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Vuodet 1952–2002
Kuoron perustaminen Oulun NMKY:n alaosastoksi ja alkuvuodet

“Hengellisen mieskuorolaulun on katsottava kuuluvan läheisesti aina kristilliseen
miestyöhön. Yhä useamman NMKY:n jäsenen Oulussa alkaessa esittää tätä näkökohtaa
saatettiinkin todeta olevan kaikki muodolliset edellytykset tällaisen laulutoiminnan
alkamiselle. Ehkäpä eräs kaikkein innokkaimpia “toivomuksen esittäjiä” on ollut
lauluveljemme Aimo Kannisto, joka sitten joutuikin asettumaan avaajan ja puheen-
johtajan paikalle, kun kuoron perustamisesta lokakuun 25 pnä 1952 ryhdyttiin viralli-
sesti keskustelemaan. – Todettakoon tässä yhteydessä, että kuoron virallinen järjes-
täytyminen tapahtui vasta 18. pnä tammikuuta 1953, jolloin perustava, ensimmäinen
vuosikokous pidettiin tarpeellisten elinten vaaleineen ja sääntöjen hyväksymisineen.
Tällöin sai kuoro virallisesti nimen: OULUN NMKY:n MIESLAULAJAT” (Toiminta-
kertomus 1952–1953). Kuoron perustamiseen vaikutti suuresti myös yhdistyksen sih-
teeri Aarne Juntunen.

Kun kuoronjohtajaksi oli alusta lähtien onnistuttu kiinnittämään kokenut musiik-
kimies, Olof Tawast, toiminta lähti liikkeelle ennakko-odotuksia vilkkaammin. Laula-
jia oli kevätkauden päättyessä 45. Ensimmäisen vuoden aikana harjoiteltiin 15

esitettävää laulua. Esiintymisiä oli 20, mm. kaksi radioesiintymistä ja
kaksi jumalanpalvelusavustamista Tuomiokirkossa. Näin luotiin pohja
edelleen jatkuvalle yhteistyölle seurakunnan kanssa.

Erikoisen merkittäväksi muodostui kuoron toiminnalle se, että Olof
Tawast itse sovitti useimmat esitetyistä kappaleista sekä sävelsi eri-
koisesti Mieslaulajia varten “Hengellisiä lauluja ja virsiä” -kirjan lau-
lun 354. Tämä kuoromme piirissä “ Sävelet, Herra soit meille”- nimel-
lä tunnettu mieskuorosävellys sekä sovitus lauluun “Riennä riemuin
eespäin vaan” ovat muodostuneetkin alusta alkaen kuoron tunnus-
lauluiksi.

Laulajaksi oli tervetullut jokainen hengellisestä mieskuoromusiikista kiinnostunut.
Varsinaista laulukoetta ei ollut, johtaja määritteli tarvittaessa uuden laulajan ääni-
alan. Joskus laulajaksi hyväksyminen ei täysin onnistunut. Tawast kertoi, ettei itse-
kään kerran pysynyt äänessään, kun joutui poikkeuksellisesti laulamaan rivilaulajana
hieman “yksioikoisen” laulajan vieressä.

Tawastin aikana kuoron toiminta vakiintui esiintymisten määrän ollessa 20 ja 30
välillä vuosittain. Laulajajien määrä vaihteli 35 ja 45 välillä.  Jouluaattona 1954 kuoro
järjesti ensimmäisen kerran laulu-
tervehdyksen sankarihaudoilla. Pe-
rinne jatkuu yhä, muut oululaiset
kuorot kutsuttiin mukaan 1970-luvun
lopulle asti, jonka jälkeen tapahtu-
masta muodostui oululaisten mies-
kuorojen yhteinen kunnianosoitus
sankarivainajille. Toinen pitkäaikai-
nen perinne käynnistyi 1955 kuoron
järjestäessä ensimmäisen Itsenäi-
syyspäivän sävelhartauden. Vuosi-
kymmeniä tämä oli kuoron vuotuinen
pääkonsertti. Myöhemmin tilaisuus
laajeni koko yhdistyksen musiik-
kiosastojen yhteiseksi tapahtumaksi. Kuoro Raahen kirkon portailla 1950-luvulla.

