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Puheenjohtajan
tervehdys
Tornion Mieskuoro r.y.
perustettiin 8. päivä
huhtikuuta 1953 kolmenkymmenen innokkaan miehen voimin. Ensimmäisenä puheenjohtajana
toimi Erkki Valtonen ja kuoron taiteellisena johtajana
oli Soini Kaiharju. Vuosien
varrella riveissämme on ollut vaihteleva määrä innokkaita kuorolaisia. Kuoron pitkäaikaisimpana johtajana,
kolmenkymmenen vuoden
ajan oli Toimi Ahvenjärvi ja
yhtä kauan toimi varajohtajana Ilmari Keskiluopa. Aikaa
on kulunut ja paljon on vettä
virrannut Tornionjoessa, tänä
vuonna juhlimme 60 –vuotiasta Tornion Mieskuoroa.
Kuoron koko on vaihdellut vuosien varrella. Laulajien
määrä alkoi kasvaa ja se vakiintui Timo Perkkiön johtajakaudella neljäänkymmeneen
laulajaan, missä vahvuudessa se on pysynyt.
Kuoromme järjestää vuosittain kevät- ja joulukonsertit. Perinteisesti esiinnymme
torniolaisille Vappuna Raatihuoneen edessä ja veteraaneille Saarenvireessä. Olemme mukana Joulurauhanjulistuksessa. Esiintymiset veteraanien ja sankarivainajien muistotilaisuuksissa sekä
Kaatuneiden muistopäivänä ovat arvokkaita velvollisuuksiamme.
Tornion Mieskoro tekee
yhteistyötä alueen muiden
kuorojen kanssa. Viime vuosina olemme järjestäneet
yhteiskonsertteja mm. Melodonnien, Arioksen, Selestiinan ja Lappian opiskelijoista koostuvan Musatalon
Mullikuoron kanssa. Kvartettitoiminta on myös vilkasta.
Ehkä vaikuttavin esiintymisemme, jossa olemme olleet
mukana, oli Kansallinen Veteraanijuhla Torniossa v. 2005.
Juhla esitettiin suorana lähetyksenä televisiossa Hannulan jäähallista ja tilaisuutta
kunnioitti läsnäolollaan myös
Tasavallan presidentti Tarja
Halonen puolisoineen. Veteraanijuhlan jälkeen Tornion
Mieskuoro julkaisi CD:n ”Katson virran kalvoon”, jolla mukana oli myös Hannulan koulun musiikkiluokat.
Kuorovierailut ovat kiinteä osa toimintaamme. Ylläs
Acappellas –kuorotapahtuma
on järjestetty kolme kertaa ja
olemme olleet mukana joka
kerta. Juhlavuoden kunniaksi olimme huhtikuussa Suomen Mieskuoroliiton Talvipäivillä Helsingin Musiikkitalolla. Tapahtumassa oli mukana
yli 1400 kuorolaista ympäri

Suomea. Tilaisuus oli aivan
upea kokemus ja sen merkitys kuoromme yhteishengelle ja esiintymisvarmuudelle oli tärkeä. Kuoromatkat
ovat tuoneet toimintaamme
mukavia yhdessäolon hetkiä.
Torniolaiset ovat yleensä
totuttuneet näkemään mieskuoron huolellisesti esiintyvän rivissä, mutta koreograﬁaakin olemme kehittäneet:
eräässä konsertissa Joentalolla heitimme jopa takit rennosti olalle.
Kuoromme ohjelmisto
koostuu pääasiassa perinteisistä mieskuorolauluista,
serenadeista sekä isänmaallisesta, hengellisestä ja viihteellisestä musiikista. Nykyisin ohjelmistoomme kuuluu myös uudemmat mieskuoroille sävelletyt teokset
ja iskelmät, joiden sovituksista on vastannut nykyinen
taiteellinen johtajamme Tuomas Lampela.
Mieskuorolaulu on kaikenikäisten miesten harrastus ja
kerran sen aloitettua se voi
jatkua koko elämän. Mieskuorotoimintaa kantaa eri-ikäisten miesten kuoroveljeys ja
ystävyys.
Mieskuorotoiminta on vaativaa, antoisaa ja sitovaa,
mutta myös hyvin palkitsevaa. Mieskuorolaulu kokoaa
samanhenkisiä miehiä yhteisen lauluharrastuksen pariin. Mieskuoroon pyrkivän
ei tarvitse olla valmis laulaja, riittää, että on halu kehittyä. Mieskuoroharrastus tarjoaa mielenkiintoisia haasteita ja upeita elämyksiä. Osanottoaktiivisuus harjoituksis-

samme on ollut aina hyvä,
ja reipas mieskuorohenki antaa vastapainoa arkeen. Lämmöllä muistamme hetkiä kun
kuoron harjoituksissa laulettiin Meristä kaunein ja riveissämme oli kuoroveljemme ja
perustajajäsen Veikko Lipponen (silloin 95 v.). Aina hän
muisti mainita: ”On se sitten
kaunis laulu!”
Urheiluvalmentajana sanoisin, että vaikka on taitoa
ja tahtoa, kuorolaulu vaatii erityisesti sitoutumista
ja harjoittelua jotta esiintymisissä pystyy henkilökohtaiseen parhaaseen suoritukseen. Mutta ennen kaikkea kuorolaulu on joukkuelaji, jota tehdään yhdessä. Kuoro on soitin, jota kuoronjohtaja soittaa.
Tornion Mieskuorolla on
vankka asema Tornion musiikkielämässä. Kiitämme tukijoitamme arvokkaasta panoksesta mieskuoromusiikin
eteen. Hyvä yhteistyö Peräpohjolan opiston, Koulutuskuntayhtymä Lappian ja Tornion kaupungin kanssa ovat
antaneet hyvän perustan toiminnallamme.
Toivotan kaikki mieskuoromusiikin ystävät tervetulleeksi kuoromme 60-vuotisjuhlakonserttiin Joentalolle
18.5.2013.
Tornion Mieskuoron tunnuslaulun saattelemana:
”Nouse Laulu kaiju” toivotamme kaikille hyvää kevättä!
Kari Mikkola
Puheenjohtaja
Tornion Mieskuoro ry

