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Blupp, blupp, blupp!
"Elävä kala ui veden alla" – transitionaaliobjekti Söriliin seikkailut

Kamarikuoro Melos 40 v
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Toimitusneuvosto:

Timo Monto
Vesa Ranki
Hilkka Salmén
Jussi Toivonen
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Musiikki on tärkeää!
Musiikin voima on ihmeellinen. Niin
kauan kuin yleensä on ollut inhimillistä elämää, niin kauan on myös ollut musiikillista toimintaa.
(Petri Lehikoinen 1973)
Timo Monto

M

usiikki on aina ollut osa ihmisen jokapäiväistä toimintaa. Se on
ollut tärkeä elementti varhaisten
kansojen rituaaleissa. Se on toiminut viestintävälineenä kylien,
yhteisöjen ja yksilöiden, kuten
paimenten, välillä. Keskiajan trubaduureilla, truveereilla ja minnelaulajilla oli merkitystä myös uutisten välittäjinä. Musiikki on
kaikkina aikoina toiminut ihmisiä
ja heidän yhteisöjään yhdistävänä
tekijänä. Armeijat ovat käyttäneet
musiikin voimaa omiin tarkoituksiinsa. Kuninkaat ja hovit ovat
korostaneet asemaansa palkkaamalla muusikoita ja hovisäveltäjiä. Tavallisen
kansan juhlat ja tilaisuudet on kruunannut
musiikki. Sanotaanhan, että juuri musiikki
tekee juhlasta Juhlan. Ihminen viihdyttää itseään ja muita lajitovereitaan musiikin avulla.
Tänään musiikki soi kaikkialla: kodeissa, autoissa, kaupoissa ja odotushuoneissa. Musiikkia on saatavilla lähes aina ja kaikkialla
Ehkäpä onkin syytä pohtia, onko musiikin
helppo saatavuus vähentänyt sen merkitystä.
Onko musiikista tullut vain taustamusiikkia,
ääntä muiden äänien joukossa, hälyä? Kyllä,
mutta vain osittain. On totta, että tavaratalojen
musak menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Monia se jopa ärsyttää. Työskenneltyäni 30 vuotta musiikinopettajana ja kuoronjohtajana olen tullut vakuuttuneeksi siitä,
että musiikilla edelleen on tärkeä merkitys ihmisen elämässä. Kuuntelutottumukset ja käyttötarkoitus vain ovat muuttuneet.
Musiikin parantavat ja eheyttävät vaikutukset ovat olleet tunnettuja ja paljon käytet-

tyjä aina. Musiikin avulla on pyritty auttamaan ja lohduttamaan vaikeuksien keskellä
kamppailevaa. Ihminen ilmaisee rakkautta ja
vihaa, riemua ja tuskaa sekä onnea ja kärsimystä musiikin avulla. On ymmärretty, että
musiikki itsessään sisältää voimaa, joka oikein käytettynä pystyy vaikuttamaan ihmiseen
ainutlaatuisella tavalla.
Kuorolaulu on monipuolinen harrastus, joka pystyy antamaan laulajalle lähes kaikkea,
mitä musiikilla on tarjottavana.
Se kehittää harrastajan musiikillisia ominaisuuksia, kuten
laulutaitoa, sävelkorvaa ja kykyä kuunnella. Kuorossa laulaminen kehittää myös keskittymiskykyä ja muistia. Se rentouttaa ja virkistää. Kuulen
usein kuorolaisten kertovan,
että he tulevat harjoituksiin väsyneinä raskaan työpäivän jälkeen, mutta lähtevät kotiin virkistyneinä ja rentoutuneina.
Kuoroharrastus opettaa ilmaisemaan tunteita, se lohduttaa,
eheyttää ja parantaa. Musiikin alueella nimenomaan kuorolaulu kehittää harrastajan sosiaalisia taitoja ja yhdistää.
Olen ylpeä saadessani johtaa Kamarikuoro
Melosta. Huolimatta siitä, että kuoron johtaminen tuo mukanaan päänvaivaa ja stressiä,
lopputulos on loistavasti positiivisen puolella.
Melos on turvallinen ja inspiroiva ympäristö
kaikelle inhimillistä ja musiikillista kehitystä
tukevalle toiminnalle. Se on sivistynyt, hauska ja lahjakas persoonallisten aikuisten muodostama yhtenäinen joukko, jonka humoristinen ja rakastava ilmapiiri ei voi olla jättämättä
pysyvää jälkeä sen vaikutuksen alaiseksi joutuneeseen.
Rakkaat onnittelut 40-vuotiaalle
Kamarikuoro Melokselle!
______
Director musices Timo Monto on Kamarikuoro Meloksen taiteellinen johtaja.
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Esa Yli-Fossi
"Onnistuessaan johtaja saa aikaan
sellaisen tulkinnan, että liikuttuu itse. Siinä suurin kiitos!"

D

irector cantus Esa
Yli-Fossi syntyi Ilmajoella vuonna 1937. Pureman kuorolauluun Esa sai
jo lapsena kuunnellessaan
Ilmajoen kansalliskuoroa,
jossa hänen vanhempansa
lauloivat. Myös kirkossa
kuultu urkujen soitto teki
myös suuren vaikutuksen
musikaaliseen poikaan. Isä
opetti Esalle viulunsoittoa.
Taitojaan Esa pääsi hyödyntämään koulun orkesterissa. 22-vuotiaana hän
muutti Turkuun opiskelemaan biokemiaa.
- Halusin nimenomaan
Turkuun. Valintaani vaikutti vahvasti historiallisista teoksista saamani
kuva Suomen vanhimmasta kaupungista.
Viulunsoitto jatkui Collegium Musicum
-orkesterissa. 1960-luvun alkupuolella Turun
yliopiston ylioppilaskuntaan perustettiin mieskuoro, johon Esa pestautui kakkostenoriksi.
- Suorittaessani 1964–65 Klemetti-Opistossa kuoronjohdon kursseja kuuntelin paljon
opiston kamarikuoron harjoituksia, joita veti
kuoron perustaja Harald Andersén. Ihailin
suuresti Andersénin luomaa yhtenäistä sekakuorosointia, jossa kaikki äänet ovat tasavertaisessa asemassa ja kaikki sooloilut ja turhat
vibratot on karsittu pois. Pian pääsin laulajaksi ihailemaani kuoroon, jossa jatkoin seuraavat 20 vuotta.
Esa päätti perustaa ylioppilaskuntaan sekakuoron, johon hän sai laulajia muutama
vuosi aikaisemmin aloittaneista nais- ja mieskuorosta. Vuonna 1967 laulajia oli jo 32. Jo
seuraavana vuonna päätettiin kuoro rekisteröidä itsenäiseksi yhdistykseksi. Sen nimeksi
tuli Kamarikuoro Melos ry. Ja kuten olettaa
saattoi, musiikista tuli lahjakkaan kuoronjohtajan ammatti. Musiikkitieteen opinnot toivat

jo ennen valmistumista työpaikan Turun konservatoriossa, jossa työura huipentui apulaisrehtorin tehtäviin.
Mikä sitten oli parasta Meloksessa?
- Hienointa johtamisessa oli se, että pääsin
toteuttamaan esikuvani Harald Andersénin sekakuorosointia.
Entä huippuhetket?
- Vuonna 1971 toteutimme
Adriano Banchierin madrigaalikomedian La pazzia
senile commedia dell’arten
keinoja käyttäen. Esityksessä
oli mukana myös harlekiini
kertojana ja tanssijoita. Se sai
loistavan palautteen sekä
arvostelijoilta että yleisöltä.
- Toinen kohokohta on
kuoron ulkoilmakonsertti
ensimmäisellä ulkomaanmatkalla Unkarissa Szegedin soivassa barokkipihassa elokuussa 1984. Ilma oli täydellinen, samoin konserttipaikan akustiikka. Katsomo oli täysi. Vaativa ohjelmisto sisälsi mm.
Selim Palmgrenin, Leevi Madetojan, Claudio
Monteverdin ja Bengt Johansonin sävellyksiä.
Heti konsertin alussa sekä yleisö, kuoro että
johtaja tuntuivat vaistoavan, että nyt tapahtuu
jotain ainutlaatuista. Nautinto oli lähes täydellinen!
Vaikuttavia kuorosävellyksiä:
Toivo Kuula: Siell’on kauan jo kukkineet
omenapuut, Auringonnousu, Meren virsi,
Leevi Madetoja: Sypressiportilla, Vanha
luostari, Kevätunta
Millainen on ihannekuorosi ja -kuorolaisesi?
- Hyvällä sekakuorolla on yhtenäinen,
lämmin ja selkeä sointi. Kaikki stemmat ovat
tasavertaisessa asemassa.
- Kuorolaisen tärkein ominaisuus on sitoutumiskyky. Sovituista asioista on pidettävä
kiinni. Hyvällä kuorolaulajalla on tarkka korva ja hyvä ääni.
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Jambalaya!
- Hän oppii nopeasti, osaa seurata, lukea
nuotteja ja antautua esitykseen. Solistisia
ominaisuuksia ei tarvita.
Kuoroja, jotka vakuuttivat:
Klemetti-Opiston Kamarikuoro
Eric Ericsons Kammarkör
Robert Shaw Chorale
Tallis Scholars
Millainen harrastus kuoro on?
- Se on erinomainen harrastus, joka antaa
onnistumisen elämyksiä ja hyviä ihmissuhteita sekä kasvattaa sosiaalisia taitoja. Samaan
hiileen puhaltaminen tekee joukosta yhtenäisen. Minä löysin vaimoni Mervin juuri Meloskuorosta.
- Kuoron johtamisessa suurin haaste on
saada kuorolaiset toteuttamaan omia ajatuksiani. Johtajan on oltava valistunut diktaattori:
Kuuntele kuorolaisiasi, mutta toteuta oma
tahtosi. Harjoitusten jälkeen ovat kaikki tietysti tasavertaisia. Johtajan on ohjelmiston
valinnassa otettava huomioon kuoron kyvyt ja
valmiustaso. Kunnianhimoa on oltava sopivasti.
- Yleisöä on aina kunnioitettava. Erinomainen lopputulos syntyy yleisön, kuoron ja johtajan vuorovaikutuksesta. Onnistuessaan johtaja saa aikaan sellaisen tulkinnan, että liikuttuu itse. Siinä suurin kiitos!
Esa Yli-Fossin yli 30-vuotinen arvostettu ura
Meloksen johtajana jatkui vuoteen 1998.
Timo Monto

T

ekstit tulisi saada marraskuun aikana,
liuska tai pari per kirjoittaja! Näin aloitin kuoroystävieni kannustamisen juhlajulkaisun aikaansaamiseksi. Laitoin vielä viestiin
muutaman aihe-ehdotelman virikkeeksi. Sitten alkoi tulla kommentteja:
- Ei onnistu mitenkään! (Sopraano A)
- Lisäaikaa tarvitaan kuukausi! (Tenori B)
- Tänä aamuna tökki virusohjelma. Päivityksiä odotellessa siivosin koko huushollin.
Puoli tuntia siihen menee. (Sopraano C)
Kuorolaiset innostuivat siis oitis ja toimitustyö lähti mukavasti alkuun, kunnes kaikki
asiaa koskevat muistiinpanoni hukkuivat bittiavaruuteen. Sitten yritin tehdä spagaatin. Viime hetkellä tajusin, että se ei tulisi onnistumaan, ja annoin käteni ottaa vastaan kehoni
koko painon. Ranne ei sitä suvainnut, ja kaksisormijärjestelmäni muuttui hetkessä yhden
sormen slowhand-naputteluksi.
Kamarikuoro Meloksen historiatietoja on
poimittu kahdesta edellisestä julkaisusta: Melos 20 v ja Melos 25 vuotta. Timo Monton,
Pasi Palkénin, Riika Pirkkasen, Hilkka Salménin, Juhani Sibeliuksen ja Jussi Toivosen
muistitiedot ovat myös olleet tärkeitä historiikin tietolähteitä.
Toimitus kiittää kirjoittajia ja kuvaajia ja
Annikaa, joka teki kannen ja Jarmoa ja Raunoa, jotka peedeeäffäsivät. Ja Sinulle, lukijamme, toivomme mukavia hetkiä juhlajulkaisumme parissa!
M. Jagger 2007 (Epävir.)

______
Kirjoittaja on basso, nyt jo pitkätukkainen.

______
Kirjoittaja on Kamarikuoro Meloksen taiteellinen johtaja vuodesta 1998. Hän toimi sitä
ennen kuorossa laulajana ja varajohtajana 16
vuotta.

PS Sopraano C lähetti vielä viime tingassa
toimitukselle kannustavaa tekstiä:
"Kyllä julkaisusta hyvä tulee. Ai niin, raamattubileet on muuten vieläkin pitämättä. Tulisi tarjoilu halvaksi, kun muutettaisiin vedet
viiniksi ja ruokittaisiin koko kööri parilla leivällä ja kalalla. Tuontyyppisestä ruokkimisesta on kyllä jokaisella perheenäidilläkin kokemusta! Kun tänään oli tarkoitus syödä broileria ja huomenna kinkkupastaa ja sitten tuleekin yllättäen liuta lapsia käymään, niin illaksi
–Jambalaya!"
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Juhlavuoden 2008
valmistelut
Jussi Toivonen

K

aksi vuotta sitten totesimme kuoromme
täyttävän 40 vuotta parin vuoden päästä. Pohdiskelimme sopivia tapoja juhlistaa
merkkipäivää. Ajatus juhlakonsertista tai jopa
kahdesta nousi tietysti päällimmäiseksi. Ulkomaanmatka kuului myös kuvaan sekä aikaisempien Melos-laulajien osallistuminen.
Luonnollisesti näin juhlalliseen tilaisuuteen
kuuluu juhlavastaanotto, ja sehän edellyttää
tilanteen mukaista pukeutumista.
Konserttipaikka ei voi olla näin tärkeätä
tilaisuutta varten muu kuin Turun Akatemiatalon juhlasali. Se on juhlallinen ja hyvä akustiikaltaan. Lisäksi siellä pidettiin 40 vuotta sitten konsertti, jota kuoron jäsenet pitivät Meloksen läpilyöntikonserttina (20-vuotishistoriikki). Toisesta konsertista luovuttiin.
Juhlavuoden matkakohde vaihteli kaukomailta lähinaapuriin. Tarjolla olivat ainakin
Kuuba, Espanja, Unkari ja Ruotsi, saattoi olla
muitakin. Kuubasta jouduttiin luopumaan
kustannussyistä, ja Ruotsi on liian lähellä,
joten esille nousi Unkari. Monia muitakin
kuoroja vaivaavan miespulan vuoksi matkasuunnitelmaa jouduttiin valitettavasti muuttamaan. Matkaa ei peruttu, mutta sen ajankohtaa siirrettiin. Tämä on ollut monille juhlavuotena suuri pettymys.
”Vanhat” meloslaiset päätettiin kutsua
mukaan lehti-ilmoituksilla kahdessa valtakunnan päälehdessä. Näin ei voida saada
kiinni kaikkia laulajia, mutta se on kuitenkin
ainoa kohtuudella toteutettavissa oleva keino.
Vanhojen meloslaisten lisäksi juhlakonserttiin
kutsuttiin turkulaisten kuorojen johtohenkilöt.
Juhlakonsertin ohjelmisto on haaste ja nyt
erityisesti, sillä osa laulajistamme on jo pitkään mukana olleita ja osa melko uusia. Taiteellinen johtajamme Timo valitsi laulut samalla periaatteella. Kommentit ohjelmistosta
ovat olleet innostuneita: ”Raskasta, mutta
kiinnostavaa. Ei paniikkia. Vähän kiire. Hyvä,
että on vanhaa ja uutta. Iloista meininkiä.”

Viime syksynä tehty kiertue Pohjanmaalle
antoi hyvän startin juhlavuoden valmisteluille.
Konsertit onnistuivat erinomaisesti, ja se tietysti kohotti henkeä ja antoi sopivasti itseluottamusta.
Onnistumisten kautta saadaan kuorolaululle tarpeellinen iloinen meininki. Toisaalta vakavaa suhtautumista juhlavuoden konserttiin kuvaa se, että maanantaiharjoituksiin
osallistuminen on ollut vielä tavallistakin aktiivisempaa. Normaaliharjoitusten lisäksi on
pidetty viikonloppuharjoituksia. Vaikka juhlavuoteen valmistautuminen on ollut tavallista
kiireisempää, touhu on ollut kuitenkin Melokselle tyypillistä iloista meininkiä.
______
Kirjoittaja on Kamarikuoro Melos ry:n puheenjohtaja.

Sanottua
”Kuorolaulu on lauluharrastuksen aa ja
oo. Sillä on huomattava seurallinen ja sosiaalinen tehtävä, ja siinä voi vähempiääninenkin
kunnialla kantaa kortensa.
Harrastuksena voi olla myös yksinlaulu,
mutta silloin on katsottava, että ympäristö antaa sille siunauksensa.”
Kim Borg
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Viimeisten 15 vuoden arkea ja
tähtihetkiä

25

-vuotisjuhlaansa Melos juhli erityisen
upeasti. Juhlakonsertti järjestettiin
runsaslukuiselle yleisölle Turun konserttisalissa 8.5.1993. Pääjuhlan lisäksi konserttitoiminta oli erityisen vilkasta. Useiden kirkkokonserttien lisäksi Melos ja Auran Aallot järjestivät suoran toivelaulukonsertin radiossa.
Kuuntelijat soittivat suoraan lähetykseen
juontajalle ja esittivät toivomuksensa.

