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Aromtech Ltd, Veturitallintie 1, 95410 Tornio, Finland
Tel. +358 207 789 020 • Fax +358 207 789 028

info@aromtech.com • www.aromtech.com

Tornion toimipiste
Autopalvelu Ojanperä Oy
Torpinkatu 17, 
95420 TORNIO
Puh. 0400 130 106

Luulajan toimipiste
Auto Ojanperä Bildelar Ab
Robertsviksgatan 10, 
97241 LULEÅ
Puh. 0920-230 220 ja 0920-248 320

Kemin toimipiste
Kemin Autopalvelu Oy
Karjalahdenkatu 34, 
94600 KEMI
Puh. 0400 214 168

Tornion Mieskuoro r.y. 
perustettiin 8. päivä 
huhtikuuta 1953 kol-
menkymmenen innok-

kaan miehen voimin. Ensim-
mäisenä puheenjohtajana 
toimi Erkki Valtonen ja kuo-
ron taiteellisena johtajana 
oli Soini Kaiharju.  Vuosien 
varrella riveissämme on ol-
lut vaihteleva määrä innok-
kaita kuorolaisia. Kuoron pit-
käaikaisimpana johtajana, 
kolmenkymmenen vuoden 
ajan oli Toimi Ahvenjärvi ja 
yhtä kauan toimi varajohta-
jana Ilmari Keskiluopa. Aikaa 
on kulunut ja paljon on vettä 
virrannut Tornionjoessa, tänä 
vuonna juhlimme 60 –vuoti-
asta Tornion Mieskuoroa. 

Kuoron koko on vaihdel-
lut vuosien varrella. Laulajien 
määrä alkoi kasvaa ja se va-
kiintui Timo Perkkiön johtaja-
kaudella neljäänkymmeneen 
laulajaan, missä vahvuudes-
sa se on pysynyt.

Kuoromme järjestää vuo-
sittain kevät- ja joulukonser-
tit. Perinteisesti esiinnymme 
torniolaisille Vappuna Raati-
huoneen edessä ja veteraa-
neille Saarenvireessä. Olem-
me mukana Joulurauhanju-
listuksessa. Esiintymiset ve-
teraanien ja sankarivainaji-
en muistotilaisuuksissa sekä 
Kaatuneiden muistopäivä-
nä ovat arvokkaita velvolli-
suuksiamme.

Tornion Mieskoro tekee 
yhteistyötä alueen muiden 
kuorojen kanssa. Viime vuo-
sina olemme järjestäneet 
yhteiskonsertteja mm. Me-
lodonnien, Arioksen, Seles-
tiinan ja Lappian opiskeli-
joista koostuvan Musatalon 
Mullikuoron kanssa. Kvartet-
titoiminta on myös vilkasta. 
Ehkä vaikuttavin esiintymi-
semme, jossa olemme olleet 
mukana, oli Kansallinen Vete-
raanijuhla Torniossa v. 2005. 
Juhla esitettiin suorana lähe-
tyksenä televisiossa Hannu-
lan jäähallista ja tilaisuutta 
kunnioitti läsnäolollaan myös 
Tasavallan presidentti Tarja 
Halonen puolisoineen. Vete-
raanijuhlan jälkeen Tornion 
Mieskuoro julkaisi CD:n ”Kat-
son virran kalvoon”, jolla mu-
kana oli myös Hannulan kou-
lun musiikkiluokat.  

Kuorovierailut ovat kiin-
teä osa toimintaamme. Ylläs 
Acappellas –kuorotapahtuma 
on järjestetty kolme kertaa ja 
olemme olleet mukana joka 
kerta. Juhlavuoden kunniak-
si olimme huhtikuussa Suo-
men Mieskuoroliiton Talvipäi-
villä Helsingin Musiikkitalol-
la. Tapahtumassa oli mukana 
yli 1400 kuorolaista ympäri 

Suomea. Tilaisuus oli aivan 
upea kokemus ja sen mer-
kitys kuoromme yhteishen-
gelle ja esiintymisvarmuu-
delle oli tärkeä. Kuoromatkat 
ovat tuoneet toimintaamme 
mukavia yhdessäolon hetkiä. 

Torniolaiset ovat yleensä 
totuttuneet näkemään mies-
kuoron huolellisesti esiinty-
vän rivissä, mutta koreogra-
fi aakin olemme kehittäneet: 
eräässä konsertissa Joenta-
lolla heitimme jopa takit ren-
nosti olalle.

Kuoromme ohjelmisto 
koostuu pääasiassa perin-
teisistä mieskuorolauluista, 
serenadeista sekä isänmaal-
lisesta, hengellisestä ja viih-
teellisestä musiikista. Ny-
kyisin ohjelmistoomme kuu-
luu myös uudemmat mies-
kuoroille sävelletyt teokset 
ja iskelmät, joiden sovituk-
sista on vastannut nykyinen 
taiteellinen johtajamme Tuo-
mas Lampela.

Mieskuorolaulu on kaiken-
ikäisten miesten harrastus ja 
kerran sen aloitettua se voi 
jatkua koko elämän. Mieskuo-
rotoimintaa kantaa eri-ikäis-
ten miesten kuoroveljeys ja 
ystävyys. 

Mieskuorotoiminta on vaa-
tivaa, antoisaa ja sitovaa, 
mutta myös hyvin palkitse-
vaa. Mieskuorolaulu kokoaa 
samanhenkisiä miehiä yh-
teisen lauluharrastuksen pa-
riin. Mieskuoroon pyrkivän 
ei tarvitse olla valmis laula-
ja, riittää, että on halu kehit-
tyä. Mieskuoroharrastus tar-
joaa mielenkiintoisia haastei-
ta ja upeita elämyksiä. Osan-
ottoaktiivisuus harjoituksis-

samme on ollut aina hyvä, 
ja reipas mieskuorohenki an-
taa vastapainoa arkeen. Läm-
möllä muistamme hetkiä kun 
kuoron harjoituksissa laulet-
tiin Meristä kaunein ja riveis-
sämme oli kuoroveljemme ja 
perustajajäsen Veikko Lippo-
nen (silloin 95 v.). Aina hän 
muisti mainita: ”On se sitten 
kaunis laulu!”

Urheiluvalmentajana sa-
noisin, että vaikka on taitoa 
ja tahtoa, kuorolaulu vaa-
tii erityisesti sitoutumista 
ja harjoittelua jotta esiinty-
misissä pystyy henkilökoh-
taiseen parhaaseen suori-
tukseen. Mutta ennen kaik-
kea kuorolaulu on joukkuela-
ji, jota tehdään yhdessä. Kuo-
ro on soitin, jota kuoronjohta-
ja soittaa. 

Tornion Mieskuorolla on 
vankka asema Tornion mu-
siikkielämässä. Kiitämme tu-
kijoitamme arvokkaasta pa-
noksesta mieskuoromusiikin 
eteen. Hyvä yhteistyö Perä-
pohjolan opiston, Koulutus-
kuntayhtymä Lappian ja Tor-
nion kaupungin kanssa ovat 
antaneet hyvän perustan toi-
minnallamme.

Toivotan kaikki mieskuo-
romusiikin ystävät tervetul-
leeksi kuoromme 60-vuotis- 
juhlakonserttiin Joentalolle 
18.5.2013. 

Tornion Mieskuoron tun-
nuslaulun saattelemana: 
”Nouse Laulu kaiju”  toivo-
tamme kaikille hyvää ke-
vättä!

Kari Mikkola 
Puheenjohtaja
Tornion Mieskuoro ry

Puheenjohtajan
tervehdys
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– Olisi se varmaan mukava 
harrastus, mutta en minä ole 
tarpeeksi hyvä laulaja. 

– Osaan minä laulaa, mutta 
en niin hyvin, että uskaltaisin 
mennä laulukokeeseen. 

– Siellähän lauletaan nuo-
teista enkä minä osaa lukea 
nuotteja pätkääkään.

Nämä ovat tyypillisiä lau-
seita joita kuulee, kun tie-
dustelee halukkuutta liittyä 
mieskuoroon. Ne ovat kui-
tenkin tekosyitä tai myyttejä, 
jotka eivät pidä paikkaansa. 

