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Laululla lastattu laiva
Laulu raikui pitkin tyyntä
Oulujärven selkää kun
Kajaanin mieslaulajat
kokoontuivat pitkän
esiintymistauon jälkeen
höyrylaivaristeilyllä
kesäkuussa.
Kesäkuussa tuli myös kuluneeksi
sata vuotta Kouta-laivan ensiristeilystä. Vuokatti II nimellä alun
perin tunnettu laiva toimi matkustajaliikenteessä Sotkamon ja Kajaanin välillä vuodesta 1921 vuoteen
1936. Kesästä 1937 lähtien laiva on
seilannut Oulujärvellä Kouta-nimisenä, ensin varppaajana ja sittemmin taas matkustajalaivana.
Satavuotiaan höyrylaivan lähtö
Kalkkisillan laiturista olikin juhlava
kun mieslaulajien kuoro kokoontui
laivan kannelle ja lauloi ”Ankkurit
ylös” Kouta-laivalle ja Oulujärvelle
sovitetuin uusin sanoin.
Eikä laulu risteilyllä loppunut
lähdön jälkeen. Iloiset kohtaamiset
ja keskustelut näyttivät johdattelevan tapailemaan säveliä ja sanoja pienissäkin ryhmissä ja lopulta
koko joukko mieslaulajia oli laivan
kannella ja Nälkämaan laulu raikui

rantamien asukkaiden kuultavaksi.
Laiva oli tosiaankin lastattu laululla!
Kesän aikana Kouta-laiva ja Kajaanin mieslaulajat kohtasivat vielä
toisenkin kerran. Satavuotisjuhlan
kunniaksi Kouta toteutti juhlakiertueen Oulujärvellä. Nelipäiväinen
kiertue ulottui Kajaanista Vaalaan
asti pysähtyen kymmenessä eri satamassa. Laivan saapuessa ensimmäisen etapin satamaan Paltaniemelle, oli Paltaniemen satamassa
uljas punatakkinen kuoro ottamassa vanhan rautarouvan matkustajineen vastaan. Paltaniemellä saimme kuulla Eino Leinon sanoituksia
sekä tietysti Nälkämaan laulun.
Kuoron tervehdys oli vaikuttava
ja jätti lämpimät muistot juhlaristeilyn ympäri Suomea saapuneille
matkustajille. Ja oli suuri kunnia
ottaa nämä kesän lauluesitykset
vastaan laivan komentosillalla.

Marssi laulu 100v S/S Koutalle
Risteilylle lähdettiin
Julapäivä on
Taas Kouta meitä kantaa,
Sadan vuoden taivaan rantaan,
Aina on valppaana
Miehet laivallaan
Kalkkisilta taakse jää jo
Höyrypillin äänen kuulla saa.

Risteilylle lähdettiin
Höyrylaivaa on
Laivamiehet luottaa tähän
Vanhaan varmaan tekniikkahan
Äänetönnä liikkuu tää
Niin kuin itsestään
Ei särjy luonnon rauha
Vain höyrypillin äänen kuulla saa

Kouta laivan miehistö
Ahkeroitte taas
Kaikki toimii niin kuin pitää
Matkustajat kiittää siitä
Koudan matka jatkukoon ja
Vuodet karttukoot
Maine kiirii koko Suomeen, kun
Höyrypillin äänen kuulla saa.

Laiturista, lähdettiin
Pannu kuumaa on
Koivuhalko voiman takaa
Höyrykone vauhdin vakaan
Suora on suunta tää
Maa taakse jää
Juhla risteilyn nyt alkaa jo
Höyrypillin äänen kuulla saa.

Oulujärven maisemiin
Kouta meitä vie
Suurta nautintoa kaikki
Tuntea voi joka aisti
Suuri elämys on tää
Muistoihin jää
Ei lopu laulun aiheet kun
Höyrypillin äänen kuulla saa

Kouta saapuu laituriin
On matkaa tehty taas
Juhla kalu on nyt tässä
Sataa vuottaan juhlimassa
Arvokas on hetki tää
Muistoihin jää
Kirjoitetaan Lokikirjaan, viel
Höyrypillin äänen kuulla saa.

Ollis Leppänen
Kirjoittaja on höyrylaiva Koudan
laivaisäntä ja kippari. Lisätietoja
Kouta-laivan risteilyistä www.oulujarviristeilyt.fi

www.
kajaaninmieslaulajat.
kajaani.net

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

Puheenjohtajalta

Kuorolaulun
voima

Muutamia
hajatelmia

T

ervehdys, kaikki nuottipukin lukijat! On
jälleen aika mietiskellä,
mistä tässä nyt olikaan kysymys.
Näin Itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä, talven saavutettua
toden teolla Kainuun, on itselleni herännyt, jälleen kerran,
muutamia ajatuksia, joita haluan jakaa teidän kanssanne.
Yhteisöllisyydestä
Ihminen on laumaeläin. Ihminen haluaa elää osana yhteisöä. Se on koodattu meihin
vuosituhansien aikana, koska se
on ollut edellytys yksilön selviämiselle. Useimmille se on perhe,
joillekin se on työyhteisö, joillekin se on harrastusyhteisö…
Yhteisö joka tapauksessa. Me
elämme yhteisöiden kautta ja
niiden kanssa.
”Muutaman yhteisövuoden”
jälkeen on edelleen kiinnostavaa seurata, miten yhteisö muodostuu, tai ei muodostu ja mitä
se voi saada aikaan. Uskaltaisin
väittää, että perheen jälkeen harrastusyhteisö on ihmisen elämän
kannalta upein yhteisö, koska
se perustuu vapaaehtoisuuteen
ja haluun tehdä asioita yhdessä. Ei siihen, että on pakko olla
yhteisössä, saadaksesi ”elämisen
eväät”. Siis vaikka palkkatyössä
ja sitä kautta muodostuneessa
työyhteisössä. En missään tapauksessa väheksy työyhteisön
vahvuutta ja toimivuutta. Siitä
on esimerkkinä monet loistavat
yritykset, joiden ”power” muodostuu nimenomaan hyvästä
yhteisöstä, työyhteisöstä.
Yksilö
Yhteisöissä on varjopuolena
se, että joskus yhteisön etu ajaa