Olof “Olli”
Tawast



Keväällä 1955 kuoro sai oman laulajamerkin. Arkkitehti Niilo Matti-
lan suunnittelemassa merkissä on kuvattuna NMKY:n kolmio ja urut
lehvien kera. Keväällä 1959 Mattila suunnitteli kuoron standaarin, jonka
perusteella Oulun NMKY:n pääsihteeri Kalle Juntunen suunnitteli kuo-
ron lipun, joka vihittiin keväällä 1966.

Mieskuoroliittoon
Kuoron ensimmäinen johtaja dir.mus. Olof Tawast pyysi syksyllä

1958 vapautusta kuoronjohtajan tehtävistä terveydellisistä syistä. Uu-
deksi kuoronjohtajaksi löydettiin tunnettu musiikki- ja kuoromies ma-
juri Teemu Linnala. Kuoron kehittymisestä kertoo nimimerkki O.T. (Olof
Tawast?) seuraavaa: “Äänenmuodostuksellisessa laulutavassakin on
edistytty. Yleissointi on tasainen ja pehmeän miellyttävä”, sekä edel-
leen Isänmaan kasvot -esityksestä samassa tilaisuudessa: “Sytyttävän
ja vaikuttavan sävellyksen suoritus oli mukaansatempaava ja muhkea

ja kuultiin siinä myös hyvin herkkiä yksityiskohtia. Tämän osan esitys oli tasoa, jolle
on vilpittömästi nostettava hattua, kohdistuen tämä tunnustus paitsi laulajiin, ennen
kaikkea kuoronjohtajan taitavalle työlle.”

Linnalan kaudella suuri osa kuorolaisia osallistui kaksi kertaa Sulasolin järjestä-
mään oopperalaulaja Matti Lehtisen pitämään äänenmuodostuskoulutukseen. Mer-
kittävää kuoron toiminnan kannalta oli liittyminen Mieskuoroliittoon keväällä 1959
sekä myös muun kuin hengellisen mieskuoromusiikin ottaminen ohjelmistoon.

Toiminta vilkastuu
Teemu Linnala joutui jättämään kuoron johtamisen1962  siirtyessään pois Oulusta

uuteen joukko-osastoon. Uuden kuoronjohtajan löytäminen on Oulunkin kokoisessa
kaupungissa aina haasteellinen tehtävä. Onneksi Kalervo Kullas saatiin suostuteltua
työskentelemään Ynnin miesten parissa, vaikka hänellä oli jo kolme kuoroa
johdettavanaan.

“Kapen” tiukassa otteessa Linnalan kaudella alkanut kehitys jatkui voimakkaana

Mieslaulajat Tuomiokirkossa Teemu Linnalan johtamina 1960

Teemu Linnala



ja kuoron ohjelmisto monipuolistui. Myös taiteelliset tavoitteet asetettiin korkeammalle.
Yleensä esiintymismatkat suuntautuivat Oulun läänin alueelle sekä Kemi-Tornion suun-
taan. 1950-luvulla kuoro oli jo lisäksi tehnyt kaksi esiintymismatkaa Ruotsiin Luulajaan
ja Kalixiin. 1960-luvulta alkaen kuoro osallistui Suomen NMKY-liiton musiikki-
toimintaan esiintyen mm. valtakunnallisilla laulajapäivillä Helsingissä.

Jo pitkään kuorolaisten keskuudessa oli toivottu “oikeaa” ulkomaanmatkaa. Kesä-
kuussa 1967 kuoro teki ensimmäisen matkansa Keski-Eurooppaan. Linja-autot veivät
laulajajoukon Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan ja Sveitsiin. Esiintymisistä mainittakoon
konsertti Mainaun saarella kreivi Bernadotten linnassa, joka tuohon aikaan oli myös
NMKY:n Maailmanliiton koulutuskeskuksena.