USA, 1993
Heinäkuussa 1993 toteutui kaikkien kiihkeästi
odottama konserttimatka USAan. Konsertti-

paikkoja olivat valtava St Patrick´s Cathedral
New Yorkissa, White Plains, Arts Alliance
Philadelphiassa, Shrine of the Little Flower
Baltimoressa ja Basilica of the National
Shrine of the Immaculate Conception Washingtonissa. Valtava kuumuuskaan ei estänyt
suomalaisia taiteilijoita nauttimasta täysin
siemauksin kaikesta näkemästään ja kokemastaan. Matka oli erityisen mieleenpainuva ja
antoisa. Erityisen lämpimästi ja hilpeästi
muistellaan vieläkin loistavana oppaana ja
bussikuskina Washingtonissa toiminutta suurta mustaa miestä sekä Timon ensiesiintymistä
Richard Rogers -teatterissa Broadwaylla.

Veikko, Mervi ja Katri kuorolaulun lumoissa. (Washington, USA, 1993)
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Nuorta lempeä, Minna-Maija ja Jyrki. (Irlanti 1998)

Heinäkuussa 1996 Melos matkusti konsertoimaan Etelä-Böömin musiikkifestivaaleille
Tšekin tasavaltaan. Konsertteja oli kolme:
kirkkokonsertit Bechyñessä ja Sobêslavissa
sekä konsertti Hlubokan linnassa. Konserttipaikkojen lisäksi tutustuttiin mm. Prahaan,
Cesky Krumlovin linnaan, Dvorakin kotimuseoon ja Pisekin kaupunkiin.
Konserttiohjelmiston säveltäjänimiä olivat
Jacobus Gallus, Heinrich Schütz, Frantisek
Tuma, Toivo Kuula, Jean Sibelius, Jaakko
Mäntyjärvi ja Pekka Kostiainen.

teellisena johtajana päättyi. Esan ja hänen
seuraajansa Timo Monton johtamissa konserteissa esitettiin mm. Sibeliuksen, Kostiaisen,
Mäntyjärven ja Sisaskin sävellyksiä. Ohjelmistossa oli myös Timo Monton tätä juhlaa
varten William Butler Yeatsin runoelmaan säveltämä Sailing to Byzantium sekä hänen sovituksiaan irlantilaisiin kansanlauluihin.
Matkan anti oli monipuolinen, sillä Esan
merkittävän taiteellisen uran kunnioittamisen
ja onnistuneiden konserttien lisäksi kuorolaisilla oli mahdollisuus nähdä ja kokea Irlannin
lumoavan kauniita luonnonnähtävyyksiä eri
puolilla maata sekä tutustua läheisesti irlantilaiseen huumoriin, irkkumusiikkiin ja pubikulttuuriin. Paikallisissa järjestelyissä auttoi
Mrs Fran Durie, johon Timo oli perheensä
kanssa tutustunut vuosia aikaisemmin Ranskassa moottoritien pysähdysalueella.

Irlanti, 1998

Kohti uutta vuosituhatta

Toimintavuonna 1997–1998 Kamarikuoro
Melos valmistautui sekä 30-vuotisjuhlaan että
vahdinvaihtoon. Toukokuisen juhlakonsertin
jälkeen Melos matkusti heinäkuussa konserttimatkalle Irlantiin. Konsertit olivat Dublinissa,
Clifdenissä ja Killaloessa. Viimeisen konsertin viimeisenä ylimääräisenä laulettu Kesäpäivä Kangasalla sai kuorolaiset kyyneliin. Esa
Yli-Fossin 30-vuotinen taival Meloksen tai-

Kuoron syyskausi on perinteisesti aloitettu
järjestämällä riemuleiri tai – kuten niitä kotiväelle näytetyissä kutsuissa on nimitetty –
stemmasulkeiset. Onko mitään rentouttavampaa kuin viettää pitkän ja ankean kesätauon
jälkeen syksyistä viikonloppua kuorokaverien
virkistävässä seurassa luonnonkauniissa paikassa. Pitkään saimme pitää leirit Halikon Kesä-Angelassa.

Juhlakonsertin ja viiden USAn konsertin ohjelmisto sisälsi paljon unkarilaisen Josef Karain musiikkia. Muita säveltäjiä olivat di Lasso, Sibelius, Madetoja, Sallinen, Merikanto,
Maasalo, Kuula, Klemetti ja Palmgren.

Tšekin tasavalta, 1996
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Annoimme paikalle nimen Kesä-Angola,
mutta nimi antaa kyllä väärän kuvan paikasta.
Se on mitä sopivin lauluharjoitteluun ja oheistoimintoihin. Lauluharjoittelun lisäksi nimittäin muukin yhdessäolo on tärkeätä, jotta kuorolle löytyisi yhteinen sointi.
Kesä-Angolassa oli rannan tuntumassa
saunarakennus, jossa myös harjoittelimme, ja
riittävän etäällä siitä päärakennus, jossa yövyimme ja ruokailimme. Väsyneet saivat siis
nukkua rauhassa ja väsymättömät juhlia sielunsa kyllyydestä. Erikseen täytyy mainita,
että Vesa aloitti Melos-uransa komeasti juhlimalla 50-vuotissynttäreitään uusien kuorokaverien seurassa Kesä-Angolassa, ja silloin
meillä oli peräti karaoketanssit. Nälkää ei Kesä-Angolassa tarvinnut nähdä. Emäntä kokkasi meille ihanaa kotiruokaa monta kertaa päivässä. Tämä oli varmasti Heinilän Hannun ansiosta, sillä Hannu osasi pitää emännän aina
hyvällä tuulella.
Vuosituhannen lopun perinteisiin kuului
jouluaaton keikka Stockmannilla. Aikaisin
aattoaamuna Melos esiintyi Stockmannin henkilökunnan jouluhartaudessa. Tämä oli myös
kuorolaisille erittäin miellyttävä jouluaaton
avaus, jossa pääsi mukavasti joulutunnelmaan. Perinne jatkui vielä muutaman vuoden
uuden vuosituhannen puolelle.
Konsertointi oli noin vuosina hyvin vilkasta. Joulukonsertteja pidettiin Paraisten,
Rymättylän, Särkisalon ja Maarian kirkossa
sekä Salon Sinisessä Talossa ja Raision kaupungintalolla. Ohjelmisto oli osin perinteistä
joulumusiikkia, kuten Piae Cantiones –sävelmiä, osin uudempaa joulumusiikkia, josta valtaosan oli sovittanut Timo. Solistina oli kuoron entinen laulaja Veikko Ilola.
Kevään 1999 konsertit pidettiin Akatemiatalon juhlasalissa ja Uudenkaupungin Crusellsalissa. Ohjelmiston alkuosa koostui madrigaaleista Euroopan eri maista. Toisessa osassa
esitettiin kansanlauluja eri puolilta maailmaa.
Lauluja säesti Turun konservatorion opiskelijoista koostunut jousikvartetti. Toukokuussa
osallistuttiin myös Salon viihdelaulajien järjestämään ”Kuorot kohtaavat”–tapahtumaan.

Lisää laulajia
Uuden vuosituhannen alussa laulajamäärä
notkahti tilapäisesti jopa alle kahdenkymmenen, mutta sitten toiminta kaikkiaan alkoi virkistyä. Kaudella 2001–2002 meitä oli jo 25

ja kaudella 2004–2005 peräti 35. Naisista
ei ole ollut pulaa, mutta varsinkin uudet bassot olisivat aina tervetulleita, niin nytkin.
Edes naisten uudet kuoropuvut vuonna
2006 eivät, ihme kyllä, aiheuttaneet suurta
miesryntäystä. Ehkä kangasta olisi voinut
käyttää vähemmän. Kuorolaiset kulkevat kuitenkin alati ja kaikkialla korvat auki ja kourat
valmiina tarraamaan jokaiseen kauniisti laulavaan. Vilkkaan keskustelun jälkeen Melokselle perustettiin toimintakaudella 2005–2006
viimein kotisivut. Myös niiden kautta pyrimme levittämään ilosanomaa ystävällisestä laulajajoukosta, johon on helppo tulla mukaan.

Uusille leiritulille
Liekö kerran läpi yön huutanut palovaroitin
ollut liikaa Kesä-Angolan seurakuntakodin
naapurustolle, sillä syksyksi 2004 jouduimme
etsimään uuden leiripaikan. Sen jälkeen olemme testanneet muutaman mukavan leirikeskuksen: syksyllä 2004 olimme Kunstenniemessä, 2005 Rymättylän Tammilehdossa ja
2006 Heinänokassa. Tammilehtoon viehätyimme niin, että hakeuduimme sinne uudelleen syksyllä 2007. Harjoittelutila on luonnonkauniilla paikalla aivan järven rannalla, ja
ruoka on Tammilehdossakin todella herkullista. Myös perinteinen uinti ”on the rocks”onnistuu siellä. Viime syksynä järvessä oli tosin
jäiden lisäksi myös reilusti sinilevää, mutta
eipä se reippaita uimaripoikia haitannut.

Joulutunnelmaa
Syyskauden päätavoitteena ovat olleet joulukonsertit. Niitä olemme pitäneet Turussa eri
paikoissa: Wäinö Aaltosen museossa vuonna
2000, Panimoravintola Koulussa vuonna
2001, Old Millissä 2003, ja kaikkein useimmin Akatemiatalolla, vuosina 2002, 2004,
2006 ja 2007. Lisäksi olemme konsertoineet
joulun alla myös muilla paikkakunnilla, kuten
Salon Taidemuseo Veturitallissa vuosina
2000–2002, ja oman ja muiden paikkakuntien
kirkoissa: Paattisten kirkossa ja Taidekappelissa vuonna 2005 ja suosikkipaikassamme
Mietoisten kirkossa vuodesta 2002 lähtien
joka vuosi. Mietoisten konsertista tekee erityisen rennon se, että tiedämme pääsevämme
konsertin jälkeen käväisemään Matkavirvokkeessa ja sitten Raunon ja Soilen luokse viettämään pikkujoulua.
Joulukonserttien alkupuoli on yleensä ollut edelleen perinteistä vakavaa, ja loppupuolella olemme esittäneet kevyempää joulumu-
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siikkia, viime vuosina Timon kauniiden sävellysten ja sovitusten lisäksi myös Merja Rajalan hilpeän jatsahtavia sovituksia. Solisteina
on kuultu edellä mainitun Veikko Ilolan lisäksi mm. kuorossa laulaneita Jan-Erik Lindiä ja
Susanna Salosta sekä nykykuorolaisista Mirja
Saloa.
Paikalliset kauppakeskukset ovat tilanneet
meitä usein luomaan joulutunnelmaa. Olemme laulaneet Stockmannilla henkilökunnan lisäksi myös asiakkaille, kauppakeskus Forumissa ja viime vuosina usein kauppakeskus
Myllyssä.
Vuonna 2000 joulutunnelma jatkui vielä
vuodenvaihteen jälkeenkin. Tammikuussa pidettiin joulu- tai loppiaiskonsertti Salo-Uskelan kirkossa. Muista kirkkokonserteista mainittakoon, että maaliskuussa 2002 esitimme
Lisztin Missa Choraliksen ja negrospirituaaleja sekä Perttelin kirkossa että Martinkirkossa.
Hirvensalon Taidekappelissa pidimme syyskuussa 2005 konsertin maaherra Pirkko Työläjärven kutsusta ja huhtikuussa 2007 yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lisäksi olemme
esiintyneet myös pienimuotoisemmin mm.
Mikaelinkirkossa ja Paattisten kirkossa.

Meriteitse Tukholmaan ja muita
kevätkonsertteja
Keväällä 2000 matkailimme taas: kevätkonsertit pidettiin Lahden yhteiskoulussa ja Panimoravintola Koulun Bellman-salissa. Sitten
pääsimmekin konsertoimaan Tukholman naapuriin Lidingöhön. Lidingön konsertti onnistui erityisen hyvin. Valitettavasti kuulijoita oli
vain vähän. Kevätkonserttien ensimmäinen
osa piti sisällään kansanlauluja eri puolilta
maailmaa. Niissä oli mukana taas Turun konservatorion opiskelijoista koostunut jousikvartetti. Konserttien toinen osa oli viihteellisempää, mm. Petri Laaksosta, Beatlesia sekä
Bachia Swingle Singers -tyyliin. Usein kevätkausi on päättynyt teemaltaan vetiseen konserttiin. Keväällä 2001 se oli ”En droppe i
havet – pisara meressä”. Konsertoimme Rauman Posellissa, Turun Panimoravintola Koulussa ja syksyllä vielä samalla teemalla Särkisalossa Förbyn seuratalossa. Konserteissa
esitettiin suomalaisten säveltäjien, kuten Kuusiston, Valpolan ja Mäntyjärven musiikkia.
Niissä kuultiin myös kolmeen tunnettuun
tekstiin, kuten Eino Leinon Nocturnoon, tehtyjä sävelmiä.

Kevään 2002 konsertti pidettiin Vanhalla
Raatihuoneella, ja se oli peräti loppuunmyyty.
Ohjelmistossa oli lauluja eri maista, Bachia ja
madrigaaleja. Keväällä 2003 oli vuorossa 35vuotisjuhlakonsertti Aboa Vetus –museossa,
joka osoittautui akustiikaltaan varsin haasteelliseksi. Ohjelmistoon kuului mm. Sibeliusta
sekä muita suomalaisia säveltäjiä, Timo Monton sävellyksiä Einari Vuorelan runoihin sekä
barbershop-lauluja.
Kevään 2004 konsertti (suomalaisia ja
ruotsalaisia kansanlauluja sekä monipuolista
viihdemusiikkia maailmalta) samoin kuin läksiäiskonsertti keväällä 2005 ennen Italianmatkaa pidettiinkin sitten armeliaammassa
Akatemiatalossa. Läksiäiskonsertin ja kiertueen ohjelmaan kuului madrigaaleja, kansanlauluja maailmalta sekakuorolle ja jousikvartetille sekä suomalaisten säveltäjien tuotantoa.
Akatemiataloon palasimme vielä keväällä
2006, mutta kevään 2007 konsertti pidettiin
vaihteeksi Raision kaupungintalossa. Silloin
lauloimme rakkauden ja ystävyyden lauluja.

Italiassa ja Saksassa, 2005
Kamarikuoro Melos lähti kauan odotetulle
Italian- ja Saksan-kiertueelle 9.6.2005. Mukaan lähti kuoron omien jäsenien lisäksi muutamia kuoron kovimpia faneja sekä jousikvartetti Lumi. Matkaa taitettiin pääasiassa bussilla, mutta myös muutamat laivat ja lautat
tulivat tutuksi matkan aikana.
Matkaan lähdettiin 9.6. iltalaivalla, ja seuraavana aamuna oli edessä ajomatka Ruotsin
ja Tanskan läpi Pohjois-Saksan Malenteen.
Yövyimme retkeilymajassa, ja saksalaisen
täsmällisyydestä emme päässeet laistamaan,
vaan aamupalan jälkeen iski miesäänille tiskivuoro. Kun astiat oli saatu putsatuiksi, matka
jatkui kohti Düsseldorfia.
Pidimme 11.6. yhteiskonsertin Saksan
Willichin Johannesschulessa. Konsertin jälkeen nautimme isäntäkuorojemme tarjoiluista,
ja illaksi ajoimme bussilla Düsseldorfiin.
Saksasta bussimme suuntasi kohti etelää
ja Sveitsiä. Samalla ylitimme myös joen nimeltä Rhein (eli lausuttuna RR-HEIN). Bussimatkalla pidimme ruokataukoja saksalaisilla
tienvarsihuoltamoilla. Yhdellä näistä törmäsimme erääseen saksalaiseen kuoroon. Ja tietenkin lopputuloksena oli se, että kumpikin
kuoro piti toisilleen ”minikonsertin” huoltoaseman pihalla.
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Yövyimme Sveitsin puolella Zürichissä
12.6. Sveitsistä oli vielä yksi ajopäivä ennen
kuin saavuimme matkan pääkohteeseen Firenzeen. Matkalla kävimme myös katsomassa
Pisan kaltevaa tornia. Koko Firenzessä olon
ajan yövyimme Tavarnelle val di Pesan kylässä lähellä Firenzen kaupunkia.
14.6. oli pääkonsertin vuoro. Konserttipaikkana oli Firenzen Palazzo Vecchio. Esiintymispaikka toimii myös Firenzen kaupungintalona. Konsertissa oli varsin mukavasti myös
paikallisia kuuntelemassa. Konsertin jälkeen

Parhaiten jäi kaikkien mieleen lause ”uskonnot ok”. Seuraavana päivänä ajoimme
bussilla 450 km takaisin Saksan puolelle. Pidimme konsertin Kaltenwestheimin Laurentius-kirkossa. Konsertti meni hyvin, ja tunnelma upean konsertin jälkeen oli mahtava. Isäntämme olivat todella vieraanvaraisia, ja kun
Melos oli juonut olutvarastot loppuun, paikallinen kirkkoherra lähti henkilökohtaisesti hakemaan lisää juotavaa. Illalla majapaikassa oli
illanvietto, jossa meitä viihdyttivät mm. kahden basson esitykset.