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
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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 nuoteista enkä minä osaa lukea
nuotteja pätkääkään.
Nämä ovat tyypillisiä lauseita joita kuulee, kun tiedustelee halukkuutta liittyä
mieskuoroon. Ne ovat kuitenkin tekosyitä tai myyttejä,
jotka eivät pidä paikkaansa.
Laulutaito on hyvin suhteellinen käsite. Kuorolaulajan ei tarvitse olla solistisessa mielessä hyvä laulaja.
Hänen täytyy pystyä tuottamaan erikorkuisia ääniä ja hänen täytyy olla kiinnostunut
laulamisesta. Laulutaitoa tärkeämpi ominaisuus on hyvä
sävelkorva. Korva, joka erottaa oikean sävelen väärästä. Mieskuoroon tultaessa ei
siis tarvitse olla hyvä laulaja, mutta kuorossa laulaessa
laulutaito kehittyy.
Laulukoe on monelle se
ylitsepääsemätön este tulla
kuoroon. Laulukokeen kammo juontaa juurensa koulujen
musiikkitunnin laulukokeisiin,
joissa joutui luokan edessä
häpäisemään itsensä. Tällaisesta laulukokeesta ei mieskuoroon tultaessa ole ollenkaan kysymys. Laulukoe on
oikeastaan täysin väärä sana,
sillä kysymyksessä on korvan
testaaminen ja äänialan selvittäminen. Se tehdään kahden kesken kuoronjohtajan
kanssa ja päällimmäinen tarkoitus on löytää uudelle laulajalle sopiva stemma.
Mieskuoroon tultaessa ei
tarvitse osata nuotteja. Eihän kansalaisopiston espanjan kielen alkeiskurssille menokaan vaadi espanjan kielen
osaamista etukäteen. Nuotinlukutaidosta on toki hyötyä ja mieskuorossa laulaessa nuotinlukutaito kehittyy.

Kuva: Eeva-Maria Korhonen-Jokinen

Paranna
elämänlaatuasi,
tule mieskuoroon!

Nyt on siis kaikki esteet
mieskuoroon lähtemiselle
poistettu. Enää tarvitaan syy
harrastaa kuorolaulua. Seuraavasta listasta voit valita itsellesi sopivan ja mikäli
kaikki tuntuvat hyviltä, mitä
vielä odotat.
– Tutkijat ovat havainneet,
että laulaminen vapauttaa aivoissa sellaisia aineita, jotka
saavat ihmisen tuntemaan
itsensä rentoutuneeksi ja
iloiseksi
– Kuoroharrastus rikastuttaa perhe-elämää, sillä parhaat ystäväpariskunnatkin
saattavat löytyä kuorotoiminnan piiristä
– Mieskuoroharjoituksissa on rento ja letkeä ilmapiiri, vaikka laulaminen on tavoitteellista
– Hyvin menneen esityksen jälkeen olo on kuin urheilijalla huippusuorituksen
jälkeen
– Kuorossa pääsee esiintymään paikkoihin, joihin yksin
ei pääsisi ikinä
– Kuorolaulajat ovat keskimääräistä onnellisempia
ihmisiä

Mieskuoro tarjoaa miehelle myös kanavan olla herkkä,
kuten YL:ssä vuodesta 1991
laulanut Kari Haapamäki kuvailee huhtikuun Rondo-lehden artikkelissa: ”Kaikki tarvitsevat varmasti jonkun kanavan 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. Laajaan tunneskaalaan mahtuu
niin rohkeutta, pontevuutta, herkkyyttä, riehakkuutta
kuin synkkyyttäkin.”
Tornio-viikolla 14.5. pidämme avoimet harjoitukset
ja silloin on oiva tilaisuus tulla tutustumaan Tornion Mieskuoron reiluun ja rehtiin porukkaan.
Tuomas Lampela
Taiteellinen johtaja
Tornion Mieskuoro ry

Tornion Mieskuoro

60-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
Painos: 7700 kpl
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Suomen Mieskuoroliiton
puheenjohtajan tervehdys
Kevät 2013 on omistettu
mieskuorolaululle. Monet
mieskuoroistamme ovat juhlineet suuria juhliaan, ml. suomalaisen kuoroperinteemme nestorit: 175-vuotias
Suomen vanhin kuoro Aka-

demiska Sångföreningen ja
130 vuotta täyttänyt vanhin suomenkielinen kuoro
Ylioppilaskunnan Laulajat.
Tänä keväänä mieskuorolaulu ja mieskuorot ovat muutoinkin olleet hienosti esillä

valtakunnan mediassa, kun
Suomen Mieskuoroliitto ja
Yleisradio ovat etsineet yhteisessä hankkeessa Suomen
rakkainta mieskuorolaulua.
Mikä voisikaan siis olla sopivampi ja juhlallisempi hetki
myös Tornion Mieskuorolle
virittää laulu 60-vuotisjuhlan kunniaksi!
Tornion Mieskuoro on hienosti osoittanut olevansa aktiivisesti aikaansa seuraava ja pohjoiset juurensa ylpeydellä esiintuova tärkeä
jäsen suomalaisessa mieskuorokentässä. Huhtikuun
alkupuolella Helsingin Musiikkitaloon kokoontui yli 1
400 mieskuorolaisen joukko juhlistamaan tätä erityistä ”mieskuorokevättä” ja viettämään Mieskuoroliiton Talvipäiviä. Puheenjohtajan hattuni nousee korkealle ilosta
ja kiitoksesta sen johdosta,
että myös Tornion Mieskuoro
oli saapunut tähän tapahtumaan koko kuoron voimin, ollen pohjoisin esiintyjä viikonlopun aikana. Kuoro esiintyikin energisen ja kyvykkään
johtajansa Tuomas Lampelan

johdolla edukseen ja osallistui lähes kaikkiin viikonlopun
tapahtumiin täysin rinnoin.
Torniolaisten reipas ja
energinen esiintyminen ja
mukanaolo Talvipäivillä antoi hyvän kuvan kuoron elinvoimaisuudesta ja eteenpäin
menemisen tahdosta. Kaikki
mieskuorotoiminnan peruselementit tuntuvat olevan
kuorossa hyvällä tolalla ja työ
oman alueen kulttuurielämän
hyväksi jatkuu vahvana varmasti myös tulevaisuudessa.
Suomen Mieskuoroliiton
puolesta haluan toivottaa
Tornion Mieskuorolle mitä
parhainta 60-vuotisjuhlakevättä, jatkuvaa menestystä
ja kaikkea hyvää jatkoon! Pidetään mieskuorolaulun lippu korkealla!
Antti Lindqvist
puheenjohtaja
Suomen Mieskuoroliitto ry
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Kaupunginjohtajan
tervehdys
Tornion kaupungin puolesta
haluan esittää mitä parhaimmat onnittelut ja lämpimän
tervehdyksen Tornion Mieskuorolle 60-vuotisen toimintanne juhlavuoden johdosta.
Tornion Mieskuoro on huolehtinut menestyksekkäästi
kattavasta musiikkitarjonnasta erilaisissa tapahtumissa
ja juhlissa torniolaisten sekä
laajempienkin kuulijajoukkojen riemuksi. Erikseen haluan mainita Torniossa vuonna
2005 vietetyssä valtakunnallisessa Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa esiintymisen.
Vuosikymmenien aikana
Tornion Mieskuoro on tehnyt paljon yhteistyötä torniolaisten ja lähialueen kuorojen kanssa järjestäen mm.
koulutusta, yhteiskonsertteja ja vierailuja. Kuoro on tehnyt ensimmäisen äänitteen
vuonna 2007 ja samasta vuodesta alkaen kuoro on ottanut
vastuun perinteisen Tornion
kaupungin joulurauhan julistamistilaisuuden musiikkiannista yhteistyössä kirkkokuorojen kanssa.
Tornion Mieskuoron tuotanto on ollut hyvin monipuolista perinteisestä mieskuoromusiikista isänmaallisten ja hengellisten laulujen
suuntaan unohtamatta myöskään reippaita ja riemukkaita
sävelmiä. Vuoden 2010 aikana kuoro esiintyi hyvin moni-