Laulutaito on hyvin suh-
teellinen käsite. Kuorolau-
lajan ei tarvitse olla solisti-
sessa mielessä hyvä laulaja. 
Hänen täytyy pystyä tuotta-
maan erikorkuisia ääniä ja hä-
nen täytyy olla kiinnostunut 
laulamisesta. Laulutaitoa tär-
keämpi ominaisuus on hyvä 
sävelkorva. Korva, joka erot-
taa oikean sävelen vääräs-
tä. Mieskuoroon tultaessa ei 
siis tarvitse olla hyvä laula-
ja, mutta kuorossa laulaessa 
laulutaito kehittyy.

Laulukoe on monelle se 
ylitsepääsemätön este tulla 
kuoroon. Laulukokeen kam-
mo juontaa juurensa koulujen 
musiikkitunnin laulukokeisiin, 
joissa joutui luokan edessä 
häpäisemään itsensä. Tällai-
sesta laulukokeesta ei mies-
kuoroon tultaessa ole ollen-
kaan kysymys. Laulukoe on 
oikeastaan täysin väärä sana, 
sillä kysymyksessä on korvan 
testaaminen ja äänialan sel-
vittäminen. Se tehdään kah-
den kesken kuoronjohtajan 
kanssa ja päällimmäinen tar-
koitus on löytää uudelle lau-
lajalle sopiva stemma.

Mieskuoroon tultaessa ei 
tarvitse osata nuotteja. Ei-
hän kansalaisopiston espan-
jan kielen alkeiskurssille me-
nokaan vaadi espanjan kielen 
osaamista etukäteen. Nuo-
tinlukutaidosta on toki hyö-
tyä ja mieskuorossa laulaes-
sa nuotinlukutaito kehittyy. 

Paranna 
elämänlaatuasi, 
tule mieskuoroon!

Nyt on siis kaikki esteet 
mieskuoroon lähtemiselle 
poistettu. Enää tarvitaan syy 
harrastaa kuorolaulua. Seu-
raavasta listasta voit vali-
ta itsellesi sopivan ja mikäli 
kaikki tuntuvat hyviltä, mitä 
vielä odotat.

– Tutkijat ovat havainneet, 
että laulaminen vapauttaa ai-
voissa sellaisia aineita, jotka 
saavat ihmisen tuntemaan 
itsensä rentoutuneeksi ja 
iloiseksi

– Kuoroharrastus rikastut-
taa perhe-elämää, sillä par-
haat ystäväpariskunnatkin 
saattavat löytyä kuorotoi-
minnan piiristä

– Mieskuoroharjoituksis-
sa on rento ja letkeä ilmapii-
ri, vaikka laulaminen on ta-
voitteellista

– Hyvin menneen esityk-
sen jälkeen olo on kuin ur-
heilijalla huippusuorituksen 
jälkeen

– Kuorossa pääsee esiinty-
mään paikkoihin, joihin yksin 
ei pääsisi ikinä

– Kuorolaulajat ovat kes-
kimääräistä onnellisempia 
ihmisiä

Mieskuoro tarjoaa miehel-
le myös kanavan olla herkkä, 
kuten YL:ssä vuodesta 1991 
laulanut Kari Haapamäki ku-
vailee huhtikuun Rondo-leh-
den artikkelissa: ”Kaikki tar-
vitsevat varmasti jonkun ka-
navan tehdäkseen jotakin 
kaunista ja herkkää tässä 
maailmassa, missä koko ajan 
tapellaan, tehdään uraa ja 
suoritetaan niin perkeleesti. 
Kuorossa voi ilmaista itseään 
monella tavalla kappaleesta 
ja tunnelmasta riippuen. Laa-
jaan tunneskaalaan mahtuu 
niin rohkeutta, pontevuut-
ta, herkkyyttä, riehakkuutta 
kuin synkkyyttäkin.”

Tornio-viikolla 14.5. pi-
dämme avoimet harjoitukset 
ja silloin on oiva tilaisuus tul-
la tutustumaan Tornion Mies-
kuoron reiluun ja rehtiin po-
rukkaan. 

Tuomas Lampela
Taiteellinen johtaja
Tornion Mieskuoro ry

Tornion MieskuoroTornion Mieskuoro
60-vuotisjuhlalehti60-vuotisjuhlalehti
www.tornionmieskuoro.fi 

Toimitusneuvosto: 
Reijo Gullsten, Kari Mikkola, Jarkko Salminen ja Tuomas Lampela

Kuvat: Heikki Lampela, Timo Kuusisto, Matti Poranen, Tornion Mieskuoron arkisto

Sivunvalmistus: Tornion Kirjapaino

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy
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Kevät 2013 on omistettu 
mieskuorolaululle. Monet 
mieskuoroistamme ovat juhli-
neet suuria juhliaan, ml. suo-
malaisen kuoroperinteem-
me nestorit: 175-vuotias 
Suomen vanhin kuoro Aka-

Suomen Mieskuoroliiton 
puheenjohtajan tervehdys

demiska Sångföreningen ja 
130 vuotta täyttänyt van-
hin suomenkielinen kuoro 
Ylioppilaskunnan Laulajat. 
Tänä keväänä mieskuorolau-
lu ja mieskuorot ovat muu-
toinkin olleet hienosti esillä 

valtakunnan mediassa, kun 
Suomen Mieskuoroliitto ja 
Yleisradio ovat etsineet yh-
teisessä hankkeessa Suomen 
rakkainta mieskuorolaulua. 
Mikä voisikaan siis olla sopi-
vampi ja juhlallisempi hetki 
myös Tornion Mieskuorolle 
virittää laulu 60-vuotisjuh-
lan kunniaksi!

Tornion Mieskuoro on hie-
nosti osoittanut olevansa ak-
tiivisesti aikaansa seuraa-
va ja pohjoiset juurensa yl-
peydellä esiintuova tärkeä 
jäsen suomalaisessa mies-
kuorokentässä. Huhtikuun 
alkupuolella Helsingin Mu-
siikkitaloon kokoontui yli 1 
400 mieskuorolaisen jouk-
ko juhlistamaan tätä erityis-
tä ”mieskuorokevättä” ja viet-
tämään Mieskuoroliiton Talvi-
päiviä. Puheenjohtajan hat-
tuni nousee korkealle ilosta 
ja kiitoksesta sen johdosta, 
että myös Tornion Mieskuoro 
oli saapunut tähän tapahtu-
maan koko kuoron voimin, ol-
len pohjoisin esiintyjä viikon-
lopun aikana. Kuoro esiintyi-
kin energisen ja kyvykkään 
johtajansa Tuomas Lampelan 

johdolla edukseen ja osallis-
tui lähes kaikkiin viikonlopun 
tapahtumiin täysin rinnoin. 

Torniolaisten reipas ja 
energinen esiintyminen ja 
mukanaolo Talvipäivillä an-
toi hyvän kuvan kuoron elin-
voimaisuudesta ja eteenpäin 
menemisen tahdosta. Kaikki 
mieskuorotoiminnan perus-
elementit tuntuvat olevan 
kuorossa hyvällä tolalla ja työ 
oman alueen kulttuurielämän 
hyväksi jatkuu vahvana var-
masti myös tulevaisuudessa.

Suomen Mieskuoroliiton 
puolesta haluan toivottaa 
Tornion Mieskuorolle mitä 
parhainta 60-vuotisjuhlake-
vättä, jatkuvaa menestystä 
ja kaikkea hyvää jatkoon! Pi-
detään mieskuorolaulun lip-
pu korkealla!

 
Antti Lindqvist
puheenjohtaja
Suomen Mieskuoroliitto ry

Kemintie 54, 95420 Tornio, puh. 0400 965 003

Palvelemme:
arkisin 7-21, lauantaisin 7-21, sunnuntaisin 9-21

www.lakkapaa.com

Ajatuksista Koti

Jukka Vuokila
p. 040 543 8504
jukka.vuokila@lappli.fi
Talotehtaantie 14, Tornio

tehtaalle ensi sunnuntaina klo 12–18htaallee eeennsssi sunnuntaina klo 12–18
Lappli kutsuu

www.lappli.fi

Soita 040 5438504
ja sovi aika 

talomallistoihin 
tutustumista varten.

Vietämme TARJOUS-
LASKENTAPÄIVÄÄ.

Teemme sinulle 
hyvän talo-
tarjouksen. 
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M-Carpet

Kalaliike Hast Oy
puh. 016 447 170

Mäkikalliontie 3, 95420 TORNIO

VOJAKKALA
Jokivarrentie 810 

95500 Tornio
010 617 9710 

timo.seppala@k-market.com

Ruusuiset Ruusuiset 
onnittelummeonnittelumme
60 vuotiaalle60 vuotiaalle

Tornion MieskuorolleTornion Mieskuorolle

KUKKAKAUPPAOliviaOlivia

Corrotech Oy
PL 131, 95401 Tornio, Finland

www.corrotech.fi 

Tervetuloa laulamaanTervetuloa laulamaan
Tornion Mieskuoroon!
Harjoitukset tiistaisin klo 18-20.30 
Peräpohjolan Opiston Niilon salilla.

