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Suomen sävel
Abraham Ojanperän muistolle omistettu
Päivän pojat, laulun lapset,
heimo henkien ijäisten,
tuskin muisti muinaistansa.
Kansa kantelon pyhäisten
ihaili, ihmettelihe
rikkahien rihkamia
kauppasaksojen saloja
jumalia Juutinrauman.
Kuitenkin joka sydämen
kautta kulki tieto tumma,
soi sävel alinomainen:
”Emme liene eilisiä,
liemme suurtakin sukua
kansoa valon väkevän,
tuutimata vuostuhanten;
oli meillä onni kerran,
aika auringon sävelten,
sukukilpi kirkkahampi,
sukukannel kaikuvampi.”

Astuivat alas urohot,
nuo suuret Kalevan sulhot,
neuvotonta neuvomahan,
orpoa opettamahan.
Ja se nousi Suomenpäivä,
nousi kultaisna keränä,
ja se kaikui Väinön kannel
kuin koski keväisnä yönä,
keväthonkien humina,
ja se huomas heimo Suomen,
muisti itsensä iäisen,
entisen elonsa tiedon
armahan ja aurinkoisen:
Lujin on lempi luottehista,
laulu lahjoista elämän,
elo luojan antimista.
Kirkastui jo Suomen kilpi.
Eino Leino

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

Tilintarkastus
Tauno Kautto Oy

Asu-Repo
45 v.
Naisille ja miehille
perinteinen
pehmeä paketti!
TERVETULOA
PALVELUKAUPPAAN!

Kauppakatu 9, Kajaani, p. 622 124
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Kuoronjohtajalta

Puheenjohtajalta

Mieskuoron
erilainen vuosi

Musiikki
merkityksenä

T

ervehdys, kaikki Nuottipukin lukijat! Musiikki, jos mikä, on
täynnä erilaisia merkkejä ja
merkityksiä. On selvästi näkyviä, kuten nuotit ja sanat ja
niitä, joita emme näe fyysisesti
vaan esimerkiksi kuulemme tai
jopa fyysisesti tunnemme. Eli
musiikissa on myös merkityksiä, joka on tavalliselle ihmiselle
usein huomaamaton. Mutta sen
puuttumisen huomaa. Olen tätä
sivunnut joskus kuoron harjoituksissakin. Näitä erilaisia musiikin merkityksiä on tutkittu ja
tulkittu tuhansia vuosia. Tällaisesta tutkimuksesta käytetään
esimerkiksi termiä semiotiikka,
merkkioppi, joka jakautuu moniin eri filosofisen tieteenalan
lokeroihin.
Musiikkia on kaikkialla kulttuureista riippumatta. Kun
kuulemme tai kuuntelemme
musiikkia, yleensä tunnemme
jotain. Teoksen nimi tai tyyli saattaa viitata johonkin ja
tuo näin helposti merkityksen
itse musiikin sisällölle. Mutta
löydämme myös musiikista itsestään (siis soivista säveleistä)
erilaisia asioita, jotka viittaavat
vaikkapa musiikin ulkopuolelle. Kun tähän lisätään sanat,
merkitykset saattavat täydentyä
esimerkiksi säveltäjän haluamaan suuntaan. Tulkitsemme
siis erilaisia tietoisia ja tiedostamattomia merkkejä. Miten me
niitä tulkitsemme, on yleensä
sidoksissa kulttuuriseen ja sosiaaliseen taustaamme.

Mutta musiikissa on yleismaailmallisia elementtejä ja merkityksiä.
Niitä ovat mm. rytmi ja tietynlaiset
sävelkulut ja rytmit, jotka luovat
merkityksiä. On mielenkiintoista,
kun länsimaista taidemusiikkia on
esitetty alkuperäiskansoille, joilla
ei ole mitään tietoa länsimaisesta
taidemusiikista tai länsimaisesta
musiikista yleensäkään, sieltä nousee esille tiettyjä merkityksiä, kuten suru, ilo, rytmi, yhteisöllisyys.
Musiikissa on jotain myyttistä
kulttuurista riippumatta.
Tuo musiikin merkitys, myyttisyys
ja yhteisöllisyys on tullut korostuneesti esiin kuluvana vuonna.
Meistä riippumattomista syistä
ihmisiä on erotettu yhteisöistään.
Meidän tapauksessamme musiikillisesta yhteisöstä, eli kuorosta.
Mutta toisaalta se on tuonut esille
uudenlaista yhteisöllisyyttä ja halua
oppia uutta. Myös musiikki itsessään on saanut erilaisia, ehkä uusia
merkityksiä niin sävelenä, tunteena
kuin sosiaalisena elementtinä.
Kuorona olemme kokoontuneet
etäyhteyksillä kevään aikana. Ja
nyt taas uuden ajan koittaessa.
On ollut ilo huomata, kuinka
rohkeasti moni varttuneempikin
kuorolainen on opetellut uuden
tavan kommunikoida musiikillisen yhteisönsä ja musiikin kanssa.
Kaikkia emme valitettavasti ole tavoittaneet, mutta alkusyksyn ”lupa
kokoontua”-ohje on korjannut tämän.
Uskoisin, että musiikki itsessään
on tuonut kuorolaisille uusia, erilaisia merkityksiä kuluvan vuoden
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aikana. Ehkä jopa syvempi taso,
eli esitettävän musiikin merkitykset kullekin, koska jokainen
on joutunut oppimaan eri tavalla kuin aiemmin. Kuorossa laulaminen on siis todella yhteisöllinen tapahtuma. Sen merkitys
on huomattava ihmisten hyvinvoinnille ja kehitykselle. Tästä
kertoo lukuisat tutkimukset,
joihin olen aiemmin viitannut
ja tutkimuksia tulee jatkuvasti
lisää.
Olen usein sanonut, että musiikki ja kuorolaulu (kuten myös
orkesterissa soitto) on siinä mielessä reilu laji, että siellä ei ole
vaihtopenkkiä, kuten esimerkiksi monissa urheilun joukkuelajeissa. Vain ja ainoastaan
aktiivisia toimijoita. Jokainen
on tärkeä koko ajan! Se antaa
varmasti enemmän merkitystä
itse tapahtumalle ja musiikille.
Se tuo musiikista jokaiselle esille sellaisia merkityksiä, joita ei
yksin tai vaihtopenkillä istuessa
ei huomasi.
Tapani mukaan, kutsun kaikki tekemään yhdessä asioita. Ja
yksi niistä voi olla, vaikka kuorolaulu (ja musiikki).
Toivotankin kaikille lukijoille
oikein hyvää joulua, loppuvuotta ja tulevaa vuotta.