Corrotech Oy
PL 131, 95401 Tornio, Finland
www.corrotech.fi

puolisissa tapahtumissa. Keväällä oli erittäin menestyksekäs kevätkonsertti, syksyllä oli suurkuorotapahtuma Ylläs Acappellas ja jouluna ”Yhdessä jouluun”-konsertti Alatornion kirkossa yhdessä Melodonnat, Selestina ja Arios
kuorojen kanssa.
Mieskuoron vahvuus on
pysynyt yli 30 laulajan, mikä
osoittaa henkilöiden vahvaa
sitoutumista kuorotoimintaan
ja erityisesti tästä haluan mainita kuoron pitkäaikaisen johtajan ja toiminnan kehittäjän
Toimi Ahvenjärven - hän johti ansiokkaasti ja arvokkaasti
kuoroaan yli 30 vuotta.
Tornion kaupungin ja kaupunkilaisten puolesta toivotan menestystä juhlivalle Tornion Mieskuorolle sekä ansiokasta kuorotoimintaa tuleville
vuosikymmenille.
Raimo Ronkainen
Kaupunginjohtaja

Tervetuloa laulamaan
Tornion Mieskuoroon!
oro
oroo
oon
n!!
Harjoitukset tiistaisin klo 18-20.30
0
Peräpohjolan Opiston Niilon salilla.

Yhteyshenkilöt:
Sihteeri
Puheenjohtaja
Jarkko Salminen
Kari Mikkola
puh. 045 137 3959
puh. 0400 690 507
Taiteellinenjohtaja
Tuomas Lampela
puh. 040 767 1617
www.tornionmieskuoro.ﬁ

Kalaliike Hast Oy
puh. 016 447 170
Mäkikalliontie 3, 95420 TORNIO

M-Carpet

VOJAKKALA
Jokivarrentie 810
95500 Tornio
010 617 9710
timo.seppala@k-market.com

Olivia

KUKKAKAUPPA

Ruusuiset
onnittelumme
60 vuotiaalle
Tornion Mieskuorolle
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LAULUSTA VOIMAA
Jos olisin mies...
...ja hyvä laulamaan pyrkisin
ehdottomasti laulajaksi Tornion Mieskuoroon. Harmissani olisin, jos reputtaisin.
Miksi? Koska mieskuorossa on aina niin hauskaa.
Huumori kukoistaa. Mukavat
esiintymiset, reissut ja hauskat juhlat irtaannuttavat arjesta. Kuorosta saa hyviä kavereita ja siellä saa toteuttaa
itseään. Kaiken tuon vuoksi
tulisin säännöllisesti harjoituksiin, olisin kaikissa esiintymisissä paikalla, treenaisin
kotona ja noudattaisin kuuliaisesti johtajan ohjeita. Vuorollani hoitaisin myös kohdalleni osuvat taustayhteisön vastuut.
Itse asiassa olen onnekas.
Saan kuunnella upeaa kuorolaulua ja nauttia siitä - milloin ponnekkaasta, reippaasta, paatoksellisesta tai herkästä sellaisesta. Yhtäkaikki,
siitä tulee hyvä mieli ja energinen olo.
Tutkimusten mukaan kuorolaulua harrastavat pysyvät
terveinä ja elävät pitkään.
Josko siitä kuulijoillekin jotakin heruisi.

Olen iloinen siitä, että
olen työhöni liittyen saanut
niin monta kertaa tilata Tornion Mieskuoron esiintymään.
Lukemattomat ovat ne kerrat, jolloin kuoro on tuonut
panoksensa Tornion kaupungin juhliin. Mieleen jääneitä
tilanteita on monia. Kuoro on
tuon tuostakin kajauttanut ilmoille Suomen rakkaimman
mieskuorolaulun, Finlandian. Joka kerta esitys on saanut kylmät väreet kulkemaan
pitkin selkäpiitä.
Yksi mieleen painuneista hetkistä Finlandian ja Tornion Mieskuoron parissa oli
vuonna 2005 Torniossa järjestetyssä Valtakunnallisessa Kansallisen Veteraanipäivän pääjuhlassa. Tasavallan presidentin ja useamman
tuhannen veteraanin läsnäolo sekä juhlan suora televisiointi toivat tilanteeseen
oman juhlavan lisänsä. Vastapainoksi Finlandialle veditte samassa juhlassa kappaleet ’Isä ja lapsi’ sekä ’Minun ystäväni on kuin villasukka’ yhdessä Hannulan musiikkiluokkien lasten kanssa. Se
oli herkkää. Koko sali nautti

kuulemastaan. Istuin ylpeänä yleisön joukossa ja ajattelin, että kyllä meillä Torniossa osataan.
Tornion Mieskuorolla on
kunniakas historia. Vuonna 1953 kun kuoro perustettiin sen tarkoituksena oli
mm. monipuolistaa torniolaista laulukulttuuria. Alkuaikojen perinteiset mieskuorolaulut ovat laajentuneet ensin hengelliseen, sittemmin
isänmaalliseen musiikkiin ja
myöhemmin myös viihteelliseen suuntaan. Ohjelmistoon on otettu myös reippaita ja jopa riemullisia säveliä.
Lienevätkö uudet musiikkivalinnat vaikuttaneet siihen,
että kuoroon on saatu mukaan myös nuorempia laulajia. Hyvä näin. Kuoro uudistuu. Mielestäni on hienoa,
että kuorossanne on viime
vuosiin asti launanut kuoron perustajajäseniä. Useamman ikäpolven yhteiselo
on monella tavalla avartavaa
ja kunnioitettavaa.
Kuoron ohjelmisto on
vaihdellut johtajien myötä. Olette olleet avarakatseisia ja pestanneet use-