Tornion kaupungin puolesta 
haluan esittää mitä parhaim-
mat onnittelut ja lämpimän 
tervehdyksen Tornion Mies-
kuorolle 60-vuotisen toimin-
tanne juhlavuoden johdosta. 
Tornion Mieskuoro on huo-
lehtinut menestyksekkäästi 
kattavasta musiikkitarjonnas-
ta erilaisissa tapahtumissa 
ja juhlissa torniolaisten sekä 
laajempienkin kuulijajoukko-
jen riemuksi. Erikseen halu-
an mainita Torniossa vuonna 
2005 vietetyssä valtakunnal-
lisessa Kansallisen veteraa-
nipäivän pääjuhlassa esiin-
tymisen.   

Vuosikymmenien aikana 
Tornion Mieskuoro on teh-
nyt paljon yhteistyötä torni-
olaisten ja lähialueen kuo-
rojen kanssa järjestäen mm. 
koulutusta, yhteiskonsertte-
ja ja vierailuja. Kuoro on teh-
nyt ensimmäisen äänitteen 
vuonna 2007 ja samasta vuo-
desta alkaen kuoro on ottanut 
vastuun perinteisen Tornion 
kaupungin joulurauhan julis-
tamistilaisuuden musiikkian-
nista yhteistyössä kirkkokuo-
rojen kanssa.

Tornion Mieskuoron tuo-
tanto on ollut hyvin moni-
puolista perinteisestä mies-
kuoromusiikista isänmaallis-
ten ja hengellisten laulujen 
suuntaan unohtamatta myös-
kään reippaita ja riemukkaita 
sävelmiä. Vuoden 2010 aika-
na kuoro esiintyi hyvin moni-

Kaupungin-
johtajan 
tervehdys

puolisissa tapahtumissa. Ke-
väällä oli erittäin menestyk-
sekäs kevätkonsertti, syksyl-
lä oli suurkuorotapahtuma Yl-
läs Acappellas ja jouluna ”Yh-
dessä jouluun”-konsertti Ala-
tornion kirkossa yhdessä Me-
lodonnat, Selestina ja Arios 
kuorojen kanssa.

Mieskuoron vahvuus on 
pysynyt yli 30 laulajan, mikä 
osoittaa henkilöiden vahvaa 
sitoutumista kuorotoimintaan 
ja erityisesti tästä haluan mai-
nita kuoron pitkäaikaisen joh-
tajan ja toiminnan kehittäjän 
Toimi Ahvenjärven - hän joh-
ti ansiokkaasti ja arvokkaasti 
kuoroaan yli 30 vuotta.

Tornion kaupungin ja kau-
punkilaisten puolesta toivo-
tan menestystä juhlivalle Tor-
nion Mieskuorolle sekä ansio-
kasta kuorotoimintaa tuleville 
vuosikymmenille.

Raimo Ronkainen
Kaupunginjohtaja

Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja

Kari Mikkola
puh. 0400 690 507

Sihteeri
Jarkko Salminen

puh. 045 137 3959

Taiteellinenjohtaja
Tuomas Lampela

puh. 040 767 1617

www.tornionmieskuoro.fi 
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Kavamet-Konepaja Oy
Neulojankatu 12
95450 TORNIO

FINLAND

GSM +358(0) 50 555 5009
kavamet@kavamet.fi 

KIINTEISTÖHUOLTO
RAUTIO OY

tsto p. 040-809 9980, fax 016-443 333
kiinteistohuoltorautio.fi 

* kiinteistönhuolto
* siivouspalvelu
* konepalvelu (myös kantojen jyrsintä)
* saneeraus palvelu
* viemärin painehuuhtelu- ja kuvaukset
* traktorikaivuri

...ja hyvä laulamaan pyrkisin 
ehdottomasti laulajaksi Tor-
nion Mieskuoroon. Harmissa-
ni olisin, jos reputtaisin.

Miksi? Koska mieskuo-
rossa on aina niin hauskaa.  
Huumori kukoistaa. Mukavat 
esiintymiset, reissut ja haus-
kat juhlat irtaannuttavat ar-
jesta. Kuorosta saa hyviä ka-
vereita ja siellä saa toteuttaa 
itseään. Kaiken tuon vuoksi 
tulisin säännöllisesti harjoi-
tuksiin, olisin kaikissa esiin-
tymisissä paikalla, treenaisin 
kotona ja noudattaisin kuuli-
aisesti johtajan ohjeita. Vuo-
rollani hoitaisin myös koh-
dalleni osuvat taustayhtei-
sön vastuut. 

Itse asiassa olen onnekas. 
Saan kuunnella upeaa kuoro-
laulua ja nauttia siitä  -  mil-
loin ponnekkaasta, reippaas-
ta, paatoksellisesta tai her-
kästä sellaisesta. Yhtäkaikki, 
siitä tulee hyvä mieli ja ener-
ginen olo.

Tutkimusten mukaan kuo-
rolaulua harrastavat pysyvät 
terveinä ja elävät pitkään. 
Josko siitä kuulijoillekin jota-
kin heruisi.

LAULUSTA VOIMAA 
Jos olisin mies... 

Olen iloinen siitä, että 
olen työhöni liittyen saanut 
niin monta kertaa tilata Torni-
on Mieskuoron esiintymään. 
Lukemattomat ovat ne ker-
rat, jolloin kuoro on tuonut 
panoksensa Tornion kaupun-
gin juhliin.  Mieleen jääneitä 
tilanteita on monia. Kuoro on 
tuon tuostakin kajauttanut il-
moille Suomen rakkaimman 
mieskuorolaulun, Finlandi-
an. Joka kerta esitys on saa-
nut kylmät väreet kulkemaan 
pitkin selkäpiitä.

Yksi mieleen painuneis-
ta hetkistä Finlandian ja Tor-
nion Mieskuoron parissa oli 
vuonna 2005 Torniossa jär-
jestetyssä Valtakunnallises-
sa Kansallisen Veteraani-
päivän pääjuhlassa. Tasaval-
lan presidentin ja useamman  
tuhannen veteraanin läsnä-
olo sekä juhlan suora tele-
visiointi  toivat tilanteeseen 
oman juhlavan lisänsä. Vas-
tapainoksi Finlandialle ve-
ditte samassa juhlassa kap-
paleet ’Isä ja lapsi’ sekä ’Mi-
nun ystäväni on kuin villasuk-
ka’ yhdessä Hannulan musiik-
kiluokkien lasten kanssa.  Se 
oli herkkää.  Koko sali nautti 

kuulemastaan.  Istuin ylpeä-
nä yleisön joukossa ja ajatte-
lin, että kyllä meillä Tornios-
sa osataan.

Tornion Mieskuorolla on 
kunniakas historia.  Vuon-
na 1953 kun kuoro perus-
tettiin sen tarkoituksena oli 
mm. monipuolistaa  tornio-
laista laulukulttuuria.  Alkuai-
kojen perinteiset mieskuoro-
laulut ovat laajentuneet en-
sin hengelliseen, sittemmin 
isänmaalliseen musiikkiin ja 
myöhemmin myös viihteel-
liseen suuntaan. Ohjelmis-
toon on otettu myös reippai-
ta ja jopa riemullisia säveliä.  
Lienevätkö uudet musiikki-
valinnat vaikuttaneet siihen, 
että kuoroon on saatu mu-
kaan myös nuorempia laula-
jia. Hyvä näin. Kuoro uudis-
tuu. Mielestäni on hienoa, 
että kuorossanne on viime 
vuosiin asti launanut kuo-
ron perustajajäseniä. Use-
amman ikäpolven yhteiselo 
on monella tavalla avartavaa 
ja kunnioitettavaa.

Kuoron ohjelmisto on 
vaihdellut johtajien myö-
tä. Olette olleet avarakat-
seisia ja pestanneet use-

ampaan otteeseen johtajak-
senne naisen. Siitä olen iloi-
nen.  Kaikki johtajanne ovat 
olleet ammattitaitoisia, vaa-
tivia ja kunnianhimoisia mu-
siikin ammattilaisia.  He ovat 
kukin antaneet paljon itses-
tään ja omalla tavallaan vie-
neet kuoroa eteenpäin. Jokai-
sen johtajan työn jälki näkyy 
kuoron osaamisessa. Tiedän, 
että kuorolla on tällä hetkel-
lä  monipuolinen ohjelmisto 
ja osaaminen.