Joulukuussa kuoro esiintyi Eskilstunassa ruotsin suomalaisten itsenäisyysjuhlassa.
Äänenmuodostuksen opetus sai uutta vauhtia, kun Musiikkiopiston (myöhemmin

Konservatorion) rehtori, diplomilaulaja Elias Palola liittyi kuoroon niin opettajana kuin
rivilaulajana ja solistina.

Seuraavana vuonna taiteellinen kehitys oli edennyt sellaiseen vaiheeseen, että oman
äänilevyn tekeminen katsottiin mahdolliseksi. Niinpä toukokuussa 1968 kuoro mat-
kusti tutuksi tulleella Päkkilän bussilla Helsinkiin, jossa levytyksen lämmittelynä pi-
dettiin konsertti NMKY:n juhlasalissa ja itse levytys tehtiin seuraavana päivänä
Scandia-musiikin studiossa. Tuloksena oli EP-levy, jossa oli seitsemän laulua.

Eurooppa kutsuu jälleen
Ulkomaat kiinnostivat jälleen kuoroa ja huolellisten valmistelujen

ja harjoittelemisen jälkeen toteutettiin 1970 toinen Keski-Euroopan
konserttimatka. Matka tehtiin vielä linja-autolla, mikä merkitsi, että
siippoja ei voitu ottaa mukaan matkalle ja kuljettajakin oli kuorolainen
kaikkien mukaan pääsyn mahdollistamiseksi. Kuoro esiintyi Itä-Sak-
sassa mm. Lutherstadt Wittenbergin linnankirkossa ja Oulun ystävyys-
kaupunki Hallessa. Tšekkoslovakiassa kuoro ei saanut esiintyä. Itä-
vallassa neljästä konsertista tärkein oli Wienin juhlaviikkojen viralli-

seen ohjelmaan kuuluva kirk-
kokonsertti. Tiedossa ei ole, että jokin muu
suomalainen mieskuoro olisi koskaan ollut vi-
rallisena esiintyjänä juhlaviikoilla.

Matkalla kuoro esiintyi myös Länsi-Saksas-
sa mm. Kasselissa ja Hampurin suomalaises-
sa merimieskirkossa. Kuoron laulukunto ja -
into oli niin hyvä, että Innsbruckissa ryhdyt-
tiin järjestämään levytystä matkan varrelle
Müncheniin. Studiolle pääsy tuotti pienoisia
ongelmia kaupungin rajalta palkatun luotsin
eksyessä. Suomalainen kartanlukutaito lopul-
ta vei kuoron perille studioon. Nauhoite saa-

tiin Ouluun koekuunneltavaksi ja myöhemmin syksyllä levyt saapuivat Saksasta. Ko-
telot painatettiin Oulussa.

Hyvän johtajan ja äänenmuodostuksen opettajan työ innosti kuoron osallistumaan
myös kilpailuihin. Kotimaassa Mieslaulajat osallistui 20-vuotisjuhlavuotenaan Kuo-
piossa Sulasolin kilpailuihin sijoittuen sarjassaan toiseksi. Lehtiarvosteluissa juhla-
vuodelta 1972 todettiin mm. näin: ”Sulasolin 50-vuotisjuhlista: Ynnin Mieskuoro haki
hopeasijan. Puolen pisteen päähän jäi Oulun NMKY:n Mieskuoro kultamitalista Sula-
solin Musiikkijuhlilla Kuopiossa. Ynniläiset nappasivat sarjassaan, johon osallistui
14 kuoroa, toisen tilan vaikka aikaisempaa kilpailukokemusta ei ollut lainkaan.” ja 20-