Ari Tamminen

rvoisat Nuottipukin
lukijat ja kuorolaulun
ystävät. Takanamme on
erilainen toimintavuosi. Toimintavuotemme 2019-2020
alkoi heinäkuun alusta 2019
normaalisti ja harjoitukset ja
myös esiintymiset sujuivat hyvin. Ensimmäisiä viestejä uudesta tilanteesta eli korona viruksen
leviämisestä alkoi tulla tammikuussa 2020. Kukaan ei tiennyt
mihin tilanne voi johtaa. Kaikki
esiintymiset ja myös kuoron harjoitukset loppuivat maaliskuun
aikana.
Suomessa siirryttiin poikkeusoloihin.
Kuoro siirtyi digiaikaan maaliskuun 2020 aikana. Aloimme
kehittelemään kokoontumisia
verkon välityksellä. Siinä onnituttiinkin kohtuullisen hyvin.
Laulaminen onnistuu jollakin
tavalla myös verkon välityksellä.
Huomasimme, että on mahdollista pitää yhteyksiä ja kokoontua
aivan uudella tavalla.
Myös musiikin opiskelu on mahdollista verkon välityksellä. Kun
on pakko tehdä asioita toisin,
opitaan myös aivan uusia asioita. Uudenlainen tapa toimia on
aina myös mahdollisuus, niin
tässäkin.
Esiintymisiä kuorolla on ollut
vuoden 2020 aikana vain 4 kappaletta. Myös pienempimuotoiset esiintymiset jäävät muutamaan kertaan.
Vuosi alkoi lupaavasti uuden sairaalan avajaisten esiintymisellä.
Saatoimme todeta upeat, hienot
uudet tilat ja kuulimme Kassu
Halosen sinfonisen taideteoksen.
Kevään kohokohta oli Kaukametsän salissa On Hetki konsertti maaliskuun 1. päivänä.
Esiintymiset Kainuun Prikaatin
tilaisuuksissa jäivät yhteen kertaan valatilaissudessa 8. helmikuuta.
Kesää kohden koronan vaikutus
pieneni ja saatoimme kokoontua
samaan paikkaan.
Kuoron varsinainen kevätkokous
pidettiin 1.6 Kaukametsän amfiteatterin avonaisessa tilassa.
Tuli taas kerran todettua, että
yhdessä laulamista ei voi korvata
millään muulla tavalla.
Menneen syksyn aikana esiintymiset koko kuoron voimin jäivät yhteen kertaan. Harjoitukset ovat sujuneet tähän saakka
normaalisti. Ennätimme saada

valmiiksi joululaulukonsertin
ohjelmiston. Tarkoituksemme
oli esiintyä Paltamon kirkossa
29.11. ja Linnantauksen kirkossa 13.12. Tilaus oli myös perinteisiin joulunaaton tilaisuuksiin.
Jouduimme kuitenkin perumaan
kaikki esiintymiset loppuvuodelle. Myös harjoitukset on peruttu
toistaiseksi. Joudumme perumaan myös perinteisen jouluaaton kierroksen sairaalassa ja hoitokodeissa. Pitkä perinne, jossa
olemme voineet paikan päällä
ilahduttaa hoitokotien asukkaita,
katkeaa tänä jouluna.
Suunnitelmissa on tehdä joululaulu aiheinen video, jos tilanne
sen sallii. Voisimme jakaa sen eri
toimijoille joulun iloksi
Huoli kuoron keski-iästä on
edelleen aiheellinen. Tarvitsemme uutta voimaa riveihimme.
Näyttöä on myös siitä, että nuoremmatkin laulajat viihtyvät seurassamme. Yhdessä laulaminen ei
ole ikäkysymys. Vetoankin näin
kaikkiin niihin nuorempiin ja
kaiken ikäisiin miehiin, jotka
tuntevat kuorolaulun omakseen,
olelette tervetulleita katsastamaan toimintaamme. Kannattaa tulla kokemaan yhteislaulun
voimaa.
Näin vuoden lopussa kiitän kaikkia kuorolaisia ja kuoron johtajaa Ari Tammista vuoden ahertamisesta ja erityisesti jaksamisesta näin erityisessä tilanteessa.
Kuulijoitamme, tukijoitamme ja
Nuottipukin lukijoita kiitämme
saamastamme tuesta ja innostavasta palautteesta ja samalla
toivotan kaikille antoisaa ja rauhallista joulunaikaa ja parempaa
uuttaa vuotta 2021.
Pysytään terveenä ja jaksetaan
ensi vuoteen. Kyllä tämä tilanne tästä palautuu normaaliksi ja
pääsemme taas laulamaan yhdessä, siihen uskon.
Pentti Haataja
Puheenjohtaja
Kajaanin Mieslaulajat ry
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Kajaanin Mieslaulajat ry

Hallitus ja toimihenkilöt
toimintakautena 2020-2021
Puheenjohtaja: Pentti Haataja
Varapuheenjohtaja: Kalle Jäntti
Sihteeri: Aarno Tenhunen
Taloudenhoitaja: Jouko Haataja
Isäntä: Seppo Tuhkanen
Jäsen II tenori: Seppo Moilanen
Musiikkilautakunta:
Laulunjohtaja: Ari Tamminen
II laulunjohtaja: Mikko Vasala
III laulunjohtaja: Tapani Hyvönen
Jäsen I Tenori: Harri Komulainen /
Rauno Ketomäki
Jäsen II Tenori: Vesa Valtanen / Seppo Moilanen
Jäsen I Basso: Pekka Lanamäki / Juho Kinnunen
Jäsen II Basso: Esa Anttonen / Kari Häyhä
Muut toimihenkilöt:
Historioitsija Pekka Lanamäki

Nuotistonhoitaja Martti Liimatta /
Björn Sandelin
Apuisäntä Taisto Romppanen
Kotisivuvastaava Kari Häyhä
Julkisivuvastaava Pekka Lanamäki
Ääntenvalvojat:
I Tenori Rauno Ketomäki
II Tenori Björn Sandelin
I Basso Aimo Syrjälä
II Basso Esa Anttonen

Laulaja

I TENORI
Ketomäki Rauno
Komulainen Harri
Romppainen Taisto
Sainio Sami
Salmi Ilmari
Seppänen Toivo

I BASSO
Einiö Taisto
Haataja Jouko
Hyvönen Tapani
Kinnunen Juho
Lanamäki Pekka
Määttä Tuomo
Repo Antti
Seppälä Seppo
Syrjälä Aimo

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

2017
1968
2011
1982
1986
1991
2015
1991
2012
2003

Perusmerkki

Perusmerkki
Perusmerkki
Perusmerkki
Mestarimerkki
Taitomerkki
Perusmerkki

II BASSO
Anttonen Esa
Haataja Pentti
Hälinen Tauno
Häyhä Kari
Latvakangas Osmo
Tenhunen Aarno
Tuhkanen Seppo
Vasala Mikko

