
 

Kuorokoulutustapahtuma ja kuorokavalkadi talven keskellä - 

Sulosointuja konsertti 

Lauantaina 13.2.2016, klo 9 - 23 

Osallistuvat kuorot: 
 Joensuun Mieslaulajien Seniorit, 15 laulajaa 
 Joensuun Mieslaulajat, 30 laulajaa 
 Joensuun Naiskuoro, 25 laulajaa 
 Mieslauluyhtye Vesselät, 12 laulajaa  

Mieskuoro Kontioiset, 30 laulajaa 
Lauluyhtye Kaiutin, 8 laulajaa 

 Kiteen Mieslaulajat, 22 laulajaa 
 Pielisen Laulu, 20 laulajaa 
 

Yhteensä 162 laulajaa + kuoronjohtajat 

 
Osallistumishinta koko päivältä 30 euroa (sis. koulutus 5 e, konsertti 5 e ja 

karonkka 20 e).  
 

Päivän ohjelma  ja aikataulu 

 
Ilmoittautuminen neuvonta ja ohjaus, aineiston jakaminen 
Paikka: Laulutalo,  Kauppakatu 51 

                    

 
klo 9.00 – 10.00 

 
Koulutus, kouluttajat: 
- Hannu-Heikki Hakulinen, äänenmuodostus 
- Sanna Heikkinen, laulajan kehon hallinta ja esiintymistaito  
 
Koulutukset pidetään kahdessa paikassa, Laulutalolla ja 
Ravintola Eliaksen kokoustiloissa Laulutalon vastapäätä 
(Ortodoksinen Kulttuurikeskus, Kauppakatu 44). 
 

 
klo 10.00 – 12.00 
   

 
Lounas (Ravintola Elias), jonka jälkeen kuorot siirtyvät 
ruokailtuaan Carelia-salille  

 
klo 12.00 – 13.30 

  

Porrastettu soundcheck Carelia-salissa 

Erillisen 
aikataulun 
mukaan  

Yhteisharjoitus soundcheckien jälkeen päättyen klo 15.00 

Carelia-sali tyhjänä klo 15.30 

Konsertin nimi ’Sulosointuja’ 

Yhteislaulut sekakuorolle: 
 Hiljainen ilta, säv. Ilkka Kuusisto, san. Oiva Paloheimo 
 Kotiseudulle, P.J. Hannikainen 
 On hetki, Rauno Lehtinen, kuorolle sov. Jouni Maunula 
 Finlandia, säv. Jean Sibelius, san. V. A. Koskenniemi  

klo 16.00 

  

  

 
  



Sulosointuja-konsertin esityslaulut , esiintymisjärjestys 
 

Mieslauluyhtye Vesselät, johtaa Kalle Rintala  

Ongella   Säv. ja sov. Pentti Paalanen san. Pertti Elsinen 
Kuin joutsenlaulu  Jori Sivonen, sov. Kalle Rintala, san. Juha Vainio  
Meksikolainen kuutamoyö  Kennedy Jimmy & Carr Michael, san. ja sov. Ilkka 
Aaltonen 
 

Mieskuoro Kontioiset, johtaa Kalle Rintala  

Lapsuuden toverille  kansanlaulun pohjalla P. J. Hannikainen 
Annin laulu   P. J. Hannikainen 
Minun kultani kaunis on  suom. kansanlaulu, sov.  Emil Genetz 
 

Lauluyhtye Kaiutin, johtaa Kalle Rintala 

Last night I saw…  Ed  McCurdy, sov. Peter Björklund 
Sprid din luft inom mig  Peter Björklund 
Ievan polkka   Suom. kansanlaulu, sov. Loituma, san. Eino Kettunen 
 

Joensuun Naiskuoro, johtaa Helena Hulmi 
Vem kan segla   Ahvenanm. kansanlaulu, sov. Jonna Salminen        
Tääll´ yksinäni laulelen    Suom. kansanlaulu, sov. Jan Hellberg                     
Vain rakkaus   Pekka Marjanen, sov. Timo Leskelä, san. Tapio Piirainen   
                        
Säestykset        Päivi Vesala, piano, Kaisa Haanpää, huilu 
 

Kiteen Mieskuoro, johtaa Hannu-Heikki Hakulinen 
Karjala   Säv. ja sanat Olli Nykänen,  sov. Jalmari Aalto 
Meristä kaunein  Asko Vilen, san. Nazim Hikmet, suom. Brita Polttila 
 