Wittenbergin linnankirkossa 1970



vuotisjuhlakonsertista: “Hieno pianissimo suurelle kuorolle asettaa omat vaikeuten-
sa, mutta tähän päästiin. Eri äänten keskinäinen toimivuus ei pettänyt ja täytyykin
ihmetellä kuoron johtajan viittausten tarkkaa seuraamista yhtenäisiä loppuja myö-
ten. Nyt on Oulun NMKY:n Mieslaulajat 20-vuotisen kaarensa huipussa. Taiteellisten
korkeatasoisten tulkintojen lisäksi ei sovi unohtaa sitä sanomaa, jota Oulun NMKY:n
Mieslaulajat meille esityksissään tarjoavat.”

Seuraavana vuonna 1973 kilpailumatka suuntautui Hollantiin, Haagiin. Tuloksena
oli kolmas sija mieskuorojen B-sarjassa.

Oslossa järjestettiin 1974 NMKY:n Pohjoismaiset Laulajapäivät. Aiemmin päiville
olivat Suomesta osallistuneet ainoastaan Helsingin ja Turun mieskuorot. Oulun
NMKY:n Mieslaulajat oli nyt oikeutetusti “kelpuutettu” joukkoon mukaan. Matka Os-
loon tehtiin linja-autolla ja mukana oli nyt ensimmäistä kertaa myös puolisoita. Mat-
kan jälkeen puolisot perustivat kuoron toiminnan tukemiseksi oman piirinsä SIIPAT.
Olivathan puolisot olleet apuna ja tukena kuoron perustamisesta lähtien, mutta nyt
toiminta virallistettiin.

Samana vuonna Temppeliaukion kirkossa järjestettiin ensimmäisen kerran yhdis-
tyksen pääsihteerin Kalle Juntusen ideoima Vielä Herra kutsut meitä -konsertti, jonka
ohjelma oli laadittu jumalanpalvelusta mukailevaksi. Tätä, myös kuoron omaksi
jumalanpalvelukseksi kutsuttua ohjelmistoa esitettiin useamman kerran parin vuo-
den aikana.

Kansanvalistusseuran 100-vuotisjuhlassa Jyväskylän kesässä Mieslaulajat lauloi-
vat Mieskuoroliiton edustajana.

Työntäyteiset vuodet
Laulamisen halu ja into kasvoivat entisestään, samoin haave Amerikan matkasta

voimistui. Vuoden 1975 toiminta painottui suurelta osin keväälle 1976 suunnitellun
matkan valmisteluihin. Laulullisesti paneuduttiin harjoittelun lisäksi konsertteihin,
levyn tekemiseen ja Franz Lisztin c-molli Messun harjoitteluun. Syksyllä kuoro nauhoitti
Kitinojan kirkossa Herättäjä-Yhdistyksen kustantaman äänitteen, joka julkaistiin sit-
temmin LP-levynä ja kasettina. Taloudellinen toiminta keskittyi tulevan matkan ra-
hoitukseen. Varoja kerättiin mm. myymällä 55000 arpaa siippojen ollessa tehokkaana
apuna toiminnassa.

Karjasillan kirkossa 1973 Kalervo Kullaksen johtamana



Oulun NMKY:n poikakuoro Ynnin Pojat perustettiin syksyllä 1975. Mieslaulajat tu-
kivat kuoron toimintaa avustamalla poikakuoron alkuaikojen konserteissa miesäänissä
sekä Matti Mäntyvaaran toimiessa poikakuoron apuharjoittajana 1975—1980.

Vuodesta 1976 muodostui ehkä koko kuoron historian työntäyteisin vuosi. Tammi-
kuussa nauhoitettiin Tuomiokirkossa urkusäestyksellinen, kuoron ja solistikvartetin
esittämä F. Lisztin c-molli Messu. TV2 esitti messun huhtikuussa. Kuvanauha oli tuo-
hon aikaan kallista ja tämäkin nauha käytettiin uudelleen, joten harvinainen esitys ei
jäänyt jälkipolvien nähtäväksi. Myöhemmin messu esitettiin kolme kertaa kuoron 30-
vuotisjuhlavuonna 1982.