Kavamet-Konepaja Oy
Neulojankatu 12
95450 TORNIO
FINLAND
GSM +358(0) 50 555 5009
kavamet@kavamet.ﬁ

ampaan otteeseen johtajaksenne naisen. Siitä olen iloinen. Kaikki johtajanne ovat
olleet ammattitaitoisia, vaativia ja kunnianhimoisia musiikin ammattilaisia. He ovat
kukin antaneet paljon itsestään ja omalla tavallaan vieneet kuoroa eteenpäin. Jokaisen johtajan työn jälki näkyy
kuoron osaamisessa. Tiedän,
että kuorolla on tällä hetkellä monipuolinen ohjelmisto
ja osaaminen.
Kulttuurisihteerinä minua
lämmittää se, että Tornion
Mieskuoro on vuodesta 2007
ottanut vastuulleen kaupungin Joulurauhan julistustilaisuuden kuoromusiikin esittämisen. Harvalla kaupungilla on samanlaista perinnettä. Olette mukana kunniakkaassa historiallisessa jatkumossa.
Tornion Mieskuoron lukuisat esitykset, konsertit, levytykset ja kaikki muu toiminta
on elävöittänyt Tornion kaupungin kulttuurielämää. Samalla kuoron toiminta on ollut ja tulee varmasti jatkossakin olemaan kuorolaisille itselleen voimaannutta-

va, kehittävä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävä
harrastus.
Saitte vuonna 2009 Tornion kaupungin kulttuuripalkinnon lähes kuudenkymmenen vuoden ansiokkaasta työstä. Olette hienosti monipuolistaneet Tornion laulukulttuuria. Nyt jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan! Kii-

tos siitä ja onneksi olkoon!
Toivon Teille nautinnollisia hetkiä mukavan harrastuksen parissa.
Tsemppiä ja virtaa tuleville vuosille!

Helena Junes
Tornion kaupungin
kulttuurisihteeri

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
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Isännän
puheenvuoro
Tornion Mieskuoro täyttää
tänä vuonna 60 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme tämän juhlalehden.
Haluamme kiittää kaikkia
niitä tahoja, jotka ovat olleet
mukana hankkeemme toteutuksessa.
Tornion Mieskuoro on toiminut hyvin aktiivisesti jo yli
kymmenen vuoden ajan. Tähän on paljolti vaikuttanut
onnistuneet johtajavalinnat.
Kuorolaiset ovat osallistuneet harjoituksiin kiitettävällä tavalla ja näin osaltaan pitäneet huolta toiminnan jatkumisesta.
Kuorolaulu on pitkäjänteistä, sitoutumista vaativaa,
sillä kysymyshän on joukkuepelistä. Laulamisen lisäksi se
on sosiaalista yhdessäoloa,
jossa kaikki ovat veljiä kes-

kenään. Ikäsyrjintää ei tunneta ja siksi kuorolaisia voi
olla teinistä vaariin. Musiikin tekemisessä ikä ei ole rasite. Kuoron vanhin, jo edesmennyt tenori Veikko Lipponen lauloi puhtaasti vielä yli
90-vuoden ikäisenä. Kuorolaulu antaa vaihtelua arjen
hyörinöihin, rentouttaa ja
saattaa jopa opettaa laulamaan. Kahvitauoilla jatkuva
naurun remakka kertoo, että
hauskaa tämän harrastuksen
parissä myös on.
Nuorten mukaantuloa toimintaan 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 nuorten mukaan saamiseksi tarvittaisiin. Yhtenä keinona
voisi olla yhteistyö paikallisten koulujen kanssa.
Omasta puolestani haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi kuoromme 60-vuotiskonserttiin Joentalolle 18.05.2013.
Timo Orbinski
kuoron isäntä

Mieskuoron pukee
paikkakunnan parhaista valikoimista

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

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

prisma.fi

Kauppakeskus Corona, Karjalahdenkatu 7, 94600 Kemi
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TORNION MIESKUORO 60 VUOTTA
Tornion Mieskuorolla on meneillään juhlavuosi, sillä kuoro saavutti kunniakkaan 60
vuoden iän helmikuussa kuluneena vuonna. Kuoron syntyhistoria on tosi kiharainen.
Kuoron syntymäpäiviäkään ei
ole aina vietetty tismalleen
oikeana päivänä, eikä vietetä
nytkään. Miksi näin on käynyt, selviää Tornion Mieskuoron historiikista, joka julkaistaan ensi syksynä. Historia
on täynnä herkullisia tarinoita ja jopa runomuotoon kirjoitettuja toimintakertomuksia. Tässä hieman esimakua
tulevasta.

Sekakuoro vai
mieskuoro
Tornion seudun kuorohistorialla on varsin vankat ja kauas ulottuvat perinteet. Tiettävästi jo vuonna 1903 perustettiin Alatorniolle lähialueen ensimmäinen sekakuoro, Tunturin kaiku. Sen
toiminta kuitenkin hiipui ja
sammui ilmeisesti jo ennen
ensimmäistä maailmansotaa.
1920-luvulla perustetun
Tornion Sekakuoron mieslaulajat alkoivat liikehtiä
1940-luvun loppupuolella siihen malliin, että ”kyllä
ukoile häätyy oma kööri saaja.” Aluksi laulettiin vahvistetulla kvartetilla, kunnes oltiin
kypsiä irrottautumaan sekakuorosta omaksi mieskuoroksi. Vappuna 1953 kajautettiin Tornion Mieskuoron
historian ensimmäiset laulut.

Alkuinnostus
Yhdistystoiminnassa alkuinnostus on tietysti valtava. Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana toimintaa oli vaikka muille jakaa.
Esiintymisiä oli runsaasti ja
yhteistyötä tehtiin Väylänvarren kuoron eli Ylitornion
Mieskuoron kanssa. 10 -vuotisjuhlakonsertti oli huolella suunniteltu ja näyttävästi
hoidettu. Harmillista oli, että
kuoron ensimmäinen johtaja
Soini Kaiharju sairastui, eikä
voinut olla johtamassa juhlakonserttia. Johtajaksi saatiin kanttori Toimi Ahvenjär-

Tornion Mieskuoro 20-vuotisjuhlakonsertissa johtajanaan Toimi Ahvenjärvi.
vi, jonka ensimmäinen pesti
kuoronjohtajana kesti puolikymmentä vuotta.

Kuorolaisia
eri tehtävissä
Kuorotoiminta ei ole pelkkää
harjoitusta ja laulamista. Se
on myös yhdistystoimintaa
ja suunnilleen kolmannes porukasta on jossakin vaiheessa hallinnollisessa tehtävässä. Kuoron puheenjohtajan
voidaan sanoa olevan samalla viivalla kuoron taiteellisen
johtajan kanssa ja heidän jälkeen tärkein homma on sihteerin vakanssi.
Mieskuorotoiminnassa on
niin sanottuna kattojärjestönä Mieskuoroliitto, joka auttaa ja tukee kuorojen toimintaa. Kukkomerkin suorittaminen eli Mieskuoroliiton
perusohjelmiston osaaminen on monen mieskuorolaisen tavoite tai haave. Tornion Mieskuorossa merkin ovat
suorittaneet Reino Hakasalo, Olli Junes, Aappo Karppinen, Aleksanteri Pussinen ja
Erkki Valtonen. Hatun nosto
näille laulajaveljille. 40 laulun
oppiminen ja esittäminen ulkoa on todella kunnioitettava saavutus.