Kulttuurisihteerinä minua 
lämmittää se, että Tornion 
Mieskuoro on vuodesta 2007 
ottanut vastuulleen kaupun-
gin Joulurauhan julistustilai-
suuden kuoromusiikin esit-
tämisen. Harvalla kaupungil-
la on samanlaista perinnet-
tä. Olette mukana kunniak-
kaassa historiallisessa jat-
kumossa.

Tornion Mieskuoron lukui-
sat esitykset, konsertit, levy-
tykset ja kaikki muu toiminta 
on elävöittänyt Tornion kau-
pungin kulttuurielämää. Sa-
malla kuoron toiminta on ol-
lut ja tulee varmasti  jatkos-
sakin olemaan kuorolaisil-
le itselleen voimaannutta-

va, kehittävä  ja kokonaisval-
taista hyvinvointia lisäävä 
harrastus.

Saitte vuonna 2009 Tor-
nion kaupungin kulttuuripal-
kinnon lähes kuudenkym-
menen vuoden ansiokkaas-
ta työstä. Olette hienosti mo-
nipuolistaneet Tornion laulu-
kulttuuria. Nyt jo yli kuuden-
kymmenen vuoden ajan!  Kii-

tos siitä ja onneksi olkoon!
 Toivon Teille nautinnol-

lisia hetkiä mukavan harras-
tuksen parissa.

Tsemppiä ja  virtaa tulevil-
le vuosille!

Helena  Junes
Tornion kaupungin 
kulttuurisihteeri
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Mieskuoron pukee
paikkakunnan parhaista valikoimista

Torikatu 21, 95400 Tornio • puh. 016 431187
avoinna: ma-pe 10–17.30, la 10–14 • www.muotihuone.com

Kauppakeskus Corona, Karjalahdenkatu 7, 94600 KemiKauppakeskus Corona, Karjalahdenkatu 7, 94600 Kemi

prisma.fi

Tornion Mieskuoro täyttää 
tänä vuonna 60 vuotta. Juh-
lavuoden kunniaksi julkai-
semme tämän juhlalehden. 
Haluamme kiittää kaikkia 
niitä tahoja, jotka ovat olleet 
mukana hankkeemme toteu-
tuksessa.

Tornion Mieskuoro on toi-
minut hyvin aktiivisesti jo yli 
kymmenen vuoden ajan. Tä-
hän on paljolti vaikuttanut 
onnistuneet johtajavalinnat. 
Kuorolaiset ovat osallistu-
neet harjoituksiin kiitettäväl-
lä tavalla ja näin osaltaan pi-
täneet huolta toiminnan jat-
kumisesta.

Kuorolaulu on pitkäjän-
teistä, sitoutumista vaativaa, 
sillä kysymyshän on joukkue-
pelistä. Laulamisen lisäksi se 
on sosiaalista yhdessäoloa, 
jossa kaikki ovat veljiä kes-

Isännän 
puheenvuoro

kenään. Ikäsyrjintää ei tun-
neta ja siksi kuorolaisia voi 
olla teinistä vaariin. Musii-
kin tekemisessä ikä ei ole ra-
site. Kuoron vanhin, jo edes-
mennyt tenori Veikko Lippo-
nen lauloi puhtaasti vielä yli 
90-vuoden ikäisenä. Kuoro-
laulu antaa vaihtelua arjen 
hyörinöihin, rentouttaa ja 
saattaa jopa opettaa laula-
maan. Kahvitauoilla jatkuva 
naurun remakka kertoo, että 
hauskaa tämän harrastuksen 
parissä myös on.

Nuorten mukaantuloa toi-
mintaan olemme kaivanneet 
kovasti ja muutamia nuoria 
miehiä on Lappiasta mukana 
jo ollutkin. Ongelma on vain 
se, että valmistuttuaan he 
jättävät Tornion ja samalla 
mieskuoron. Toivon mukaan 
he kuitenkin vievät kuoro-

laulusta kipinän mukanaan. 
Joku keino paikallisten nuor-
ten mukaan saamiseksi tar-
vittaisiin. Yhtenä keinona 
voisi olla yhteistyö paikallis-
ten koulujen kanssa.

Omasta puolestani ha-
luan toivottaa teidät lämpi-
mästi tervetulleiksi kuorom-
me 60-vuotiskonserttiin Jo-
entalolle 18.05.2013.

Timo Orbinski
kuoron isäntä

Satamakatu 3 A, 95400 Tornio
puh. (016) 480 014, fax (016) 480 989

tornion1.apteekki(a)apteekit.net

95420 Tornio, Rantatie 1, 
puh. 0400 588422, 016-480 787, fax 016-431 323

www.tornionakut.com

Myös jäähdyttäjäkorjaukset, -myynti  ja ilmastointihuollot
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Tornion Mieskuorolla on me-
neillään juhlavuosi, sillä kuo-
ro saavutti kunniakkaan 60 
vuoden iän helmikuussa ku-
luneena vuonna. Kuoron syn-
tyhistoria on tosi kiharainen. 
Kuoron syntymäpäiviäkään ei 
ole aina vietetty tismalleen 
oikeana päivänä, eikä vietetä 
nytkään.  Miksi näin on käy-
nyt, selviää Tornion Mieskuo-
ron historiikista, joka julkais-
taan ensi syksynä. Historia 
on täynnä herkullisia tarinoi-
ta ja jopa runomuotoon kir-
joitettuja toimintakertomuk-
sia. Tässä hieman esimakua 
tulevasta. 

Sekakuoro vai 
mieskuoro
Tornion seudun kuorohistori-
alla on varsin vankat ja kau-
as ulottuvat perinteet. Tiet-
tävästi jo vuonna 1903 pe-
rustettiin Alatorniolle lähi-
alueen ensimmäinen seka-
kuoro, Tunturin kaiku. Sen 
toiminta kuitenkin hiipui ja 
sammui ilmeisesti jo ennen 
ensimmäistä maailmansotaa.

1920-luvulla perustetun 
Tornion Sekakuoron mies-
laulajat alkoivat liikehtiä 
1940-luvun loppupuolel-
la siihen malliin, että ”kyllä 
ukoile häätyy oma kööri saa-
ja.” Aluksi laulettiin vahviste-
tulla kvartetilla, kunnes oltiin 
kypsiä irrottautumaan seka-
kuorosta omaksi mieskuo-
roksi. Vappuna 1953 kajau-
tettiin Tornion Mieskuoron 
historian ensimmäiset laulut.

Alkuinnostus
Yhdistystoiminnassa alku-
innostus on tietysti valta-
va. Ensimmäisen kymme-
nen vuoden aikana toimin-
taa oli vaikka muille jakaa. 
Esiintymisiä oli runsaasti ja 
yhteistyötä tehtiin Väylän-
varren kuoron eli Ylitornion 
Mieskuoron kanssa. 10 -vuo-
tisjuhlakonsertti oli huolel-
la suunniteltu ja näyttävästi 
hoidettu. Harmillista oli, että 
kuoron ensimmäinen johtaja 
Soini Kaiharju sairastui, eikä 
voinut olla johtamassa juh-
lakonserttia. Johtajaksi saa-
tiin kanttori Toimi Ahvenjär-

TORNION MIESKUORO 60 VUOTTA

vi, jonka ensimmäinen pesti 
kuoronjohtajana kesti puoli-
kymmentä vuotta. 

Kuorolaisia 
eri tehtävissä
Kuorotoiminta ei ole pelkkää 
harjoitusta ja laulamista. Se 
on myös yhdistystoimintaa 
ja suunnilleen kolmannes po-
rukasta on jossakin vaihees-
sa hallinnollisessa tehtäväs-
sä. Kuoron puheenjohtajan 
voidaan sanoa olevan samal-
la viivalla kuoron taiteellisen 
johtajan kanssa ja heidän jäl-
keen tärkein homma on sih-
teerin vakanssi.