yksilön edelle, mikä taas ei kuulu
nykyiseen käsitykseemme yksilön
vapaudesta. Sellaista ilmenee harvoin harrastusyhteisössä, varsinkin
kuoroissa ja orkestereissa, joiden
koko toiminta perustuu saumattomaan yhteistyöhön ja yhteiseen
ymmärrykseen. Musiikki ja taide
ei voi toimia pakottamalla yksilön voimalla, vaan sen täytyy olla
kaikkien yhteinen tavoite. Kun
yhteisön jäsen kokee onnistumisen
ilon ja riemun muiden mukana,
se on tunne, joka auttaa kaikkia
jaksamaan ja yrittämään yhdessä. Hyvä yhteisö huomioi myös
yksilön, koska yhteisö tietää, että
se ei voi toimia ilman yksilöä ja
suunnittelee toimintansa sen mukaisesti. Yksilö on yhteisön tärkein
voimavara. Tätä toivoisi näkevän
enemmän myös yhteiskunnassa
kaikkinensa. Yhteiskunta ei toimi
ilman yksilöä. Yksilö on yhteiskunnan tärkein osa.
Suomalaisesta kuorosta
Suomalaisen kuorolaulun juuret
ovat keskiaikaisessa kirkkolaulussa. Nykymuotoinen kuorolaulu
rantautui Suomeen 1800-luvulla,
jonka vahva vaikuttaja oli silloinen Helsingin yliopiston musiikinopettaja Fredrik Pacius, joka
perusti ensimmäisen suomalaisen
kuoron, Akademiska Sångföreningenin (1838). Ensimmäinen
suomenkielinen kuoro taasen oli
Ylioppilaskunnan laulajat (1883).
Molemmat kuorot toimivat edelleen. Kaikkiaan, 1800-luvun loppu oli suomalaisuuden heräämisen
aikaa, jossa kulttuuri sai erityisen
aseman tuon sanoman välittäjänä.
Kuorolaulu levisi hiljalleen koko
maahan ja saavutti myös Kainuun
1923, jolloin kanttori Eero Korte
perusti nykytermein ilmaistuna
projektikuoron, jonka tarkoituk-
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sen oli tukea varattomia saksalaisia ylioppilaita. Kajaanin
mieslaulajien ensimmäiset äänet oli laulettu. Ja matka jatkuu
edelleen. Odotamme kuorossa
vuotta 2023, jolloin kuoro täyttää 100 vuotta. Juhlakonsertti
pidetään helmikuussa 2023.
Nykyisin kuorojen toiminta
on erittäin monipuolista. Yhteistyötä tehdään eri taiteenalojen kesken täysin suvereenisti
ja ohjelmistot ovat erittäin laajoja. Tästä on kokemusta myös
Kainuussa erilaisten projektien
muodossa, joista viime vuosien merkittävimmät liittyvät
100-vuotiaan Suomen juhlintaan 2017. Tapahtumissa useat
yhteisöt yhdistivät voimansa
saaden aikaan jotain aivan tavatonta. Tästä esimerkkinä oli
orkesterin ja neljän kuoron toteuttama 100 vuoden soitto ja
Kajaanissa toteutettu Kainuukantaatti, jossa lavalla oli lähes
400 ihmistä, soittajia, laulajia,
tanssijoita, useana yhteisönä
toteuttamassa päämääräänsä.
lähes vauvasta vaariin. Siispä
toivoisin, että Kainuulainen
valtalehtemme laittaisi jälleen
näkyväksi tuon mainion tallenteen, joka tilaisuudesta on
osoituksena, että yksilössä ja
yhteisössä on positiivista voimaa
myös Kainuussa.
Toivotan kaikille lukijoille
rauhaisaa ja yhteisöllistä joulun
aikaa ja tulevaa vuotta. Uskokaa
tai älkää, meillä on asiat paremmin kuin luulet!

Ari Tamminen

A

rvoisat Nuottipukin lukijat ja kuorolaulun ystävät. Olemme eläneet
poikkeuksellista aikaa vuoden
2020 alkupuolelta saakka. Koronapandemia on rajoittanut kaikkea toimintaa.
Vuoden 2021 jouduimme
aloittamaan rajoitusten merkeissä. Kuoro ei voinut kokoontua
yhteen ja toimintaa jatkettiin
netin välityksellä. Talvi ja kevät
odoteltiin toimintaa suunnitellen.
Takana oli syksyn 2020 harjoittelu joulukonsertteihin ja
muihinkin joulunajan esiintymisiin.
Kaikki esiintymiset jouduttiin
peruuttamaan viime hetkellä. Tilanne oli masentava ja pettymys
suuri.
Kuorolla oli toimintakaudella
2020-2021 yhteensä 15 kokoontumista. Esiintymisiä oli kaikkiaan vain neljä. Toimintavuosi
päättyi kevätkokoukseen risteilyllä höyrylaiva Koutalla 11.6.
Risteilyllä saatoimme kokea taas
laulun voiman, kun voimme
spontaanisti laulaa yhdessä niin
omaksi, kuin muiden läsnäolleiden iloksi. Se on mieskuorolaulun muoto, joka soisi olevan
enemmänkin mukana kuoron
toiminnassa. Kesäinen risteilypäivä jätti hyvän mielen kaikille.
Kajaanin Mieslaulajat ry
täyttää reilun vuoden päästä
5.1.2023 100 vuotta. Kuoro
on perinteikäs mieskuoro, joka
aloitti toimintansa loppiaisena
1923. Kuoro toimi aluksi rekisteröimättömänä Mies-Laulajat nimellä aina vuoteen 1929.
Kuoro rekisteröitiin 28.10.1929
nimellä Mies- Laulajat ry. Tällä
nimellä kuoro toimi aina vuoteen 1993, jolloin uusittiin kuoron säännöt ja nimi muutettiin
Kajaanin Mieslaulajat ry:ksi
8.10.1993.
Kuoron ohjelmisto on ollut
perustaltaan suomalais- kansallisia ja isänmaallisia lauluja. Mukana on ollut myös viihteellisiä
ja muita perinteisiä mieskuorolauluja.
Tältä pohjalta onkin suunnitteilla 100 -vuotisjuhlakonsertti
26.2.2023. Konsertti pidetään
alustavan suunnitelman mukaan
Kaukametsän salissa Kajaanissa. Lisäksi on suunnitelmissa
hengellisen musiikin konsertti
loppukeväälle 2023. Solistiksi
tähän konserttiin on lupautunut
Esa Ruuttunen.
Tämä syksy aloitettiin toiveikkaissa merkeissä, kun päästiin
laulamaan taas yhdessä. Sovittuna on joululaulukonsertti 10.12