Toinen
vuosikymmen
Kuoron aktiviteetti säilyi kohtuullisen hyvänä. Keikkaa riitti ja rutiiniesiintymiset hoi-

Tornion
Autohuolto ja Maalaus
Laivaniementie 986
94430 Kaakamo
Puhelin: 016-487 414

dettiin viimeisen päälle. Toimi Ahvenjärvi vetäytyi kuoronjohtajuudesta v. 1968 ja
puikkoihin pestattiin kanttori Olavi Rahkonen. Hän johti kuoroa vain vuoden, kuten
myös hänen jälkeensä tullut
kansakoulunopettaja Olavi
Penttinen. Kuoroa alkoi huolestuttaa jo seuraava juhlakonsertti ja Tornion kaupungin 350 –vuotisjuhla. Kokenutta johtajaa kaivattiin ja
pelastajaksi tuli vanha sotaratsu Toimi Ahvenjärvi. Alkoi
valmistelu 20 -vuotisjuhlakonserttia varten. Juhlakonsertti pidettiin Seminaarilla
salintäyteiselle yleisölle ja
siitä innostuneena päätettiin
järjestää konsertti myös Haaparannalla. Konserttipaikan
naapurissa sattui vain olemaan bingo samaan aikaan,
joten bingohullut haaparantalaiset menivät sinne. Mieskuoroa oli kuuntelemassa kokonaista kuusi kuulijaa. Uskomatonta, mutta totta.

Tummia pilviä
taivaalla
1970- ja 1980-luku olivat
Tornion Mieskuorolle vaikeita. Kuoro kärsi sekä laulajapulasta että johtajapulasta.
Kovin kaukana ei ollut kuoron lakkauttaminenkaan, kun
ykköstenoreista oli niin huutava pula, että stemmaa lauloi yksin Matti Junes. Sihteeri Aarne Saaren toimintaker-

tomuksessa v. 1974 lukee
seuraavasti: ”Vuosi 1974 on
ollut ns. toimettomuuden aikaa Tornion mieskuoron historiassa. Harjoituksia ei ole
ollut, jos ei liioin ole ollut
esiintymisiäkään. Toisin sanoen mieskuorotoiminta on
ollut pysähdyksissä. Tämä
johtuu siitä, ettei ole saatu
uusia laulajia. Olemme kuitenkin optimistisesti odottaneet ja toivoneet, että jonkinlainen pelastus tulisi jossakin muodossa.”

Mieskuoron pelastaja, Toimi Ahvenjärvi
Huolimatta torkkuvasta toiminnasta kuoron 40 -vuotisjuhla lähestyi, jonka pelastajaksi lupautui Toimi Ahvenjärvi, jälleen kerran. Toimi oli
päättänyt, että periksi ei anneta ja 40 –vuotisjuhlakonsertti pidetään, vaikka 30 –
vuotistaipaleen kohdalla uinahdettiin. Näin tuli Toimille täyteen 30 kuoronjohtajavuotta, josta hänelle myönnettiin Sulasolin Lapin piirin
hopeinen ansiomerkki.

Mieskuorolle
ensimmäinen
naisjohtaja
Syyskauden 1996 Tornion
Mieskuoro aloitti naisenergian turvin. Kuoronjohtajaksi
valittiin pirtsakka rouva Karin
Rööp, virolaisten lahja Tornion Mieskuorolle. Karin Rööp

Suosi suomalaista!

oli ammattijohtaja ja piti ohjat omissa käsissään. Hänen
kautensa kesti kuitenkin vain
reilut kaksi vuotta ja uusi johtaja oli jälleen hakusessa. Sehän ilmestyi kuin puskan tai
urkupillien takaa, kun johtajaksi saatiin kanttori Timo
Perkkiö. Perkkiön luotsaama
Tornion Mieskuoro tuli miehen ikään ja osoitti juhlakonsertissaan osaamista ja tyyliä. Timon kauteen mahtui
muitakin merkittäviä tapahtumia ja esiintymisiä, kuten
ensimmäisen oman äänitteen, Katson virran kalvoon,
julkaisu sekä valtakunnallinen veteraanijuhla.

Edustusmatka
Hammerfestiin
Vuonna 2005 kuoro sai yllättäen kutsun Hammerfestin Mieskuoron 100 –vuotisjuhliin. Timo Perkkiö ei voinut lähteä matkalle ja hänen
sijaisekseen saatiin Marika
Salminen, Tornion Mieskuoron seuraava johtaja. Matkahan oli ikimuistoinen ja kaikin puolin onnistunut musiikillinen virkistysmatka.
Timo Perkkiön pesti päättyi onnistuneen levyprojektin jälkeen ja puikkoihin astui Marika Salminen. Marika

uudisti kuoron ilmettä ottamalla ohjelmistoon viihteellisempää musiikkia. Suuren
suosion saavutti kevätkonsertti, jonka ohjelmistossa oli
mm. Juice Leskisen, Reino Helismaan ja Juha Vainion lauluja. Muutto Kittilään kulttuurisihteeriksi katkaisi Salmisen
johtajuuden, jota kesti kolme vuotta.

Nykyinen johtaja
Tornion Mieskuoroa on johtanut vuodesta 2011 Tuomas Lampela. Pohjan Mieslaulajia ja Isoa Iloa aikaisemmin johtanut Lampela johtaa
myös Pop & Jazz Konservatorio Lappian opiskelijoiden
mieskuoroa, Musatalon Mullikuoroa, jonka kanssa on äitienpäiväksi muodostettu jo
parina vuotena suuri 80 laulajan mieskuoro. Välillä villinä kuorona toiminut Tornion Mieskuoro on liittynyt
takaisin Sulasoliin ja Mieskuoroliittoon. Kuoro osallistui huhtikuussa Tuomaksen
johdolla Suomen Mieskuoroliiton talvipäiville Helsingissä. Siitä oma tarinansa tässä lehdessä.
Heikki Lampela

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.
n
Tuulilasai korjaus
vaihto j
Tuulilasikorjaamo
& Vaihto Ky
Lasitie 1 A, 00000 Helsinki
p. 040-123 4567
ZZZWXXOLODVLNRUMDDPRMDYDLKWR¿

Tutkitusti edullisin!
Teollisuuskatu 7, 95420 Tornio
Puhelin 016-7250050
Fax 016-7250051

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

Tornion Mieskuoro – 2013

9

Valtuutettu
CITROËN-huoltoliike

Pohjolan Auto
Torpinkatu 6, 95420 Tornio
Puh. 016-446 246
www.pohjolanauto.fi

PRIMA-RAUTA
R. Kamppinen Oy
Tervaharjunkatu 5, 94600 Kemi
puh/fax: 016-255500
myynti@prima-rauta.fi
Palvelemme: ark. 8-17, la 9-14

Aina on hyvä sää tehdä puukauppaa.
Stora Enson Tähtitilillä® metsä jatkaa kasvuaan puukaupan
jälkeenkin. Kysy lisää lähimmältä Stora Enson puunostajalta.

Aitoa Kädentaitoa Postellista
Tule ja tutustu, näe ja ihastu!

