IDO Seven D

Mitsubishi
Electric Inverter
ILMALÄMPÖPUMPUT

KYYNÄRTUET

325,-

WC-ISTUIN
39212-01
korkea malli

Tuottaa lämpöä ja
viileyttä vedottomasti.
UUTUUS–
MALLI

429,-

PAKETTIHINTAAN

750,-

arvioitu autovero 5.298,93 €,
kulut xxx €. Vapaa autoetu alk. 570 €/kk.

ulutus 4,4–7,3 l/100 km.
000 km.

Tauno
Hälisen
oma
elämäkerta
URAPUTKESSA

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER-ILMALÄMPÖPUMPUT

PYYDÄ TARJOUS ASENNETTUNA!

KOTIMAISET ÖLJY- JA
BIOÖLJYPOLTTIMET

Luotettava,
Suomen
suosituin
omakotitalon
poltin.

MSZ-FH MALLISARJA ENTISTÄKIN TEHOKKAAMPI
MARKKINOIDEN HILJAISIN!

ERINOMAINEN LÄMMITYSTEHO

TULE TUTUSTUMAAN JA KUULEMAAN LISÄÄ!

w w w.p e u g e o t .f i

x ja sunnuntaina klo xx.

VÄRISISUSTAJAT OY
NYT O N HU OL L ON AI KA!
Juhani Seppänen
Ismo Posio
Ari Holappa

p. 020 762 4286
p. 020 762 4287
p. 020 762 4285

Kasarminkatu 12, KAJAANI
puh. (08) 6141 595, fax (08) 6141 240
Avoinna: ma-pe 7.00-18.00, la 9.00-13.00
www.varisisustajat.com

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

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

Instagram

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

www.porho.fi

lisää
Katso taoy.fi
k
.
www

HHHHH

KAJAANIN TILA-AUTOT OY
DRÄGER 3000 ALKOTESTERI
viranomaismalli,
myyntipäivänä kalibroituna

JOULUKAMPANJA

345 e

SUOMEN
EDULLISIN?

P. 044- 7373 622/ Joonas I Ma-pe 7.00-15.30 I Syväojankatu 9 Kajaani

Elementtitie 1, 87500 Kajaani
Puh. 0500-687 145
telekopio 08-613 4230
040 7758 835
LATTIAN PINNOITUKSET
- HIERTOMASSAT
- ITSESILIÄVÄT MASSAT
- OHUTPINNOITTEET
HUOPAKATOT
- SANEERAUKSET
- UUDISKATOT
- KORJAUKSET
- VEDENERISTYSTYÖT

Aukioloajat

Lounas

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

Keitto ja salaatti
lounas klo 11-13.30

www.facebook.com/teehuonetsaikka

Laadukasta irtoteetä haudutettuna ja
mukaan • Jäätee • Kahvi • Smoothie
Paikallista jäätelöä • Keitto- ja salaattilounas

Osoite

Kauppakatu 3
(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani

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