Linnantauksen kirkossa, ja 12.12
joululaulukonsertti Paltamon
kirkossa. Esiinnymme myös itsenäisyyspäivän tilaisuuksissa ja
veteraanien joulujuhlassa 11.12.
Perinteinen jouluaaton kierros
vanhainkodeissa on turvallisuussyistä peruttu. Olemme kuitenkin mukana joulun avauksessa
Raatihuoneen torilla 24.12. ja
uudenvuoden vastaanotossa
31.12.
Kuorolaulun voiman olemme
tunteneet syksyn aikana, kun
olemme saaneet laulaa taas yhdessä.
Huomasimme myös, että
yleisön vastaanotto lauluille oli
innostunut, kun esiinnyimme
Kansalaisopiston 50- vuotisjuhlassa. Kuulin jälkeenpäin kommenttina, että meni aivan kylmät
väreet, kun Finlandia soi aivan
erityisellä voimalla. Sama tunne
oli myös laulaessa.
Huoli kuoron korkeasta keski-iästä on edelleen aiheellinen.
Kajaanissa emme tosin ole yksin
tämän asian kanssa. Ikärakenteen vanheneminen vaivaa myös
muita kuoroja ja yhdistyksiä.
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, olette tervetulleita katsastamaan toimintaamme. Kannattaa tulla kokemaan
kuorolaulun voima.
Näin vuoden lopussa kiitän
kaikkia kuorolaisia ja kuoron
johtajaa Ari Tammista vuoden
ahertamisesta ja jaksamisesta.
Kuulijoitamme, tukijoitamme ja
Nuottipukin lukijoita kiitämme
saamastamme tuesta ja innostavasta palautteesta ja samalla
toivotan kaikille antoisaa ja rauhallista joulunaikaa ja parempaa
uuttaa vuotta 2022.
Pentti Haataja
Puheenjohtaja
Kajaanin Mieslaulajat ry
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Kajaanin Mieslaulajat ry

Hallitus ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja: Pentti Haataja
Varapuheenjohtaja: Kalle Jäntti
Sihteeri: Aarno Tenhunen
Taloudenhoitaja: Jouko Haataja
Isäntä: Seppo Tuhkanen
Jäsen I basso: Juho Kinnunen
Musiikkilautakunta:
Laulunjohtaja: Ari Tamminen
Toinen laulunjohtaja: Mikko Vasala
Kolmas laulunjohtaja: Toivo Seppänen
Jäsen I tenori: Harri Komulainen
Jäsen II tenori: Martti Liimatta
Jäsen I basso: Pekka Lanamäki
Jäsen II basso: Esa Anttonen
Muut toimihenkilöt:
Historioitsija: Pekka Lanamäki

TOIVOTAMME
HYVÄÄ JOULUA

Nuotistonhoitaja: Martti Liimatta
Apuisäntä: Sami Sainio
Kotisivuvastaava: Kari Häyhä
Julkisivuvastaava: Pekka Lanamäki

Me Kajaanin mehiläiset toivotamme asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme rauhallista joulua
sekä onnea vuodelle 2022.

Ääntenvalvojat:
I Tenori: Rauno Ketomäki
II Tenori: Björn Sandelin
I Basso: Taisto Einiö
II Basso: Esa Anttonen

MEHILÄINEN KAJAANI
Kauppakatu 30, Kajaani • mehilainen.fi

Toiminnantarkastaja ja varamies:
Tauno Hälinen / Toivo Seppänen
Toimikunnat:
Nuottipukin toimittajat
Kalle Jäntti ja Vesa Valtanen

Aktiivijäsenet laulukautena 2021-2022
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AUKIOLOAJAT:
MA 10:30-14:00
TI-TO 10:30-21:00
PE 10:30-22:00
LA 12:00-22:00
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Laulunjohtaja: Ari Tamminen
2014, Perusmerkki
Laulaja

Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritusmerkit

I TENORI
Hyttinen Heikki
Ketomäki Rauno
Komulainen Harri
Sainio Sami
Salmi Ilmari
Seppänen Toivo

2021
2009
1994
2019
2015
2007

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

2017
1968
1982
1986
1991
1991
2012
2003

Taitomerkki
Perusmerkki

Perusmerkki
Perusmerkki
Perusmerkki
Mestarimerkki
Taitomerkki
Perusmerkki

OIMA
ISEST
PARAS
I
LOUN
AS"

Laulaja

Liittymä- MKL:n
vuosi
suoritusmerkit

I BASSO
Einiö Taisto
Haataja Jouko
Harju Martti
Hyvönen Tapani
Kinnunen Juho
Lanamäki Pekka
Määttä Tuomo
Repo Antti
Seppälä Seppo
Syrjälä Aimo
II BASSO
Anttonen Esa
Haataja Pentti
Hälinen Tauno
Häyhä Kari
Latvakangas Osmo
Tenhunen Aarno
Tuhkanen Seppo
Vasala Mikko

1975
Perusmerkki
2015
1986-2014,
2021
Taitomerkki
2018
2019
1971
Taitomerkki
2019
1980
2005
Perusmerkki
1976
Perusmerkki
1992
Taitomerkki
1996-1999, 2015
1975
Perusmerkki
1987-1989,
2004
Perusmerkki
1984
1991
Taitomerkki
2007
2000
Perusmerkki

"ANNOKSET REILUJA JA
REHTEJÄ"

Puh. 01053 84200, ma–la 7-21, su 10-21
Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin
8,35 snt/puh. + 16,99 snt/min (sis. alv. 24%)
www.k-citymarket.fi

PUH. 08 636 696
asiakaspalvelu@ranch.fi
VARAUKSET:
varaukset@ranch.fi

Tervetuloa asioimaan, meillä toimii myös verkkoapteekki!

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

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

KAJAANI

KAJAANI

Y H T EY ST I E D O T :

Tervetuloa!
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Samba - Rytmeistä
kehon liikkeeksi
Teksti: Noora Rajahonka ja
Joonas Muhonen
Rumpujen matalaa pauketta,
päällä helisevää rytmiä, nopeammin
soittavia pieniä rumpuja, ujeltavan
kuuloinen soitin, pillin vihellyksiä
siellä täällä, korkojen kopinaa ja pöliseviä sulkia. Tällaiselta kuulostaa
ja näyttää, kun Tanssiryhmä Fortalezaja ja soitinryhmä bateria harjoittelevat yhdessä tulevia esiintymisiä
varten. Hiki virtaa, nauru raikaa ja
yhdessä tekemisen meininki on huipussaan. Sambattu on Kajaanissa jo
kohta 20 vuotta, mutta samban
soittotoiminta (bateria) on suhteellisen nuori harrastus Kajaanissa.
Samba on toistasataa vuotta
vanha laji, joka on kehittynyt Brasiliassa, nykyisen Rio de Janeiron
alueella. Samballa on afrikkalaiset
ja eurooppalaiset juuret. Suomeen
samba rantautui vuonna 1948 jaHelsingissä onkin järjestetty sambakarnevaaleja jo 30 vuoden ajan.
Kajaanissa innostuttiin karnevaalisambasta vuonna 2004, kun ryhmän silloinen perustaja, edelleenkin
ryhmässä tanssiva Sari Komulainen
intoutui mukaan Sambic-ohjaajakoulutukseen ja ryhmänsä kanssa
myös Helsingin sambakarnevaaleille. ”Karnevaalitanssit olivat niin
hauskoja, että halusimme ryhmäläisten kanssa esittää niitä myös
karnevaalien jälkeen”, valottaa
Komulainen päätöstään perustaa
sambaryhmä KajaaniinKajaanin
Casamba ry:n alaisuuteen. Seuraavana vuonna tanssiryhmä nimettiin
brasilialaisen kaupungin mukaan
Fortalezaksi Komulaisen silloisen
työkaverin ehdotuksesta.
Tanssiryhmä Fortaleza on toiminut niistä vuosista asti Kajaanissa ja vuosien varrella harrastajat
vaihtuneet. Ryhmän ohjaajina ovat
toimineet Komulaisen lisäksi Virpi Niemelä, Johanna Huovinen,
Satu Määränen sekä Anne Oikarinen. Oikarinen tarttui puikkoihin
vuonna 2010 ja on vetänyt ryhmää
siitä asti. Hänkin innostui sambasta
Helsingin sambakarnevaalien myötä, joille osallistui vuonna 2009.
”Tanssiminen, laulaminen ja esiintyminen ovat olleet minulle lähellä
sydäntä pienestä pitäen. Esiintymisen kautta pääsen ilmentämään itseäni ja kehittymään”, hän kuvailee.
”Haluan jatkuvasti myös kehittää
tanssiryhmän toimintaa. Mieleeni
juolahtaa tuon tuosta uusia juttuja,
ideoita ja koreografioita, joita ryhmän kanssa voisi kokeilla. Ideoita
on niin paljonkin, ettei kaikkia voi
toteuttaa”, hän naurahtaa. ”Paljolti
luotan nykyään omaan intuitiooni
ja olen huomannut, että intuitiolla
kehitellyt ideani toimivat parhaiten myös ryhmäläisille”, Oikarinen
summaa.
Vuodesta 2013 Fortalezan riveissä tanssinut, pääkaupunkiseudulta