Firenze 2005: Silja Hammo, Krista Helppilä,
Annika Einola, Maija Waris, Timo Monto ja
Outi Ahonen. Italoneidin takana bassot
Juhani Sibelius ja Markku Blomqvist.

menimme Piazza della Signorialle nauttimaan
päivällistä. Seuraavana päivänä oli vapaaaikaa, jolloin oli mahdollista tutustua kaupunkiin omatoimisesti. Valikoimaa kaupungissa
oli yllin kyllin, taidemuseo Uffizi, Ponte Vecchio, tuomiokirkko, Palazzo Pitti…
Kaikki kiva loppuu aikanaan, ja niin myös
Meloksen keikkabussin oli määrä lähteä kohti
kotiseutuja 16.6. Matkalla pohjoiseen kävimme tutustumassa Milanoon, ja osa kuorolaisista kävi myös Milanon tuomiokirkon katolla
paistattelemassa päivää. Päivän päätteeksi yövyimme Rorschach-nimisessä paikassa, jonka
nimi on kuuluisa musteläiskätesteistä. Reissun
aikana kuorolaisille kerrottiin aina jotain tietoja paikkakunnasta, millä kulloinkin oltiin.

Bussissa ajomatkat taittuivat leppoisasti. Jostain kummasta ilmestyi Souvareiden levy,
jolta löytyi Kuukkeli-niminen kappale. Pikku
hiljaa tästä tuli matkalaisten suosikki, ja vielä
nykyäänkin illanvietoissa lauletaan usein
Kuukkeli-laulua.
18.6. olimme yötä Tanskan puolella Maribossa. Viehättävän pikkukaupungin jälkeen
oli aika lähteä viimeiselle bussitaipaleelle
kohti Tukholmaa. Tukholmasta lähdimme iltalaivalla kohti Turkua, ja olimme 20.6. perillä Turussa väsyneinä, mutta takana oli todella
mukava ja onnistunut konserttimatka halki
Euroopan.
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Director musices

Kulttuuria, perhejuhlia yms.

Tämän vuosituhannen Meloksen on koonnut
Timo Monto. Mukana ei enää ole montakaan
ennen hänen kauttaan kuoroon tullutta. Timo
on onnistunut valitsemaan mukaan sellaisia
laulajia, joissa vaihtelevista taustoistaan huolimatta on ainesta kehittyä ja jotka viihtyvät
tavattoman hyvin yhdessä. Hauskaa on, vaikkei meillä välttämättä ole mitään muuta yhteistä kuin laulu. Hyvä yhteishenki näkyy ja
varmasti myös kuuluu työmme tuloksissa.
Välillä kompuroimme, mutta välillä yllätämme itsemmekin onnistumalla odottamattoman
hyvin. Kiitokseksi tästä ja muusta Timon musiikinopetuksen ja musiikkiharrastuksen alalla
tekemästä laajamittaisesta työstä haimme hänelle lukuisten arvokkaitten tahojen puoltamana director musices -arvonimeä, jonka tasavallan presidentti myönsi 25.11.2005.

Kuten edellä mainittiin, olemme pitäneet konsertin yhteisvastuukeräyksen hyväksi, mutta
olemme laulaneet saman keräyksen hyväksi
myös muotinäytöksessä. Lisäksi meitä on
tällä vuosituhannella kuultu parissa vaalitilaisuudessa, Turun taidemuseossa – sekä sisätiloissa että ulkoportailla, vaikkei sää oikein
suosinutkaan – viihdekuorokatselmuksessa,
Viron kansallispäivän juhlassa sekä häissä,
syntymäpäivillä ja muissa sukujuhlissa.
Paljon on tehty esitysten eteen töitä, vaikkei ehkä ihan Timon toivomaa määrää: ”Kun
harjoittelette vaikeaa kohtaa kotona vaikka tuhatkin kertaa, niin eiköhän se siitä ala mennä.”

Melos on juhlistanut monia syntymäpäiviä, mm. Hilkan (avec) 100-vuotisjuhlaa. Juhlan aikana
saatiin seurata mm. sankareiden lahjapyörätestausta.

Pohjanmaan kautta
Toimintakaudella 2006–2007 kyllästyimme
ainaiseen keskeytettyyn laulantaan (cantus interruptus) ja päätimme kerrankin laulaa oikein
Pohjanmaan kautta. Ensimmäiset yritykset keväällä 2007 tyssäsivät siihen, että muutamien

miesten työn- ym. antajat heittelivät kapuloita
keikkabussin rattaisiin, mutta me emme lannistuneet, vaan kokosimme voimamme uuteen
ponnistukseen. Syyskuussa kiertueesta tuli sitten totta.
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Matka Turusta Pohjanmaalle on pitkä.
Viihdytimme toisiamme kertomalla muistumia matkan varrelta. Oli kiinnostavaa kuulla,
kuinka moneen paikkakuntaan kuorolaisilla
on suhteita ja kuinka monen seudun ihmisiin
olimme ehtineet tehdä lähtemättömän vaikutuksen jo ennen kiertuetta. Tällä matkalla vaikutuksen tekeminen jatkui. Seinäjoen valtuustosalissa pidimme Timon sanojen mukaan hänen tähänastisen johtajanuransa parhaan konsertin, vaikka ehdimme edeltävänä iltana tutustua melko perusteellisesti myös paikkakunnan yöelämään. ”Laulustanne tulee hyvälle tuulelle –se on sekä taidokasta että onnellisen näköistä puuhaa”, raportoi kuulija Seinäjoelta.
Seuraavaksi illaksi ajoimme Kalajoen
Hiekkasärkille ihastelemaan tähtikirkasta taivasta, aaltojen kohinaa ja alkuasukkaiden ystävällisyyttä. Aamulla ihailimme hiekkarantaa tuulessa ja auringonpaisteessa. Iltapäivällä
pidimme konsertin Himangan kauniissa puukirkossa. Siellä koimme sitten sellaisen ihmeen, että konsertin jälkeen osa yleisöstä tuli
maksamaan lisää – konsertti oli ollut niin hyvä, että he pitivät lipun hintaa liian halpana!
”Konsertti oli niin suuri elämys että mulla on
soinut koko alkuviikon päässä Soi kunniaksi
luojan”, raportoi sikäläinen kuuntelija.

"Minä sitten tulin!"
Sari Peltokangas

Jokaisella kuorolaisella on enemmän tai vähemmän ihana muisto
kuoroon tulemisesta, tässä kirjoituksessa on niistä muutamia.

Pikkujoulujuhlissa tunsin jo kuuluvani
joukkoon. Tosin ensimmäinen konsertti, jossa
olin laulamassa, oli hienoisesti traumaattinen,
kun Jesu meine Freude ei mennyt ihan putkeen ja ajattelin, että se johtui juuri minun
mokailuistani."
Altto C oli laulanut eräässä sekakuorossa,
kunnes sen toiminta päättyi. "Ei ollut enää
kuoroa missä laulaa. Silmään osui ilmoitus
lehdestä: ’Melos etsii uusia laulajia… koelaulu’... uskaltaisinko? Vaikka olinkin laulanut
kuoroissa ja ryhmissä, en ollut koskaan ollut
koelaulussa. Olin kuullut Melosta Mikaelinkirkossa. Pääsisinkö niin tasokkaaseen kuoroon, mietin. Päätin pyrkiä vaikka pelottikin.
Tuonne taakse metsämaan eri korkeuksilta ja
Timon kommentti: ’Laulat aika puhtaasti.’Se
lämmitti pitkän aikaa. Muu osa koelauluista
meni vaihtelevalla menestyksellä. Mitenkähän
käy? Jäin kuuntelemaan harjoituksia. Timo
sanoi sitten, että juuri nyt ei tarvita alttoja,
mutta ehkä myöhemmin. Alkukeväästä törmäsin sitten Timoon ruokakaupassa, ja yllätyksekseni hän tuli kertomaan, että nyt olisi paikka vapaana, jos vielä kiinnostaa. Kuoroon tullessani tunsin heti olevani todella tervetullut.”

Tuhatta ja sataa
Sopraano D lähti kaverinsa kanssa Meloksen
kevätkonserttiin. ”Kumpikaan ei tiennyt kuorosta mitään, mutta konserttiin vaan mentiin.
Kuorolaiset vaikuttivat mukavilta, ja sanoin
kaverilleni, että tuollaisessa kuorossa haluaisin olla. Mutta en edes harkinnut kysyä, pääseekö mukaan.

S

opraano A tuli kamarikuoro Melokseen,
kun hänen laulava työkaverinsa ”mankui
mukaan kuoroon ja sai minut lopulta lähtemään koelauluun. Pelotti aivan kauheasti. On
suuri sun rantas autius kuudesti ja aina vain
korkeammalta.”
Altto B kuuli Meloksen konsertin Mikaelin kirkossa ja mielistyi: "Tuossa porukassa
haluaisin laulaa. Rohkeutta täytyi kerätä parisen vuotta – olihan oltava varautunut myös
siihen, ettei tule hyväksytyksi. Pelkäsin, mutta
koelaulu sujui paremmin kuin olin uskaltanut
odottaa. Porukkaan sopeutuminen tapahtui
syksyn kuluessa.

Liisa Timonen ja Katriina Viitasalo ovat
Meloksen uusimpia tulokkaita.

Vuoden päästä menimme taas Meloksen kevätkonserttiin, ja väliajalla eräs meloslainen,
johon olin tutustunut Martin kirkkokuorossa,
esitteli minut Timolle ja sovimme koelaulus-
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ta. Koelaulussa jännitin, omaa ääntä on aina
kamala kuunnella, mutta kelpasin. Ensimmäisiin harjoituksiin minun oli tarkoitus saapua hyvissä ajoin. Mutta kun menin töiden
jälkeen päiväunille ja siitä sitten heräsin, olin
ihan sekaisin ajasta, kunnes hoksasin, että
vartin päästä pitää olla Runosmäessä. Hyppäsin pyörän selkään, poljin tuhatta ja sataa,
kuin henkeni hädässä, ja pöllähdin punaisena
ja puuskuttavana keskelle äänenavausta."

Sinä syksynä olin 50
Basso E oli laulanut sekakuorossa, mutta kun
työ vei saaristoon, laulut saivat jäädä. ”Kun
taas asetuin tukevalle maalle, oli mahdollista
sitoutua lauluporukkaan. Raision kirjaston ilmoitustaululta luin, että Melos etsii uusia laulajia. Tartuin syöttiin, ja laulukokeen jälkeen
Timo sanoi: ’Tuu sit ens maanantaina puol
seitsemältä!’Vaikutuin lämpimästi halausseremoniasta, josta minäkin pääsin heti ensimmäisellä kerralla nauttimaan. Tämä tapahtui
sinä syksynä, kun täytin 50."
Bassot Markku
Blomqvist, Vesa
Ranki ja Kimmo
Holmberg
näyttävät, kuinka
annos
vaatimattomuutta
lisää karismaa.

Halausrinki
ja marseljeesi
Altto F tuli Melokseen
vuotta
ennen Firenzen
reissua, ”joka olikin syy haluuni
liittyä mukaan. Ekan kerran halausrinki jäi
mieleen. Kuorolaulu tuntui vaikealta ja haasteelliselta vasta-alkajasta ekan syksyn ajan,
mutta porukan henki piti touhussa mukana, ja
pikkuhiljaa aloin oppia.”
Altto G oli jo kauan halunnut liittyä johonkin kuoroon, kunnes hänen laulavat kollegansa kertoivat Meloksesta. ”Ryhdyin toimimaan asiassa sinä keväänä, jolloin tutustuin isoisäni elämään. Hänellä oli kolme lasta
–kolmen eri naisen kanssa. Hän pakeni sitten
Australiaan, eikä hänestä lapsuuteni aikana
koskaan puhuttu.

Sain mm. selville, että isoisäni oli ollut
innokas kuoromies. Koelauluna minulla oli
autonajolauluni n:o 2, Valkeassa ruuhessani.
(N:o 1 on Marseljeesi.)"
Tenori H kertoo kuoroon tulostaan vaatimattomasti: "Minut vaadittiin tulemaan koelauluun. Porukka vaikutti mukavalta. Istuin
harkat. Koelauluni Oi muistatko vielä sen virren oli pelkkä muodollisuus. Pari tahtia riitti!"
Sopraano I oli kuullut Melosta usein, ja
"aina se vain kuulosti poikkeuksellisen hyvältä. Silloin en itse asunut Turun seudulla, joten
mukaan pyrkiminen ei tullut kysymykseen.
Ajatus muhi kuitenkin mielessä, ja erinäisten
kiemuroiden jälkeen otin sitten Timoon yhteyttä sinä keväänä, kun olin perustamassa
omaa yritystä ja kaipasin ihmissuhteita puuttuvien työkavereiden tilalle. Niitä on saatu,
kiitos! Lauloin koelaulussa Aamulla varhain
ja sitten saman korkeammalta. Näin ykkösaltosta tuli ykkössopraano."

Pyydettynä
mukaan!
Tenori J oli
mukana, kun
Turun Yrittäjät
yritti perustaa
kuoroa. ”Kuoron johtajana
toimi
Timo.
Kuoroon pääsi
ilman koetta.
Timo kuuli (tai
ei
ilmeisesti
kuullut) lauluani. Ja kun
kuoron toiminta lakkasi, totesin että minusta ei tullutkaan kuorolaulajaa.
Vuoden, parin päästä Timo soitti ja kysyi
kiinnostustani liittyä Melos-kuoroon. Kerroin
että kunhan toivun moottoripyöräkolarissa
katkenneiden luiden aiheuttamasta ongelmasta, niin tulen mielelläni koelauluun. Kun
lääkäri antoi luvan laulaa, menin Timon koululle. Eihän Timo kehdannut reputtaa minua,
kun oli itse mukaan pyytänyt."
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Outoa porukkaa

Sopraanovahvistus Sörilii
Sopraano K oli potenut jo pitkään kroonista
kuorovajausta. ”Halusin taas laulaa! Näin lehdessä kuoron mainoksen, joka sai minut uteliaaksi. Meloksen nettisivulta löytynyt teksti
’meillä on valtavan kivaa yhdessä’sai minut
koettamaan onneani ja pyrkimään mukaan.
Ensimmäinen harjoituskerta lähestyi, ja sydämeni hakkasi. Mihin olinkaan ryhtymässä?
Millaisia ihmisiä tapaisin?
Eka kerta oli lähes liikuttava. Jokainen tuli
vuorollaan toivottamaan minut tervetulleeksi.
Olin lähes ymmälläni – mitä ne nyt minusta
välittävät! Yritin painaa mieleeni parikymmentä uutta nimeä ja kasvoa. Tuolloin vielä
luulin, että Simo on kuoron ylimääräinen tenori ja Sörilii on sopraanovahvistus. Puhelinnumeroani kysyttiin, ja sain mukaani kutsun
50-vuotispäiville. Uusia nuotteja sateli ja laulu raikui. Välillä joku heitti vitsin, joka sai koko joukon nauramaan. Kellon lähestyessä yhdeksää saatoin huokaista helpotuksesta – minut oli hyväksytty joukkoon!"
Altto L oli pitkään ajatellut hakeutua kuoroon. "Musiikkiluokkalaisena olin laulanut
koulun kuorossa, ja nyt kiinnostus kuorolauluun oli herännyt uudestaan. Olin katsellut
kuorojen hakuilmoituksia, kunnes eräänä syksynä päädyin soittamaan muutamaankin eri
paikkaan. Sain Timoltakin sitten ajan laulukokeeseen. Meitä oli siellä kolme uutta kokelasta. Lauloin John Denverin laulun Lähtö.
Huomasin jännitystärinää äänessäni.
Mietin myöhemmin, että Idols-tuomarit
olisivat varmaan olleet aika ilkeitä tässä kohtaa, mutta Timo ei näyttänyt ovea, vaan sain
jäädä kuuntelemaan harjoituksia. Kun meloslaisia (käsite sinänsä) alkoi sitten saapua paikalle, oli vastaanotto aivan ihana. Kaikki tervehtivät toisiaan halaten, myös meitä uusia
kuorolaisia."
Tenori M, alias H3, kiteyttää kuoroon tulonsa näin: "Minulle sanottiin, että tuu kuoroon. Niin minä sitten tulin."
_____
Muistelijat: Hannu Aali, Annika Einola, Riitta
Englund, Silja Hammo, Sinikka Luutonen,
Riika Pirkkanen, Sari Peltokangas, Vesa
Ranki, Hilkka Salmén, Jussi Toivonen, Katriina Viitasalo, Rauno Teitti ja Annemari Warro

Hilkka Salmén

E

n ota vastuuta otsikosta, sillä se on minulle ylhäältä (liki kahdesta metristä) annettu. Kieltämättä se kuvastaa kuitenkin oivallisesti sitä joukkoa, josta Melos koostuu.

Terapiaa
Pitääkseen lauman edes jotenkin koossa ja
hengittämässä oikeaan suuntaan Timo on valinnut mukaan kattavan kokoelman eri alojen
hoitajia. Varmasti moni on hakeutunut kuoroon puhtaasti musiikillisistakin syistä, mutta
myös laadukkaan ja monipuolisen terapian
vaivaton saatavuus takuulla sitouttaa väkeä
jokaviikkoisiin harjoituksiin ja varsinkin pidempiin terapiasessioihin, joista käytetään tarpeen mukaan myös muita nimiä, kuten konserttikiertue, riemuleiri tai stemmasulkeiset.
Jo muutaman kuukauden melostelun tiedetään rentouttaneen kireitä hartioita ja hälventäneen ahdistusta. Siksi on väläytelty sellaistakin mahdollisuutta, että käyttäisimme tätä markkinointivalttinamme: ”Tule Melokseen, niin et enää joudu turvautumaan julkiseen terveydenhuoltoon.”