Mieskuorotoiminnassa on 
niin sanottuna kattojärjestö-
nä Mieskuoroliitto, joka aut-
taa ja tukee kuorojen toi-
mintaa. Kukkomerkin suorit-
taminen eli Mieskuoroliiton 
perusohjelmiston osaami-
nen on monen mieskuorolai-
sen tavoite tai haave. Torni-
on Mieskuorossa merkin ovat 
suorittaneet Reino Hakasa-
lo, Olli Junes, Aappo Karppi-
nen, Aleksanteri Pussinen ja 
Erkki Valtonen. Hatun nosto 
näille laulajaveljille. 40 laulun 
oppiminen ja esittäminen ul-
koa on todella kunnioitetta-
va saavutus.

Toinen 
vuosikymmen
Kuoron aktiviteetti säilyi koh-
tuullisen hyvänä. Keikkaa riit-
ti ja rutiiniesiintymiset hoi-

dettiin viimeisen päälle. Toi-
mi Ahvenjärvi vetäytyi kuo-
ronjohtajuudesta v. 1968 ja 
puikkoihin pestattiin kantto-
ri Olavi Rahkonen. Hän joh-
ti kuoroa vain vuoden, kuten 
myös hänen jälkeensä tullut 
kansakoulunopettaja Olavi 
Penttinen. Kuoroa alkoi huo-
lestuttaa jo seuraava juhla-
konsertti ja Tornion kaupun-
gin 350 –vuotisjuhla. Koke-
nutta johtajaa kaivattiin ja 
pelastajaksi tuli vanha sota-
ratsu Toimi Ahvenjärvi. Alkoi 
valmistelu 20 -vuotisjuhla-
konserttia varten. Juhlakon-
sertti pidettiin Seminaarilla 
salintäyteiselle yleisölle ja 
siitä innostuneena päätettiin 
järjestää konsertti myös Haa-
parannalla. Konserttipaikan 
naapurissa sattui vain ole-
maan bingo samaan aikaan, 
joten bingohullut haaparan-
talaiset menivät sinne. Mies-
kuoroa oli kuuntelemassa ko-
konaista kuusi kuulijaa. Usko-
matonta, mutta totta.

Tummia pilviä 
taivaalla
1970- ja 1980-luku olivat 
Tornion Mieskuorolle vaikei-
ta. Kuoro kärsi sekä laulaja-
pulasta että johtajapulasta. 
Kovin kaukana ei ollut kuo-
ron lakkauttaminenkaan, kun 
ykköstenoreista oli niin huu-
tava pula, että stemmaa lau-
loi yksin Matti Junes. Sihtee-
ri Aarne Saaren toimintaker-

tomuksessa v. 1974 lukee 
seuraavasti: ”Vuosi 1974 on 
ollut ns. toimettomuuden ai-
kaa Tornion mieskuoron his-
toriassa. Harjoituksia ei ole 
ollut, jos ei liioin ole ollut 
esiintymisiäkään. Toisin sa-
noen mieskuorotoiminta on 
ollut pysähdyksissä. Tämä 
johtuu siitä, ettei ole saatu 
uusia laulajia. Olemme kui-
tenkin optimistisesti odotta-
neet ja toivoneet, että jon-
kinlainen pelastus tulisi jos-
sakin muodossa.”

Mieskuoron pelasta-
ja, Toimi Ahvenjärvi
Huolimatta torkkuvasta toi-
minnasta kuoron 40 -vuotis-
juhla lähestyi, jonka pelasta-
jaksi lupautui Toimi Ahven-
järvi, jälleen kerran. Toimi oli 
päättänyt, että periksi ei an-
neta ja 40 –vuotisjuhlakon-
sertti pidetään, vaikka 30 –
vuotistaipaleen kohdalla ui-
nahdettiin. Näin tuli Toimil-
le täyteen 30 kuoronjohta-
javuotta, josta hänelle myön-
nettiin Sulasolin Lapin piirin 
hopeinen ansiomerkki.

Mieskuorolle 
ensimmäinen 
naisjohtaja
Syyskauden 1996 Tornion 
Mieskuoro aloitti naisenergi-
an turvin. Kuoronjohtajaksi 
valittiin pirtsakka rouva Karin 
Rööp, virolaisten lahja Torni-
on Mieskuorolle. Karin Rööp 

oli ammattijohtaja ja piti oh-
jat omissa käsissään. Hänen 
kautensa kesti kuitenkin vain 
reilut kaksi vuotta ja uusi joh-
taja oli jälleen hakusessa. Se-
hän ilmestyi kuin puskan tai 
urkupillien takaa, kun johta-
jaksi saatiin kanttori Timo 
Perkkiö. Perkkiön luotsaama 
Tornion Mieskuoro tuli mie-
hen ikään ja osoitti juhlakon-
sertissaan osaamista ja tyy-
liä. Timon kauteen mahtui 
muitakin merkittäviä tapah-
tumia ja esiintymisiä, kuten 
ensimmäisen oman äänit-
teen, Katson virran kalvoon, 
julkaisu sekä valtakunnalli-
nen veteraanijuhla.

Edustusmatka 
Hammerfestiin 
Vuonna 2005 kuoro sai yl-
lättäen kutsun Hammerfes-
tin Mieskuoron 100 –vuotis-
juhliin. Timo Perkkiö ei voi-
nut lähteä matkalle ja hänen 
sijaisekseen saatiin Marika 
Salminen, Tornion Mieskuo-
ron seuraava johtaja. Matka-
han oli ikimuistoinen ja kai-
kin puolin onnistunut musii-
killinen virkistysmatka. 

Timo Perkkiön pesti päät-
tyi onnistuneen levyprojek-
tin jälkeen ja puikkoihin as-
tui Marika Salminen. Marika 

uudisti kuoron ilmettä otta-
malla ohjelmistoon viihteel-
lisempää musiikkia. Suuren 
suosion saavutti kevätkon-
sertti, jonka ohjelmistossa oli 
mm. Juice Leskisen, Reino He-
lismaan ja Juha Vainion laulu-
ja. Muutto Kittilään kulttuuri-
sihteeriksi katkaisi Salmisen 
johtajuuden, jota kesti kol-
me vuotta. 

Nykyinen johtaja
Tornion Mieskuoroa on joh-
tanut vuodesta 2011 Tuo-
mas Lampela. Pohjan Mies-
laulajia ja Isoa Iloa aikaisem-
min johtanut Lampela johtaa 
myös Pop & Jazz Konserva-
torio Lappian opiskelijoiden 
mieskuoroa, Musatalon Mul-
likuoroa, jonka kanssa on äi-
tienpäiväksi muodostettu jo 
parina vuotena suuri 80 lau-
lajan mieskuoro. Välillä vil-
linä kuorona toiminut Tor-
nion Mieskuoro on liittynyt 
takaisin Sulasoliin ja Mies-
kuoroliittoon. Kuoro osallis-
tui huhtikuussa Tuomaksen 
johdolla Suomen Mieskuoro-
liiton talvipäiville Helsingis-
sä. Siitä oma tarinansa täs-
sä lehdessä.

Heikki Lampela

Tornion 
Autohuolto ja Maalaus

Laivaniementie 986
94430 Kaakamo

Puhelin: 016-487 414

Suosi suomalaista!

Tutkitusti edullisin!

Teollisuuskatu 7, 95420 Tornio
Puhelin 016-7250050

Fax  016-7250051

Tuulilasin 

vaihto ja korjaus

Tuulilasikorjaamo 
& Vaihto Ky
Lasitie 1 A, 00000 Helsinki 
p. 040-123 4567

Torpinkatu 11, 95420 Tornio
Puh. (016) 445 894, fax (016) 447 185

Nouse laulu, kaiju! 
Tornion Mieskuoron 

60-vuotishistoriikki ilmestyy 
syksyllä 2013 

Hyödynnä ennakkotilaajan etu ja saat historiikin hintaan 
25 € / kappale + postikulut. 

Tilauksen voit tehdä Tornion Mieskuoron internetsivuilta 
www.tornionmieskuoro.fi /historiikki 

Tornion Mieskuoro 
kiittää ilmoittajiaan ja 

yhteistyökumppaneitaan
ja toivottaa kaikille 

hyvää kesää.

Tornion Mieskuoro 20-vuotisjuhlakonsertissa johtajanaan Toimi Ahvenjärvi.
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Aina on hyvä sää tehdä puukauppaa.
Stora Enson Tähtitilillä® metsä jatkaa kasvuaan puukaupan 
jälkeenkin. Kysy lisää lähimmältä Stora Enson puunostajalta.

Stora Enso Metsä 
Tornion puukauppa- ja metsäpalvelut 
Veli-Matti Salmi, p. 040 754 1728  www.storaensometsa.fi

Puh. hinta:  lankapuhelimesta 0,0835 € + 0,0691 €/min, matkapuhelimesta 0,0835 € + 0,1669 €/min

SÄÄSTÖPANKKI 
ON OLEMASSA 
ASIAKKAITAAN 

VARTEN.