Kajaaniin kahdeksan vuotta sitten
muuttanut Noora Rajahonka kuvailee sambaa iloiseksi ja vapauttavaksi tanssiksi. Parasta hänen
mukaansa on tanssin ilon välittäminen. ”Minulla on pitkä ja laaja
tanssitausta; olen tanssinut jo yli
17 vuotta ja kokeillut sekä harrastanut kymmeniä lajeja. Olen myös
ollut mukana esiintyvissä sekä kilpailevissa tanssiryhmissä ja paras
sijoitukseni ryhmän kanssa on salsan sm-pronssi. Kilpaileminen ei
kuitenkaan ole ikinä ollut intohimoni vaan esiintyminen. Rakastan
tanssia ja musiikkia ja parasta on,
kun pääsen ilmentämään kehollani soitinten rytmiä. Esiintymään
päästessäni koen herääväni henkiin.
Yleisöstä saa uskomattoman paljon energiaa, kun näkee ihmisten
nauttivan ja hymyilevän”, kertoo
Rajahonka. ”Vuosien ajan harrastin
lajeja, joissa tunsin, että tanssijan oli
mahduttava tietynlaiseen muottiin.
Vaikka kuinka tanssin ja harjoittelin, tuntui, etten ikinä kuitenkaan
täysin mahtunut siihen muottiin.
Samban löytäessäni tajusin, että
tässä on vihdoinkin lajini! Sambassa jokainen tanssija saa olla sellainen
kuin on; ei ole oikeaa tai väärää ja
jokaisen tanssijan tyyli on persoonallisuudellaan arvokas. Sambassa
ihastuin musiikin rytmiin, iloon ja
liiketapaan”, Rajahonka jatkaa.
Soiton ja liikkeenvuoropuhelua. Sambassa tanssi ja soitto kuuluvat kiinteästi yhteen. Tavoitteena on
vuorovaikutus tanssijoiden ja soittajien kesken: tanssijoiden tehtävä
on tanssillaan ilmentää soitettavia
rytmejä ja taitava soittaja taas kykenee muuntelemaan soittamistaan
tanssijan tyylin mukaan. Askel kohti tätä aitoa vuorovaikutusta otettiin
Kajaanissa syksyllä 2020, kun Kajaaniin vihdoin perustettiin samban
oma soitinryhmä eli bateria. Tanssiryhmä Fortalezan tanssijat olivat
kaivanneet jo vuosia bateriaa Kajaaniin, mutta sen perustamiseksi ei
ollut löytynyt sopivaa baterianjohtajaa. Alkuvuodesta 2020 tapahtui
kuitenkin onnekas yhteensattuma,
kun Fortalezan tanssija Noora oli
pitämässä Kajaanin ammattikorkeakoululla brasilialaisen karnevaalisamban kokeilutuntia opiskelijoille ja opettajille. Tunnille osallistui
koulun opettajaJoonas Muhonen,
capoeiran harrastaja ja baterianjohtajaoppilas. Muhonen tuli tunnin
jälkeen kysymään, onko Kajaanissa
mahdollisesti samban soittotoimintaa. Tästä kohtaamisesta lähdettiin
kehittelemään bateriaa ja nyt Muhonen on luotsannut Kajaanin Casamban alla toimivaa bateriaa reilun
vuoden verran.
Baterialla tarkoitetaan samban
lyömäsoitinsektiota. Se sisältää olkahihnalla kannettavia eri kokoisia rumpuja, eli surdoja ja caixoja,
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sekä monimuotoisen valikoiman
kelloja ja helistimiä, joita soitetaan
kokoonpanolle sovitetun kuvion
mukaan. Jokaisella baterian soittajalla on yksi soitin ja tehtävä bateriassa. Baterian rummut on viritetty
keskenään yhtenäiseen vireeseen ja
jokaiselle soittajalle on sovittu ja
harjoiteltu tietty rytmi, jotta kokonaisuus kuulostaisi paitsi rytmiseltä,
myös melodiselta.
Muhonen itse löysi samban Lahdessa vuonna 2013, kun paikallisella capoeirasalilla harjoitteli myös
samba bateria. Sekä capoeiran että
samban tullessa Brasiliasta, ja koska
kulttuuri oli jo vienyt pikkusormen,
Muhonen ajautui nopeasti samban soittoon mukaan. Opettajana
toimi pitkän linjan sambamestari
Olli Reijonen sambakoulu Força
Naturalista. Reijonen väitteli sittemmin tohtoriksi etnomusikologiasta Turun yliopistossa aiheenaan
traditionaalinen samba batucada,
Rio de Janeiron sambakoulujen
rumpumusiikki. Reijonen koulutti
Muhosesta soittajan, ja tämän jälkeen aloitettiin baterian johtajana
kouluttaminen. Sillä tiellä ollaan
edelleen, ja seuraamme Kajaanissa
mestari Reijosen oppeja baterian
toiminnasta sekä samba batucadan
soittamisesta.Soittotoiminnassa
tehdään yhteistyötä lahtelaisen sambakoulu Força Naturalin kanssa ja
soittimet ovat sieltä vuokralla.
Harrastajia bateriassa on ollut yhteensä mukana noin parikymmentä
ja monen laji on vienyt mennessään. Näin kävi esimerkiksi Ulla
Loukusalle, joka kertoosamban soiton olevan helppo harrastus lähteä
mukaan, mutta toisaalta laji, jossa
voi kehittyä loputtomasti. ”Kun kesän lopulla huomasin Kainuun Sanomissa ilmoituksen, jossa haettiin
bateriaan uusia soittajia, tiesin heti,
että olin löytänyt jotain, jota olin
tietämättäni aina etsinyt. Tutustumiskäynnin jälkeen ajatukset saivat
vahvistuksen, ja samban rytmit ja
koukerot, kuviot ja soitinten vuoropuhelut tekivät heti lähtemättömän
vaikutuksen. Yksi viikon kohokoh-