Perusmerkki

Taitomerkki
Perusmerkki
Perusmerkki

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

www.
kajaaninmieslaulajat.
kajaani.net

MALMISEPELI OY

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

www.malmisepeli.fi

8–19
9–16
12–15

KAINUUN OPISTO
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KUOROKURSSIEN PITOPAIKKA
Opistollamme on iso juhlasali yhteisharjoituksia varten,mutta
myös pienempiä lauluharjoitustiloja pienryhmille.Juhlasalissa on
flyygeli ja pienempiin tiloihin voimme siirtää pianon.
"Olen ollut kuoroleirillä Kainuun Opistolla useamman kerran kahden vuoden
aikana,enkä voi kuin kehua Opistoa leirien järjestämisestä.Me olemme saaneet
keskittyä laulamiseen sillä välin,kun Opiston henkilökunta huolehtii leirin
pyörittämisestä.Ihana Kainuulainen ystävällisyys ja välittömyys on heti saapuessa
vastassa.Majoitus on viihtyisissä huoneissa. Ruoka on huippuhyvää,eikä varmasti
lopu kesken-siitäkin,kun on kokemuksia.Henkilökunta on ystävällistä eikä
murjota.Eipä voi olla mainitsematta ihanaa rantasaunaa Oulujärven rannalla.
Sinne saatiin hurauttaa opiston autolla.
Kaiken kaikkiaan paras leiripaikka jota voin lämpimästi suositella!"
L ea Peltola Ultima Thule

n
Autolasie

ykkönen

sin
Yli 40 vuotta tuulilasia.
vaihtoja ja korjauk

Varaukset ja tiedustelut
Kainuun Opisto
Lasiliike Atjonen
Tahvintie 4 88380 Mieslahti
Sepänkatu
5, Kajaani
Sinikka
Korhonen P.044-2990 826
Puh. 08-622
225
sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

www.lasiatjonen.fi
Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

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

Anne ja Nina

ma–pe
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Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritus		
merkit
1975
2015
2018
2019
1971
2019
1980
2005
1976

Hiusmesta

KAJAANI
Prisma
p. (08) 612 1390

Toimikunnat:
Nuottipukin toimittajat
Kalle Jäntti ja Vesa Valtanen

Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritus		
merkit

Taitomerkki		

Satu

Toiminnantarkastaja ja varamies
Toivo Seppänen / Antti Repo

Laulunjohtaja: Ari Tamminen
2014, Perusmerkki

2009
1994
2017
2019
2015
2007

Beauty Studio Satu Tolonen

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

Aktiivijäsenet laulukautena 2019-2020
Laulaja

Hyvää Joulua ja
Kaunista Uutta Vuotta 2021
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Eino Leino laulaja Abraham
Ojanperän päivällisvieraana
Abraham Ojanperä (1856–1916)
oli Limingassa syntynyt suomalaisen taidelaulun uranuurtaja. Hän
oli myös musiikkipedagogi, joka
kasvatti ensimmäisen suomalaisen
laulajasukupolven. Taustaltaan hän
oli Jyväskylän seminaarin opettajakasvatti, joka opiskeli Dresdenin
konservatoriossa 1882-85. Lisäksi
hän opiskeli Pariisissa, Roomassa,
Lontoossa, Berliinissä, Kölnissä,
Milanossa, Bolognassa ja Firenzessä. Hän opetti soololaulua Helsingin musiikkiopistossa. Osallistui
lukuisiin oopperoihin. Päivätyönsä hän teki Vanhan kirkon kanttorina Merikannon ollessa suntiona.
Konserttikiertueita Ojanperä ja
Merikanto järjestivät yhdessä. Runoilija Eino Leino oli laulaja Abraham Ojanperän hyvä ystävä. Leino
ja Ojanperä tutustuivat toisiinsa
vuoden 1896 tietämillä.
Kun venäläistämiskausi Suomessa alkoi 1800 -luvun lopussa, olivat
kirkkokonsertit miltei ainoat merkittävät kulttuuritapahtumat, jotka häiritsemättä sallittiin. Oskar
Merikanto ja Abraham Ojanperä
aloittivat vuonna 1898 yhteiset
Vanhan kirkon pääsiäiskonsertit.
Konsertissa esitettiin tunnettujen
säveltäjien teoksia, mutta myös
uusia suomalaisia sävellyksiä. Seuraavana vuonna pari kuukautta
helmikuun manifestin julkaisemisen jälkeen Oskar Merikanto toi
konserttiin kantaesityksenä Kun
saapuu Herra Zepaoth –laulun (Oi
Herra siunaa Suomen kansaa) Eino
Leinon suomenkielisenä sanoituksena. Laulu herätti yleisössä voimakkaan poliittisen tunnelatauksen ja jokainen nousi kirkossa vaistomaisesti seisomaan. Konsertista
huomattiin, miten voimakas isänmaallisuuden nostattaja sävelletty
suomen kieli oli. Eino Leino lähti
muusikkojen kanssa yhteistyöhön
luodakseen suomenkielisiä sanoituksia esitettäville lauluille. Tämä
merkitsi myös sitä, että Abraham

Ojanperän maine suomenkielisenä
kirkkolaulujen tulkitsijana alkoi
nousta kukoistukseen.
Abraham Ojanperällä oli viihtyisä vanhanpojan koti, kolme
huonetta ja keittiö, lähellä musiikkiopistoa Unioninkadulla (14)
Helsingissä. Huoneiden lattioilla
oli aidot persialaismatot, kalusto
oli arvokasta ja erityisen arvokas
oli flyygeli. Tähän huoneistoonsa Ojanperällä oli tapana kutsua
parhaita ystäviään päivälliselle.
Sunnuntaisin päivällisille tuli runoilija Eino Leino, usein ystävänsä, musiikkiarvostelija Evert Katilan kanssa. Ojanperän päivällisiin
kuului aina ruokaryyppynä Savon
viinaa. Ruuan kanssa otettiin olutta tai Chianti-viiniä, jota erilaisina
lajeina tiedettiin olevan Ojanperän viinikellarissa runsaasti. Leino
luonnehti Ojanperän muistokirjoituksessa (Sunnuntai 12.3.1916)
noita päivällisiä: ”Jalo vainaja ei,
kuten tunnettu, ollut mikään askeetti, ei pöydän eikä viinan ilojen, yhtä vähän kuin minkään
aistillisen tai henkisen nautinnon
halveksija. Vanhana, hyvinvoivana
poikamiehenä hän oli saanutkin
oman elämänsä varsin mukavasti
järjestetyksi, näki mielellään vieraita luonaan ja esiintyi itse silloin
mitä hilpeimpänä, sukkeluutta,
elämänkokemusta ja terävää havaintokykyä säkenöivänä isäntänä.
Keskustelu kosketteli aina mitä
erikoisempia elämänaloja, milloin
naisasiaa, milloin juutalaiskysymystä, milloin päivän valtiollisia ja
kirjallistaiteellisia tapahtumia, milloin vain henkilökohtaisia muistoja
ja toivomuksia, kiertäen aina jotakin tietä kuitenkin siihen samaan,
siihen ainoaan, joka oli lähinnä
hänen sydäntään: kansallisuuskysymykseen.”
Ojanperä oli hyvin kansainvälinen. laajasti matkustellut henkilö.
Leino muisteli: ”Ei ollut sitä Euroopan maata, jota hän ei ollut