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

www.storaensometsa.ﬁ

PAULA SALMINEN

Niemeläntie 2, Laivaniemi, Puh: 0400 599682
Avoinna: ma–pe klo 12.00–17.00, la 12.00–15.00 tai sopimuksen mukaan

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

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

SÄÄSTÖPANSKSKAI
ON OLEMA AAN
ASIAKKAIT .
VARTEN

Tervetuloa
asiakkaaksi!

Sähköurakointi ja -asennukset
www.saltek.fi

Hallituskatu 2, 95400 Tornio
puh. 029 041 2730

www.saastopankkioptia.ﬁ/tornio
Puh. hinta: lankapuhelimesta 0,0835 € + 0,0691 €/min, matkapuhelimesta 0,0835 € + 0,1669 €/min

10

Tornion Mieskuoro – 2013

Tornion Mieskuoro kuoropäivillä Helsingissä

AJETAANPA POIJAT KYYTILLÄ
Tunnelma Kemin asemalla oli
käsin kosketeltava. Odoteltiin Kolarista saapuvaa pikajunaa, jossa Tornion Mieskuorolla oli valmiiksi petatut makuuvaunupaikat odottamassa nukkujia. Aivan selvästi matkakuume näkyi yhden
sun toisen kasvoilta, vaikka
toista väittivät.
Osa ukoista oli ns. ykkösluokan matkalla, siis vaimo
matkassa, vaikka jotkut toisin kehtasivat julistaa. No kukin löysi nukkumapaikkansa ja ei kun unta palloon tai
ehkä kuitenkin pienen iltapalaverin jälkeen.

Taksilla Tampereen
asemalla
Matka ei tietenkään ollut
mennyt täysin ilman kommelluksia. Näin kävi Tuokilan Erkille: Erkki kävi yöpukeissa tyhjentämässä rakkoaan ja jätti tietenkin avainkortin hyttiin ja hytti meni
lukkoon. Koska hytin numerokin oli unohtunut, oli etsittävä konduktööri. Oltiin Tampereen asemalla. Juna ei kauan pysähdy! Erkki meni laiturille 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 turvautui. Nyt kiireesti junan toiseen päähän konnaria hakemaan. Taksimies vähän mulkaisi vähäpukeista matkustajaa, mutta ymmärsi, että nyt
on tosi kysymyksessä. Konnari löytyi, ovet aukesivat ja
matka jatkui eikä taksimieskään perinyt näin hauskasta
episodista maksua. Matkailu avartaa!
– Misäs met olema, ko lunta näyttää olevan puoli metriä?

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

– Häätyy olla kohta Tikkurila, ko maali haiskahtaa, mutta täälähän pitäis jo olla nurmet vihreänä ja potut maassa. On tämä merkillinen kevät!
– Kerkiääkö käyä vielä aamukahavila?
– Jo ainaski, eikä ole kaukana. Viis vaunua ja sitte se kahavilavaunu.
– Jokos olhaan kohta perillä? kyssyy joku unikeko.
– Muutama minuutti vielä.

Tulopotretti

Hotellin nimi on Holiday
Inn City Centre aivan aseman
vieressä. Huoneet saadaan
vasta puolenpäivän jälkeen.
Musiikkitalo löytyy Sanomatalon takaa, kävelymatkaa
viisi minuuttia.
Päivän prokrammista sen
verran, että Tornion Mieskuoro esiintyy Talvipäivien avajaiskonsertissa, joka alkaa
18.30 Camerata-salissa. Sitä
ennen käymme testaamassa
salin akustiikan ja kuoro pitää
pienen harjoituksen hotellin
ala-aulassa.

Kaikki seis! Tulokuva! Hymyä huuhleen! No niin isäntä – ohojaappa maalaiset hotehliin.

Kuoron ”troikka” Tuomas, Timo ja Kari.

Lauantaipäivänä treenattiin iltapäivän konserttia varten 1400 miehen voimin.

Tornion Mieskuoro – 2013
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Konsertti Camerata
– salissa
Camerata-salissa esiintyi yhteensä 15 kuoroa. Vaikutti siltä, että kuorot oli jaettu
jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen. Toisen puoliajan kuorot olivat mielestäni
tasokkaampia ja niihin kuului myös Tornion Mieskuoro.
Kappalevalinnat olivat Tornion miehillä hienosti kotiseutuhenkiset: Lapinmaa, Laulun
maa ja Vuorenlouhija. Aplodit puhuivat omaa kieltänsä.

Kahvilakonsertti
Lauantaina pyöri nonstoppina kahvilakonsertti Musiikkitalon päälämpiössä. Tornion
vuoro oli 13.20 eli sopivasti
ennen Suomen rakkain mieskuorolaulu –konserttia. Lämpiön nurkkaan oli rakennettu esiintymislava, jossa kuorot vuorollaan kävivät esittämässä valitsemiaan lauluja. Ikkunan takana näkyi Musiikkitalon etupiha, jonka keskellä törrötti suuri haukipatsas kuvaten symboliikkaa Kalevalasta. Väinämöinenhän
veisti kanteleen ”hauin suuren hartioista, veen koiran
koukkuluista”.
Tornion Mieskuoron valinnat osuivat jälleen nappiin.
Veljet tarjosivat viihteellisen
pläjäyksen lämpiöntäyteisen musakansan kuultavaksi. Kuoro esitti svengaavasti Auringon lapset, On hetki,
Kolmatta linjaa sekä Kotiharjun päällä.

Rakkain
mieskuorolaulu
Sitten olikin aika mennä Suomen rakkain mieskuorolau-

Osuutemme perjantain Mieskuorokonsertissa alkamassa Tuomaksen johdolla Musikkitalon Camerata-salissa.
lu –konserttiin. Tornion Mieskuoro oli mukana suurkuorossa, jossa lauloi yli 1400
laulajaa. Suurkuoroa johtivat
Suomen Mieskuoroliiton taiteellinen johtaja Juha Holma
ja kunniajohtaja, professori Matti Hyökki. Todennäköisesti koskaan aikaisemmin ei
ole Finlandia-hymniä ja Suomen laulua laulettu näin suurella mieskuorolla. Olihan se
varmasti mahtava kokemus.
Konsertissa paljastettiin
myös Suomen Mieskuoroliiton ja Yleisradion järjestämän Rakkain mieskuorolaulu -äänestyksen tulos, joka
ei yllättänyt ketään. Ylivoimaiseksi voittajaksi äänestettiin Finlandia-hymni, jonka jälkeen seuraaviksi sijoittuivat Suomalainen rukous,

Mieskuorolaulua Suomen huipulta: Ylioppilaskunnan
Laulajien 130-vuotiskonserttia seurasimme antaumuksella.