Maaliskuussa toteutettiin USA:han ja
Kanadaan suuntautunut konserttimatka.
Kuoro oli kutsuttu USA:n 200-vuotisjuhla-
vuoden viralliseksi esiintyjäksi. Esiintymi-
set oli suunnattu pääasiassa amerikan-
suomalaisille New Yorkissa, Torontossa,
Detroitissa ja Lake Worthissa. Varsinais-
ten konserttien lisäksi kuoro antoi kaksi
poikkeuksellista työpaikkakonserttia:
apulaispääsihteeri Helvi Sipilän järjestä-
mänä YK:n päämajan henkilökunnalle
sekä USA:n siihen aikaan kolmanneksi
suurimman pankin, Chemical Bankin pää-
konttorin henkilökunnalle. Mainittakoon,
että myöhemmin, 1988, kuoro antoi
työpaikkakonsertin Punaisen Ristin päämajassa Genevessä.

Amerikan matkalta palattuaan kuorolle ei juuri lepohetkeä suotu. Valmistautumi-
nen kesäkuun Sulasolin Laulu- ja Soittojuhlien Klemetti-kilpailuun vaati runsaasti työ-
tä. Vaasan kilpailuissa kuoro saavutti mieskuorojen A-sarjassa kolmannen palkinnon.
Salaisena tietona kerrottiin, että jopa YL olisi jäänyt ynniläisten jälkeen toiseksi pakol-
lisen kappaleen esittämisessä. Laulujuhlilla kuoro sai myös vastaanottaa 1975 toimin-
nan perusteella Vuoden Kuoron arvonimen. Sen merkiksi kuoro sai vuodeksi haltuun-

sa Immun Kipon, joka jaettiin vasta toi-
sen kerran. Vuoden 1976 lopussa kuorolle
oli kirjattu 49 taiteellista esiintymistä (15
konserttia ja 34 muuta esiintymistä), 64
harjoitusta ja 2 laululeiriä. Kun matka-
päivät huomioidaan, voidaan todeta kuo-
ron olleen liikkeellä keskimäärin joka kol-
mas päivä.

Kuoro täytti 25 vuotta syksyllä 1977.
Tätä juhlittiin mm. juhlakonsertein, jot-
ka yleisradio nauhoitti. Kunnianosoi-
tuksenaan Mieskuoroliitto antoi liittoko-
kouksen järjestämisen juhlivan kuoron
tehtäväksi. Mielenkiintoinen yksityiskoh-
ta on se, ettei kuoro päässyt omaksi

hakusanakseen Otavan Isoon Musiikkitietosanakirjaan (1976–1979) eikä edes NMKY:n
musiikkitoimintaa käsittelevään kohtaan. Kuitenkin Oulun musiikkielämästä kerto-
van artikkelin kuvituksena on ainoastaan Ynnin Mieslaulajien 25-vuotisjuhlakonsertin
kuva.

Mieslaulajien ja poikakuoron yhteistyönä julkaistiin 1978 Herättäjä-Yhdistyksen

Puheenjohtaja Eino Mustonen luovuttaa kuoron
tervehdyksen apulaispääsihteeri Helvi Sipilälle.



kustantama Miesten ja Poikien Virsi –äänilevy. Samana vuonna kuoro osallistui NMKY:n
Pohjoismaisille laulajapäiville Tukholmassa ja valtakunnallisille NMKY:n
musiikkipäiville Helsingissä.

1980 kuoro osallistui Suomen edustajana NMKY:n Euroopan alueen musiikki-
festivaaleille Kasselissa Saksassa. Matka jatkui myös Unkariin Budapestiin ja Oulun
ystävyyskaupunki Siofokiin.