kiertänyt, sitä Euroopan oopperaa,
konservatoriota tai teatteria, jossa
hän ei olisi käynyt ja josta hän ei
tuonut mukanaan kokonaista lipasta henkilökohtaisia vaikutuksia.
Myöskin Palestiinassa ja Egyptissä
hän oli käynyt, eikä hän koskaan
väsynyt niistä kertoilemasta. Italia
oli hänen mielimaitaan, samoin
Ranska. ”Ah, Välimeren ilma!
huudahti hän silloin usein. Kuinka
se ruokkii, kuinka se ravitsee!”
Keväällä 1906, kun Freya ja Eino
Leino kävivät Pariisissa, he tapasivat siellä myös Abraham Ojanperän ja laittoivat yhteisen postikortin Kasimir Leinolle.
Muistinvaraisesti arvioitiin, että
Abraham Ojanperä oli aloittanut laulajan konserttitoimintansa
1882 ja laulajauran kunniaksi päätettiin pitää 25.9.1902 Ojanperän
20–vuotistaiteilijajuhlat Helsingin
yliopiston juhlasalissa. Konsertin
ja lukuisten onnittelujen lisäksi
Eino Leino taiteili ystävien seppeleen myötä Taiteilijalle juhlarunon,
johon Otto Kotilainen teki myöhemmin sävellyksen. Sitä lähtien
laulu kuului Ojanperän vakio-ohjelmistoon eri puolella Suomea.
Abraham Ojanperä ja Eino Leino olivat elintavoiltaan ja ulkoiselta olemukseltaan täysin toisistaan
poikkeavia ihmisiä. Siinä missä
Ojanperä oli hienon säntillisesti,
jopa keikarimaisesti pukeutunut,
Leino ei välittänyt ulkoisesta olemuksestaan tippaakaan. Erilaisuus
ei kuitenkaan haitannut näiden
kahden ystävyyttä. Leinon arvioinnissa Ojanperä oli monia aikalaisiaan edellä. Monet Leinon
aikalaiset kiistelivät Leinon mestaruudesta, mutta Ojanperä tunnusti Leinon suureksi suomalaiseksi
runoilijaksi ja neroksi. Lämmin
ja uskollinen ystävyys kesti aina
Abraham Ojanperän kuolemaan
saakka.
Kun Helsingin musiikkiopistolta evättiin 1912 valtionapu, opet-

tajat joutuivat palkanalennuksiin.
Ojanperän tulot puolittuivat. Katsottiin, että iäkkäimmät opettajat
voisivat hakeutua eläkkeelle, Ojanperä oli siihen valmis. Koska häntä
vaivasi sokeritauti ja munuaissairaus, töiden vähentäminen olikin
välttämätöntä. Eino Leino auttoi
varatuomari Artur Granrothin
kanssa eläkehakupapereiden ansioluettelon laatimisessa. Suomen
senaatti suhtautui myönteisesti
hakemukseen, ja keisari vahvisti
senaatin päätöksen kesäkuun 1913
lopussa. 3000 markan vuotuinen
eläke auttoi Ojanperää vähentämään pakollisia töitä. Hänelle jäi
enemmän oleskeluun Limingassa,
kotiseudullaan.
Abraham Ojanperä kuoli Limin-

gan lakeuksilla Aappolan kodissaan
helmikuun 26. päivänä 1916. Aappola on nykyisinkin kotimuseona.
Eino Leino kunnioitti Ojanperän muistoa pari viikkoa myöhemmin Sunnuntai -lehdessään
(12.3.1916). Tässä kirjoituksessa
Leino luonnehtii Ojanperää omaperäiseksi, elämänriemua säteileväksi, värikkääksi persoonallisuudeksi, jossa asui hämmästyttävä
elämänvirkeys ja -vitaliteetti, ja
jonka persoonallisuutta hallitsi
harvinaisen monipuolinen ja itsenäisesti kehittynyt yksilöllisyys.
Eino Leino tunnusti, että Ojanperän omaperäinen, elämänriemua
säteilevä ja värikäs persoonallisuus
miellytti häntä suuresti.”Ymmärsin oitis, ettei koko Helsingissä, ei
koko maassa eikä koko maailmassa
ollut ketään hänen kaltaistaan.”
Esko Piippo

HAMMASLABORATORIO
KOSKIHAMMAS OY

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

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

Lönnrotinkatu 6, KAJAANI
Puh. 624 264
www.koskihammas.fi

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

P. 040 720 8836
www.mlr.fi
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Parhaat joululahjat
teen ystäville
löydät meiltä

Kajaanin mieslaulajien
laulukausi sisälsi
seuraavat esiintymiset:

OSOITE
Kauppakatu 3
(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani
040 7758 835
AUKIOLOAJAT
Ma-Pe 11:00 - 17:00
La
11:00 - 16:00

OSOITE
Kauppakatu 3
(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani
040 7758 835

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

OSOITE
Kauppakatu 3

(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani
040 7758 835
AUKIOLOAJAT

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

Palvelemme keskustassa vuoden jokaisena päivänä

KAJAANIN YKKÖSAPTEEKKI

LOHTAJAN APTEEKKI

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

MA-PE 9-17

KAUPPAKATU 18

TAIKATIE 4 (ABC)

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

Hyvä valikoima ● Nykyaikaiset tilat ● Helppo liikkua

Poikkeuksellinen vuosi toi
poikkeuksellisen vähän
esiintymisiä Kajaanin
Mieslaulajille
Kajaanin Mieslaulajien mennyt
toimikausi 2019-2020 oli poikkeuksellinen. Kuoron kokoontumisten keskeytyessä keväällä siirryttiin harjoittelemaan ensimäistä
kertaa kuoron historiassa etäyhteyksin Skypen välityksellä. Kuoro

julkaisi etäkuorona myös kappaleet Finlandia ja Nälkämaan laulu.
Nämä tuotokset löytyvät Kajaanin
Mieslaulajien Youtube kanavalta.
Kuorolla on ollut laulukaudella
2019–2020 yhteensä 35 harjoitusta, esiintymistä tai konserttia.

n 19.12.2019
Upseerikokelaiden
ylentäminen KaiPr
n 24.12.2019
Jouluaaton kierros
ja Joulurauhan julistus
n 31.12.2019
Uuden vuoden
vastaanotto, kauppatori
n 05.01.2020
Vuosijuhla,
ravintola Wanha Kerho
n 17.01.2020
Uuden sairaalan avajaiset
n 08.02.2020
Sotilasvala,
Ortodoksinen kirkko
n 01.03.2020
Konsertti, On hetki,
Kaukametsä
n 19.09.2020
Esiintyminen 80-v. juhlassa,
Melalahti, Paltamo
n 26.09.2020
Siunaustilaisuus, Sukeva

HYVÄÄ JOULUA

Kajaanin Laatuperuna Oy
Mehiläinen Kajaani toivottaa asiakkailleen ja
yhteistyökumppaneilleen
Rauhallista JouJoulua
lua ja onja
nelonnellista
lista vuotta 20
19
Rauhallista
vuotta
2021

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

O
lemme ssuljettuina
uljettuina 224.-27.12.2020
4.-26.12.2018 sekja
ä 16.1.2021,
.1.2019, muutoin
Olemme
amuutoin
ukioloaikaukioloaikamme
amme ovat normovat
aalit. normaalit.