dista on keskiviikon bateria-tunti
Vanahiksella. Silloin jäävät kaikki
muut asiat ja askareet unholaan,
ja keskittyminen fokusoituu täysin
omaan soittimeen ja ympäröivään,
loistavaan rytmiryhmään”, kuvailee
Ulla bateriaharrastusta.
Tanssijat ovat olleet niin ikään
innoissaan baterian saamisesta Kajaaniin. ”Bateriatoiminnan käynnistyminen Kajaanissa on ollut
aivan mahtava juttu! Se on tuonut
omaan harrastamiseen haastetta,
kun pitkään harjoiteltiin ja tanssittiin levymusiikkiin ja nyt pitääkin
kuunnella ja osata ilmentää tanssillaan soitinten rytmiä”, kuvailee
Rajahonka. ”Livemusiikkiin tanssiminen ja yhteistoiminta soittajien kanssa on ehdottomasti ollut
positiivinen kehityssuunta tanssiryhmän toiminnassa. Tuntuu, että
livebaterian myötä ollaan menty
kohti aitoa brasilialaista sambakulttuuria. Toki teemme edelleenkin
myös levymusiikkiin koreografioita
ja esitämme myös muita lajeja kuin
brasilialaista sambaa, mutta harjoittelu ja keikkailu soittajien kanssa on
ollut kyllä todella antoisaa ja kehittänyt itseäni tanssijana”, Rajahonka
summaa. ”Meillä on ihan huipputyyppejä sekä bateriassa että tanssiryhmässä, joiden kesken yhteistyö
toimii”, ylistää Rajahonka.
Treeneistä keikoille. Tanssiryhmä Fortaleza on jo suhteellisen
tuttu näky Kajaanin kulttuuritapahtumissa. Kesäisin ryhmä on vakiinnuttanut paikkansa Markkinakadun esiintyjäkaartissa.Ryhmä on
useamman kerran esiintynyt myös
esimerkiksi Tanssii Tavisten Kanssa,
Mahdollisuuksien Tori sekä Linnan
virta -tapahtumissa ja on odotettu
näky näyttävine samba-asuineen ja
sambakulkueineen. Nimenomaan
värikkäät samba-asut ja mukaansatempaava musiikki ovat tekijöitä,
jotka saavat hymyt katsojienkin
huulille ja lanteet keinumaan. Lähes kaikkien Fortalezan upeiden
samba-asujen takana on ryhmän
koreografinakin toimiva Anne Oikarinen, joka valmistaa asut alusta

lähtien käsityönä yrityksensä SambariaDesigns oykautta. Samba-asu
suunnitellaan yhdessä asiakkaan
toiveiden mukaan ja valmistetaan
mittatilaustyönä. Oikarinen arvioi,
että yhden kokonaisen samba-asun
tekemiseen menee asusta riippuen 120-150 tuntia. ”Minulla on
useampi Annen valmistama asu.
Samba-asussa tärkeää on istuvuus,
koska kaikkien osien päähineestä
jalkakoristeisiin tulee pysyä tanssiessa menossa mukana. Annen
mittatilaustyönä valmistamat asut
ovat todella laadukkaita, huolellisestiyksityiskohtia myöten valmistettuja ja kuvastavat kantajansa persoonaa. Esimerkiksi oma suosikkini
on pinkkiä ja hopeaa pääväreinään
kantava Ruusun terälehti -asu, joka
kuvaa värikästä ja säihkyvää esiintyjäpersoonaani”, Rajahonka kuvailee.
Uusia yhteistyökuvioita ja keikkapyyntöjä ryhmä ottaa mielellään
vastaan. Nyt kunbateriatoimintakin
on saatu Kajaaniin, esiintymiskokonaisuuksien kirjo on yhä monipuolisempi. Menneenä kesänä
Fortaleza ja bateria loivatkin uuden
kesätapahtuman, Kajaanin suuren
sambakarnevaalin, joka pidettiin
lauantaina 10.7.2021. Monia mutkia oli matkassa, kun koronarajoitukset löivät jatkuvasti kapuloita
rattaisiin suunnitteluvaiheessa.
Suomalaisella sisulla kuitenkin
puskettiin tapahtumaa eteenpäin
ja loppuen lopuksi saatiin järjestettyä karnevaali, jossa oli soittajia
ja tanssijoita kajaanilaisten lisäksi
Kemistä, Lahdesta sekä Helsingistä
yhteensä noin 40 henkeä. Kajaanin
”sambatiimi” vastasi tapahtuman
järjestämisestä ja karnevaalista jäi
erittäin hyvät muistot. Järjestelyjen
päävastaavana toiminut Rajahonka kuvailee, kuinka yleisöltä saatu
palaute karnevaalista oli ylistävää ja
huikeaa. ”Kerrottiin, kuinka meitä
oli kaivattu ja se todella lämmittää
sydäntä. Yritämme ehdottomasti
saada tästä karnevaalista vuotuisen
tapahtuman ja kehittää siitä Pohjois-Suomen suurimman sambatapahtuman”, kuvailee Rajahonka.
Uusia harrastajia kaivataan.
Sekä bateriaan että tanssiryhmä
Fortalezaan kaivataan uusia, innokkaita ja kaikenikäisiä harrastajia. Aiempaa soitto- tai tanssikokemusta
ei tarvita, innostunut ja oppimiseen
avoin asenne riittää.Bateria harjoittelee tällä hetkellä kerran viikossa
Nakertajan kylätalo Vanahiksella.
Bateriatunneilla tutustutaan sambassa käytettäviin eri soittimiin ja
harjoitellaan soitinten yhteistyötä.
Tunneilla on mahdollista vaihtaa
soitinta ja löytää sitä kautta itselle
mieluisin soitin. Muhonen ohjaa
erilaisia soitinkuvioita ja antaa myös
videoita kotiharjoittelun tueksi. Pi-
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dempään ryhmässä harrastaneet
tähtäävät kevätkauden harjoittelulla jo ensi kesän Helsingin sambakarnevaaleille yhdessä tanssijoiden
kanssa. Karnevaalit järjestetään
perinteisesti kesäkuun toisena viikonloppuna.
Tanssiryhmä Fortaleza harjoittelee myös kerran viikossa Casamballa Syväojankadulla. ”Työstämmenyt showtanssipainotteista koreografiaa, josta on tarkoitus luoda
video YouTube-kanavallemme ystävänpäiväksi. Olemme parin viime
vuoden aikana pyrkineet aktiivisesti
kehittämään tanssiryhmämme toimintaa ja keskittyneet enemmän
myös tanssivideoprojekteihin. Vi-

deoiden tekeminen on ollut kivaa,
uutta puuhaa, etenkin kun esiintymisiä on ollut vähemmän. Kameran
edessä voi harjoitella esiintymistä ja
saa laittaa meikit sekä tanssiasut
päälle. Kamera ei kuitenkaan korvaa liveyleisöä, ei mikään korvaa”,
esiintymistä rakastava Rajahonka
kertoo. ”Ehdottomasti jos on kiinnostunut tanssimisesta ja esiintymisestä, kannattaa tulla kokeilemaan
ryhmämme tuntia. Meillä on iloinen ja avoin tunnelma ryhmässä”,
mainostaa Rajahonka lopuksi.
Mikäli kiinnostuit aloittamaan
uuden tanssiharrastuksen, otathan
yhteyttä: tanssiryhmafortaleza@
gmail.com