Suhdetoimintaa
Ainut vaiva, johon kuorotoiminta ei aivan
johdonmukaisesti ole tepsinyt, ovat parisuhdeongelmat. Joskus kuoron lämmin läheisyys
saattaa ruokkia orastavia kriisejä. Toisaalta
taas kuorotoiminnan tiedetään saaneen muutaman kodin suhteet vauhdikkaasti entistäkin
ehompaan kuntoon. (Huom.: Enempää tästä
aiheesta ei voi sanoa, sillä siitä saattaisi saada
haasteen käräjille, ja Timon puhelin voisi tukkeutua uusien laulajaehdokkaiden soitoista.)
Joka tapauksessa haemme parhaillaan rivistöömme avioliittoneuvojaa. Emme tietenkään
harjoita minkäänlaista syrjintää –mikä tahansa sukupuoli käy – mutta ääniala saisi mieluiten olla basso tai tenori.
Syrjinnästä ei siis ole merkkiäkään, ja mukaan on valikoitunut niin sielun-, mielen- ja
kehonhoitoalan ammattilaisia kuin meitä, joilla on vastaavasti kaikenlaista vikaa mainituilla terveyden osa-alueilla. Joissakin yksilöissä
hoitotaito ja hoidon tarve myös risteävät kiehtovasti. Tästäkään en sano enempää (ks. ed.
kappaleen sulkeissa olevaa huomautusta).
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Mukaan on tullut sellaisiakin laulajia, että
on ollut pakko epäillä hoitoalan ammattilaisten käyttävän Melosta hoitokeinona: ”Hanki
kuule joku hyvä harrastus, esimerkiksi kuorolaulu. Se parantaa niin ruumiin kuin mielenkin terveyttä ja antaa aivan uusia näkökulmia
myös ihmissuhdeongelmiin.” Ja hyvin se on
tepsinytkin! Moni meistä on aivan puhjennut
kukkaan Meloksen suvaitsevaisen kannustavassa ilmapiirissä. Kyllä siinä veri alkaa kiertää ja posket rusottaa, kun niitä huomautuksia
kuuntelee!
Yksi muinainen kuorolainen kertoi tarkkailleensa ensimmäisissä harjoituksissaan
kyyneleet silmissä kuoroharjoitusten lämpöistä henkeä, enkä nyt tarkoita niitä henkäyksiä,
joita edellisen päivän ruokavalio kulloinkin
saa aikaan ja jotka kieltämättä voimallisesti
saattavat hyökätä laulajan kimppuun, milloin
oikealta, milloin vasemmalta tai takaa, kuoronjohtajan kimppuun jopa edestäkin päin. –
On siinäkin homma, mutta siitä saattaa sentään saada arvonimen. Niin kyllä rivilaulannastakin, jos hyvin käy. Tai huonosti. Viittaan
tässä erillisiin Vuoden Taiteilijoita ym. koskeviin artikkeleihin toisaalla tässä julkaisussa.

Heterogeenista
Demografisilta (kuoron puheenjohtajalta löytyy sivistyssanakirja, jota arvon lukija varmaan saa tarvittaessa lainata) ominaisuuksiltaan kuoro on varsin heterogeeninen (ks. ed.
huomautusta). Ikäjakauma on laaja, hädin tuskin täysi-ikäisistä, kuten kuoron nuori isäntä
Pasi, harmaapäisten isovanhempien ryhmään
”The Mamas and Papas”, johon minullakin on
ilo kuulua. Etnisiin (ks. ed. huom.) vähemmistöihin kuuluvia meillä ei viime vuosina
ole valitettavasti juuri ollut, paitsi pari savolaista ja yksi saksalainen.
Ammatillisesta jakaumasta edellä olikin jo
hiukan puhetta. Hoitoa tarvitsevien puolelta
mainittakoon vielä eturivin opettajien ryhmä
ja takarivin insinöörirykelmä. Yksi pappikin
meillä oli, mutta ensimmäisten pikkujoulujensa jälkeen hän jostain syystä heti vaihtoi paikkakuntaa. Ei meiltä taida nyt oikeastaan puuttua kuin lakimies, enkä tiedä, onko sekään…
tai siis tästäkään asiasta syytä nyt sanoa
enempää (ks. ed. sivun huomautusta).

Julkisivulautakunnan
lausunto
Sinikka Luutonen

K

un kuusi vuotta sitten tulin ensimmäistä
kertaa Meloksen harjoituksiin, kuoropukuvastaava Merja tuli harjoitustauolla arvioimaan, sopisiko minulle jonkun entisen kuorolaisen kuoropuku vai pitäisikö teettää uusi.
Olin hämmästynyt moisesta tehokkuudesta,
koska olin arvellut olevani sen kevään ajan
vain jonkinlainen kuunteluoppilas ja ajattelin,
että en esiintyisi kevätkonsertissa. Toisin kuitenkin kävi. Seisoin toukokuun lopussa muiden alttojen joukossa Vanhan Raatihuoneen
juhlasalissa laulamassa – suurimmaksi osaksi
vain aukomassa suutani. Merja oli järjestänyt
minulle jonkun entisen kuorolaisen puvun,
jonka olin käyttänyt ompelijalla, jotta se istuisi vähän paremmin. Mottoni oli ja on, että
jos en lauluja osaa, on ainakin vaatetuksen oltava kunnollinen.
Olen aina ollut kiinnostunut vaatteista ja
väreistä. Kouluajalta muistan jokaisen jouluja kevätjuhlamekkoni, ja minusta piti tulla
muotisuunnittelija. Psykiatrin homma on
muuten siitä aika kaukana! Paperinukeille
suunnittelin vaatteita vielä 15-vuotiaana.
Muistan myös, mitä minulla on ollut päällä
kaikissa Meloksen pikkujouluissa näiden kuorovuosien aikana.

Jokaiselle tehdään värianalyysi
Kuoromatkalla ryhdyin värianalyytikoksi.
Kuorolaiset antoivat minulle huivejaan, villatakkejaan, tyynyjään ja jopa alushousujaan,
jotta voitaisiin kokeilla, mitkä värisävyt kunkin kasvoja vasten olisivat kaikkein edullisimmat. Erityisesti minua ilahdutti se, että myös
kaikki miesääniin kuuluvat laulajat halusivat
analyysin. Kaikille löytyi oma vuodenaika.
Maijan kohdalla ratkaisu oli vaikea, koska hänelle sopivat kaikki värit; ehkä Maija on kuitenkin eniten kevät. Kaikille uusille kuorolaisille on tätä nykyä tehty äänialan määrityksen
lisäksi aina myös värianalyysi.
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Raili, Riika, Riitta E ja kirjoittaja pikkujouluasuisina Suur-Mietoisten Teittilässä

Sittemmin minut valittiin kuoropukutoimikuntaan Riitta E:n kanssa. Meillä oli vaativana tehtävänä uuden kuoropuvun suunnittelu.
Haasteet olivat moninaiset. Millainen malli
sopii eri vartalotyypeille? Mikä väri käy edes
kohtalaisesti kaikille? Mistä löytyy ompelija,
joka osaisi hoitaa tämän vaativan työn? Millainen puku tyydyttää myös kuoron miehiä,
mutta ei liikaa häiritse heidän keskittymistään
laulamiseen? Ryhdyimme tutkimaan Tikkurilan värikartastoa, josta sitten lopulta löytyi
enemmän punaiseen kuin siniseen taittuva
violetti, jonka arvelimme olevan sopiva
kompromissi. Tosin se ei ole syksyille oikein
hyvä, mutta kun itse olemme syksyjä, niin eipähän ainakaan vedetty kotiinpäin.
Puvun malliksi valittiin A-linja. 16-vuotias tyttäreni totesi valmiin puvun nähdessään,
että olisin se päälläni omiani Harry Potterin
velhokoulun Tylypahkan opettajaksi. Sitten
vielä hankittiin sekä kesä- että talvihuivit.
Talvihuivien liukas materiaali toi yllätysmomentin niiden debyyttikonserttiin: kenen huivi
putoaa ensimmäiseksi? Tosin on myös esitetty, että antaisimme nämä liukuvat huivit vaikka Afrikkaan. Tähän Annika nasevaan tapaansa totesi, että kyllä ne Afrikassakin liukuvat.

Punainen solmio on pannassa
Kuoron miehet ovat olleet katkeria siitä, että
heidän edellisenä vuonna hankkimansa punaiset solmiot eivät sovi yhteen violetin kuoropuvun kanssa ja että niiden käyttö toistaiseksi

on kielletty. On valitettavaa, että pukutoimikunta ei ole ehtinyt panostaa riittävästi miesten pukeutumiseen. Kuoron juhlissa on kyllä
nähty hyvin luovia asuja myös miesten päällä,
esim. silloin kun Jussi oli naisena, Rane Uuno Turhapurona ja Pasi lehmänä, vain muutamia huippuasukokonaisuuksia mainitakseni.
Erityisen hienot ovat myös tenorityttöjen voimistelujoukkueen hamoset!
Kuoron täyttäessä vuosia vaatetukseltakin
vaaditaan paljon. 40-vuotisjuhlassa naiset
esiintyvät pitkässä puvussa ja miehet frakissa.

Sanottua
"Ei auton hankinta pelkästä ulkokuoresta
ole kiinni! Ostopäätökseen vaikuttavat myös
vilkkuääni, sisätilan verhoilu, pikkulokeroiden
määrä sekä meikkipeilit (myös kuskin puolella!). Ja vauhtinappula on myös oltava! Joku
insinööri kutsui sitä vakionopeudensäätimeksi. Kumpi termi on kätevämpi, kysyn minä!”
Maija, autoileva altto
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Vaimoni harrastaa
kuorolaulua
Markku Leppälehto

V

aimoni harrastaa kuorolaulua Kamarikuoro Meloksessa. Hän on harrastanut
kuorolaulua jo pitkään, ja nyt siis Meloksessa.
Hienoa, että ihmisillä on harrastuksia, jotka
antavat mahdollisuuden irrottautua jokapäiväisistä arkirutiineista! Varsinkin vaimolleni
on tärkeää, että saa tavata muita ihmisiä työnsä jälkeen, hän kun istuu normaalisti päivät
päästään yksinään tietokoneen vieressä tapaamatta ketään. Minä taas saan päivän mittaan
aivan tarpeekseni kanssaihmisistä, ja olen sitten monesti illalla jo melko tylsää seuraa vaimolleni. On siis hyvä, että hän pääsee tapaamaan muita ihmisiä ja laulamaan heidän seurassaan. Erinomaista, että hänellä on kuorolauluharrastus.
Oli minullakin harrastus, squash. Pari
vuotta sitten oikea akillesjänne kuitenkin ilmoitti, ettei tämän ikäisen ja painoisen miehen tule enää juosta pallon perässä. Ikäni
olenkin jonkinlaisen pallon perässä juossut,
mutten siis enää. Pitäisikö minunkin ruveta
laulamaan? Heh! Kaikki vähänkään minua
tuntevat tietävät kyllä, ettei siihen ole minulla
mitään mahdollisuuksia. On se niin väärin!
Mutta siitä vaimoni lauluharrastuksesta.
Harjoituksia, konsertteja, matkoja ja muuta
vapaa-ajantoimintaa, kuulostaa hyvältä –
yleensä konserteissakin! Minulla ja vaimollani on ollut ja on edelleen melko erilainen musiikkimaku, mutta mitä pidempään olemme
olleet yhdessä ja mitä useammin olen ollut
Meloksen konserteissa, sitä enemmän olen alkanut pitää myös kuoromusiikista. Tosin matkaa on vielä, mutta hyvä niin.
On tärkeää päästä näkemään, mitä puoliso
harrastaa. Ja siihen Melos on tarjonnut hyvät
mahdollisuudet. Tietenkin ovat konsertit,
mutta aina silloin tällöin kuoro on järjestänyt
teemoiltaan erilaisia illanviettoja, joihin myös
puolisot ovat olleet kutsuttuina mukaan, hieno
juttu, ja vastaanotto kuorolaisten taholta on
ollut hyvin positiivinen ja lämmin, kiitos siitä
kaikille entisille ja nykyisille kuorolaisille!

Ja sitten oli se parin vuoden takainen Firenzen-matka, jolle myös aveceilla oli mahdollista osallistua. Täytyy vieläkin kiittää koko kuoroa ja varsinkin kaikkia matkan järjestelyistä vastanneita hienosta matkasta. Ehkäpä
vielä joskus toistekin huolivat minut mukaan
jollekin reissulleen!
Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa Meloksen 40-vuotisjulkaisuun, en hetkeäkään ajatellut kieltäytyä tällaisesta kunniatehtävästä. Vaikka täytyy kyllä myöntää, ettei
meidän insinöörien vahvimpana ominaisuutena ole yleensä pidetty kirjoittamista. Suostuin
silti oitis. Ja jos minulla on tilaisuus kirjoittaa
kymmenen vuoden kuluttua 50-vuotisjulkaisuun, niin teen senkin mielelläni.
En tiedä, mitä muut Melos-avecit puolisoidensa harrastuksesta ajattelevat, mutta toivon, että myös he voivat kanssani toivottaa:
Paljon onnea ja runsaasti menestyksekkäitä
lauluvuosia Melos-kuorolle!
______
Kirjoittaja on Melos-avec ja kertomansa mukaan "vitosen laulaja jo toisessa polvessa".

Kulttuurishokki (F43.2)
Kirjoittamiskyvyn häiriö (F81.1)

M

elos-kuoron täyttäessä edellisen kerran
pyöreitä vuosia juhlajulkaisu sisälsi
kirja-arvioinnin teoksesta Lounais-Suomen
Puhelinluettelo. Jotta tarpeettoman suuri henkilömäärä ei muodostuisi rasitteeksi ja juonen
kehitys olisi selkeämpi, tällä kerralla keskitytään kaksiosaiseen tiiliskiviromaaniin Tautiluokitus ICD-10, 2. painos vuodelta 1999.
Kuten yleisesti tunnettua, tautiluokituksen
yhtenä tarkoituksena on lyhentää tautien diagnoosit koodeiksi, joita on helppo käyttää keskustellessa kotiväen kanssa maailman tapahtumista. Tätä periaatetta tekijät, joukko kotimaisia kirjailijoita, ovat hyödyntäneet kehitellessään tapahtumien kulkua.
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Romaanin alkaessa Mikalla oli ns. huono
päivä. Äskeinen tentti oli mennyt pieleen, ja
tutkinnoissa epäonnistuminen (Z55.2) oli jo
johtanut alkoholin käyttöön (Z72.1) sekä uhkapeliin ja vedonlyöntiin (Z72.6) retkahtamiseen. Turha oli syyttää kykyjä vastaamatonta koulumenestystäkään (Z55.3) kaikesta.
Edes rakastetun menettäminen lapsuudessa
(Z61.0) ei selittänyt sitä. Ja Mikan opiskelun
ohessa tekemä kolmivuorotyö tuntui sopimattomalta (Z56.5). Viime aikoina oli alkanut ilmaantua yöllisiä kauhukohtauksia (F51.4),
jotka alkoivat yöhikoilulla (R61.9) ja usein
päättyivät ei-elimelliseen yökasteluun (F51.4).
Mika oli jo ajatellut voivansa ratkaista
pulmansa ryhtymällä tekosairaaksi (Z76.5),
mutta siinä oli se haitta, että irtisanomisen
pelko (Z56.2) saisi yliotteen. Nekin pienet tulot (Z59.6) voisivat loppua kokonaan. Eikä
Mika lopulta muutenkaan halunnut olla henkilö, jolle ei voida tehdä sairausdiagnoosia
(Z71.1).
Tätä pohtiessaan Mika huomasi, että naapurissa on taas tapahtunut jotakin kummallista. Siellä olivat järjestysvallan toimet (Y35)
meneillään. Mika siirtyi lähemmäksi ja kuuli
poliisien juttelevan keskenään ylen määrin
touhukkaina (R46.3) siitä, että kuolema oli tapahtunut ilman silminnäkijöitä (R98). Mika ei
voinut olla kysymättä lähimmältä konstaapelilta, mitä oikein oli tapahtunut. Poliisin tavaton monisanaisuus ja yksityiskohtien luetteleminen, jotka hämärsivät yhteydenoton tarkoituksen (R46.7), saivat Mikan hämmentymään,
mutta jotenkin hän kuitenkin ymmärsi, että
murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely
muilla määritellyillä tavoilla; suorittajana
tuttava tai ystävä (Y08.2) oli kohdannut Mikan naapuria Annaa. Millä tavalla Anna oli
saatu hengiltä? Ei se ainakaan veden puutetta
(T73.1) ollut, poliisi suurisuisena (Q18.4)
kommentoi. Ciguatera-kalamyrkytystä
(T61.0) hiukan uumoiltiin välittömäksi kuolinsyyksi, tai sitten kosketus myrkyllisiin liskoihin (X20) oli riistänyt Annan elämän. Joka
tapauksessa hitonmoisen määrittämättömän
epäedullisen vaikutuksen (T78.9) oli täytynyt
Annaan kohdistua.
Mika palasi punajäkälän (L43) reunustamaa polkua pitkin järkyttyneenä kotiinsa. Ennen kuin hän ehti lähellekään taloaan, ruusu(A49)pensaan takaa tuli esiin hajatäpläinen

punahukka (M32). Sillä oli aika omituinen ulkomuoto (R46.1). Ilman muuta voi sanoa, että
elukan sukupuolikin tuntui olevan määrittämättömästi epäselvä (Q56.4). Mutta ainakin
pahanhajuinen hengitys (R19.6) huokui kauas. Karvainen kieli (K14.31) roikkui pitkänä
eläimen suusta. Mikaa alkoi pelottaa (F40.2).
Ja sitten äkkiä Mika heräsi omaan aivastukseensa (R06.7). Häntä hikatti (R06.6) raivokkaasti. Hmm, itsekurin puutosta (R45.3), Mika harmitteli. Tällaisia painajaisunia (F51.5)
sitä saa, kun sushin kanssa syö tuoreita hyytelörakkoja (M67.4) ja paistettuja tuulimunia
(O02.0). Voihan taliköhnä (L21)!
Ei auttanut muu kuin ruveta änkeämään
ylös sängystä. Siitä tulikin pitkittynyt ponnistusvaihe (O63.1), mutta lopulta Mika oli tukevasti jaloillaan. Eihän sitä nyt sentään pidä
antaa sosiaalisen eristämisen ja hylkäämisen
(Z60.4) yllättää.
Mika muisti nähneensä lehti-ilmoituksen,
jossa Melos-kuoro etsii uusia laulajia. Kuulemma vain äänielimen puuttuminen (Q31.8)
tai kulttuuriin sopeutumisen vaikeus (Z60.3)
estäisi koelauluun pääsyn. Mikan laulajankyhmyt (J38.2) tarvitsivatkin toimintaa. Huomionhakuisena persoonana (F60.4) sitä saisi
esiintymisistä sopivasti potkua. Kunpa vain
kuoroon ei olisi tulossa niin paljon uusia laulajia, että kuoron supistustoiminnan käynnistysyritystä (O61) olisi pakko aloittaa!
Tässä siis lyhennelmä Tautiluokitus ICD10:n dramaattisista tapahtumista. Voi vain
sanoa, että luettuaan kirjan kannesta kanteen
on lähes riippuvainen pyörätuolista (Z99.3).
Tältäkin olisi voinut välttyä, jos olisi aiemmin
asennettu tekosilmät (Z97.0).
______
Kirjoituksen ja kirjoittajan luonteen vuoksi
teksti julkaistaan nimimerkillä varustettuna.