Kajaani
Rajakatu 3
mehilainen.ﬁ

Kauppakatu 40
87100 KAJAANI
Puh. 050 366 8511
Juhlapalvelut • Lounas • Leipomo • A-oikeudet ark. 10-15 • la 11-15
www.ravintolawanhakerho.fi

TAHTI

taloushallintoon
WWW.DATALA.FI

Puoli vuosisataa kuorossa Kajaanissa
Muutin perheineni viuonna
1956 asumaan Kajaaniin. Sitä
ennen olin laulanut lyseon teinikunnan kuorossa Lappeenrannassa ja sitten varusmiespalveluksessa ollessani aliupseerikoulun kuorossa Korialla ja upseerikoulun kuorossa Haminassa.
1960-luvun alkupuolellla
muutimme asumaan Kajaanin
Pappilaan. Silloin samassa talossa asunut kanttori Erkki Tuomi
pyysi minua laulamaan hänen
johtamaansa Kajaanin Kirkkokuoroon. Liityin kuoroon ja
siitä alkoi minun kuorolauluni
Kajaanissa. Kuoron harjoittelupaikkana oli silloinen Pappilan
piharakennus. Kuoron harjoitukset ja esiintymiset tapahtuivat
useimmiten viikonvaihteessa.
Jouduin silloin työni vuoksi
kiertämään paljon Kainuuta ja
olemaan paljon poissa kotoa.
Perheeni ei oikei pitänyt siitä,että minä sitten sunnuntaisinkin
vielä olin poissa kotoa kirkkokuorossa.
Työmatkoilla usein kanssani olleet Torsten Blumenthal

ja Vilho Mytty lauloivat kumpikin Kajaanin Mies-Laulajissa.
He pyysivät minuakin siirtymään
kuoroonsa. Niinpä sitten kerran
vuonna 1965 menin Mies-Laulajien harjoituksiin Lyseolle. Kuorolla
oli juuri silloin harjoitustauko ja
sinne tultuani Torsten talutti minut kädestä pitäen laulunjohtaja
Ilmo Haarion luokse. Haario laulatti minullla koelaulut ja hyväksyi
sitten kuoroon laulamaan. Äänialakseni tuli minulle hyvin sopiva
kakkosbasso. Kuoro harjoitteli aina
maanantaisin, mikä työni vuoksi
sopi minulle erittäin hyvin.
Jäin mukaan harjoituksiin ja
sain nuotteja, joita kuoro silloin
harjoitteli. Tästä alkoi minun
pitkäaikainen lauluharrastukseni
mieskuorossa.
Olin vähän aikaisemmin hankkinut pianon, minkä avulla pystyin
kotona harjoittelemaan kulloinkin
laulettavia laiuluja. Oli totuttava
siihen, että pysyi omassa kakkosbasson stemmassaan, kun muut
stemmat muodostivat riita- ja
muita sointuja. Kun tähän tottui,
niin kuorolaulu alkoi tuntua oikein

mukavalta harrastukselta.
Kuorolla oli vuosittaun pidettävien konserttien lisäksi varsin usein
esiintymisiä muiden järjestmissä tilaisuuksissa. Ohjemaan kuuluivat
edelleen perinteinen jouluaaton
laulukierros eri hoitolaitatoksissa
sekä joululaulut Vanhalla Torilla.
Hyvää vaihtelua kuorotoimintaan toivat ulkomaille suunnatut
konserttimatkat. Ensimmäinen
konserttimatka tehtiin vuonna
1978 Kajaanin ystävyysalueelle
Länsi-Saksan Schwalm-Ederin piiriin ja sittemmin vuosina 1980 ja
2006 samalle alueelle tehdyt matkat.Myöhemmin käytiin Euroopassa konserttimatkoilla muun muassa
Unkarissa, Hollannissa ja Belgiassa.
Vuonna 1989 kuoro suuntasi
katseensa kaukaiseen Länteen ja
kävi konsertoimassa USA:n Floridan alueella asuville suomalaisille
ja heidän ystävilleen. Sitten pari
vuotta myöhemmin kuoro teki
vastaavan konsertttimatkan Kanadan Toronroon ja sen lähialueen
kaupunkeihin Sudbyru, Sault Ste
Marie ja Thunder Bay, missä asui
lukuisia Kanadan suomalaisia..

Kun lännessä oli käyty, niin
päätettiin pistäytyä myös idässä.
Syksyllä 1996 kuoro teki konserttimatkan Australiaan siellä asuvien
suomalaisten luokse. Vähän yli 20
tunnin lentomatkan jälkeen kuoro
oli Australian eteläkärjessä sijaitsevassa Melbournessa. Konserttipaikkakunnant olivat Melbourne,
Canberra, Sydney ja Brisbane ja
konsertteja oli yhteensä yhdeksän.
Näissä konserteissa oli yleisönä
kohtalaisen runsaasti suomalaisia siirtolaisia ja heidän ystäviään.
Australiassa loikkivat kengurut
kiinnostivat kuorolaisa niin paljon, että eräs laulaja sukunoimensä
eteen Kenguru-liitteen.
Vuosien mittaan on tullut laulettua lukuisa määrä lauluja. Niistä
ehkä mieleen painuvin on ollut
Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon
mieslaulajien sekä Kajaanin Kamariorkesterin ja Sinfoniette Lentuan
yhteisesti esittämä Kullervo-sinfonia. Sen esityksissä Kuhmo-talo ja
Kaukametsän sali olivat viimeistä
paikkaa myöten täynnä.
Minun lauluaikanani kuorollamme on ollut yhteensä yksitoista