Muutosten aika
Kuoron täyttäessä 30 vuotta

1982 Mieslaulajat sai kunnian jär-
jestää NMKY:n Pohjoismaiset
Laulajapäivät Oulussa president-
ti Mauno Koiviston toimiessa päi-
vien suojelijana. Kuoron juhlat vie-
tettiin laulajapäivien yhteydessä.

Syyslaulukausi alkoi tavallista
aikaisemmin kuoron osallistuessa
elokuun alussa Nilsiän Bach-juh-
lille.

Kuoroon jo ensimmäisenä toimintavuotena liittynyt Eino Musto-
nen päätti syksyllä lähes 20-vuotisen puheenjohtajakautensa ja hänet
kutsuttiin kuoron kunniapuheenjohtajaksi. Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Aulis Moilanen. Puheenjohtaja on merkittävä tekijä kuoron
hallinnossa ja toiminnassa. Hän vastaa yhdessä johtokunnan kanssa
kuoron muista kuin taiteellisista toimintaedellytyksistä niin taloudes-
ta kuin esiintymistilaisuuksienkin järjestämisestä.

Amerikan matkan jälkeen Finnairin palautetilaisuudessa 1976 eräs
kuorolainen totesi: “Kun te avaatte reitin Tokioon, me lähdemme mu-
kaan!” Yllättäen syksyllä 1982 Finnairilta tuli ilmoitus, jossa todettiin

kuorolle varatun 50 paikkaa vappuna 1983 tapahtuvalle Tokion reitin avauslennolle.
Kokenut matkanjohtaja Kalle Juntunen sai jälleen kerran valmistella apujoukkoineen
ulkomaanmatkan kuorolle. NMKY on maailmanlaajuinen liike, mistä oli suuri apu mat-
kan järjestämisessä.

Miehet ja pojat Finlandia-talossa 1978

Eino Mustonen



Vapun aatonaattona 1983 menomatkalla Pohjoisnavan yli Tokioon
kuoro piti pienimuotoisen aamukonsertin 10500 m korkeudessa koneen
muille matkustajille. Viikon matkalla kuorolla oli kirkkokonsertti sekä
muita esiintymisiä. Kuoron tiedotussihteeri Matti Mäntyvaara teki
matkasta äänidiasarjan, jonka käyttöoikeuden Finnair osti. Sarjaa esi-
tettiin Japanin lentojen markkinoinnissa matkatoimistoille ja matkan-
järjestäjille yli 300 kertaa.

Harjoituskausi jatkui poikkeuksellisesti heinäkuulle asti Oulussa
pidettävien Herättäjäjuhlien johdosta.

Vuosi 1984 muodostui yhdeksi kuoron toiminnan
taitekohdaksi. Kuoron laulunjohtajana 22 vuotta toiminut Kaler-
vo Kullas luopui tehtävästään. Hänen johdollaan tehtiin vielä
jäähyväismatka Englantiin. Vuosikertomukseen on kirjoitettu:
“Työmäärä, jonka Kalervo Kullas teki Oulun NMKY:n Mies-
laulajien hyväksi, ei ole korvattavissa nykyisillä maksu-
menetelmillä. Vaikka rahalla jotain korvattaisiinkin, korvaamatta
jäävät valvotut yöt konserttiohjelmien laatimisen yhteydessä sekä
henkinen paine joka esityksessä. Syvällä kiitoksella voimme muis-
tella Kalervo Kullaksen johtajakautta.” Kalervo Kullas toimi pit-
kään Sulasolin ja Mieskuoroliiton hallintoelimissä, mm. Mieskuoroliiton varapuheen-
johtajana useita vuosia. “Kape” kutsuttiin kuoron säveltaiteilijajäseneksi.

Uudeksi taiteelliseksi johtajaksi saatiin konservatorion rehtori Elias Palola, joka jo
1967 alkaen oli toiminut kuoron äänenmuodostuksen opettajana ja varajohtajana.