Tervetuloa 
asiakkaaksi!

Hallituskatu 2, 95400 Tornio
puh. 029 041 2730
www.saastopankkioptia.fi/tornio

Muuraus- ja laattatyö
Koppanantie 18, Tornio
puhelin 040 546 2948
www.muurausjalaatatyo.fi 

Pohjolan Auto
Torpinkatu 6, 95420 Tornio

Puh. 016-446 246
www.pohjolanauto.fi 

Valtuutettu
CITROËN-huoltoliike

PL 4, 94401 KEMINMAA, SUOMI
Puh. 016 4590 500

Aitoa Kädentaitoa Postellista
Tule ja tutustu, näe ja ihastu!

PAULA SALMINEN
Niemeläntie 2, Laivaniemi, Puh: 0400 599682

Avoinna: ma–pe klo 12.00–17.00, la 12.00–15.00 tai sopimuksen mukaan

PRIMA-RAUTA
R. Kamppinen Oy

Tervaharjunkatu 5, 94600 Kemi
puh/fax: 016-255500

myynti@prima-rauta.fi 

Palvelemme: ark. 8-17, la 9-14

         Sähköurakointi ja -asennukset

www.saltek.fi 
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Tunnelma Kemin asemalla oli 
käsin kosketeltava. Odotel-
tiin Kolarista saapuvaa pika-
junaa, jossa Tornion Mieskuo-
rolla oli valmiiksi petatut ma-
kuuvaunupaikat odottamas-
sa nukkujia. Aivan selväs-
ti matkakuume näkyi yhden 
sun toisen kasvoilta, vaikka 
toista väittivät.

Osa ukoista oli ns. ykkös-
luokan matkalla, siis vaimo 
matkassa, vaikka jotkut toi-
sin kehtasivat julistaa. No - 
kukin löysi nukkumapaikkan-
sa ja ei kun unta palloon tai 
ehkä kuitenkin pienen iltapa-
laverin jälkeen.

Taksilla Tampereen 
asemalla
Matka ei tietenkään ollut 
mennyt täysin ilman kom-
melluksia. Näin kävi Tuoki-
lan Erkille: Erkki kävi yöpu-
keissa tyhjentämässä rakko-
aan ja jätti tietenkin avain-
kortin hyttiin ja hytti meni 
lukkoon.  Koska hytin nume-
rokin oli unohtunut, oli etsit-
tävä konduktööri. Oltiin Tam-
pereen asemalla. Juna ei kau-
an pysähdy! Erkki meni laitu-
rille tähyilemään konnaria ja 
tietenkin löi oven perässään 
kiinni eli nyt oltiin jo kahden 
lukitun oven takana hytistä. 

Ei näy konnaria, mutta 
kuin tilauksesta siihen tuli 
taksi, johon Erkki turvau-
tui. Nyt kiireesti junan toi-
seen päähän konnaria hake-
maan. Taksimies vähän mul-
kaisi vähäpukeista matkusta-
jaa, mutta ymmärsi, että nyt 
on tosi kysymyksessä. Kon-
nari löytyi, ovet aukesivat ja 
matka jatkui eikä taksimies-
kään perinyt näin hauskasta 
episodista maksua. Matkai-
lu avartaa!

– Misäs met olema, ko lun-
ta näyttää olevan puoli met-
riä? 

Tornion Mieskuoro kuoropäivillä Helsingissä

AJETAANPA POIJAT KYYTILLÄ

– Häätyy olla kohta Tikku-
rila, ko maali haiskahtaa, mut-
ta täälähän pitäis jo olla nur-
met vihreänä ja potut maas-
sa. On tämä merkillinen ke-
vät!

– Kerkiääkö käyä vielä aa-
mukahavila? 

– Jo ainaski, eikä ole kauka-
na. Viis vaunua ja sitte se ka-
havilavaunu.

– Jokos olhaan kohta peril-
lä? kyssyy joku unikeko.

– Muutama minuutti vielä.

Tulopotretti 
Kaikki seis! Tulokuva! Hy-
myä huuhleen! No niin isän-
tä – ohojaappa maalaiset ho-
tehliin. 

Hotellin nimi on Holiday 
Inn City Centre aivan aseman 
vieressä.  Huoneet saadaan 
vasta puolenpäivän jälkeen. 
Musiikkitalo löytyy Sanoma-
talon takaa, kävelymatkaa 
viisi minuuttia. 

Päivän prokrammista sen 
verran, että Tornion Mieskuo-
ro esiintyy Talvipäivien ava-
jaiskonsertissa, joka alkaa 
18.30 Camerata-salissa. Sitä 
ennen käymme testaamassa 
salin akustiikan ja kuoro pitää 
pienen harjoituksen hotellin 
ala-aulassa.

Huomenta Helsinki! Rattoisa junamatka takana ja ei muta kuin kohti hotellia.

Kuoron ”troikka” Tuomas, Timo ja Kari.

Lauantaipäivänä treenattiin iltapäivän konserttia var-
ten 1400 miehen voimin.
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Konsertti Camerata 
– salissa
Camerata-salissa esiintyi yh-
teensä 15 kuoroa. Vaikut-
ti siltä, että kuorot oli jaettu 
jonkinlaiseen paremmuus-
järjestykseen. Toisen puoli-
ajan kuorot olivat mielestäni 
tasokkaampia ja niihin kuu-
lui myös Tornion Mieskuoro. 
Kappalevalinnat olivat Torni-
on miehillä hienosti kotiseu-
tuhenkiset: Lapinmaa, Laulun 
maa ja Vuorenlouhija. Aplo-
dit puhuivat omaa kieltänsä.

Kahvilakonsertti
Lauantaina pyöri nonstoppi-
na kahvilakonsertti Musiikki-
talon päälämpiössä. Tornion 
vuoro oli 13.20 eli sopivasti 
ennen Suomen rakkain mies-
kuorolaulu –konserttia. Läm-
piön nurkkaan oli rakennet-
tu esiintymislava, jossa kuo-
rot vuorollaan kävivät esit-
tämässä valitsemiaan laulu-
ja. Ikkunan takana näkyi Mu-
siikkitalon etupiha, jonka kes-
kellä törrötti suuri haukipat-
sas kuvaten symboliikkaa Ka-
levalasta. Väinämöinenhän 
veisti kanteleen ”hauin suu-
ren hartioista, veen koiran 
koukkuluista”.

Tornion Mieskuoron valin-
nat osuivat jälleen nappiin. 
Veljet tarjosivat viihteellisen 
pläjäyksen lämpiöntäytei-
sen musakansan kuultavak-
si. Kuoro esitti svengaavas-
ti Auringon lapset, On hetki, 
Kolmatta linjaa sekä Kotihar-
jun päällä. 

Rakkain 
mieskuorolaulu
Sitten olikin aika mennä Suo-
men rakkain mieskuorolau-

lu –konserttiin. Tornion Mies-
kuoro oli mukana suurkuo-
rossa, jossa lauloi yli 1400 
laulajaa. Suurkuoroa johtivat 
Suomen Mieskuoroliiton tai-
teellinen johtaja Juha Holma 
ja kunniajohtaja, professo-
ri Matti Hyökki. Todennäköi-
sesti koskaan aikaisemmin ei 
ole Finlandia-hymniä ja Suo-
men laulua laulettu näin suu-
rella mieskuorolla. Olihan se 
varmasti mahtava kokemus.

Konsertissa paljastettiin 
myös Suomen Mieskuorolii-
ton ja Yleisradion järjestä-
män Rakkain mieskuorolau-
lu -äänestyksen tulos, joka 
ei yllättänyt ketään. Ylivoi-
maiseksi voittajaksi äänes-
tettiin Finlandia-hymni, jon-
ka jälkeen seuraaviksi sijoit-
tuivat Suomalainen rukous, 

Suomen laulu ja Oi kallis Suo-
men maa

YL:n 130 –vuotis-
juhlakonsertti ja
loppukaronkka
Suomen Mieskuoroliiton tal-
vipäivien superlauantai hui-
pentui Ylioppilaskunnan Lau-
lajien 130-vuotisjuhlakon-
serttiin. Pasi Hyökin johtama 
YL näytti osaamisen mallia 
katsomossa istuneille mies-
kuorolaisille.