Suomen laulu ja Oi kallis Suomen maa

YL:n 130 –vuotisjuhlakonsertti ja
loppukaronkka
Suomen Mieskuoroliiton talvipäivien superlauantai huipentui Ylioppilaskunnan Laulajien 130-vuotisjuhlakonserttiin. Pasi Hyökin johtama
YL näytti osaamisen mallia
katsomossa istuneille mieskuorolaisille.
Mieskuorotoiminnan jälkipelinä on itsestään selvyytenä karonkka. Nyt se oli tavallista mittavampi, koska siihen osallistui myös konserttiyleisö. Sehän koostui suurelta osin Talvipäiville osallistuvista mieskuorolaisista. Kyllä
siinä uunilohi tykötarpeineen
sai kyytiä. Ennen kuin viimeiset saivat sapuskaa, ensimmäiset virittelivät jo asiaan
kuuluvia karonkkalauluja.
Pikkutunneillehan se
meni, niin kuin saikin mennä.
Ei tämmöisiin ”peijaisiin” joka
vuosi pääse. Junahan lähtee
vasta yhden maissa ja eiköhän Mikkolan Karin päällystakkikin löydy ennen junan
lähtöä. Oli se Karin ilme paljon puhuva, kun takki oli hu-

Poijat valmiina lauantain kahvilakonserttiin Muusiikkitalon päälämpiössä.

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

Juhlajumalanpalvelus ja
Karin takki
Ennen paluumatkaa käytiin
sunnuntai-aamuna vielä laulamassa Temppeliaukion kir-

kon jumalanpalveluksessa
Suomalainen rukous ja Finlandia. Kari istui vähän surkeana kirkon penkillä ilman
päällystakkia ja jostakin hän
sai voimaa kirkonmenojen
jälkeen käydä Musiikkitalolla peräämässä takkiaan. Sieltähän se löytyi, eikä ollut ainoa hukassa ollut päällystakki. Poliisitkin saivat synninpäästön.

Hotellin aulassa odotteli tyytyväinen porukka kotiin lähtöä. Huuli lensi, vaikka väsymys painoi. Positiivisia kommentteja tuli sieltä
täältä ja ehkäpä päivän paras tuli nuorimman kuorolaisen Kanto Pekan suusta: ”Voi
Ristus, mikä reissu.”
Heikki Lampela

Kahvilakonsertissa palasimme nostalgisesti Kolmannelle linjalle ja ﬁilistelimme Kotiharjun päällä.
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Kulttuurilla nousuun
Kemi-Tornio alueella on laadukkaiden ja hyvin toimivien palveluiden, tasokkaan
koulutuksen ja monipuolisen elinkeinorakenteen lisäksi rikas ja monipuolinen
kulttuuritarjonta . Eräs keskeinen tavoitteemme, että
olemme jatkossakin kulttuuriltaan moniarvoinen ja vetovoimainen sekä viihtyisä talousalue.
Viimeiset pari vuotta maassamme on puhuttu kunta- ja
palvelurakenteiden muuttamisesta, joskus jopa kyllästymiseen asti. Kemi-Tornio alueella on eri selvityksen laadittu seudullista näkemystä kulttuurin järjestämisestä kuntien
välisenä yhteistyönä. Tämä on
tärkeää, sillä kulttuurissa on
kyse varsin tärkeästä vetovoimatekijästä ja henkisen kasvun tukijasta.

Kemi-Tornio alueella laadittiin ja hyväksyttiin muutama vuosi sitten seudun
kulttuuriohjelma, jonka tavoitteena oli turvata laadukkaiden kulttuuripalveluiden saatavuus ja kehittyminen seudullisuutta hyödyntäen. Yhteistyön ja hankkeiden kautta suunniteltiin keskitettävän voimavaroja, kokemusta ja osaamista alueen tapahtumien tuotteistamiseen, markkinointiin ja
tiedottamiseen sekä yhteisten investointihankkeiden toteuttamiseen.
Seudullinen kulttuuriohjelma perustui kuntien hyväksymiin painopisteisiin, tavoitteisiin ja suunnitelmiin ja
siten ohjelman toteuttaminen edellytti kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon, eri yhteistyötahojen

ja kuntalaisten saumatonta
yhteistyötä ja toimintaa.
Tuo ohjelma on edelleenkin ajankohtainen, joten sitä
toteuttamaan.
Kemi-Tornio alue on varsinainen musiikkiseutukunta,
jossa eri organisaatiot, yhdistykset ja yritykset järjestävät mittavan määrän erilaisia
musiikkitapahtumia. Tasokkaat esiintyjät löytyvät suurelta osin omalta alueeltamme. Meidän on oltava lisäksi ylpeitä monista talousalueellamme varttuneista, valtakunnallista kuuluisuutta
saaneista musiikin tekijöistä.
Koulutuskuntayhtymä Lappian ja Länsi-Pohjan musiikkiopiston merkitys muusikkojen kouluttajana ja kasvattajana onkin aivan keskeinen.
Musiikin ja muunkin kulttuurialan koulutus on turvatta-

va myös jatkossa. Musiikki ja
taide yleensäkin luovat kohteessaan mielihyvää ja välittävät ajatuksia ja tunteita.
Musiikki on toisaalta ajatonta, toisaalta kuvastaa kunkin
ajan henkeä. Siinäpä se musiikin viehättyvyys piileekin.
Tornion Mieskuoro on tehnyt 60 vuotta ansiokasta
työtä seutukuntamme musiikkielämän eteen ja myös
koko Kemi-Tornio alueen tunnetuksi tekemiseksi. Kuoro
esityksillään on tuottanut
paljon mielihyvää ja unohtumattomia hetkiä kuuntelijalleen. Siitä suuri kiitos. Kaikkea hyvää teille kuorolaisille ja voimia vaativalle työllenne myös jatkossa.
Martti Ruotsalainen
Toimitusjohtaja
Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus ry