Sanottua
”Kuoro on maailman paras vertauskuva
ihmisyydelle: yksi ihminen koettaa koota joukosta hyvin erilaisia ihmisiä yhtenäisen äänen.”
Kay Pollack
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Vuoden Taiteilija
Jussi Toivonen

K

amarikuoro Meloksessa on aina vaalittu
monia traditioita, ja yksi hauskimmista
on Vuoden Taiteilijan valinta. Valinnan tekee
jury, jonka koostumus on paitsi salainen,
myös vaihteleva.
Valintatraditio aloitettiin 1980. Valinnan
tekee jury äärimmäisen salamyhkäisyyden
vallitessa. Juryn koostumus vaihtelee, mutta
takavuosina "ainakin mafiosot P. L. ja J. S.
ovat ilmeisesti toistuvasti siihen kuuluneet.
Yleisenä Vuoden Taiteilijan valintaperusteena
on ylivertainen taiteilijanlaatu tässä moninaisten erityislahjakkuuksien kasaumassa."
Kunnianosoitus jaetaan joulujuhlassa, ja
se aiheuttaa huomattavaa kuohuntaa ja arvuuttelua kuorolaisten keskuudessa – onhan titteli
suurin kunnia, minkä kamarikuoro Meloksen
laulaja voi urallaan saada. Huomattavaa on,
että arvonimi voidaan antaa myös puhtaasti
taiteellisten seikkojen perusteella.
Tunnustuksen saajan valinta on usein vaikea tehtävä, sillä mitat täyttäviä laulajia löytyy Meloksesta yllin kyllin. Tiettävästi tiukkoihin äänestyksiin ei jury ole kuitenkaan joutunut, vaan oikea ehdokas on aina löytynyt
sopuisasti neuvottelemalla. Eräänä vuonna
tunnustus on jouduttu jopa jakamaan kahden
ansioituneen laulajan kesken. Valintaperusteet
jury kirjaa diplomiin, joka juhlallisesti luetaan
palkitsemistilaisuudessa.
Vuoden Taiteilijan arvomerkki on messinkinen punnus, joka ripustetaan kaulaan ketjulla. Arvonimen saajan oikeus ja velvollisuus
on kantaa punnusta kaikissa kuoron virallista
asua edellyttävissä tilaisuuksissa. Jokainen
punnus on yksilö ja kuvastaa tunnustuksen
saajaa. Taiteilija, joka punnuksen valmistaa,
on ansioitunut, pitkäaikainen kuoron jäsen.
Lisäksi arvonimeen kuuluu kiertopalkinto,
kahden kilon punnus ja messinkiteline, joihin
jokaisen Vuoden Taiteilijan nimi ja palkitsemisvuosi on kaiverrettu.
Muutamana vuonna on käynyt niin erikoisesti, että Taiteilijaksi on haluttu valita juryn jäsen. Näissä muutamissa tapauksissa on
käytetty erilaisia menetelmiä vaihtelevasti
menestyen.

Joskus tämä henkilö on yksinkertaisesti
jätetty kutsumatta valintatilaisuuteen. Tuolloin hän aavistaa itse saavansa arvonimen,
mutta muille kuorolaisille jännitys yhä säilyy.
Paremmin salaisuuden säilyttänyt mutta
enemmän työtä teettänyt tapa on valita ensin
hämäystaiteilija diplomeineen kaikkineen ja
pitää sitten uusi valintatilaisuus ilman tunnustuksen saajan läsnäoloa.

Jussi Toivonen, Timo Monto ja Juhani
Sibelius julkistamassa Vuoden Taiteilijaa
2006.

Seuraavassa on eräitä menneiden vuosien
Vuoden Taiteilijan valintaperusteita:
- Salaisen toimikunnan uutterista tutkimuksista huolimatta hänestä ei ole löytynyt
mitään varsinaisesti skandaalinkäryistä. Hänen tiedetään kuitenkin viipyneen joulujuhlissa yli säädetyn ajan –kerran.
- Laulajaystävämme saapuu paikalle aina
pilke silmäkulmassaan. Lakkaamatta saamme
nauttia hänen sutkautuksistaan ja hersyvästä
verbaaliakrobatiastaan. Häntä on vaikea, lähes
mahdoton, jättää sanattomaksi.
- On yleisesti tunnettua, että kuorolaulun
kaltaiset kulttuuriharrastukset ja hyvä ja luotettava seura jalostavat ja rohkaisevat ihmistä.
Niinpä kuoroystävämme onkin vuosien kuluessa silminnähtävästi löytänyt oman tyylinsä
ja suorastaan puhjennut kukkaan.
- Sellaisia illanistujaisia emme ole viettäneet, joissa häneltä ei olisi löytynyt aiheeseen
sopivia, ja varsinkin sopimattomia, herjoja.
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Arkipäivän sankareita

Lintubongausta

Rauno Teitti

V

uoden Taiteilija -titteli annetaan kuorolaiselle, joka on poikkeuksellisen upeasti ja yleensä taiteellisestikin ansioitunut.
Meloslaisten vaiherikas elämä on synnyttänyt
tarpeen myös toisenlaiselle kunnianosoitukselle, ja niinpä vuodesta 2004 lähtien onkin
kunniakirjoin ja runsain lahjoin palkittu kuorolainen, joka on vuoden aikana jossain ainutkertaisessa tilanteessa tai muuten erityisellä
tavalla ansioitunut.
Vuoden Jokun valinnan suorittaa extrasalainen lautakunta, ja palkinnot jaetaan pikkujoulujuhlassa. Lautakunta perustelee valintaansa hyvinkin huolellisesti, joten valituksia
ei tässäkään yhteydessä vastaanoteta. Kuorolaisten toimintaa seurataan kaikissa tilanteissa, eikä kukaan voi koskaan olla varma, milloin asioita merkitään muistiin. Vähän kuin
piilokamerassa, mutta tässä totuus paljastuu
vasta vuoden lopussa.
Ensimmäinen kunniamaininta oli Vuoden
Saunoja, ja sen sai tenori, joka vain puhui
naisten kanssa saunomisesta. Aito virtuaalisaunoja! Seuraavana vuonna valittiin Vuoden
Matti & Mervi. Kuorossa laulava aviopari palasi matkoilta tuliaisina miehen musta silmä ja
naisella käsi kipsissä. Selityksiä ei kuunnellut
kukaan.
Kuoroharjoituksista ei saa olla poissa eikä
saa myöhästyä. Tästä pelästyneenä muuan uudehko altto oli hieman myöhässä ja riisui sukset jalasta vasta luokkahuoneen ovella. Vuoden Mieto!
Vuonna 2007 eräs tenori saapui konserttiin muutaman kappaleen myöhässä saaden
suuremmat aplodit kuin kuoronjohtaja. Hänelle annettiin kunniamaininta Vuoden Tulokas.
Vuoden Tulokkaalla oli ollut tapana myös
poistua kesken konsertin ja tulla takaisin niin
kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Viimeisin ansio osui sodjas oaxjl <opj
slfhi kl<auf j<ifj k<ie oopap l<kna ka
lzkigoa kjw kzsiw iawiw kaweöijh eli ”Vuoden Asdkiäöisd”.
______
Tekstin koodattu loppuosa aukeaa v. 2008.

Maija Varis

Melos on kuin kuukkeliparvi, täynnä
kelpo ystäviä, joihin tutustuu kerta
kerralta enemmän ja jotka ottavat
jokaisen uuden tulokkaan osaksi
kuoroyhteisöä, kuukkeliparvea.

M

elos on lintuihmisen näkökulmasta
ihanteellinen lauluyhteisö. Sen lisäksi,
että kuorosiskot ja -veljet ovat avosylin ottaneet minutkin vastaan ja toivottaneet tervetulleeksi laulaa livertelemään, myös esitettävä
ohjelmisto on lämmittänyt lintuihmisen mieltä. Ohjelmistoomme on nimittäin kuulunut
muiden muassa seuraavat iki-ihanat laulut: Tikanpolkka, Min rastas raataa, Kirjekyyhky,
Satakieli ja Varpunen jouluaamuna.
Kaikkein vaativin lintuinen laulumme tähän mennessä on kuitenkin ollut ranskalainen,
keskiajalta oleva Clément Janequinin sävellys
Le chant des oiseaux, joka suomeksi tarkoittaa lintujen laulua. Kovin vähäistä on ranskan
kielen ymmärtämykseni. Laulun alussa onkin
usealla viivastolla paljon tekstiä, jonka sanomasta en ole ihan tarkkaan selvillä. Mutta tahdissa 63 alkaa tapahtua (siis meillä altoilla –
muut äänet tulevat tietysti vähän jälkijunassa).
Alamme onomatopoeettisesti jäljitellä ranskalaisten lintujen laulua, ja siitä alkava metsän
konsertti on kyllä ymmärrettävissä millä kielellä tahansa, on pajusirkkua (sit-sit-sisirr, tsiyy), metsäkirvistä (zia-zia-zia-sii-zii-zii, bsriu,
ty) ja kultarintaa (gie gie, lyit) sekä tietysti
ihana mustarastas (srri, tjak-tjak, ki ki kiki) ja
useampia pääskysiä. Ja lopuksi tietysti käkiparvi, jonka kukuntaan koko kappale huipentuu. Ah, miten se on kaunista!
Toki harjoituksissa meni kauan aikaa saada takarivistön äijät ajattelemaan ja livertelemään kottaraisten lailla, mutta onneksi siinä
onnistuimme –lopputulos oli huikaiseva!
Niin hieno kuin Sörilii – lempinimemme
tuolle hienolle ranskalaisteokselle – on, ei se
kuitenkaan ole rakkain lintukokemukseni.
Rakkain on Kuukkeli-laulu, jonka esittäjänä ei
edes ole Melos vaan tanssiorkesteri Souvarit.
Italian-matkalla kesällä 2005 oli bussin levysoittimessa kuljettajamme Pertin omistama
Souvareiden levy, josta kiertueella mukana
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ollut jousikvartettimme bongasi Kuukkelin.
Kuukkelista tuli sitten koko matkan teemabiisi, jonka kanssa jaoimme ilot hyvin onnistuneiden konserttien jälkeen ja surut, kun jouduimme lähtemään monesta kauniista kaupungista aivan liian lyhyeksi jääneen vierailun
jälkeen.
"Kuukkelista saat sä kelpo ystävän.
Pian tunnet sitä vielä enemmän.
Kuukkelin kun äänen kuulet,
jotain kertovan sen luulet,
kun se lähistöllä sua tervehtii.”
Kertosäkeeseen kiteytyy koko Italian-matkan
ja Meloksessa olemisen ihanuus. Melos on
kuin kuukkeliparvi, täynnä kelpo ystäviä, joihin tutustuu kerta kerralta enemmän ja jotka
ottavat jokaisen uuden tulokkaan osaksi kuoroyhteisöä, kuukkeliparvea. Ai että minusta
on kertakaikkisen ihanaa olla kuukkeli!

Kuukkelit Annika ja Maija ja 2 sorsaa (oik.)

Sen lisäksi, että kuukkelista on tehty hieno
laulu, on se muutenkin hieno lintu, jonka mukaan on nimetty ainakin yksi lehti, baari,
muutama palkinto, vapaa-ajan kerho, verkkokauppa ym. Niin, ja BirdLife Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto valitsivat kuukkelin
vuoden 2007 lintulajiksi! Eikä siinä vielä
kaikki: Tiesitte varmaan, että kuukkeli kuuluu
varislintuihin!

Tanssi ja laulu
Liisa Timonen

… liikkeiden sovittamista kuvaan,
tanssijoiden oman persoonan huomioimista, tiedon siirtämistä tanssijoille, harjoituttamista, hikoilua ja
nautinnollista raatamista…

C

an’t help falling in love with you luo
tunnelman rakastumisesta ja kaipauksesta toisen luo. Kun nämä mielikuvat ja tunteet laulun säestämänä tanssitaan, on mahdollista koskettaa kuulijaa ja katsojaa enemmän
kuin vain laulaen. Tähän tulokseen tulin, kun
sain tilaisuuden luoda fantasiatanssin Meloksen konserttiin "Rakkaudella" keväällä 2007.
Tanssissa yksi kuorolaisista ja kuoron johtaja
antavat ajatuksen karata omiin, musiikin herättämiin mielikuviinsa. Kuorolainen jättää
hetkeksi todellisuuden ja pudottaa laulun aikana kuoropuvun yltään. Alta paljastuu punainen tanssiaispuku. Sitten kahden ihmisen fantasiat kohtaavat, ja he tanssivat lyhyen ja herkän tanssin, joka kosketti monia kuorolaisia
harjoituksissa ja kuulijoita esityksessä. Minulle tanssiminen kuoron äänien ympäröimänä
oli uusi ja vertaansa vailla oleva kokemus.
Liikkeiden luominen kuoromusiikkiin jatkui Ilkka Kuusiston neljän psalmin parissa.
Koreografialle asetti erityisvaatimuksen esityspaikka, kirkko. Tanssit ovat tyyliltään sakraalitanssia, taidetanssia tai liturgista tanssia.
Täsmällistä nimeä on vaikea löytää. Neljän
tanssijan ja kuoron voimin toteutettu esitys oli
esityksestä saadun palautteen perusteella koskettanut yleisöä. Koimme esityksessä myös
kuoron ja tanssijoiden välisen ainutlaatuisen
hengityksen. Tuntuisi mahdottomalta esittää
tätä neljän tanssin sarjaa nauhoitetun musiikin
kanssa. Kuoron ja tanssijoiden muodostama
hetki on tässä ja nyt.
Answer me, o God, ensimmäinen psalmeista – vastausta rukoukseen pyydetään
kunnioittavasti ja anoen. Hätä ja vaatimus
iskevät, kun vastausta ei kuulukaan heti. Epätoivon keskellä muistuu mieleen se hyvä, mitä
Herra on antanut. Säveltäjä toistaa samaa kuviota kolme kertaa, mikä kuvaa rukouksen
hellittämättömyyttä. Toisto tulee esiin myös
tanssissa.
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O Lord, rebuke me not on yksi katumuspsalmeista. Ensi lukemalla siitä saa kuvan
rangaistuksen Jumalasta. Onneksi löysin kirjastosta piispa Eero Huovisen kirjan, joka
avasi psalmin sisällön: Suurin pelätty rangaistus ei ole jokin kauhea tapahtuma, vaan se, että joutuu eroon Jumalasta.

Psalmit esitettiin Mynämäen kirkossa
"Mua siipeis suojaan kätke" -konsertissa syksyllä 2007. Kuoro lauloi alttarin portailta hieman sivussa, ja tanssit esitettiin alttarin edessä. Konsertin nimikkovirsi sai myös tanssillisen muodon konsertin viimeisenä numerona.
Melos ympäröi alttarilla tanssijat, ja yleisö
lauloi mukana. Tanssi toteutettiin sinissä harsomaisissa asuissa 1700-luvulta peräisin olevalla tableau-tekniikalla, joka antaa mahdollisuuden myös persoonalliseen improvisointiin.
Sekin oli uusi elämys! Oli hienoa kokea laulun ja liikkeen yhteys ja yhteisöllisyys!
Miten tanssi- tai muita taideteoksia oikein
syntyy? Minä innostun kuin lapsi! Innostusta
seuraa visiointi, jossa tanssijat asettuvat mielen näyttämölle ja värit alkavat löytyä. Tämä
vaihe on hurmoksen tila, jossa ajatukset täyttyvät luomistyöstä. Hurmos on ihanaa luomisen hulluuden aikaa. Sitten seuraa raaka työ,
jonka aikana voi kokea ajoittain samoja hurmoksen hetkiä, jos vain visiot toteutuvat. Siinä on pilkun- ja tahdintarkkaa liikkeiden sovittamista kuvaan, tanssijoiden oman persoonan huomioimista, tiedon siirtämistä tanssijoille ja harjoituttamista, hikoilua ja nautinnollista raatamista.