Joensuun Mieslaulajien Seniorit, johtaa Olli Hurskainen 

On kristalli hieno   Ruotsal. kansanl.  sov. Tullberg, suom. R. R. Ryynänen  
Polku    Onni Raitala, sov. Aulis Raitala, san. Airi Raitala,  
 

 

Joensuun Mieslaulajat, johtaa Janne Piipponen 

Kuutamolla    J. Sibelius, san. Aino Kurki-Suonio 
Metsän kuninkaalle   Toivo Kuula, san. Kanteletar 
Hän kulkevi kuin yli kukkien  Olli Hurskainen, san. Eino Leino 

 

Suurkuoro 

On hetki  Rauno Lehtinen, kuorolle sov. Jouni Maunula, johtaa Janne Piipponen 
Hiljainen ilta  Ilkka Kuusisto, san. Oiva Paloheimo, johtaa Helena Hulmi 
Kotiseudulle  P.J. Hannikainen, johtaa Hannu-Heikki Hakulinen 
Finlandia  Jean Sibelius, san. V. A. Koskenniemi, johtaa Janne Piipponen 
 
  



 

Kuoroesittelyt 
 
Mieslauluyhtye Vesselät 

Vesselät on n. 10 miehen lauluporukka, joka on laulellut kansalaisopiston opintoryhmänä jo yli 
kolmekymmentä vuotta Kontiolahdessa Lehmon koululla. Porukka koostuu hyvin erilaisista 
ammattipiireistä ja elinympyröistä tulevista alun- perin lähes kokonaan kontiolahtelaisista 
miehistä. Yhteistä kaikille on halu laulaa yhdessä. 
 
Ohjelmistossa ei ole suuria kuoroteoksia, mutta runsaasti pienimuotoisia, elämänläheisiä 
laulelmia. Nimensä mukaan Vesselät esittää mieluusti iloisia ja reippaita lauluja. Vesselät elää 
suomalaisen miehen elämää iloineen ja suruineen. Siitä tulee porukan motto: ”Vesselää 
meininkiä”. 
 
Mieskuoro Kontioiset 

Mieskuoro Kontioiset on toiminnassaan ehtinyt selkeään myöhempään keski-ikään. Kuoro aloitti 
aikanaan Kulhon mieskuoron nimellä ja muutti sitten nimensä Kontioisiksi. Kuoro on aina pitänyt 
ohjelmistossaan perinteisiä mieskuorolauluja sekä paljon isänmaallista musiikkia, varsinkin kun 
yhteistyö lakkautetun Karjalan sotilassoittokunnan kanssa oli vilkasta. Myös viihdemusiikki on 
kuorolle läheistä. 
 
Viimeiset kaksi vuotta Kontioisissa on ollut mukana myös Enon mieslaulajien laulajat. Kuoro 
harjoittelee Joensuun seudun kansalaisopiston ryhmänä Lehmon koululla. Mieskuoro Kontioisilla 
on tulevana keväänä tulossa konsertti, jonka ohjelmisto koostuu pääasiassa perinteisistä 
mieskuoroserenadeista. 
 
Lauluyhtye Kaiutin 

Kaiutin on viidentoista toimintavuotensa aikana ehtinyt saavuttaa monenlaista. Useita 
ulkomaisia esiintymismatkoja mm. Ruotsi, Tanska, Saksa, Latvia, Unkari sekä osallistumisia 
kuorotapahtumiin kotimaassa, joista tärkeimpänä pääsy Tampere in Chorus tapahtuman 
kansainvälisen lauluyhtyekilpailun finaaliin. 
Kaiuttimen ohjelmistossa kuullaan musiikkia laidasta laitaan; kansanlauluja, perinteisiä 
kuorolauluja, popmusiikkia, laulelmia … 
Kaiuttimessa on kahdeksan nuorta aikuista laulajaa, joilla kaikilla on vankka musiikillinen tausta. 
Ryhmä toimii Joensuun seudun kansalaisopiston siipien suojassa Lehmon koululla. 
Kaiutin osallistuu kansainväliselle kuoro- ja orkesterifestivaalille Budapestissa ensi kesänä. 
 