Jos taas soittoharrastus innostaa,
ota rohkeasti yhteyttä: muhonen.
joonas@gmail.com
Lisätietoja Tanssiryhmä
Fortalezan sekä baterian
toiminnasta
www.casamba.fi sekä
Casamban Facebook-sivuilta.
Tanssiryhmä Fortalezan löydät
lisäksi sosiaalisen median
kanavista:
Facebook:
Tanssiryhmä Fortaleza
Instagram: @fortalezacasamba
YouTube: Tanssiryhmä Fortaleza

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

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

TAHTI
taloushallintoon
WWW.DATALA.FI

Hill Steel Oy
• koneistukset
• suunnittelu

Puh. 0400 191 073

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

Palvelemme keskustassa vuoden jokaisena päivänä
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KAJAANIN YKKÖSAPTEEKKI

LOHTAJAN APTEEKKI

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

MA-PE 9-17

KAUPPAKATU 18

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

Hyvä valikoima ● Nykyaikaiset tilat ● Helppo liikkua

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

Varaukset ja tiedustelut
Kainuun Opisto
Tahvintie 4 88380 Mieslahti
Sinikka Korhonen P.044-2990 826
sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

Otanmäki Mine Oy
www.otanmaki.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

n Myydään multaa,
mursketta ja hiekkaa
n Maansiirtotyöt ja
koneurakointi

Puh. 041 469 4878

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

Puh. 044 355 0109
mikkohaataja@luukku.com

Parturi-kampaamo

Seija
Lämsä-Huusko
Kajaanintie 16
88270 Vuolijoki
puh. 050 414 2141

TAIKATIE 4 (ABC)

KUOROKURSSIEN PITOPAIKKA

"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

Vuolijoen
sivuapteekki

MAANSIIRTO
P&H Oulujärvi Ay

• Kukat ja lahjatavarat
• Pitopalvelu

HAMMASLABORATORIO
KOSKIHAMMAS OY

Avoinna ma–pe 9–17
Puh. 044 500 6160

Avoinna ma–pe 9–16
Puh. 0400 169 480

Laturintie 3
88200 OTANMÄKI

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

OTANMÄEN
APTEEKKI

Välitämme Kaavin Kiven
laadukkaita hautakiviä.

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

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Lääketieteen tohtori
Naistent. ja synn. erikoislääkäri

JOUKO
JÄRVENPÄÄ
Vastaanotto:
Gyneko Oy
Välikatu 20 A
Kajaani
Puh. 044 5591930
www.gyneko.fi
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Kristus syntyy, kiittäkää!
Kajaanin ortodoksinen seurakunta

Mieslaulajien laulukausi Nuottipukista 2020 Nuottipukkiin 2021
Kajaanin Mieslaulajien mennyt
laulukausi 2020-2021 oli vallitsevasta tilanteesta johtuen rauhallinen. Nuottipukin 2020 ilmestymisen jälkeen Kajaanin mieslaulajat
osallistuivat seuraaviin tapahtumiin
ja tilaisuuksiin:

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

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

8–19
9–16
12–15

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

n 16.05.2021 Kaatuneiden
muistopäivä, kirkkopiha
n 29.07.2021 Höyrylaiva
Koutan 100-vuotisristeily,
Paltaniemi
n 16.10.2021 Siunaustilaisuus
(vahvennettu kvartetti)
n 18.11.2021 Citymarketin
avajaiset (Kaksi esiintymistä)
n 23.11.2021Kaukametsän
opiston 100-vuotisjuhla
n 3.11.2021
Reserviläisten ylennys, KAIPR
n 6.12.2021 Itsenäisyyspäivän
seppeleenlasku, kirkkopiha
n 6.12.2021 Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhla, kirkkopiha
n 10.12.2021 Joulukonsertti,
Linnantauksen kirkko
n 11.12.2021 Veteraanien joulujuhla, Linnantauksen kirkko
n 12.12.2021 Joulukonsertti,
Paltamon kirkko

Mieslaulajat juhlistamassa Kaatuneiden muistopäivää, kirkkopihalla.

Mieslaulajat höyrylaiva Koutan 100-vuotisjuhlassa, Paltaniemellä.

REISSUMIES

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

KOMIAHO
Syötävän hyvä lähikauppa

Parhaat joululahjat
teen ystäville
löydät meiltä
(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani
040 7758 835

OSOITE
Kauppakatu 3
(Kauppatorin kulmalla)

87100 Kajaani
040 7758 835

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

OSOITE
Kauppakatu 3

AUKIOLOAJAT
Ti-Pe 11.00 - 17.00
La
11.00 - 15.00

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

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

OSOITE
Kauppakatu 3

(Kauppatorin kulmalla)

Varaa aikasi 044 559 1930 tai gyneko.ﬁ

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

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

Gyneko on muuttanut: huomaa uusi osoitteemme!