laulunjohtajaa. Kaikkien heidön
johdolllaan on ollut hyvä laulaa.
Kun täytin viime kesänä 93
vuotta, niin haikeutta tuntien
päätin, että jään tulevana syksynä pois kuorosta. Lähtöäni
siivitti myös Kainuuseen levinnyt korona-virus, mikä suuresti
vaikeutti ja edelleen vaikeuttaa
kuoron toimintaa. Muistin jonlun kuorostaan eronneen laulajan aikanaan todenneen: ”Kun
minä erosin kuorosta, niin taso
nousi estradin kummallakin
puolella.” Uskonpa näin tapahtuneen minunkin tapauksessani.
Hyvää lauluintoa ja pitkää
ikää kuorolle toivottaen
entinen kakkosbasso
Alpo Laari
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Ikirouta – iskelmämetallia
Kainuun korvesta
Ikirouta on Kajaanissa alkuvuonna 2020 perustettu yhtye.
Syntysanat lausuttiin, kun Teemu
Kuosmanen ja Jori Kärki päättivät
toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa
tehdä raskasta ja melodista musiikkia kotikielellä. Korona sotki miesten pitkäaikaisen bändin
SoulHealerin suunnitelmat ja nyt
oli oikea hetki kokeilla suomenkielistä musiikkia. Teemulla oli tietokoneensa muistissa tallennettuna
sopiva kappale, johon hän kirjoitti
sanat ja ehdotti Jorille, että tästäkö
tehdään. Vastaus oli selkeä: kyllä
tehdään. Kaksikolla oli nyt yhteinen ajatus, oikeanlainen kappale
ja suurin osa soittamisestakin onnistuisi ihan kahdestaan. Rumpali kuitenkin vielä tarvittiin. Jani
Partanen on molempien yhteinen
tuttu lukuisista bändi- ja soittokuvioista ja olikin helpointa kysyä tutulta ja hyväksi havaitulta mieheltä. Jani oli heti innolla mukana ja
näin saatiin bändin ensimmäinen
kokoonpano kasaan.
Kaksi ensimmäistä singleä ”Vanki” ja ”Poltetut sillat” tehtiin tällä
kokoonpanolla Teemun soittaessa
myös bassokitarat, mutta sitten
alettiin miettiä, että mukaan tarvitaan myös ihan oikea basisti jo
siksikin, jos joskus vielä päästäisiin
keikkalavoille asti. Janin ja Jorin
yhteisistä bändikuvioista tuntema
Jere Pellikka oli ensimmäinen,
jota kysyttiin ja toista puhelua ei
tarvinnut soittaa, sillä Jere hyppäsi kyytiin ja on siitä asti toiminut
Ikiroudan alataajuuksien herrana.
Ikirouta on julkaissut kappaleita
pitkin vuotta ja kasassa on yhteensä seitsemän singlejulkaisua – viimeisimpänä 11.12.2020 julkaistu
cover-versio Kirkan tunnetuksi
tekemästä ”Leijat”-kappaleesta.
Yhtye kuvailee musiikkiaan iskelmämetalliksi haluamatta kuitenkaan maalata itseään liian tiukasti
minkään tyylilajin nurkkaan. Vaikutteita on otettu niin metallista,
rockista, popista sekä tietenkin
kaikkien suomalaisten ainakin salaa rakastamasta iskelmästä ja tämä
eri tyylilajien sekoittelu onkin herättänyt suurta mielenkiintoa ja
ihastusta ympäri Suomea.
Vuodelle 2021 on sovittu esiintymisiä, jos vain koronatilanne
sallii tapahtumat sekä festivaalit ja
vakaana aikeena on siirtää alun perin pöytälaatikkoprojektina alkanut
bändi keikoille. Alkaneen talven ja
tulevan kevään aikana on tarkoitus
jatkaa uusien kappaleiden julkaisua
tasaiseen tahtiin ja viimeistään kesällä 2021 hyökätä keikkalavoille soittamaan ikiroutaista iskelmämetallia.
Bändin jäsenten askeleet
kohti Ikiroutaa
Jori Kärki:
Lapsuudenkodissani oli musikaalis-

Ikirouta:
Jori Kärki – laulu
Teemu Kuosmanen – kitara,
kosketinsoittimet
Jere Pellikka – basso
Jani Partanen – rummut

kin verran ja julkaisi myös 4 kappaleen EP:n. Vuonna 2010 bändin
jäseniä muutti eri paikkakunnille
ja siihen päättyi Reign Sadness:n
taival. Kokoonpanon pienenettyä
jatkoimme kuitenkin soittohommia ja minulla kitara vaihtui bassoksi, sekä omat biisit vaihtuivat
covereiksi. Siitä asti olen soittanut
bassoa parissa eri coverbändissä ja
keväästä 2020 alkaen Ikiroudassa.

Ikirouta – iskelmämetallia Kainuun korvesta. Kuva Mikko Hirvelä

ta tarttumapintaa, koska läheiseni
lauloivat, hyräilivät ja viheltelivät
aina puuhaillessaan. Muistankin
isäni ja mummoni aikamoisina laulajina. Tämä musikaalisuus tarttui
myös minulle. Lauluinnostukseni
kuului myös jääkiekkojoukkueeni
pukuhuoneessa. Tästä sain ajoittain
kuullakin joukkuetovereiltani, kun
suihkuhuone täyttyi epämääräisestä
lauleskelustani. Isäni innoittamana
hain paikkaa laulutunneille. Ilokseni pääsin Suoma Levyn oppiin
vuonna 1995 opiskelemaan laulamisen tekniikkaa. Kävin laulutunneilla noin kolme vuotta. Kiitos
Suomalle lauluopista.
Lähdin rauhanturvatehtäviin
Kosovoon kesällä 2000. Suomen
pataljoonan bändi etsi laulajaa
kokoonpanoonsa. He olivat kuulleet minun lauleskelevan mitä ihmeellisimmissä paikoissa. Niinpä
he kysyivät minua mukaan bänditreeneihin pataljoonamme komentopaikalle ja minähän menin.
Ne olivat ensimmäiset bändikokemukseni. Ensimmäinen isompi
keikka oli Lipljanin keskustassa
rekka-auton lavalla noin 1000 albaanin ympäröimänä.
Kotiuduttuani Suomeen sain
kuulla orkesterista, joka etsii laulajaa. Otin heihin yhteyttä ja koelaulun jälkeen alkoikin noin 10
vuotta kestänyt keikkailu ympäri
Suomen rautalanka- ja iskelmämusiikin tahtiin. Vuonna 2010 halusin jotain uutta musiikin saralle.
Samoihin aikoihin Teemu Kuosmanen otti yhteyttä ja kysyi kiinnostustani laulaa heavymusiikkia.
Kiinnostuin kovasti ja tästä alkoi
SoulHealer-tarina elämässäni, joka
jatkuu edelleen. Loppuvuodesta

2019 Teemun kanssa ideoimme
iskelmärokin laulamisesta suomen
kielellä. Innostuin välittömästi ja
ensimmäinen kappale tehtiin, ajatuksella ”katsotaan mitä saadaan
aikaan”. Saimme aikaan valmiin
tuotoksen ja sillä tiellä ollaan nyt
eli Ikiroutaisella tiellä.
Teemu Kuosmanen:
Aloitin kitaransoiton yksitoistakesäisenä suuresti ihailemani Iron
Maidenin tahdissa vuonna 1985.
Kirjastosta tuli lainattua nuottikirjoja ja sieltä opeteltua nuotti kerrallaan yhtyeen kappaleita. Suurin
opettaja on ollut kuitenkin korvakuulo ja olenkin täysin itseoppinut soittaja. Joskus on käynyt
mielessä, että mitähän sitä osaisikaan, jos joskus olisi tullut otettua
muutama kitaratunti, mutta ihan
hyvin on pärjätty näinkin. Iron
Maidenin kitarakaksikko Adrian
Smith ja Dave Murray on minulle
se kaikkien pyhin ja nimenomaan
Smithin soittoa ihailen erityisesti.
Peruskoulu- ja lukioaikoina oli
koko ajan jotain bänditoimintaa
meneillään, mutta armeija katkaisi soittohommat, sillä aika ei enää
riittänyt sekä armeijaan, soittamiseen ja siihen aikaan kaikkein rakkaimpaan jalkapalloon. Jalkapallon
aktiiviuran loputtua vajaata kolmikymppisenä astui musiikki taas
vahvasti mukaan elämään ja silloin
liityin edelleen aktiiviseen Iron
Maidenin musiikkia esittävään kajaanilaiseen Maiden Invasioniin.
Useita muitakin cover-yhtyeitä
on ollut vuosien saatossa mukana,
mutta vuosi 2009 toi ison muutoksen. Silloin perustettiin SoulHealer
ja se vei runsaasti aikaa seuraavat