Joensuun Naiskuoro 

Joensuun Naiskuoro, joka on perustettu vuonna 1966, on viime vuosina uudistunut ja on 
edelleen kasvava kuoro. Kuoron taiteellisena johtajana on toiminut vuodesta 2010 director 
cantus Helena Hulmi. Kuoro esittää monenlaista musiikkia kansanlaulusta iskelmään ja 
hengellisestä viihteelliseen. Perinteiset naiskuorokappaleet ovat myös vahvasti kuoron 
ohjelmistoa. Kuoro esiintyy vähintään kaksi kertaa vuodessa. Naiskuoro toimii Joensuun seudun 
kansalaisopiston musiikkiryhmänä. Tänä vuonna kuoro juhlii 50-vuotista taivaltaan syksyllä 
järjestettävässä juhlakonsertissa. 
 

Kiteen Mieskuoro 

Ensimmäiset kiteeläiset kuoromiehet koottiin yhteen jo vuonna 1900 ja kesäkuussa 1906 
Sortavalan laulu - ja soittojuhlilla laulajajoukko esiintyi jo nimellä Kiteen Mieskuoro. Kuorolla on 
ollut kotiseudullaan ja laajemmaltikin tunnustettu kulttuuritoimijan asema. Keväällä 2011 kuoro 
"palasi juurilleen" kun taiteellisen johtajan tehtävän otti vastaan kuoroa edelleen luotsaava 
paluumuuttaja musiikin maisteri Hannu-Heikki Hakulinen  
  
Myös Suomen rajojen ulkopuolella on ehditty esiintymään useaan otteeseen. Mainittakoon esim 
Bryssel ja viimeisimpänä Espanjan Fuengirola talvella 2015. Myös yhteistyö Venäjän Karjalan 
Sortavalan kulttuuritoimen kanssa on tuottanut useita konsertteja rajan kummallakin puolen. 
Kuoron historiateoksen kokosi kirjaksi nykyinen kunniapuheenjohtaja Pekka Havukainen. Kirja 
julkaistiin juhlavuonna 2006. 
 

Joensuun Mieslaulajien Seniorit 

Joensuun Mieslaulajien Seniorit on aktiivinen vanhempien kuorolaisten ryhmä, joka harjoittelee 
ja esiintyy määrätietoisen säännöllisesti. Harjoituksissa käy ahkerasti noin 20 miestä.  Kuoro 
perustettiin vuonna 2001, ja se kuuluu täysivaltaisena osana Joensuun Mieslaulajiin.  



 

Joensuun Mieslaulajat 

Joensuun Mieslaulajat on perustettu vuonna 1911, ja se kuuluu maamme vanhimpien 
mieskuorojen joukkoon. Kuoro on panostanut lähivuosina kvartettitoimintaan, matkoihin ja 
hauskaan menoon. Se näkyy ja kuuluu. Kuoron oma talo, Laulutalo, sekä kuoro ja sen kvartetit 
tunnetaan Joensuussa hyvin. Ehkäpä tässä on syy siihen, että myös nuoret laulutaitoiset miehet 
ovat löytäneet tiensä kuoron riveihin. 
 
Joensuun Mieslaulajat esittää sekä perinteistä mieskuoromusiikkia että uudemman tyylin 
mieskuoro-ohjelmistoa. Viime keväänä kuoro sai valtakunnallista näkyvyyttä osallistumalla 
Suomen Mieskuoroliiton järjestämään kansainväliseen Leevi Madetoja – mieskuorokilpailuun. 
Kilpailussa kuoro saavutti kansallisessa sarjassa jaetun kolmannen sijan! 
 
Kuoron taiteellisena johtajana on syksystä 2015 alkaen toiminut Janne Piipponen.  

 
Pienet Sievät  

Pienet Sievät on syksyllä 2007 Joensuun Mieslaulajien riveistä muodostunut kvartetti. Kvartetti 
on esiintynyt paljon ja saavuttanut useasti menestystä Suomen Mieskuoroliiton 
lauluyhtyekilpailuissa. 
 
Sievien ohjelmisto on laaja, mutta tyylitön: kvartetti ei halua sitoa itseään mihinkään tiettyyn 
tyylilajiin. Sävellys-, sovitus- ja sanoitustaitoa löytyy omasta takaa. Yleisöä kvartetin 
esiintymisissä on kerrallaan ollut yhdestä henkilöstä aina viiteen tuhanteen. 
Mikko Tanskanen I tenori 
Olli Hurskainen II tenori 
Ossi Ruotsalainen I basso 
Eero Vilpponen II basso 

 

www.facebook.com/pienetsievat 

 