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

7

Hiekkamyrsky
Taas kerran matkustimme lomalle etelän lämpöön. Nyt lomalle
lähtö oli viivästynyt kaikenlaisten
terveysongelmien ja niiden hoidon vuoksi siten, että perinteinen
marraskuun loma päätettiin tehdä
helmikuussa. Lento varattiin lähteväksi aikataulu syistä Kuopion kentältä. Valittiin lomapaikaksi meille
aina niin tuttu ja turvallinen Cran
Canarian Las Palmas. Siellä Hotel’
Reina Isabella. Tälle kahden viikon
lomalle tämä hotelli valittiin siksi,
koska siinä oli lämmitetty uima-allas ja kuntosali, sekä sijainti aivan
keskeisellä paikalla Las Canttaresin
rannalla.
Loma ensimmäisen viikon sää,
oli aivan hyvä ja loi hyvät mahdollisuudet kävellä rantakadulla ja vanhassa kaupungissa päivittäiset lenkit. Kuitenkin tuulta oli rannalla
sen verran, että meren aallot tekivät
uimisen meressä meille sen verran
haasteelliseksi, että se nautinto jäi
minulta vain pariin kertaan. Joten
päätimme luopua koko ranta hommasta ja keskityttiin uima-altaalle.
Toisen lomaviikon aikana tuuli
lisääntyi, mutta lämpöä kuitenkin
edelleen oli n 20-22c. Yritin uida
säännöllisesti päivittäin n 10001500 m. Tahdoin kuntouttaa selkäleikkauksen jälkeen selkää ja
siihen tuo 20 m allas antoi hyvän
mahdollisuuden.
Toisen lomaviikon puolivälissä
sää alkoi muuttua jotenkin kummalliseksi. Lämpöä kyllä oli aivan
kiitettävästi, mutta muuten sää
tuntui painostavalle. Tapani mukaan kuuntelin päivittäin säännöllisesti uutisia, joissa kerrottiin miljoonakaupunki Kiinan Wuhanissa
jo joulukuun alussa tehty havainto
uudenlaisesta koronaviruksesta,
jonka vuoksi miljoona kaupunki
Kiinassa ollaan sulkemassa.
Mutta paikallisesti meillä oli
tulossa huoli säästä, se oli muuttumassa huonoon suuntaa, sillä
aurinko paistoi jotenkin punaisempana. Meillä oli suunniteltu kotiin
lähtö maanantaina varhain aamulla, lähtö hotellista klo 05.10. Kaik-

ki alkoi kuitenkin muuttumaan
jo lauantain. Illalla parvekkeella
voitiin todeta, että ulkoilmassa
on ns. sirokkoa, jota olemme joskus aikaisemmilla matkoillamme
havainneet. Kävelylenkillä hiekan
pöly vaikeutti hengittämistä ja
jotkut paikalliset olivat ottaneet
maskit käyttöön. Sunnuntai aamuna kun heräsimme, avasin netin ja
luin uutiset. Kerrottiin, että Kanarian saaria uhkaa erittäin voimakas
hiekkamyrsky. Päivän valon lisäännyttyä menimme parvekkeelle säätä
tutkimaan. Nyt oli kaikki muuttunut. Auringon valo yritti tunkeutua
ruskean utuisen sakean sumun läpi.
Näkymä oli kuin kuu maisema, äänetön ja ihmeellinen. Linnut olivat
lopettaneet aamuisen laulunsa. Liikenteen äänetkin olivat poissa, ruskea sumu esti näkyvyyden merelle.
Yön aikana oli ohutta tomumaista
hiekkaa tullut parvekkeelle niin
maljan, että se peitti kauttaaltaan
koko parvekkeen. Sisällä huoneessa
ei juuri tuntunut mitään erikoista.
Kiitos huoneistokohtaisen oman
ilmastointi laitteen, jonka suodattimet vielä toimivat. Lentoyhtiöltä
saimme tiedon sähköpostiin, että
lento myöhästyy muutamia tunteja ja ilmoittavat vähintään kahta
tuntia enne lennosta ja muutenkin
pitävät yhteyttä. Saimme hotellin
kanssa sovittua, että voimme pitää huonetta toistaiseksi. Uutisista
kuulimme, että myrsky ei näytä
laantumisen merkkejä. Odottelu
jatkui ja siirtyi aina kahdella tunnilla kerrallaan. Kunnes hotelli ei
voinut enää jatkaa huoneen käyttöä, vaan jouduimme jättämään
huoneen klo 14.55 ja lähtemään
kentälle. Saapuessamme kentälle
siellä oli täysi kaaos. Vaikka Las
Palmasissa on uusi hieno tilava lentoasema ei sinne meinannut mahtua sisään. Sillä sinne oli aamusta
alkaen ajettu koko saaren kaikista
hotelleista porukkaa. Eikä yhtään
lentoa oltu saatu lähtemään. Mitään selvyyttä ei saatu, siitä koska
mahdollisesti lento lähtisi ja edes
siitä mistä kentän osasta. Porukoi-

Auto- ja Konekorjaamo
Konepalvelu
J. Matikainen
ta lojui pitkin lentoaseman lattioita
ja osa oli ulkona. Onnistuin meille
löytämään sisältä penkin pätkän,
johon pääsimme istumaan. Noin
neljän tunnin odottelun jälkeen
saimme kuulutuksesta kuulla, että
lentolippua vastaan sai käydä noutamassa kinkku-juusto-patongin
ja juomapullon. Paniikkia lisäsi
tiedot, joita koko ajan sain netistä
koskien Kiinan Wuhanissa ympäri
maailmaa leviämässä olevasta korona viruksesta. Ihmisiä pyydettiin
välttämään suuria väentungoksia,
pitämään etäisyyksiä ja pesemään
käsiä, joka täällä oli täysin mahdotonta.
Aloimme saada tietoja, että hiekkamyrsky oli vähenemässä ja kenttä
saatettaisiin pian avata lentoliikenteelle. Niin kävikin mutta kentälle
alkoi laskeutua lisää koneita. Ne
olikin niitä koneita, jotka olivat
myrskyn vuoksi olleet tulossa ja
joutuneet laskeutumaan jonnekin
mantereelle Espanjan tai Porttukalin kentälle odottamaan myrskyn laantumista. Tämä merkitsi
sitä, että nyt kentällä oli entistäkin
enemmän tungosta kun siellä oli,
sekä lähteviä, että tulevia matkustajia. Vihdoin noin 14 h odottelun jälkeen näyttötaululle ilmestyi
meidän lento. Saimme tietää, että
meidän koneemme oli tulossa Tenerifalta ja pääsisimme noin 2h
päästä kotimatkalle Kuopioon.
Niin tapahtuikin saavuimme Kuopioon 16 h alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Matkalaukut eivät
tulleet meidän mukana, ne olivat
jäänet Kanarialla. Laukkuja eivät
kentällä ehtineet lastaamaan oli tärkeämpää saada ihmiset pois sieltä
kentältä virumista. Laukut tulivat
viikon päästä Kajaaniin. Yli viidenkymmenen vuoden aikana maailmalla matkaillessamme emme ole
vastaavaa liikenneongelmaa kokeneet. Kohdallamme kaikki päättyi
kuitenkin aivan hyvin. Matkoilta
on aina kiva tulla kotiin, mutta tällä kertaa se oli erityisen miellyttävä.