kymmenen vuotta. SoulHealerin
kanssa julkaistiin neljä kokopitkää
levyä, solmittiin levytyssopimuksia
saksalaisen ja italialaisen levy-yhtiön kanssa ja tehtiin yli 300 keikkaa Suomessa ja ulkomailla. SoulHealerin otettua korona-aikalisä
tuli mukaan Ikirouta, joka tällä
hetkellä ahkerasti julkaisee materiaalia ja keikkaakin on tulossa.
Sekä SoulHealerissa että nyt
myöhemmin Ikiroudassa minulla
on ollut päävastuu säveltämisessä
ja myös sanoittamisessa. En tiedä,
mistä nämä melodiat ja sanat tuonne korvien väliin tulevat, mutta
aika helposti noita näkyy irtoavan.
Moni tätä on tiedustellut, mutta
vastausta en ole osannut antaa.
Toivon mukaan mitään writer´s
blockia ei tule vastaisuudessakaan
ja kappaleiden tekeminen jatkuu
niin kuin tähänkin asti. Ikiroudassa hoidan kitaran lisäksi myös kosketinsoitinosuudet. Pianotunteja
olen ottanut vuoden verran, mutta
siinäkin lajissa koen kuitenkin olevani enemmän itseoppinut ja korvakuulolta ihan itsekseni opetellut
sen, mitä osaan.
Jere Pellikka:
Musiikkiharrastuksen aloitin
vuonna 2004 suhteellisen iäkkäänä
eli 19-vuotiaana silloisen ammattikoulukaverin innoittamana kitaransoitolla opiskellessani Imatralla.
Muutettuani takaisin Kajaaniin tapasin uuden tuttavuuden, Samin ja
hänen kanssaan sävelsimme omia
biisejä. Ympärille löytyi muitakin
”metallimiehiä” ja 2006 perustimme Reign Sadness-yhtyeen, joka
soitti omia biisejämme. Reign Sadness keikkaili vuosien varrella jon-

Jani Partanen:
Ihan ensimmäiset kosketukset
rumpukapuloihin otin peruskoulun ala-asteen alussa. Musiikkitunneilla pääsin rumpujen taakse
säestämään lauluja. Peruskoulun
aikana soitin rumpuja kevät- ja
joulujuhlissa koulun bändiin
kanssa. Yläasteen aikana soitimme
myös koulun vanhempainilloissa.
Lukiossa soittoharrastukseni laajeni entisestään. Uusien koulukavereideni kanssa perustimme bändejä
ja teimme joitakin taltiointeja demojen muodossa.
Armeijassa ollessani minua pyydettiin bändiin, jossa soitettaisiin
Iron Maidenin kappaleita. Iron
Maiden oli ja on edelleen yksi suosikki bändeistäni. Siksi halusin ehdottomasti mukaan kokeilemaan
tähän kokoonpanoon. Vuonna
2001 saikin alkunsa vielä tänäkin
päivänä toiminnassa oleva tribuuttibändimme Maiden Invasion,
jolla olemme vuosien saatossa
useammankin kerran keikkailleet
eri puolilla Suomea. Tässä bändissä tutustuin paremmin Kuosmasen
Teemuun, joka liittyi bändiin myös
alkutaipaleella. Vuosien varrelle on
mahtunut mukaan muitakin bändivirityksiä, lähinnä coverbändien
muodossa.
Vuoden 2020 alussa Teemu
kysyi minua mukaan projektiin,
jossa nauhoitettaisiin melodinen,
hevipainotteinen biisi suomen kielellä. Idea kuulosti hyvin mielenkiintoiselta. Päätin lähteä mukaan
kokeilemaan, koska ajankohta
tuntui hyvin otolliselta tämmöiseen projektiin. Kappaleen lopputulos miellytti niin suuresti meitä
kaikkia, että päätimme alkaa tehdä
kappaleita lisää. Ensimmäinen kappale herätti runsaasti mielenkiintoa
kuulijoiden joukossa. Näyttää siltä,
että tällaiselle musiikkityylille voisi
olla kiinnostusta. Omia kappaleita
on tällä hetkellä kasassa kuusi ja
tarina sen kuin jatkuu.
Ikirouta
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Kristus syntyy – kiittäkää!

Juhlapalvelu
Runokki

Kajaanin ortodoksinen seurakunta

• Kukat ja lahjatavarat
• Pitopalvelu

Keisarin Kievari

Soidinkatu 2 A, 87500 Kajaani
puh. (08) 639 306

Parturi-kampaamo

OTANMÄEN
APTEEKKI

Avoinna ma–pe 9–17
Puh. 044 500 6160

•
• Edullinen tankkauspaikka

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

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

Vuolijoen
sivuapteekki

Kajaanintie 16
88270 Vuolijoki
puh. 050 414 2141

MAANSIIRTO
P&H Oulujärvi Ay

Otanmäki, puh. 050 322 1599

• Automaatista 24 h

Seija
Lämsä-Huusko

Avoinna ma–pe 9–16
Puh. 0400 169 480

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

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

n Maansiirtotyöt ja
koneurakointi

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

Puh. 041 469 4878

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

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

n Myydään multaa,
mursketta ja hiekkaa

Auto- ja Konekorjaamo
Konepalvelu
J. Matikainen

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

Lääketieteen tohtori
Naistent. ja synn. erikoislääkäri

JOUKO
JÄRVENPÄÄ

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

Jussi: 040 775 4517
Heikki: 040 762 7674

kone.matikainen@gmail.com

Hyvää joulua ja
riemukasta uutta vuotta!
Takojankatu 8 87400 Kajaani

p. 0103870570

leenanpuhdistuspalvelu.fi

Tervetuloa asioimaan, meillä toimii myös verkkoapteekki!

Otanmäki Mine Oy
www.otanmaki.fi

mikkohaataja@luukku.com

VUOLIJOEN
HAUTAUSPALVELU AY
Veikko Haataja 0400 284 527
Esa Jokelainen 0400 284 704

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

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

Puh. 044 355 0109

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

Varaa aikasi 044 559 1930 tai gyneko.ﬁ

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

Gyneko on muuttanut: huomaa uusi osoitteemme!