Uuden kuoronjohtajan ohjelmalinjauksessa ekumeenisuus oli merkittävällä sijal-
la. Pohjankartanossa järjestettiin syksyllä 1985 ekumeeninen konsertti, jossa puhuji-
na olivat metropoliitta Leo, piispa Paul Verschuren ja tuomiorovasti Arvi Seppänen.
Samaa ohjelmistoa nauhoitettiin myöhemmin Yleisradion käyttöön.

Kaupungintalon juhlasali on vuosien varrella usein luonut edustavat puitteet kuo-
ron esityksille. Keväällä 1986 esitettiin suomalaisen mieskuoromusiikin helmiä “Suur-
ten mestareiden” konsertissa. Oulun NMKY vietti samana vuonna 90-vuotisjuhliaan,
joiden teema näkyi kuoron koko vuoden toiminnoissa.

Kuoron 35. toimintavuoden merkittävin tapahtuma oli SuLaSoLin Laulu- ja Soitto-
juhlille osallistuminen. Talkootyötunteja järjestelyistä kuorolle kertyi peräti 840, min-
kä lisäksi kilpalaulantaan valmistautuminen varmisti todella työntäyteisen alkuvuo-
den. Mieskuorojen A-sarjan neljäs sija oli erittäin kelvollinen saavutus. Toiminnan suuri
ulkoinen muutos tapahtui loppuvuodesta, jolloin yhdistyksen toiminta siirtyi Kirkko-
katu 3:sta Albertinkadun koulun tiloihin. Kuoron harjoitusolosuhteet paranivat oleel-
lisesti.

Kesällä 1988 uusina valloitettavina kohteina olivat Belgia ja
Ranska. Pariisin kirkkokonserttia on mainittu parhaaksi kuoron
koko olemassaolon aikana. Peräpenkin johtokunta huolehti
matkalaisten viihtyvyydestä erilaisten kilpailujen ja tapahtumien
muodossa. Välimeren rannikolta Suomeen palatessaan kuoro vie-
raili Sveitsissä Genevessä NMKY:n maailmanliiton ja Punaisen
Ristin päämajoissa. Jälleen kerran laulajat kokivat olevansa osa
mahtavaa kansainvälistä, kristillistä järjestöä.

Mieslaulajat on tehnyt yhteistyötä oululaisten kuorojen ja or-
kesterien kanssa. Mendelssohnin 2. sinfonian Lobgesangin kuoro-
osuudet esitti oululaisista nais- ja mieskuoroista koottu suurkuoro
1989. Mieslaulajat oli myös ollut toisena kuorona mukana Sibeliuk-

Elias Palola
Genevessä

Kalervo Kullas



sen Kullervo-sinfonian esityksissä 1982. Erikoisempi esiintyminen oli myöhemmin
Tattoo-93 tapahtumassa laulaminen. Suuri osa kuorolaisista oli komennettu kertaus-
harjoituksiin laulamaan tapahtumassa.

Suomen NMKY:n 100-vuotisjuhlilla Turussa Mieslaujajilla oli esiintymisiä Tuomio-
kirkossa ja varsinaisessa pääjuhlassa.

Itäisen naapurimme mullistukset mahdollistivat silloisen Leningradin alueen
inkeriläisten keskuuteen 1989 suoritetun konserttivierailun. Laulut otettiin kiitollisuu-
della vastaan, vierailu oli heille todella tärkeä tapahtuma. Tällä matkalla kuoro myös
ensimmäisen kerran historiansa aikana pidätettiin, tosin vain pariksi tunniksi.