KAUPUNGIN PARAS
PIHVIPAIKKA

Arkisin klo 11-15

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

PIHVILOUNAS

Torstaisin
TIETOVISAILU
Lauantaisin
KARAOKETANSSIT

AUKTORISOITU TILITOIMISTO

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

www.centtila.fi

Raidekatu 27, 95420 Tornio

www.em2.fi

Kisällinkuja 10, 94450 KEMINMAA
Info 040-6857735, Elintarvike 040-1529400,
Rauta 040-6857745, Puutarha 040-6857755
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Minä kuorossa,
kuoro minussa
Minä olen laulanut koko pienen ikäni. Aina tuottanut jonkinmoista ääntä ja jollotellut milloin mitäkin. Lapsena
opettelin laulamaan radiosta
kuuluvien iskelmien mukana,
siksi osaankin koko 70-luvun
Finnhits tuotannon läpikotaisin. Kouluvuosieni koittaessa
suomalainen opetusjärjestelmä oli rakennettu uudelleen:
meille laulaville peruskoululaisille avautui uusi mahdollisuus tuottaa ääntä oikein ohjatusti: musiikkiluokka! Silloin
aloin laulaa oikein kunnolla.
Opettajanani Rovaniemellä
läpi ala-asteen oli paras mahdollinen laulunopettaja: Ilkka
Neuvonen, karaistunut mieskuorojohtaja. Ilkka teki meistä osaavan lapsikuoron. Me
lauloimme yksi- kaksi- ja kolmiäänisesti. Bändikamoja ei
ala-asteella paljon ollut, joten me lauloimme. Läpi syysja kevätlukukausien, tilaisuuksista toisiin. Tuli siinä opeteltua Tiernapojat, Aleksis Kivet,
Kalevalat, Sibeliukset, Kuulat ja mitä kaikkea. Olin huomaamattani innoissani opetellut äänissälaulamisen perusteet, jonka arvon tulisin
huomaamaan vasta myöhemmällä aikuisiällä. Minä poika
lauloin läpi äänenmurroksen.
Teinivuosina mukaan astui
soittaminen ja bändit. Voi taivas että minä soitinkin. Mutta
myös lauloin! Jostain kumman
syystä poppiorkesterin stemmalaulut eivät ole koskaan
tuntuneet vierailta asioilta
opetella, koska onhan minut
perinpohjaisesti siihen opetettu. Elo muuttui radikaalisti
vuonna ´88. Liityin mieskuoroon. Kuoron johtajana Lapin
Lauluveikoissa toimi entinen
opettajani Ilkka Neuvonen.
Iso ympyrä sulkeutui. Olin haltioissani, voi tätä jyhkeyden
ja yhdessä laulamisen juhlaa.
Nyt Finlandia–hymni ja Suomen Laulu saivat uuden merkityksen, itsenäisyyspäivä oli-

OY

INSINÖÖRITOIMISTO RAK-TOR OY
Torikatu 11, 95400 TORNIO
PUH. 050 555 7878

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

kin yhtäkkiä merkitykseltään
paljon syvällisempi. Sankarihauta, kynttilät tummenevassa joulukuun iltapäivässä. Tiesin etten koskaan tule lopettamaan tätä harrastusta. Rovaniemellä sain hyvässä seurassa perusteellisen koulutuksen mieskuorotoimintaan
ja tunnen syvää kiitollisuutta Lapin Lauluveikkojen lauluveljiä kohtaan.
Opiskeluvuodet tutustuttivat minut Tornioon ja myöhemmin työelämä juurrutti
minut uudestaan tähän kaupunkiin. Vuonna 2005 Lipposen Mikko houkutteli minut Tornion mieskuoron toimintaan mukaan, ja tunsin
heti olevani oikeassa seurassa. Sitten minä aloin taas
laulaa oikein luvan kanssa.
Perkkiön Timon johdolla sain
lämmitellä hiljennetyinä olleet mieskuorolaulut uudestaan ja päästä taas nauttimaan äänissä laulamisen parhaista puolista, olemaan osana jotain isompaa. Minä näiden muiden seassa. Sitten
tuli johtajakseni Marika Salminen. Minusta tuli välittömästi Marikan fani. Kannustusta ja kaulinta, tasapainoisessa suhteessa. Minä poika
lauloin aivan uudenlaisia kuorosovituksia; ikivihreää ja ”rokahtavaa”. Sain myös näinä
aikoina opetella kuoron suosiollisella avustuksella johtamisen perusteita. Lempeästi
mutta päättäväisesti miehet
opastivatkin, kuinka heitä tulee johtaa. Ääniraudan opettelu on pakollinen taito johtajalle äänenannon kannalta,
paitsi jos ei halua noudattaa
Rousun Veken metodia ja töötätä melodicalla. Sekin toimii.
Äänissä laulamisen yksi
upeimpia muotoja on kvartettilaulu. Neljä yksinäistä sutta, oman stemmansa osaajaa,
heittäytyy laulun vietäväksi. Katsotaan onnistutaanko!
Kaikki väärät äänet ovat taa-

tusti itse aiheutettuja, mutta voi sitä hyvän olon tunnetta, kun saadaan soinnikas
tulkinta aikaiseksi. Nyt Tuomaksen johtajuuskauden aikana meidänkin kuorossa on
oikeasti otettu kvartettilaulaminen yhdeksi äänissälaulamisen vaihtoehdoksi. Pikkuhiljaa on ajettu sisään pienemmän mieslaulukombon
toiminta-ajatusta laulamalla
keikoilla ja konserteissa ohjelmistoa kahdeksalla tai kahdellatoista miehellä. Ennen tämän kevään Mieskuoroliiton
Talvipäivien osallistumismatkaa eräänä tiistai-iltana harjoituksissa saimme kuorosta
kolmekin eri kvartettia kokeilemaan ja kajauttamaan lauluja varmastikin hankalimman
yleisön, oman kuoron, edessä.
Olin haljeta ylpeydestä.
Laulaminen on minulle
enemmän kuin sillointällöin
suihkussa kaikuva O Sole Mio.
Päässä soi jatkuva korvamatojen paraati, ja stemmojen
opettelu onkin minulle samanlaista aivojumppaa kuin
sudokun ratkominen jollekin
toiselle. Tahdonkin osaltani
kannustaa kaikkia korvamadoista kärsiviä laulamaan, kajauttamaan matonsa ääneen
kuuluville! Se helpottaa ainakin vähäksi aikaa. Palkitsevintahan se on sitten, kun tulevat ja pyytävät oikein lähtemään muuallekin laulamaan!
Timo Kuusisto
Taiteellisen johtajan vara

Pintakäsittely
ja Metallirakenteet
METALLIRAKENTEET
ASBESTITYÖT

HIEKKAPUHALLUS

SILLANKAITEET

MA AL AUS

PERÄKÄRRYT

KaMa-palvelut oy

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

ka-ma.fi

Tornion

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
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Autokorjaamo
Pekka Mäkinen

AUTOGRILLI

Vanha Pirkkiöntie 49
95470 Tornio
Puh. 016-441 715,
0400 698 626

Kiviranta, Tornio, 0400 791 250
www.autogrilli.fi

Turvaykköset Oy Tornio
Torpinkatu 3
95420 Tornio
Puh: 020 7800 320
Fax: 020 7800 321
tornio@turvaykkoset.ﬁ
www.turvaykkoset.ﬁ

Kemintie 15 Tornio
p. 040 7388 470

PIENKONE- & KONEHUOLTO

:

ALAMAKI

Rahtipalvelut, bussiliput, VR:n junaliput
Tornion Matkahuollosta!
p. 0600 92251

VERKKOTEHTAANKATU 3 TORNIO
+358 4O 836 90 12 +358 40 704 89 75

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

Tornion Rajaportti
Röyttäntie 1, p. 016-446 815
Puutarhankatu 4
95400 TORNIO
(016) 480 773
arto.hietala@k-market.com

MAANRAKENNUS

-

POHJATYÖT

-

MAA-AINEKSET

Torniontie 4, 94401 Keminmaa
puh. 016 4590 600
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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