Mieskuorotoiminnan jäl-
kipelinä on itsestään selvyy-
tenä karonkka. Nyt se oli ta-
vallista mittavampi, koska sii-
hen osallistui myös konsertti-
yleisö. Sehän koostui suurel-
ta osin Talvipäiville osallistu-
vista mieskuorolaisista. Kyllä 
siinä uunilohi tykötarpeineen 
sai kyytiä. Ennen kuin viimei-
set saivat sapuskaa, ensim-
mäiset virittelivät jo asiaan 
kuuluvia karonkkalauluja.

Pikkutunnei l lehan se 
meni, niin kuin saikin mennä. 
Ei tämmöisiin ”peijaisiin” joka 
vuosi pääse. Junahan lähtee 
vasta yhden maissa ja eikö-
hän Mikkolan Karin päällys-
takkikin löydy ennen junan 
lähtöä. Oli se Karin ilme pal-
jon puhuva, kun takki oli hu-

kassa. Viikset roikkuen hän 
totesi, että takki oli samassa 
säilössä, kuin poliisilaulajien 
vaatteet. ”Että polliisi varas-
ti minun takin.”

Juhlajumalan-
palvelus ja 
Karin takki
Ennen paluumatkaa käytiin 
sunnuntai-aamuna vielä lau-
lamassa Temppeliaukion kir-

kon jumalanpalveluksessa 
Suomalainen rukous ja Fin-
landia. Kari istui vähän sur-
keana kirkon penkillä ilman 
päällystakkia ja jostakin hän 
sai voimaa kirkonmenojen 
jälkeen käydä Musiikkitalol-
la peräämässä takkiaan. Siel-
tähän se löytyi, eikä ollut ai-
noa hukassa ollut päällys-
takki. Poliisitkin saivat syn-
ninpäästön.

Hotellin aulassa odotte-
li tyytyväinen porukka ko-
tiin lähtöä. Huuli lensi, vaik-
ka väsymys painoi. Positii-
visia kommentteja tuli sieltä 
täältä ja ehkäpä päivän pa-
ras tuli nuorimman kuorolai-
sen Kanto Pekan suusta: ”Voi 
Ristus, mikä reissu.”

Heikki Lampela

Osuutemme perjantain Mieskuorokonsertissa alkamassa Tuomaksen johdolla Musikkitalon Camerata-salissa.

Poijat valmiina lauantain kahvilakonserttiin Muusiikkitalon päälämpiössä.

Mieskuorolaulua Suomen huipulta: Ylioppilaskunnan 
Laulajien 130-vuotiskonserttia seurasimme antau-
muksella. Kahvilakonsertissa palasimme nostalgisesti Kolmannelle linjalle ja fi ilistelimme Kotiharjun päällä.
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Kulttuurilla nousuun
Kemi-Tornio alueella  on  laa-
dukkaiden  ja hyvin toimivi-
en palveluiden, tasokkaan 
koulutuksen ja  monipuoli-
sen elinkeinorakenteen li-
säksi  rikas ja monipuolinen 
kulttuuritarjonta . Eräs kes-
keinen  tavoitteemme, että 
olemme  jatkossakin kulttuu-
riltaan moniarvoinen ja veto-
voimainen sekä viihtyisä  ta-
lousalue.

Viimeiset pari vuotta maas-
samme on puhuttu kunta- ja 
palvelurakenteiden muutta-
misesta, joskus jopa kyllästy-
miseen asti.  Kemi-Tornio alu-
eella on eri selvityksen  laadit-
tu seudullista näkemystä kult-
tuurin järjestämisestä  kuntien 
välisenä yhteistyönä. Tämä on 
tärkeää, sillä kulttuurissa on 
kyse varsin tärkeästä vetovoi-
matekijästä ja henkisen kas-
vun tukijasta.

Kemi-Tornio alueella laa-
dittiin  ja hyväksyttiin muu-
tama vuosi  sitten seudun 
kulttuuriohjelma, jonka  ta-
voitteena oli turvata laa-
dukkaiden kulttuuripalvelui-
den saatavuus ja kehittymi-
nen seudullisuutta hyödyn-
täen. Yhteistyön ja hankkei-
den kautta suunniteltiin kes-
kitettävän voimavaroja, ko-
kemusta ja osaamista alu-
een tapahtumien tuotteis-
tamiseen, markkinointiin ja 
tiedottamiseen sekä yhteis-
ten investointihankkeiden to-
teuttamiseen. 

Seudullinen kulttuurioh-
jelma perustui kuntien hy-
väksymiin painopisteisiin, ta-
voitteisiin ja suunnitelmiin ja 
siten ohjelman toteuttami-
nen edellytti kuntien luotta-
mushenkilö- ja viranhaltija-
johdon, eri yhteistyötahojen 

ja kuntalaisten saumatonta 
yhteistyötä ja toimintaa.

Tuo ohjelma on edelleen-
kin ajankohtainen, joten sitä 
toteuttamaan.

Kemi-Tornio alue on varsi-
nainen musiikkiseutukunta, 
jossa eri organisaatiot, yhdis-
tykset ja yritykset järjestä-
vät mittavan määrän erilaisia 
musiikkitapahtumia. Tasok-
kaat esiintyjät löytyvät suu-
relta osin omalta alueeltam-
me. Meidän on oltava lisäk-
si ylpeitä monista talousalu-
eellamme varttuneista, val-
takunnallista kuuluisuutta 
saaneista  musiikin tekijöistä. 
Koulutuskuntayhtymä Lappi-
an ja Länsi-Pohjan musiikki-
opiston merkitys muusikko-
jen kouluttajana ja kasvatta-
jana onkin aivan keskeinen. 
Musiikin ja muunkin kulttuu-
rialan koulutus on turvatta-

Su-ti 11-24, ke-la 11-02. Puutarhakatu 9. Puh. 482 201

KAUPUNGIN PARAS
PIHVIPAIKKA

Torstaisin
TIETOVISAILU
Lauantaisin 
KARAOKE-
TANSSIT

Arkisin klo 11-15
PIHVILOUNAS

www.centti  la.fi www.em2.fi 

Kisällinkuja 10, 94450 KEMINMAA
Info 040-6857735, Elintarvike 040-1529400,
 Rauta 040-6857745, Puutarha 040-6857755

95400 TORNIO, Eliaksenkatu 2, puh. 010 3966 700
95600 YLITORNIO, Alkkulanraitti, puh. 010 3966 740
95700 PELLO, Hakatie, puh. 010 3966 750

AUKTORISOITU TILITOIMISTO

Raidekatu 27, 95420 Tornio

va myös jatkossa. Musiikki ja 
taide yleensäkin  luovat  koh-
teessaan mielihyvää ja välit-
tävät ajatuksia ja tunteita. 
Musiikki on toisaalta ajaton-
ta, toisaalta kuvastaa kunkin 
ajan henkeä. Siinäpä se mu-
siikin viehättyvyys piileekin. 

Tornion Mieskuoro on teh-
nyt 60 vuotta ansiokasta 
työtä seutukuntamme mu-
siikkielämän eteen ja myös  
koko Kemi-Tornio alueen tun-
netuksi tekemiseksi. Kuoro 
esityksillään on tuottanut 
paljon mielihyvää ja unohtu-
mattomia hetkiä kuuntelijal-
leen. Siitä suuri kiitos. Kaik-
kea hyvää teille kuorolaisil-
le ja   voimia  vaativalle työl-
lenne myös jatkossa.