Uusimmat koreografiat

"O Lord, rebuke me not!"

Liisa Timosen vasen jalka ja käsi, Anna
Tarjamo-Koivisto, Maija Timonen ja Kristiina Lindroth
Preserve me, o God kertoo varjeluksesta.
Monet ihmiset ovat kokeneet läheltä piti -tilanteita. Tuttava on saattanut soittaa juuri, kun
on ollut ylittämässä katua. Silmien edessä tapahtuu vähän ajan kuluttua kolari. Puhelimeen vastaaminen on viivästyttänyt kadun
ylitystä vaarallisella hetkellä. Tanssi kuvaa
varjelusta, jota tanssija ei edes huomaa. Häntä
kannattelevatkin lähimmäiset.
Blessed be the Lord on ylistys- ja kiitospsalmi. Tanssin keskiosa rakennettiin neljän
ylistysliikkeen varaan. Niistä valiten ja tilaa
käyttäen saatiin aikaan yksilöllinen ylistyshulina.

40-vuotisjuhlakonsertissa on kaksi koreografiaa. Vanhanpojan horotanssin tulee neitoja ja
yksi vanhapoika. Tanssi rakentuu bulgarialaisen kansantanssin askelille. Koreografian tekee vaativaksi humoristisen tyylin löytäminen
liikkeisiin ja vaativaan balkanilaiseen rytmiin.
Ruusutanssissa (The Last Rose of Summer) taas on neljä tanssijaa: minä olen se viimeinen ruusu, Kristiina ja Anna ystäviäni ja
Maija tyttäreni. Me ystävykset kuljemme elämän viivalla alkupisteestä loppuun. Matkalla
Anna kertoo rakkaudestaan, Kristiina menetyksestä ja minä lapsesta. Kaikille meille löytyy lopuksi saattaja. Näyttää siltä, että viimeinen ruusu jää yksin ystävien mentyä pois. Viimeisen ruusun peittelijä, laulun kertoja, on
oma tytär, joka kannattelee vuorostaan äitiä.
Taide koskettaa, ihastuttaa, vihastuttaa,
naurattaa ja itkettää joskus niinkin, että sanallinen muoto tunteelle ei ole mahdollinen. Paras mahdollinen palkkio luomistyöstä on edes
yksi kosketettu katsoja.
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HAPAKUK
Kamarikuoro Meloksen sähköinen
päiväkirja avautuu nyt yleisölle ensimmäistä kertaa. Lukijamme voi
näin saada aavistuksen kuorokommunikaation kaikkein salaisimmistakin asioista.
Hilkka: Hapaksit ovat sanoja, jotka esiintyvät tekstissä tai korpuksessa vain kerran.
Niiden avulla mitataan sanaston rikkautta.
Hapakseja on usein jopa yli puolet korpuksen
sanastosta. Myös esim. kiroitusvihreet kuuluvat tähän ryhmään. Tässä oli tämän päivän
opetus. Mitenkähän saamme sen ujutetuksi
Meloksen juhlajulkaisuun?
Markku: Joo. Tämä hapakuk on kreikkaa
eikä latinaa. Kuulostaakin erilaiselta kuin taraxacum officinale. Kahdesti tunnettua sanaa
kutsutaan nimellä dis legomenon, kolmesti
tunnettua nimellä tris legomenon ja neljästi
tunnettua nimellä tetrakis legomenon. Tämän
jälkeen erityistä nimitystä käytetään harvemmin, kun ei enää viitsitä kirjoittaa noin hankalaa sanaa.
Hilkka: Näin opin myös tänä päivänä uutta. Tähän asti olen ajatellut, että tetrat ovat jotenkin kolmikulmaisia, mutta olipa se tasoton
ajatus, neljähän niitä kulmia tosiaan on. Onkohan tällä hapaksilla etymologista yhteyttä
suomen sanaan hapan? Puhutaanhan esim.
happamista vanhoistapiioista. Niin, kai sitä
muuttuu happamaksi, jos on yksin.
Vesa: Kyllä tästä Melos-dokumenttiin juttu tulee, siis taraxacum officinale, naahum,
hapakuk ja sefanjajoonamiika ja hakkaisakarjamalakia.
Hilkka: Vesa, et kai ole punaviinissä!
Voitais kyllä joskus pitää raamatulliset bileet,
ja jokainen voisi valita tuollaisen mukavannimisen hahmon itselleen. Olisivatko kaikki
tenorit lannevaatteissa jeesuksina. Ehkä bileet
täytyisi järjestää salaraamattubileinä.
Markku: Täytyy sitten katsoa, ettei tule
liikaa väkeä bileisiin, kun on ne Sepeteuksen
pojat ja niiden isät, Jaakopin pojat ynnä muut.

Ei ole, ikävä kyllä, vissiin mitään kovin
pitkiä tytärsarjoja tarjolla edes salaraamatussa.
Outi: Ai, pelkkiä veljessarjoja. Kuulostaa
tosi hyviltä bileiltä. Mä oon mukana!
Hilkka: Minä haluan olla Saara, sillä hän
tiettävästi nauroi.
Markku: Kyllä se nauruksi pistääkin, jos,
niin kuin Saaralla, partneri on kovin paljon yli
satavuotias
Hilkka: Ai partnerin ikääkös se nauroikin? No ilmankos!

SISÄ-, ULKO- JA
PÄÄTAUTIOPPIA
Markku Blomqvist

Tärkeä hyväksi koetun terveyden
salaisuus on sosiaalinen pääoma.
Sillä tarkoitetaan ihmisten välisiä
siteitä ja niistä syntyviä vuorovaikutuksia sekä luottamusta, josta
kaikki hyötyvät.

B

iologisesti ajatellen musiikin olemassaololle ei tunnu olevan mitään tarkoitusta. Siitä ei saa ravintoa eikä se suojaa ulkoisilta vaaroilta. Enintään sopivassa tilanteessa
se voi tunnelmanluojana houkutella toimiin,
joiden seurauksena ihmissuku jatkuu. Asia ei
kuitenkaan ole ollenkaan näin yksinkertainen.
Jos haluat sattumalta elää hiukan pidemmän
ja terveemmän elämän, heti ensimmäiseksi
kannattaa valikoida, ketkä huolia vanhemmikseen. Jos tämä on jäänyt epähuomiossa hoitamatta, peli ei ole vielä menetetty. Perimästä
riippumatta nimittäin ulkoiset sosiaaliset tekijät ja osittain niidenkin ohjaama käyttäytyminen säätelevät hyvinvointia aika lailla.
Tärkeä hyväksi koetun terveyden salaisuus on sosiaalinen pääoma. Sillä tarkoitetaan
ihmisten välisiä siteitä ja niistä syntyviä vuorovaikutuksia sekä luottamusta, josta kaikki
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hyötyvät. Paikalliset yhdistykset, kuorot, urheiluseurat, talkootyö ja kansanliikkeet ovat
esimerkkejä sosiaalisen pääoman lähteistä. Ja
parempi olisi, että ryhtyisi käymään konserteissa, elokuvissa ja taidenäyttelyissä. Tämänkö takia naiset elävät niin paljon vanhemmiksi kuin miehet?

voi helposti vilkaista, missä vaiheessa sitä oikein onkaan menossa. Ei pidä stressaantua,
jos näyttää siltä, että on pudonnut kokonaan
kaavion ulkopuolelle.

Pohjanmaalla voidaan hyvin

Melos hyödyntää äänenavausriiteissään jumppaa ja lihasten venyttelyä. Rentoutuneena on
helpompi laulaa. Yhtälö toimii myös toiseen
suuntaan. Tiettyyn rajaan asti liikunnan harrastaminen ja raskas työnteko sujuvat musiikin tahdissa paremmin: teho kasvaa, vaikka
sydämen kuormitus ei lisäänny.
Musiikki vaikuttaa elimistön biologisiin
rytmeihin. Vaikka sitä ei tiedosta, hengitystaajuus pyrkii asettumaan johonkin tasasuhteeseen musiikin rytmin kanssa. Verenpaine,
pulssi ja ääreisverenkierron vastus muuttuvat
musiikin voimanvaihteluiden ja musiikkilajin
mukaan.

Suomessa on kansanryhmä, jolla on hallussaan sosiaalista pääomaa meitä muita enemmän: Pohjanmaan rannikon ruotsinkieliset.
Siellä on luotettaviksi koettuja ystäviä enemmän, osallistutaan useammin yhdistystoimintaan ja harrastetaan enemmän kuorolaulua. He
joutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle useita
vuosia suomenkielisiä myöhemmin. Naiset
elävät keskimäärin hyvin vanhoiksi ja miehetkin kahdeksan vuotta pitempään kuin saman
alueen suomenkieliset. Mekanismia, jolla sosiaalinen tuki ja pääoma vaikuttavat ihmiseen,
on yritetty jäljittää. On osoitettu masennusoireiden vähentyvän ja puskurin stressiä vastaan
vahvistuvan. Jos puskuri pettää, stressin kokeminen vaikuttaa haitallisesti moneen elintoimintoon. Kortisolia, jota tarvitaan pitämään
ihminen käynnissä, ja hälytyshormoni adrenaliinia erittyy liikaa, ja muutkin hormonit hyrräävät umpisolmuun. Kun immuniteettijärjestelmä häiriytyy, milläpä torjut ulkoisia ja sisäisiä vihollisia?

Ruumiinavausriiteissä rentoudutaan

"Ja muistakaa hengittää!"

Elimistö pitää kätköissään lukuisia ns. sisäisiä
kelloja, jotka säätävät paitsi uni-valverytmiä,
monia hormonaalisia kiertoja. Testosteroninkin eritys vaihtelee tietyllä tavalla musiikin ja
taukojen mukaan, myös naisilla.
Riitta, Hilkka ja Merja tutkimassa erään
henkilön immuniteettijärjestelmää. (Kuva ei
mitenkään liity oheiseen tekstiin.)

Maamme diabeetikkokanta saa vahvistusta,
kun sokeriaineenvaihdunta heikkenee, ja sitten verenkiertoelimetkin voivat huonosti.
Viittaan vaan tässä asiassa tämän julkaisun lopussa olevaan kaavioon (Katariina Korkeila:
Mikä suojaa stressiltä ja stressihaitoilta, Suomen Lääkärilehti 40/2006), josta kuka tahansa

Testaa Mozart-efekti
Musiikin harrastamisen väitetään vaikuttavan
päättelykykyyn. Amerikkalaiset tutkijat havaitsivat tutkittavien avaruudellisen ja ajallisen hahmottamisen ja päättelykyvyn parantuvan, kun heille oli ensin soitettu Mozartin sonaattia. Vaikka tutkimusta on kritisoitu eikä
sitä ole tiettävästi onnistuttu tuloksellisesti uusimaan, kyseistä Mozart-efektiksi nimitettyä
temppua voit testata yrittämällä päätellä, miltä
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seuraavaan tapaan taiteltu ja leikelty paperi
näyttää, kun sen taitokset avaa.

Jos et osaa ratkaista tehtävää, älä lähde hakemaan saksia ja paperia, vaan kuuntele Mozartia ja yritä uudelleen.
Palkintona tämän ns. spatiaalis-temporaalisen päättelykyvyn treenaamisesta alat kohta
ymmärtää entistä paremmin matematiikkaa ja
fysiikkaa, sinusta tulee shakkimestari eikä
lentokoneen ohjaaminenkaan ole enää yhtään
vaikeaa. Tai siis jos aiot selvitä lennostasi
hengissä. Ei hassumpaa, vai?

Shavadudeijaa!
Silja Hammo

T

ätä kirjoittaessani on marraskuu ja joululaulujen harjoittelu kiivaimmillaan. Joululaulut ovatkin kuorossamme tärkeässä asemassa. Meloksen ohjelmistoon niitä on vuosien mittaan kertynyt kattava valikoima, sekä
kaikkien tuntemia vanhoja että hieman tuntemattomampia vanhoja että aivan uusia. Monet
lauluista ovat Timon sovittamia, mutta parina
viime vuonna olemme tarttuneet myös mm.
Merja Rajalan uudelleen sovittamiin perinteisiin joululauluihin. Ne ovat olleet hauska
haaste: Sen lisäksi, että toteamme jouluaaton
olevan herttainen ja kuulostelemme, kuinka
kulkunen kilisee, eläydymme myös sanoihin
”wakatsiki waa” ja ”tydyykkydyy”. Ja kun
uudistetut sanat ja sävelet ovat hallussa, otamme vielä selvää, mitä tarkoittaakaan esitysmerkintä "reggae-meininki" tai "sitkeällä
groovella".

Sibelius, Beatles ja Rollarit
Kuten monipuolisesta joulurepertuaaristammekin huomataan, Meloksen nykyistä ohjelmistoa voisi luonnehtia pluralistiseksi: Sibeliuksen, Heino Kasken ja Ilkka Kuusiston rinnalle nousevat Bacharach, Beatles ja Rolling
Stones. Taidemusiikin, viihdemusiikin, kansanmusiikin ja hengellisen musiikin nuotit
ovat sulassa sovussa kansioissamme. Jos aiempina vuosina Meloksessa keskityttiin taidemusiikin kriteerein enemmän nk. korkeatasoiseen tai vakavaan musiikkiin, ei nykyään
olla monessakaan mielessä aina niin vakavia
– olihan esim. parin vuoden takainen kevätkonserttimmekin ennakkoluulottomasti nimeltään "Blupp, blupp, blupp", mikä sisältyy
myös tämän juhlajulkaisumme nimeen.

Eksoottisetkin kielet osataan
Otsa rypyssä ei myöskään ole lähdetty työstämään vieraskielisiä lauluja, joita etenkin Firenzen-matkalle tuli useita. Kuorolaisten joukosta on aina löytynyt joku, joka pystyy neuvomaan vieraiden sanojen ääntämisessä. Mutta vaikka riveihimme ei vielä ole saatu yhtään
swahilin, romanian tai japanin taitajaa, olemme reippaasti esittäneet lauluja näilläkin eksoottisilla kielillä.
Jokaisella kuorolla on omat bravuurinsa:
tietyt laulut ovat menneet suorastaan selkäytimeen, ja sieltä ne poimitaan aina tarpeen tullen. Tällaista perussettiä ovat Sulasolin ohjelmistosta poimitut perinteiset laulut, kuten
Suomalainen rukous, Tuhansin kielin, On suuri sun rantas autius, jossa allekirjoittanut toimii kakkossorsana, ja Kesäpäivä Kangasalla,
siis se "Perinteinen".

Sörilii telakalle
Jos nykyisiltä kuorolaisilta kysytään, mikä
Meloksen lauluista on parhaiten jäänyt mieleen, monikaan ei vastaa, että Iltalaulu tai
Tuonne taakse metsämaan, vaan uskon, että
aika monen kasvoille kohoaa vienosti vino
hymy, kun hän vastaa lähes kaihoisasti: Sörilii! Sörilii, Le chant des oiseaux, tuo Clément Janequinin mestariteos, josta lintueksperttimme Maijakin toisaalla tässä julkaisussa
kirjoittaa. Miten paljon sen parissa vietettiinkään aikaa – eikä mikään riittänyt! Ja se sentään esitettiin Firenzen Palazzo Vecchiossakin. Lähdimme luottavaisesti liikkeelle: ensin
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altto, sitten tenori liittyi mukaan, sopraano
seurasi ja lopulta bassokin. Jonkin aikaa homma pysyi kasassa ja kaikki vaikutti sujuvan,
mutta jossain vaiheessa väistämätön tapahtui
ja pudottiin kärryiltä. Lopulta Timonkin oli
pakko taipua, ja Sörilii laitettiin, ainakin toistaiseksi, odottamaan telakalle.
Olen laulanut Meloksen riveissä viitisen
vuotta. Näiden vuosien aikana on tullut tutustuttua kymmeniin, ellei satoihin lauluihin
(nopea laskutoimitus: 182). Joukossa on ollut
monia ihania lauluja, enkä pysty millään niitä
kaikkia luettelemaan. Mikä näistä kaikista olisi suosikkini? Joku Ilkka Kuusiston? Piae
cantiones? Uti vår hage? Ruby Tuesday? Töösild? Vaikea valinta!

Iloinen ja pikkuisen tuhma!
Kaikista lauluistamme haluan poimia Matona
mia caran, Orlando di Lasson madrigaalin,
jossa saksalainen sotilas murteellisella italiallaan vokottelee mielitiettyään tämän ikkunan
alla ja lupailee romanttisesti tuoda metsästysreissulta oikein rasvaisia lehtokurppia armaalleen. Tämä laulu sopii erinomaisesti Meloksen esitettäväksi, koska se kuvaa hyvin Melosta itseään: iloinen ja reipas ja sisältö pikkuisen tuhma!

Kiihkeä kuorosuhde
paljastettu!
Raili Svartsjö

R

askas työ kuorolaulun parissa vaatii veronsa. Lähes säännöllisin välein toistuvien lauantaiharjoitusten jälkilöylyjen ja konserttien jälkipuintien tehokkaimmaksi tuuletukseksi on osoittautunut seuraava tapa: Vallataan tehdastiloja, saunoja, yksityiskoteja ja
toisinaan myös erilaisia ravitsemusliikkeitä.
Valtaamisen varmistamiseksi on kulloinenkin
juhlatoimikunta kantanut etukäteen kortensa
kekoon. Ruokaa on saatu paikalle emännän ja
toimikunnan ideoimana. Vain joitakin kertoja
keitokset on valmistettu paikan päällä, kuten
tuoksuvat pastat ennen Italian-matkaa. Leivontaryhmälle opetettiin kädestä pitäen kon-

sulentin opastamana myös Venuksen nännien
valmistus. Muistaakseni ryhmään kuului vain
tenoreja ja bassoja.