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

Jussi: 040 775 4517
Heikki: 040 762 7674

kone.matikainen@gmail.com

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

Keisarin Kievari

Otanmäki, puh. 050 322 1599

• Automaatista 24 h
•

• Edullinen tankkauspaikka

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

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

VÄRISISUSTAJAT OY
Kasarminkatu 12, KAJAANI
puh. (08) 6141 595, fax (08) 6141 240
Avoinna: ma-pe 7.00-17.00, la 9.00-13.00
www.varisisustajat.com

Hyvää joulua ja
riemukasta uutta vuotta!
Takojankatu
87400 Kajaani
Kajaani
Takojankatu 88 87400

p. 0103870570
0103870570
p.

leenanpuhdistuspalvelu.fi

kkönen

ny
Autolasie

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

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

Tauno Hälinen, 2 basso

Myynti, huolto ja varaosat

Sulasol 100 laulu- ja soittojuhlat
Jyväskylässä 10.-12.6.2022
Jyväskylän seminaari perustettiin keskelle suomalaisinta Suomea Jyväskylään 1863. Seminaarin toiminnan alussa laululla ja
soitolla oli keskeinen sija kansakoulunopettajien opiskelussa
ja kuorotoiminta oli tärkeä osa
tätä koulutusta. G.A. Hagforsin
ja etenkin P.J. Hannikaisen suomenkieliset laulut levisivät vastavalmistuneiden innokkaiden
opettajien mukana ympäri Suomea. Kuorojen luonteva kohtaa-

mistapa oli laulujuhlat ja nimenomaan Jyväskylässä, suomalaisen
kuoroperinteen ja ja koululaulujen
tyyssijassa. Näinollen laulujuhlat
palaavat takaisin syntysijoilleen.
Ilmoittautuminen kuorojuhlille
on jo käynnissä; odotamme Jyväskylään kesäkuun alussa noin 4000
vierailijaa. Samoin ilmoittautuneet
ovat voineet varata pääkonserttilippuja ja ruokailun on 1.11.2021
alkaen.
Kattava paketti ilmoittautumi-

sesta, osallistumisesta ja aktiviteteista löytyy Sulasolin sivuilta: www laulujuhlat.fi. Samoin
Facebookissa ja Instagramissa
löytyy some- tilit.
Sydämellisesti Tervetuloa suureen, suviseen laulujuhlaan!
Jouko Järvenpää
kuorolaulaja Kainuusta
ja Keski- Suomesta

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

Hyvää Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2022!
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Kajaani Dance erikoiskoulutus 5 ryhmä.
Kuva: Heimo Haverinen

Musiikki on koreografin
tärkein työkalu
Musiikki on pohja kokonaisuudelle, jonka koreografi luo näyttämölle tai ihmisten välille. Koreografille
musiikki voi toimia koko teoksen
innoittajana. Se voi luoda mielikuvia, antaa inspiraatiota ja näin
myös synnyttää liikemateriaalia.
Suuressa osassa musiikin liikkeellistä tulkintaa, pyrimme mukautumaan musiikin tunnelmaan,
tempoon ja aksentteihin. Mutta
joskus musiikki ja liike toimivat
yhdessä niin, ettei musiikki annakaan voimaa ja tukea, vaan pyrimme koreografisesti luomaan täysin
vastakkaiselta tuntuvaa liikettä.
Tällöin musiikin ja liikkeen luoma
kontrasti herättää mielenkiintoa ja
on selkeästi tulkinnallista. Musiikki voi toimia siis inspiraationa tai
kontrastina, vastavuoroisesti.

Jokainen meistä on varmasti
pyörähdellyt joululaulujen lomassa piirileikkiä tai ainakin hytkynyt
musiikin tahtiin. Musiikki toimii
näkymättömänä porttina löytääksemme yhteisen tavan liikkua. Se
ohjaa meitä yhteisesti koettuun rytmiin, auttaa ilmaisemaan tunteita
sekä luo välillemme energiaa, jonka
taas koemme yhdessä.
Koreografia on sananmukaisesti
tanssin kirjoittamista, mutta tunnetaan myös tanssikompositiona
eli tanssin säveltämisenä. Sanan
alkuperä on antiikin Kreikassa,
jossa choregus tarkoitti esityksen
harjoittajaa. Koreografialla viitataan useimmiten tanssin liikkeiden
suunnitteluun.
Tanssijalle ja koreografille musiikin vaikutus liikkeeseen on valtava.

Musiikki luo myös draamallisen
kaaren teokseen, toimii tukena
erilaisten osioiden ja tanssittujen
fraasien kanssa. Musiikki tarjoaa
äänellisen kuvan, jota koreografi
lähtee liikkeessään tulkitsemaan.
Lusikkansa sopaan tuovat myös
tanssijat, jotka koreografian toteuttajina tuovat vielä oman näkemyksensä ja kehonsa musiikin tulkiksi.
Koreografina työskentelen aina
musiikki edellä. Aloittaessani uuden teoksen, lähden etsimään
aiheeseen sopivaa kappaletta tai
äänimaisemaa. Useimmiten löydän
tieni elokuvamusiikin pariin. Elokuvissa kuvakerronta ja musiikki
on samankaltaisessa suhteessa toisiinsa, vastaavilla lainalaisuuksilla
varustettu kuin näyttämöllinen
tanssi. Musiikki voi luoda miljöön,

tukea tunteita, luoda tilan. Tanssijoiden oma tulkinta liikkeestä on
koreografiassa ratkaiseva tekijä.
Mikäli koreografi kykenee sanoittamaan tai ilmaisemaan omalla
kehollaan haluamaansa ilmaisua
tai tunnetilaa, syntyy näyttämölle
taika. Kuin kertomus, jossa piilee
yhteinen salaisuus.
Tanssin ja musiikin suhteessa
asuu jonkinlainen myös sanoittamaton pyhyys, jonka voi kokea tulkitessaan musiikkia liikkeen avulla.
Ei tarvitse olla koreografi tai tanssija tunteakseen liikkeen kehossaan.
Jokainen meistä voi antautua musiikin vietäväksi kehon toimiessa
tulkkina.
Musiikki luo välillemme energiaa, iloa ja resonoivia tunteita.
Esimerkiksi joululaulut aktivoivat

meissä tunnetta, joka kumpuaa
usein lapsuuden kokemuksista.
Samoin liike voi herättää meissä
yhteisiä muistoja eletyistä hetkistä.
Musiikin mukana vapaasti liikkuva kehomme on yhtä luonteva osa
ilmaisuamme kuin puhuminen
tai laulaminen. Suomalaisina me
emme ole siihen tosin tottuneet.
Joulunajan melankoliset yhteislaulut aiheuttavat minussa aina
voimakkaan tunnereaktion. Usein
mieleeni tulee, miten hienoa olisikaan ponkaista penkistä ja Gospelin tavoin antaa kehon liikkua
musiikin johdattamalla tavalla.

Sonja Pakalén
koreografi

Paras joululahjamme

Pohjoismaista tyylikkyyttä keittiöön ja kylpyhuoneeseen
LAADUKKAAT SKOGA
SUIHKUKALUSTEET

SILHUET KEITTIÖHANAT
GUSTAVSBERG
ESTETIC
Sulavalinjaiset,
kauniisti muotoillut
suihkukokonaisuudet

NYT MYÖS
A!
MATTAMUST

Useita kokoja. Valitse joko
kaarevat, suorat tai taiteovet.
Kirkas-, savu- tai huurrelasi.
Profiilivärit: valkoinen, alumiini
tai musta.

498,-

Huom! Kampanjahinnat
voimassa 31.1.2022.