Martti Ruotsalainen
Toimitusjohtaja
Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus ry
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ALATORNION APTEEKKI
Kemintie 6, 95420 Tornio, puh. (016) 480 560

www.alatornionapteekki.fi 

Avoinna:
Parittomilla viikoilla ma-pe 8.30-18, la 9-16 ja su 11-16

Parillisilla viikoilla ma-pe 8.30-18, la ja su suljettu

Pintakäsittely 
ja Metallirakenteet

LOHELANKATU 10 95450 TORNIO PUH. +358 400 393 089 FAX +358 16 441 829

ka-m
a.fi

METALLIRAKENTEET

ASBESTITYÖT SILLANKAITEET PERÄKÄRRYT

HIEKKAPUHALLUS MAALAUS

KaMa-palvelut
Tornion

oy

INSINÖÖRITOIMISTO RAK-TOR OY
Torikatu 11, 95400 TORNIO

PUH. 050 555 7878

Torpinkatu 4, 95420 TORNIO
puh. 020 7850 840, fax 016 445 007
Aukioloajat ma-pe 9-17.30, la 10-14

Huolto ma-pe 9-17.30

Minä olen laulanut koko pie-
nen ikäni. Aina tuottanut jon-
kinmoista ääntä ja jollotel-
lut milloin mitäkin. Lapsena 
opettelin laulamaan radiosta 
kuuluvien iskelmien mukana, 
siksi osaankin koko 70-luvun 
Finnhits tuotannon läpikotai-
sin. Kouluvuosieni koittaessa 
suomalainen opetusjärjestel-
mä oli rakennettu uudelleen: 
meille laulaville peruskoulu-
laisille avautui uusi mahdolli-
suus tuottaa ääntä oikein oh-
jatusti: musiikkiluokka! Silloin 
aloin laulaa oikein kunnolla. 
Opettajanani Rovaniemellä 
läpi ala-asteen oli paras mah-
dollinen laulunopettaja: Ilkka 
Neuvonen, karaistunut mies-
kuorojohtaja. Ilkka teki meis-
tä osaavan lapsikuoron. Me 
lauloimme yksi- kaksi- ja kol-
miäänisesti. Bändikamoja ei 
ala-asteella paljon ollut, jo-
ten me lauloimme. Läpi syys- 
ja kevätlukukausien, tilaisuuk-
sista toisiin. Tuli siinä opetel-
tua Tiernapojat, Aleksis Kivet, 
Kalevalat, Sibeliukset, Kuu-
lat ja mitä kaikkea. Olin huo-
maamattani innoissani ope-
tellut äänissälaulamisen pe-
rusteet, jonka arvon  tulisin 
huomaamaan vasta myöhem-
mällä aikuisiällä. Minä poika 
lauloin läpi äänenmurroksen. 
Teinivuosina mukaan astui 
soittaminen ja bändit. Voi tai-
vas että minä soitinkin. Mutta 
myös lauloin! Jostain kumman 
syystä poppiorkesterin stem-
malaulut eivät ole koskaan 
tuntuneet vierailta asioilta 
opetella, koska onhan minut 
perinpohjaisesti siihen ope-
tettu. Elo muuttui radikaalisti 
vuonna ´88. Liityin mieskuo-
roon. Kuoron johtajana Lapin 
Lauluveikoissa toimi entinen 
opettajani Ilkka Neuvonen. 
Iso ympyrä sulkeutui. Olin hal-
tioissani, voi tätä jyhkeyden 
ja yhdessä laulamisen juhlaa. 
Nyt Finlandia–hymni  ja Suo-
men Laulu saivat uuden mer-
kityksen, itsenäisyyspäivä oli-

Minä kuorossa, 
kuoro minussa

kin yhtäkkiä merkitykseltään 
paljon syvällisempi. Sankari-
hauta, kynttilät tummenevas-
sa joulukuun iltapäivässä. Tie-
sin etten koskaan tule lopet-
tamaan tätä harrastusta. Ro-
vaniemellä sain hyvässä seu-
rassa perusteellisen koulu-
tuksen mieskuorotoimintaan 
ja tunnen syvää kiitollisuut-
ta Lapin Lauluveikkojen lau-
luveljiä kohtaan. 

Opiskeluvuodet tutustut-
tivat minut Tornioon ja myö-
hemmin työelämä juurrutti 
minut uudestaan tähän kau-
punkiin. Vuonna 2005 Lip-
posen Mikko houkutteli mi-
nut Tornion mieskuoron toi-
mintaan mukaan, ja tunsin 
heti olevani  oikeassa seu-
rassa. Sitten minä aloin taas 
laulaa oikein luvan kanssa. 
Perkkiön Timon johdolla sain 
lämmitellä hiljennetyinä ol-
leet mieskuorolaulut uudes-
taan ja päästä taas nautti-
maan äänissä laulamisen par-
haista puolista, olemaan osa-
na jotain isompaa. Minä näi-
den muiden seassa. Sitten 
tuli johtajakseni Marika Sal-
minen. Minusta tuli välittö-
mästi Marikan fani. Kannus-
tusta ja kaulinta, tasapainoi-
sessa suhteessa. Minä poika 
lauloin aivan uudenlaisia kuo-
rosovituksia; ikivihreää ja ”ro-
kahtavaa”.  Sain myös näinä 
aikoina opetella kuoron suo-
siollisella avustuksella johta-
misen perusteita. Lempeästi 
mutta päättäväisesti miehet 
opastivatkin, kuinka heitä tu-
lee johtaa.  Ääniraudan opet-
telu on pakollinen taito joh-
tajalle äänenannon kannalta, 
paitsi jos ei halua noudattaa 
Rousun Veken metodia ja töö-
tätä melodicalla. Sekin toimii. 

Äänissä laulamisen yksi 
upeimpia muotoja on kvartet-
tilaulu. Neljä yksinäistä sut-
ta, oman stemmansa osaajaa, 
heittäytyy laulun vietäväk-
si. Katsotaan onnistutaanko! 
Kaikki väärät äänet ovat taa-

tusti itse aiheutettuja, mut-
ta voi sitä hyvän olon tun-
netta, kun saadaan soinnikas 
tulkinta aikaiseksi. Nyt Tuo-
maksen johtajuuskauden ai-
kana meidänkin kuorossa on 
oikeasti otettu kvartettilau-
laminen yhdeksi äänissälau-
lamisen vaihtoehdoksi. Pik-
kuhiljaa on ajettu sisään pie-
nemmän mieslaulukombon 
toiminta-ajatusta laulamalla 
keikoilla ja konserteissa ohjel-
mistoa kahdeksalla tai kahdel-
latoista miehellä. Ennen tä-
män kevään Mieskuoroliiton 
Talvipäivien osallistumismat-
kaa eräänä tiistai-iltana har-
joituksissa saimme kuorosta 
kolmekin eri kvartettia kokei-
lemaan ja kajauttamaan lau-
luja varmastikin hankalimman 
yleisön, oman kuoron, edessä. 
Olin haljeta ylpeydestä. 

Laulaminen on minulle 
enemmän kuin sillointällöin 
suihkussa kaikuva O Sole Mio. 
Päässä soi jatkuva korvama-
tojen paraati, ja stemmojen 
opettelu onkin minulle sa-
manlaista aivojumppaa kuin 
sudokun ratkominen jollekin 
toiselle.  Tahdonkin osaltani 
kannustaa kaikkia korvama-
doista kärsiviä laulamaan, ka-
jauttamaan matonsa ääneen 
kuuluville! Se helpottaa aina-
kin vähäksi aikaa. Palkitsevin-
tahan se on sitten, kun tule-
vat ja pyytävät oikein lähte-
mään muuallekin laulamaan!

Timo Kuusisto
Taiteellisen johtajan vara
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Rahtipalvelut, bussiliput, VR:n junaliput
Tornion Matkahuollosta!

p. 0600 92251

Tornion Rajaportti
Röyttäntie 1, p. 016-446 815

Laivurinkatu 10, 95400 Tornio, puh. 016-480 903

Torniontie 4, 94401 Keminmaa
puh. 016 4590 600

ALAMAKI

PIENKONE- & KONEHUOLTO

VERKKOTEHTAANKATU 3 TORNIO

+358 4O 836 90 12 +358 40 704 89 75

:

Kemintie 15 TornioKemintie 15 Tornio
p. 040 7388 470p. 040 7388 470

Puutarhankatu 4 
95400 TORNIO 
(016) 480 773 

arto.hietala@k-market.com

AUTOGRILLI
Kiviranta, Tornio, 0400 791 250

www.autogrilli.fi 

Autokorjaamo 
Pekka Mäkinen

Vanha Pirkkiöntie 49
95470 Tornio

Puh. 016-441 715,
0400 698 626

Turvaykköset Oy Tornio

Torpinkatu 3

95420 Tornio

Puh: 020 7800 320

Fax: 020 7800 321

tornio@turvaykkoset.fi 

www.turvaykkoset.fi 

MAANRAKENNUS      -      POHJATYÖT    -       MAA-AINEKSET
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Laivurinkatu 2-4 C 32, 95400 Tornio, Finland
puh. +358 16 4588 600, fax +358 16 480 600

tapojarvioy@tapojarvi.fi 

Musatalon Mullikuoro
onnittelee 60-vuotiasta 

Tornion Mieskuoroa

Pop & Jazz Konservatorio Lappia
musiikin ja musiikkiteknologian

ammatillista koulutusta Torniossa
http://konservatorio.lappia.fi 
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Kohdataanko?
Testaa uusia palveluitamme op.fi:ssä