O.P.M. ja hauvoina lattialla
Meloslaisen on yleensä pitänyt itse hankkia
salaperäinen O.P.M. ja erinäinen määrä muuta
rekvisiittaa. Juomia on nautittu verenhimoisesti Halloweenissa ja hauvoina lattialla. Joukostamme löytyy henkilöitä, joilla on kaapissaan erilaisia neniä ja eläimellisiä asuja.
Juhliminen ei Meloksessa ole helppoa vaan
vaatii aina jonkinlaisen altistuksen ryhmäpaineelle ja kosketuksen omaan ikuiseen sisäiseen lapseen. Toisilta se löytyy helposti ja ei
aina ole missään yhteydessä henkilön kronologiseen ikään. Juhliin lähdetään ison kassin
kanssa, kun mukaan tarvitaan erilaisia vaatteita, kristalleja ym. Juhlien jälkeen löytötavaroiden kauppaaminen onkin vakiokuvio.
Vanhan emännän tittelini siirryttyä jo
eteenpäin muistelen juhlimista eritoten mielenterveyttä ylläpitävänä funktiona ja lähinnä
isoäippäpositiosta. Ensimmäiset joulujuhlani
kiteytyivät näytelmään, jossa laiskistunut Neloskuoro lauloi "Manjana ei Neloskuoro koskaan työtä tee". Sittemmin tunnelmaa ovat virittäneet erilaiset teemat ja viimeisen päälle
asustautuminen. Tyyliä on nähty mm. Eläimellisissä bileissä ja Mauttomissa bileissä,
miehet ovat pukeutuneet naisiksi ja naiset
miehiksi, ja tietysti huippujuhlavassa Meloksen ja tasavallan juhlagaalassa.
Kerran juhlat olivat Sairaan hyvät. Ihmeen
paljon näitä lääkärihoitajia Meloksesta löytyykin. Juuri juhlien yhteydessä moni on saanut itselleen käyvän kuoronimen tai arvon.
Löytyy Simoa, Nasua, Roope Ankkaa, Mick
Jaggeria ja Mattia ja Merviä. Jotkut nimet istuvat todellakin kuin nenä päähän.
Seuraavaksi lienee aiheellista viitata erääseen kuoronsisäiseen kiihkeään suhteeseen.
Eräs Firenzen-matkalle päässyt rusettia kantava neitonen löysi lautalta kavaljeerin. Laivasuhteista voi ajatella mitä kukakin ajattelee.
Kaulailua tai nokittelua pidemmälle he eivät
liene vielä edenneet. Eräissä juhlissa DD (Mr.
Danny D) käväisi kuitenkin hämmennyksissään vessanpytyssä. Neitiseura olisi tässäkin
ehkä auttanut ja D olisi pysynyt kuivana. Kaiken huipuksi D joutui juhlien jälkeen pesukoneeseen.
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H2, alias Hannu Heinilä kuivaamassa DD:n
kuontaloa

Olemme päässeet mukaan myös ihan ihmisten
ilmoille häihin ja merkkipäiväjuhliin. Lieneeköhän paikallaan näin julkisesti kiittää kaikkia, jotka ovat ottaneet riskin ja kutsuneet
sankat melosjoukot paikalle. Jotkut vienot
laulelmat näistä tilaisuuksista ovat jo kuoron
klassikoita. Joulukonsertin jälkeinen Matkiksessa laulaminen antaa aina taatun joulumielen. Meloksella on oiva oma kantakapakka.
Kerran vuodessa siellä pistäydytään.
Juhlatoimikunnan työ on jalostunut aina kulloisenkin emäntänsä johdolla omaksi taiteenlajikseen. Toimikunta hioo ideoitaan pitkin
vuotta ja kohti uusia ulottuvuuksia. Näistä
performanceista ei kukaan täysiverinen meloslainen ole poissa. Mikään inhimillinen ei
ole meille vierasta!
Näin siis ylläpidämme mielenterveyttämme ja autamme ympäröivää yhteiskuntaa samalla hyväksymään erilaisuutta.

Melos äänilevyllä
Vanha laulava kaupunki
Maan musiikki tmmlp 2 ( lp ) 1979
Ortodoksisia kirkkolauluja
Maan musiikki tmmlp 4 ( lp ) 1980
Madrigaaleja
Mils 838 ( lp ) 1983
Koko perheen joulu
Valitut palat v 93325vv3 ( cd ) 1990
Rauhaa vain rauhaa
Meloslp 3 (lp) 1990
Suomalaisia kansanlauluja uusina sovituksina (Tulossa)
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Stressijärjestelmät
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Kamarikuoro Melos ry
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

vuodet A
SOPRAANOT
Yli-Fossi (Törrönen) Mervi 68
Heikkilä Heli
68
Karjarinta Riitta
68
Kivisaari Leena
68
Metsätähti Virpi
68
Määttä (Välimäki) Leena 68
Pylkäs Irma
68
Tikka Sirkka
68
Yli-Penttilä (Peltomaa) Soili 68
Harmiala Tarja
68
Salminen Varpu
69
Linna Armi
69
Häyry Irmeli
70
Kronström Sara
70
Pihkanen Sinikka
70
Halviala Ritva
71
Kekäläinen Pirkko
71
Lehtinen Hilkka
71
Savela Paula
71
Grönholm Pirjo
72
Saviluoto Kaisa
73
Virtala (Vettenranta) Hannele 74
Matinsalo Marja
75
Pietilä (Micklin) Anne
75
Lampinen Arja
76
Pylkäs Irma
76
Saari Anne
77
Honka Päivi
77
Järvisalo Maija
78
Kahma Hannele
78
Lehto (Wessman) Nina 79
Siika Marita
80
Airaksinen Marja-Leena 80
Jortikka Airi
80
Roiniola Tarja
82
Kesäläinen Minna
82
Leikkonen Katri
82
Djupsund Ros-Mari
83
Palola Pia
84
Poranen-Lunden Anna-Kaisa 85
Harju Katri
86
Heikkilä Marja-Leena
86
Sillanpää Pirkko
87
Hillman-Välimäki Teija
88
Ristiluoma Teija
88
Luoma Pia
89
Laitinen Tuula
91
Määttä Mervi
92
Djupsund Ros-Mari
93
Siika Marita
93
Grönlund Minna-Maija
94
Rulli Maris
94
Pesonen Maarit
94

L

yht

70 2/30
70
2
69
1
70
2
73
5
69
1
74 6/7
70
2
70
2
70
2
88 19
72
3
74
4
71
1
71
1
75
4
72
1
72
1
76
5
73
1
80
7
97 23/24
80
5
83
8
78
2
77 1/7
77
1
78
1
82
4
82
4
83
4
91 11/13
84
4
81
1
91
9
84
2
86
4
87 4/6
86
2
86
1
96 10
87
1
94
7
88
1
88
1
94
5
93 2/5
98
6
95 2/6
95 2/13
00
6
98
4
97
3

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Sy Katri
Vallila (Helenius) Anu
Vainio Kati
Juntunen Elina
Kivisaari Elina
Vilja Kaija-Leena
Ervast Minna
Levomäki Helena
Santala Eeva-Maija
Ahonen Outi
Salmén Hilkka
Autio Laura
Wikström Merja
Virtala (Vettenranta) Hannele

Jokinen Arja
Lumme Sanna
Laitinen Tuula
Sibelius Riitta
Varpio Jaana
Einola Annika
Hammo Silja
Salo Mirja
Helppilä Krista
Brunila Marjut
Viitasalo Katriina
Timonen Liisa
ALTOT
Alho Maritta
Bergman Riitta
Hievala Marja-Liisa

96
97
98
98
98
98
98
99
99
99
00
00
00
00
01
01
02
02
02
02
03
04
04
04
06
06

68
68
68
Karjalainen (Molnár) Sára 68
Larmas Liisi
68
Laukkanen (Uurtimo) Pirkko
68
Taipale Marjatta
68
Valavaara (Tolppanen) Leena 68
Verronen (Ruikka) Paula 68
Sundqvist Kirsti
68
Nienstedt Anna-Liisa
69
Talvio Aino
69
Yli-Fossi (Törrönen) Mervi 70
Pirkkanen (Laakso) Riika
70
Pohjanpalo Sirkku
70
Levanto Hanna
71
Suojanen Päivikki
71
Heikkinen Päivi
74
Paunio päivi
75
Pyhälahti Kaarina
75
Laakso Henna
77
Harri Ulla
78
Ahola-Luttila Susanna
78
Haapoja Elina
80
Standertskjöld Eva
80
Sundell Kerstin
80
Vehanen Anja
85

99
03
98
01
99
02
99
00
01

01
00
02
03
05
02

06

3
6
1
3
1
4
1
1
2
9
8
1
8
1/24
1
2
3/5
6
1
6
5
4
4
2
2
2

70
2
72
4
68
1
72
4
72
4
70
2
68
1
83 15
71
3
70
2
92 23
70
1
98 28/30
38
73
3
72
1
76
5
75
1
78
3
78
3
79
2
97 19
80
2
90 10
88
8
80
1
86
1

33
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ala-Pöllänen Riitta
Kotkajärvi Tarja
Rintala (Alanko) Marjut
Hämölä Terhi
Koivisto-Hirvonen Elina
Kujala Sari
Lehtilä Sannimari
Nevala Katariina
Hakoniemi Kirsi
Lindfors Nina
Hautamäki Eeva
Holma Aino
Svartsjö Raili
Hätönen Katri

89
89
94
00
94
95
94
00
02
97
98
98

Varis Maija

86
88
90
90
90
90
93
95
97
97
98
98
98
99
99
99
00
00
01
01
02
03
03
04
04
05
06
06
06
07
07

TENORIT
Kangas Lauri
Jäykkä Jussi
Pesonen Kimmo
Saarikoski Seppo
Santalainen Timo
Takala Antti
Tiiri Toivo
Yli-Penttilä Martti
Plosila Pentti
Laitakari Kyösti
Virta Kari
Heinilä Hannu
Torhamo Pekka
Ilola Veikko
Laine Teuvo
Vainisto Arto
Järvisalo Pertti
Monto Timo
Paul Robert
Karppinen Pertti
Virtanen Kari
Paul Robert
Virtanen Kari
Heinilä Hannu
Virtanen Kari

68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
70
72
74
76
76
78
78
81
85
88
89
92
93
95
97

98 30
72
4
70
2
69
1
70
2
70
2
70
2
74
6
70
2
75
6
72
2
85 13/23
75 1/8
96 20
82
6
99 21
82
4
92 11/27
91 6/8
89
1
89 1/4
94 2/8
95 2/4
05 10/23
97 1/4

Salonen (Heino) Susanna

Kauttu Katja
Laaksonen Eeva-Liisa
Pihl Marjo
Englund Riitta
Luutonen Sinikka
Asanti Tea
Varis Maija
Rasi Johanna
Ahtola Sirpa
Warro Annemari
Peltokangas Sari
Iivonen Eija
Kiviniemi Taina
Vehmas Hanna
Salonen (Heino) Susanna

03
05
01
01
01

06
03
06

06

3
1
4
10
4
5
1
5
5
1
1
1
10
4
6/7
2
1
1
7
7
6
3/4
1
2
4
3
1
2
2
1/7
1/4

26
27
28
29
30
31
32

Martikainen Mikko
Toivonen Jussi
Lind Jan-Erik
Teitti Rauno
Palken Pasi
Aali Hannu
Pohjasniemi Tomi

98 00
98
99 03
01
01
04
04 05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

BASSOT
Ahola-Huhta Arto
Kytömäki Jorma
Lakari Matti
Nylamo Erkki
Sirkka Mikko
Strid Leo
Sundqvist Hannu
Erkkilä Martti
Laes Esko
Torhamo Pekka
Ahola Reijo
Riihivaara Hannu
Sonny Jorma
Vähä-Eskeli Kalevi
Leppänen Ossi
Tamminen Antti
Louhivuori Jukka
Lahtinen Eero
Kokko Veikko
Torhamo Pekka
Sibelius Juhani
Tuomola Esko
Lehtinen Pekka
Kahma Kauko
Katila Timo
Lammi Olli
Johnson Johan
Ruuttunen Jussi
Suhonen Eero
Heinonen Esa
Hajba Alajos
Koskinen Timo
Lehtinen Pekka
Holmberg Kimmo
Reini Janne
Monto Timo
Heinonen Esa
Mittler John
Vilja Iiro
Haveri Jarmo
Kavaja Lassi
Pirttimäki Jyrki
Ranki Vesa
Blomqvist Markku
Rönkkonen Kari
Wegelius Jarmo
Kerko Petteri

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69
70
72
72
72
73
74
74
75
76
76
78
78
78
78
80
80
80
82
84
88
91
92
92
93
95
98
98
00
01
02
03
04
04
04
05

69
68
72
68
69
69
72
69
70
74
70
73
76
98
73
78
78
88
75
76
78
88
82
80
80
98
82
81
91
96
90
98
02
93
98
95
99
02
02
01
05

06
05

2
10
4
7
7
4
1

1
1
4
1
1
1
4
1
2
6/8
1
4
6
26
1
6
5
14
1
1/8
32
2
10/17
4
2
2
18
2
1
9/10
12
2
7/17
10
1
5/27
1/10
1
4
2
1
3
5
4
2
4
1
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TAITEELLINEN JOHTAJA

Yli-Fossi Esa
Monto Timo
TAIT.JOHT. VARA
Ahola Arto
Yli-Penttilä Martti
Määttä (Välimäki) Leena
Törrönen Mervi
Torhamo Pekka
Pesonen Kimmo
Yli-Fossi (Törrönen) Mervi

Kangas Lauri
Monto Timo
Kangas Lauri
Yli-Fossi Mervi
Monto Timo
Nevala Katariina
Vilja Iiro
Levomäki Helena
Heinilä Hannu
Lumme Sanna
Hammo Silja
Ranki Vesa
PUHEENJOHTAJA
Kytömäki Jorma
Jäykkä Jussi
Kangas Lauri
Pirkkanen Riika
Suojanen Päivikki
Kangas Lauri
Louhivuori Jukka
Sibelius Juhani
Johnson Johan
Lehtinen Pekka
Virtanen Kari
Monto Timo
Sibelius Juhani
Toivonen Jussi

67 98
98

67
67
68
68
69
69
70
75
85
87
90
92
98
98
99
00
02
03
05

68
68
69
69
72
70
87
85
90
92
98
98
99
01
00
05
03

31
10

1
1
1
1
3
1
17
10
5
5
8
6
1
3
1
5
1
5
3

67
68
70
71
73
75
76
78
88
93
97
97
98
01

68
70
71
73
75
76
78
88
93
97
98
98
01

1
2
1
2
2
1
2
10
5
4
1
1
3
7

67
69
70
71
72
73
75
76
87
89
91
93
95
97
98
99

69
70
71
72
73
75
76
87
89
91
93
95
97
98
99
01

2
1
1
1
1
2
1
11
2
2
2
2
2
1
1
2

VARAPUHEENJOHTAJA

Sundqvist Hannu
Karjalainen Sara
Nienstedt Anna-Liisa
Tolppanen Leena
Suojanen Päivikki
Pirkkanen Riika
Louhivuori Jukka
Kangas Lauri
Ala-Pöllänen Riitta
Paul Robert
Lehtinen Pekka
Virtanen Kari
Vähä-Eskeli Kalevi
Hämölä Terhi
Sy Katri
Toivonen Jussi

Sibelius Juhani
Teitti Rauno

01 03
03

SIHTEERI
Kivisaari Leena
Alho Marita
Bergman Riitta
Pohjanpalo Sirkku

67
69
70
71
Valavaara (Tolppanen) Leena 73
Vettenranta Hannele
75
Lehto (Wessman) Nina 80
Roiniola Tarja
83
Monto Timo
85
Heinonen Esa
86
Haapoja Elina
87
Luoma Pia
90
Harju Katri
93
Sy Katri
96
Helenius Anu
98
Salmén Hilkka
01
Heino Susanna
02
Einola Annika
03
Hammo Silja
05
TALOUDENHOITAJA
Jäykkä Jussi
Erkkilä Matti
Kangas Lauri
Laitakari Kyösti
Virta Kari
Sonny Jorma
Vähä-Eskeli Kalevi
Lahtinen Eero
Vainisto Arto
Pirkkanen Riika
Kujala Sari
Grönlund Minna-Maija
Määttä Mervi
Grönlund Minna-Maija
Lind Jan-Erik
Vilja Iiro
Palken Pasi
Ahonen Outi
EMÄNTÄ
Heikkilä Heli
Karjalainen (Molnár) Sára

Tolppanen Leena
Salminen Varpu
Levanto Hanna
Savela Paula
Salminen Varpu
Heikkinen Päivi
Pietilä (Micklin) Anne
Pyhälahti Kaarina
Paunio Päivi
Pirkkanen Riika
Virtala (Vettenranta) Hannele