Välitämme Kaavin Kiven
laadukkaita hautakiviä.
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Helka-Maria Kinnunen:

Moniäänistä teatteritaidetta
Kun teatterissa tulee hiljaista, sen
todella huomaa. Sen sijaan äänien
moninaisuus, joka teatterissa liittyy
olennaisesti melkeinpä esitykseen
kuin esitykseen, voi yleensä jäädä
vähälle huomiolle. Marraskuun
lopulla joukko 8. luokkalaisia Taidetestaajia todisti tarkoituksettoman hiljaisuuden hetkeä teatteritalon katsomossa. Hylje-esityksen
äänimaailma lakkasi kuulumasta
teknisen häiriön vuoksi. Keskeytimme esityksen, odotimme että
vika saatiin korjattua ja jatkoimme
esitystä. Joskus näinkin voi käydä
- onneksi harvoin. Lyhyt häiriötilanne kuitenkin hätkähdytti.
Teatteri on muiden ominaisuuksiensa lisäksi myös äänien taidetta,
se on musiikkinumeroita ja tehosteita, ääniympäristöjä, erilaisia valmiiksi äänitettyjä ääniä, akustoitua
”hiljaisuutta” sekä elävää ääntä ja
musiikkia. Kun äänet putoavat
täysin kokonaisuudesta pois, hiljaisuus suorastaan huutaa.
Kuluvana näytäntövuonna
2020-2021 Kajaanin kaupunginteatterilla ei ole varsinaista musiikkinäytelmää ohjelmistossa, mutta
ainakin kolmessa näytöskappaleessa elävä musiikki on näkyvässä
osassa: Vanhan naisen vierailussa
soivat Jari Rättyän sähkökitara ja
Juho Lukinmaan syntetisaattorit,
Niskavuoren Loviisa ja Heta -esityksessä Sinikka Isoniemen sävel-

tämä ja soittama musiikki viola
da gamballe. Kevätkauden Näin
sopii unohtaa -työryhmän laulavat näyttelijät esittävät Anna-Mari
Kähärän ja Juho Hannikaisen säveltämiä runoja (ensi-ilta 26.2.21).
Ja sitten ovat tietysti perinteiset,
jokavuotiset: Pikkujoulukonsertti
ja Vappuiloittelu, nuo koko henkilökunnan musisoinnista energiansa
ammentavat rakastetut showt.
Kajaanin kaupunginteatterissa
jokainen esitys soi. Hylkeessä kohisee valtameri, ja jossain vaiheessa
katsoja ehkä huomaa sen muuttuneen äänien matoksi, hyrinäksi tai
murinaksi, joka vahvistaa esityksen
tunnelmaa ja näytelmän maailmaa
omalla kerronnallaan. Äänisuunnittelijat vastaavat teatterissa siitä

Myynti, huolto ja varaosat

AUTOMYYNTI
HUOLTO
VARAOSAT
VAURIOKORJAAMO

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

SYVÄOJANKATU 5, KAJAANI
Automyynti: ma-pe 9-17, la 10-14.00
Huolto ja Varaosat: ma-pe 7.30-17.00
ks. lisää: HARTIKAINEN.COM

auditiivisesta kokonaisuudesta,
joka välittyy katsomoon. He työskentelevät taiteellisen työryhmän,
kuten ohjaajan ja näyttelijöiden, ja
teknisen toteutuksen rajapinnassa.
Hylkeen mittavan äänien kokonaisuuden on tehnyt Juho Lukinmaa.
Seuraavaksi hän tarttuu Melankoliaan, jonka ensi-ilta on 13.2.21.
Vain pieni osa kuulemastamme
välittyy meille tietoisen havainnon
kautta. Siksi äänten ja musiikin
merkitystä taide-elämyksen osana
ei voi liikaa korostaa ja siksi eroa
osa-alueiden välillä on mahdoton
piirtää tarkasti, etenkin teatteritaiteessa. Olipa ääni peräisin mistä lähteestä hyvänsä, se on värähtelyä. Se
ulottuu kehoon, sisäelimiä myöten.
Jollain bändikeikalla voi huomata,

että bassotaajuudet saavat lattian
tärisemään. Joskus ympäristön kovat, äkilliset äänet tuntuvat jopa
väkivaltaisilta. Äänen häiritsevyyttä ja miellyttävyyttä luovat monet
muutkin osatekijät kuin volyymi tai
sävelkorkeus. Kuuloaistimus on kokonaisvaltainen, intiimi kokemus.
Itse tuotettu ääni, esimerkiksi laulu,
tuntuu ja kuulostaa erilaiselta kuin
toisen tekemä ääni.
Ihmisääni on teatterin soiva peruselementti, ihmeellinen ilmaisuväylä jonka skaala on monin
verroin laajempi kuin arkikäytössä
voi kuvitellakaan. Näyttelijän ääni
taipuu välittämään rumaa ja kaunista, ilkeää ja ihanaa, laulua ja
kähinää, huokoista kuiskintaa ja
metallinkaikuista melodiaa tarpeen
mukaan. Raja puheen ja laulun tai
vaikka hiljaisen ja kovan äänen-

Hill Steel Oy
• koneistukset
• suunnittelu

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

Hyvää Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2021!

Laturintie 3
88200 OTANMÄKI

Puh. 0400 191 073

Kysy tarjous
!
asennettuna

Fairy
ilmalämpöpumput
AMBERILMALÄMPÖPUMPUT
suunniteltu
erityisesti Pohjolan
kylmiä
olosuhteitailmalämpövarten
Huippuluokan

pumppu, joka on tehokas ja
• ympäristöystävällinen
Sisään rakennettu WiFi:n
mahdollista etäohjauksen
• Sisään rakennettu WiFi:n
puhelimellaetäohjauksen
tai muulla
mahdollista
puhelimella
älylaitteellatai muulla
älylaitteella
•
Ympäristöystävällinen ja
• Soveltuu myös kesäerittäin tehokas
asuntojen
lämmönlähteeksi

• • Mahdollistaa
Soveltuu myös
kesäasunmyös
energia•

tehokkaan
viilennyksen
tojen lämmönlähteeksi
kesän kuumina päivinä
Mahdollistaa myös energiatehokkaan viilennyksen
kesän kuumina päivinä

KYSYS TARJOUS ASENNETTUNA!

Kirjoittaja on näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja ja toimii Kajaanin
kaupunginteatterin johtajana.

Tilitoimisto Kärnä Oy

Paras joululahjamme

Uutuus!

tuoton välillä voi olla liukuva tai
liioitellun jyrkkä. Sekin on suunniteltu, mietitty ja harjoiteltu.
Teatterissa tilanne ja tyylilaji
määrittävät. Äänisuunnittelijan
ja teatterimuusikon tehtävä on
samantapainen kuin näyttelijän:
tuoda teokseen ääniä, jotka täydentävät kokonaisuuden ja osallistuvat yhteisen tarinan kertomiseen,
yhdessä luodun maailman välittämiseen katsoja-kuulijalle. Äänellä
ilmaiseminen ja koskettaminen on
erottamattomasti osa elävää teatteritapahtumaa.

Pukinkonttiin!
Tauno Hälisen
tositapahtumiin
perustuva
MUURMANNIN
LEGIOONAN
PARTURI

Laadukkaat Skoga
suihkukalusteet
ÄLYKÄS

GUSTAVSBERG
ESTETIC
Sulavalinjaiset,
kauniisti muotoillut
suihkukokonaisuudet
Nyt myös mattamusta!
Ilahduta lähimmäistäsi
vaikka lahjakortilla
LVI-kauppaan!

Useita kokoja. Valitse joko
kaarevat, suorat tai taiteovet.
HYBRIDIKEITTIÖHANA
Kirkas-, savu- tai huurrelasi.
Profiilivärit: valkoinen,Oras
alumiini
Optima, Keittiöhana, jossa
tai musta.

498,Alk.

Huom! Kampanjahinnat
voimassa 31.1.2021.

yhdistyvät vipuhanan ja kosketusvapaan hanan parhaat puolet,
pesukoneventtiili, 230/5V, 2727 F

489,-