2
5

69
70
71
73
75
80
83
85
86
87
90
93
96
98
01
02
03
05

2
1
1
2
2
5
3
2
1
1
3
3
3
2
3
1
1
2
3

67
68
69
70
71
72
75
77
81
90
92
95
96
98
00
01
02
03

68
69
70
71
72
75
77
81
90
92
95
96
98
00
01
02
03

1
1
1
1
1
3
2
4
9
2
3
1
2
2
1
1
1
5

67
68
69
71
72
72
73
74
75
76
77
78
81

68
69
71
72
72
73
74
75
76
77
78
81
82

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
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Harri Ulla
Leikkonen Katri
Salminen Varpu
Harju Katri
Pirkkanen Riika
Alanko Marjut
Rintala Marjut
Hämölä Terhi
Määttä Mervi
Rulli Maris
Hämölä Terhi
Svartsjö Raili
Hätönen Katri
Sibelius Riitta
Svartsjö Raili
Salmén Hilkka
Peltokangas Sari

82
84
85
87
88
90
91
92
95
96
98
00
01
02
03
05
07

84
85
87
88
90
91
92
95
96
98
00
01
02
03
05
07

2
1
2
1
2
1
1
3
1
2
2
1
1
1
2
2
2

ISÄNTÄ
Erkkilä Martti
Lakari Matti
Riihivaara Hannu
Tamminen Antti
Louhivuori Jukka
Lahtinen Eero
Sibelius Juhani
Vähä-Eskeli Kalevi
Lehtinen Pekka
Sibelius Juhani
Martikainen Mikko
Heinilä Hannu
Ranki Vesa
Palken Pasi

67
68
70
73
74
75
77
78
79
88
98
00
03
05

68
70
73
74
75
77
78
79
88
98
00
03
05

1
2
3
1
1
2
1
1
9
10
2
3
2
3

VUODEN TAITEILIJA
Hannele Vettenranta
Varpu Salminen
Hannu Heinilä
Veikko Ilola
Mervi Yli-Fossi
Lauri Kangas
Kalevi Vähä-Eskeli
Eero Lahtinen
Johan Johnson
Elina Haapoja
Timo Monto
Johan Johnson
Arto Vainisto
Juhani Sibelius
Ros-Mari Djupsund
Riika Pirkkanen
Pekka Lehtinen
Katri Sy
Terhi Hämölä
Anu Helenius
Kimmo Holmberg
Raili Svartsjö
Jan-Erik Lind
Susanna Heino
Hilkka Salmén
Jussi Toivonen
Silja Hammo
Rauno Teitti
VUODEN JOKU
Saunoja: Jussi Toivonen
Matti&Mervi: J&R Sibelius

Mieto: Sari Peltokangas
Tulokas: Hannu Aali
Asdkiäöisd: (Koodattu)

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2004
2005
2006
2007
2008
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Ohjelmisto 2003–2008
nimi
Air
Alta trinita beata
Answer me, o God
April is in my mistress´ face
Armaan läheisyys
Ave Maria
Ave maris stella
Ave maris stella
Ave verum
Betlehem, Betlehem
Betlehemin poika
Blessed be the lord
Bourrée
Can´t help falling in love
Come, land-lord
Construe my meaning
Contrapunto bestiale…
Coplas
Curse of an aching heart
Die est laetitae
Dies sanctificatus
Dieu! Qu ìl la fait bon regarder!
Du liegst mir im Herzen
Ei mitään multa puutu
Eläköön naiset
Elämä täällä
En droppe i havet
En tunne enää
Enkelikello
Finlandia-hymni
Fjärilseffekten
For no one
God rest you merry gentl
Good day sunshine
Good night ladies
Good night sweetheart
Havet ligger
Heijastus
Heikin häät
Heinillä härkien kaukalon
Helan går
Herraa hyvää kiittäkää
Hiljainen ilta
Hilu hilu
Hiutaleet maahan leijailee
Honey
Hymni
Hyvää yötä
Häätanhu
Il est bel et bon
Iltalaulu
Isn´ t she lovely
Itsuki no komori uta
Ja ilta tulee
Joulu, joulu armas aika
Jouluaatto on nyt herttainen
Jouluhymni
Joulukirkkoon
Joulukirkkoon
Joutsen
Jylhä maisema
Kaunein uni
Kaunis kotimaani
Kehtolaulu
Kesäillalla
Kesäpäivä Kangasalla
Kesäyö
Kilisee kilisee kulkunen

säveltäjä
J. S. Bach
tuntematon
Ilkka Kuusisto
Thomas Morley
Toni Edelman
Giuseppe Verdi
Heino Kaski
Piae Cantiones
W. A. Mozart
Jalmari Kahri
H. Siemoneit
Ilkka Kuusisto
J.S.Bach
Weiss ym.
englantil.
Giles Farnaby
Adriano Banchieri
chilel.
Al Pientadosi
Piae Cantiones
Jacob Handl Gallus
Claude Debussy
saksal.
Leevi Madetoja
Felice Giardini
Kaj Chydenius
Heikki Valpola
Kaj Chydenius
Mika Toivonen
Jean Sibelius
Heikki Valpola
Lennon-McCartney
englantil.
Lennon-McCartney
englantil.
Calvin Carter
Heikki Valpola
Otto Palmgren
F. Karlson/eestil.
ranskal.
ruotsal.
suomal.
Ilkka Kuusisto
suomal.
E-M. Juutilainen
Seymour Simons
W. A. Mozart
H Stothart
Jaakko Mäntyjärvi
Pierre Passereau
suomal.
Stewie Wonder
japanil.
Kaj Chydenius
P. J. Hannikainen
suomal.
Ahti Sonninen
R. Raala
R. Raala
F.A.Ehrström
Kaj Chydenius
K. Chydenius
ruotsal.
Kim Kuusi
suomal.
Gabriel Linsén
Heino Kaski
Leonhard Wirkhaus

aikakausi
1717
1400-luv.
2002
1557-1602
1975
1813-1901
1993
1500-luv.
1791
1900-luv.
1900-luv.
2002
1715
1960-luv.

sanat
D-duuri, BWV 1068

sovitus
Ward Swingle
Kurt Suttner

Ps. 4.1.
Goethe, suom. U. Kailas
Piae Cantiones
Piae Cantiones
tuntematon 1400-luv
Immi Hellén
Hans Siemoneit
Ps. 28. 6-8
A-duuri, BWV 807
Weiss ym.

Timo Monto
Heikki Klemetti

Ward Swingle
Ola Eriksson
Cederberg-Orreteg

1560-1640 englantil. madrigaali
1568-1634
Timo Monto
1913
1500-luv.
1550-1591
1862-1918
1820
1887-1947
1716-1796
1999
1996
1999
1996
1996
1966
1800-luv.
1966
1954
1996

Henry Fink
Piae Cantiones
Charles d´Orléans

Timo Monto
Hilkka Norkamo
T. Anhava
Anders Dejke
T. Anhava
Jori Nummelin
Anders Dejke
Lennon - McCartney
englantil. 1700-luv
Lennon - McCartney

1900-luv.
1600-luv.

James Hudson
Anders Dejke
Reino Helismaa
Miina Härma
Martti Korpilahti v. 1926

1700-luv.
1977

Virsi 332 b
Oiva Paloheimo

1998
1791
1983
1509-1547
1976
1999
1854-1924
1800-luv.
1900-luv.
1886-1971
1886-1971
1804-1850
1999
1900-luv.

Heikki Klemetti

Jukka Itkonen
Seymour Simmons
tuntematon
Erik Westerberg
Yrjö Jylhä
Stewie Wonder

T. Anhava
P. J . Hannikainen
P. J. Hannikainen
Une Haarnoja
Immi Hellén
Immi Hellén
Yrjö Veijola
G. J. Ramstedt
K. Chydenius
Martti Ojapuu
Einari Vuorela
1800-luv. levytys 1901
levytys 1905 P. J. Hannikainen
1952
Lauri Pohjanpää
1910-1984 Aukusti Simojoki

Timo Monto
Timo Monto
Vesa Vekkuli
Håkan Åkerstedt
Valter Lindberg
U. Nortala

Jorma Pukkila
Timo Monto
Pähkinänsärkijästä
P. Puhakka
Ilkka Kuusisto
Irene Perdahl
Timo Monto
Merja Rajala
Merja Rajala
Timo Katila
Merja Rajala
Timo Monto
Timo Monto
Timo Monto
Ilmari Krohn
Timo Katila
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Kilisee kilisee kulkunen
Kirjekyyhky
Kirkonkylän tanssit
Kommt, ihr G´spielen
Kosketa minua, Henki
Kuin uni
Kultani kutsu
Kun lapsen nään
Kuu nousee
Kuuraparta
Kuutamoserenadi
Käy neitoa kaksi
Land of music
Lapsuuden toverille
Lascia ch´io pianga
Last rose Of summer
Lauantai-ilta
Laula kultani
Le Chant des Óiseaux
Lähde
Lähtevien laivojen satama
Längtan
Maa on niin kaunis
Maailman sylissä
Maan korvessa
Malaika
Marfira, por vos muero
Matona mia cara
Min rastas raataa
Minä havahduin
My one and only love
Mökit nukkuu lumiset
No onkos tullut kesä
Nocturne
Nocturno
O come all ye faithfull
O little town of Betlehem
O lord, rebuke me
On armas mulle aallon tie
On kristalli hieno
On laiva valmiina lähtöön
On lapsi syntynyt meille
On neidolla punapaula
On suuri sun rantas autius
Over the rainbow
Persodent hodie
Preserve me, o God
Psallat scholarum concio
Psallite
Puer natus in Betlehem
Pyry
Reippahasti käypi askeleet
Reippahasti käypi askeleet
Rest, sweet nymphs
Rispetti
Ruby tuesday
Saarella palaa
Saarenmaan valssi
Saavumme ihmettä katsomaan

Satakieli
Seems like old times
Seimellä
Serenadi
Silloin joulu on kauneimmil
Sininen uni
Sinua, sinua rakastan
Sinä ihmeellisenä yönä
Soi kunniaksi luojan
Soihdut sammuu
Soihdut sammuu
Stabat Mater
Sua tervehdin
Summer is acoming in

Leonhard Wirkhaus
Timo Monto
suomal.
Melchior Franck
Ilkka Kuusisto
Kaj Chydenius
Ilkka Kuusisto
Fred Jay
Kaj Chydenius
Nelson&Rollins
Glenn Miller
ruotsal.
Ilkka Kuusisto
P.J.Hannikainen
G. F. Händel
Thomas Moore
suomal.
E. A. Hagfors
Clement Janequin
F.A.Ehrström
Ilmo Häkkinen
ruotsal.
B. S. Ingemann
Ilkka Kuusisto
P. J. Hannikainen
tansanial.
espanjal.
Orlando di Lasso
Jean Sibelius
ranskal.
Guy Wood
Mikko Hurme
suomal.
Evert Taube
Jaakko Mäntyjärvi
John Wade
Lewis H. Redner
Ilkka Kuusisto
suomal.
ruotsal.
ruotsal.
suomal.
suomal.
suomal.
Harold Arlen
Piae Cantiones
Ilkka Kuusisto
Piae Cantiones
Michael Praetorius
Piae Cantiones
Martti Hela
Emmy Köhler
Emmy Köhler
Francis Pilkington
Toscana
Jagger - Richards
Jean Sibelius
Raimond Valgre
Petri Laaksonen
Kaj Chydenius
Carmen Lombardo
Arvo Räikkönen
T. A. Josephson
Timo Monto
T. Rautavaara
Kaj Chydenius
Petri Laaksonen
Jean Sibelius
V. Sefve-Svensson
V. Sefve-Svensson
Aurél Tillai
A.Härtel
englantil.

1910-1984 Aukusti Simojoki
Einari Vuorela
1900-luv. Tatu Pekkarinen
1579-1639
1979
P. Perkiö, A-M. Raittila
1999
T. Anhava
1989
Pekka Santala
1914-1988 Mika Mali
1999
T. Anhava
1950
Sauvo Puhtila
2002

Merja Rajala
Timo Monto
Timo Monto
Ilkka Kuusisto
Timo Monto
Timo Monto
Harry Bergström
Matti Murto

Kari Tuomisaari

1685-1759 Giacomo Rossi
1779-1852 John Stevenson
1827-1913 J. H. Erkko
1485-1558
1804-1850 E. Lönnrot
Oiva Paloheimo

R. Faltin
Anders Öhrwall
Timo Monto

Martti Turunen
Timo Monto

1789-1862 Hilja Haahti
1977
Sini Sovijärvi
Immi Hellén

Esa Pyöriä
Timo Monto

1500-luv.
1532-1594
1898

Kanteletar
kansansäv.
1911-2001 Robert Mellin
2004
Eino Leino (vanh.)
1800-luv. J. H. Erkko
1890-1976 Roger Bred
1983
Eino Leino
1711-1786 Phillips Brooks
1865
Phillips Brooks
2002
Ps. 4. 1-4.
R.Ranta
R. Ryynänen
1800-luv.
1800-luv.

1500-luv.
2002
1500-luv.
1609
1500-luv.
1890-1965
1858-1925
1858-1925
k. 1638
1966
1895
1946
1962 1999
1945
1906-1978

Tiernapojista
V. A. Koskenniemi
E. Y. Harburg
Piae Cantiones
Ps. 16. 1, 11
Piae Cantiones
Piae Cantiones
Martti Hela
Emmy Köhler
Emmy Köhler

Jagger - Richards
Kanteletar
Ilkka Kortesniemi
Anna-Mari Kaskinen
G. J. Ramstedt
John Jacob Loeb
Salli Parviainen
H.Klemetti
1954 Hilkka Salmén
1952
Martti Haavio
1970
Aulikki Oksanen
1962 Anna-Mari Kaskinen
1897
A. V. & I. Koskimies
1849-192? Timo Katila
1849-192? V. Sihvo
2000
keskiaik.
1200-luv.

Timo Monto
Staffan Paulson
Timo Katila
Roger Bred

Sakari Hilden
Tullberg
Timo Monto
Timo Katila
M. Wegelius
Matti Hyökki
Heikki Klemetti
Heikki Klemetti
Praetorius
Heikki Klemetti
Timo Monto
Merja Rajala
Timo Katila
Timo Monto
Timo Monto
Timo Monto
Timo Monto
Timo Monto
Timo Monto
Timo Monto
Timo Monto
Timo Katila
Merja Rajala
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Suomalainen rukous
Sydämeeni joulun teen
Så länge skutan kan gå
Sång till friheten
Tabaru Zaka
Taimen asuu koskes
Talven ihmemaa
Tanssiva lumiukko
Tea for two
Tempus adest floridum
Tervehtii jo meitä
That´s what friends are for
Tikanpolkka
Tikanpolkka
Timotei
Tonttu
Tuhansin kielin
Tuhanten tuikkujen tähdet
Tuikkikaa, oi joulun täht
Tule illlalla
Tule joulu kultainen
Tule tule
Tulemme Jeesus pienois
Tulkoon joulu
Tuntureilla tuiskuttaa
Tuonne taakse metsäma
Tuuditan tulisoroista
Tuule, tuuli leppeämmin
Tuulen soittoa
Tycker du om mej?
Töösild
Uti vår hage
Valse triste
Vanhanpojan horotanssi
Varpunen jouluaamuna
Vasija de barro
What a wonderful world
Viime laulu
Viimeinkin sain sen
Ylistän Herraa
Yössä loisti

Taneli Kuusisto
Kalervo Halonen
Evert Taube
Silvo Rodriquez
japanil.
Kaj Chydenius
Felix Bernard
Reino Markkula
Irving Ceasar
Piae Cantiones
Richard Norén
Burt Bacharach
Jaakko Mäntyjärvi
Jaakko Mäntyjärvi
Ilkka Kuusisto
Wartiovaara-Kallioniemi

Armas Maasalo
Timo Monto
P. J. Hannikainen
Timo Monto
Aarno Raninen
suomal.
Armas Maasalo
Pekka Simojoki
Urpo Jokinen
suomal.
suomal.
Jean Sibelius
Heino Kaski
ruotsal
E. Niit
ruotsal.
Jean Sibelius
bulgarial.
Otto Kotilainen
equadoril.
Weiss
Carl Anton
Olle Adolphson
Claude Fraysse
katalonial.

1988
1900-luv.

Uuno Kailas
Vexi Salmi
Evert Taube
Björn Afzelius

1999
Kai Nieminen
1897-1944 Sauvo Puhtila
1967
Sauvo Puhtila
Vincent Youmans
1500-luv. Piae Cantiones
1800-luv. Z. Topelius
1993
Carole Bayer Sager
1983
Lauri Viita
1983
Lauri Viita
1973
Eila Kivikk´ aho
Valter Juva
Lauri Pohjanpää
1954Jukka Saarinen
1854-1924 Elsa Koponen
Einari Vuorela
1944Seppo Mattila
1885-1960 Väinö Kantele
1991
Pekka Simojoki
1920Walter Kollo
1897
1948
1900-luv.
1978

J.H.Erkko 1849-1906
A. V. Forsman
Arvi Kivimaa
ruotsal.
E. Niit

Gunnar Eriksson
Timo Monto
Timo Monto
Timo Monto
Timo Monto
Anders Widestrand
Heikki Klemetti
Timo Monto
Irene Perdahl

Timo Monto
Merja Rajala
Timo Monto
Timo Monto
Erkki Melartin
Timo Monto
Timo Monto
A. Papp, J. Tolonen
Ola Eriksson

Hugo Alfvén
Vesa Vekkuli
Timo Monto
1868-1936 K.A.Hougberg
Merja Rajala
Timo Monto
Weiss
K-F Jehrlander
Hilkka Salmén
Kjell Lönnå
Hilkka Salmén
Håkan Sund
1976
Alain Bergése
Esa Pyöriä
Erkki Ainamo (1908-1974) Timo Monto
1904

______
Aikakausi: sävellyksen syntyajankohta, jos tiedossa, tai säveltäjän syntymävuosi tai elinvuodet
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