Aiemmin mainitun arpojen myynnin lisäksi kuorolaiset ovat konserttien lisäksi
hankkineet monin keinoin rahaa kuoron hyväksi. Ynnin toimitalon ulkopuolen maa-
laaminen kesällä 1990 ja Ynni Toimii -lehden ilmoitushankinta saman vuoden syksyl-
lä tuottivat n. 60 000 markkaa kuoron matkakassaan. Kanarian saarten suomalaisten
vuoden 1990 itsenäisyysjuhlan ohjelman järjestäminen on yksi kuorolle sen toimin-
nan aikana annetuista luottamustehtävistä. Juhlassa oli paikalla Suomen konsuli ja
Kanarian saarten poliittinen johto sekä runsaasti suomalaista yleisöä. Juhlapuheen
piti Oulun NMKY:n silloinen puheenjohtaja, nykyinen emeritus tuomiorovasti Matti
Pikkarainen.

CD-levyjen aika
1980-luvun lopulla kuoro markkinoi tehokkaasti itseään. Jokaiseen Oulun läänin

kuntaan ja seurakuntaan lähetettiin konserttimainos. Toiminta tuotti tulosta. Laulu-
kaudella 1991–1992 kuorolta tilattiin peräti seitsemän täysimittaista kirkkokonserttia.
Lähes kaikkien konserttien tilaajina olivat kunta ja paikallinen seurakunta yhdessä.

Oulun NMKY:n Mieslaulajien voimakkain toiminta-ajatus on hengellisen musiikin
avulla tapahtuva Jumalan Sanan julistaminen, mikä ei kuitenkaan tarkoita muun
mieskuoromusiikin tai taiteellisten tavoitteiden taka-alalle jättämistä. Konserttien li-
säksi äänitteillä on merkittävä osa tässä toiminnassa. NMKY-liikkeen tunnuslause “Että
he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin
meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. (Joh 17:21)”
oli omalta osaltaan innoittamassa laulajia, kun keväällä 1991 nauhoitettiin pitkään
valmisteltu ekumeeninen äänite “Hiljaa niin kuin kaste”. Se sisältää luterilaisen kirk-

komusiikin lisäksi myös niin ortodoksisia kuin katolisiakin lauluja.
Mainittakoon, että nauhoitus suoritettiin yhtenä päivänä, mikä osal-
taan kertoo kuoron hyvästä laulukunnosta.

Vuoden 1992 toimintaa leimasi lukuisten kirkkokonserttien lisäk-
si 40-vuotisjuhliin valmistautuminen. Harvinaista lienee, että jokin
kuoro konsertoi peräkkäisinä päivinä kahdella täysin erilaisella oh-
jelmistolla. Valmentautumista osaltaan helpotti, että erinomaisena
sovittajana tunnettu Elias Palola sai avukseen vankan kuoronjohtaja-
taustan omaavan Seppo Härkösen. Palolan ja myöhemmin Männistön
kaudella kuorolla oli taiteellisen johtajan lisäksi

kuoronjohtaja, jonka toimenkuva poikkesi perinteisestä varajohta-
jan työstä siten, että hänellä oli harjoitettavanaan ja johdettavanaan
myös omaa ohjelmistoa.

Joulukuussa 1993 pidettiin ensimmäinen Suuri Joulukonsertti.
Kuoron puheenjohtaja Seppo Ylävaara kaipasi Ouluun joulu-
konserttia, jossa esiintyisi hyviä solisteja, kaksi kuoroa, orkesteri ja
urut ja yleisö voisi myös osallistua yhteislauluihin. Puheenjohtaja
ja tiedotussihteeri Matti Mäntyvaara suunnittelivat konsertti-
kokonaisuuden. Solisteina on ollut maamme eturivin laulajia. Yhtä
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konserttia lukuun ottamatta konserteissa on urkusolistina ja säestäjänä toiminut tuo-
miokirkon urkuri Maija Tynkkynen. Alkuvuosina mukana oli jousiorkesteri, myöhem-
min oman yhdistyksemme yhteistyökump-
pani puhallinorkesteri Vaskiveikot. Suuri
Joulukonsertti järjestetään tänä vuonna
(2012) 19. kerran.

Kiinassa kuoro vieraili 1994. Matka oli
puhtaasti virkistysmatka, sillä esiin-
tymisiä ei ollut. Syksyllä nauhoitettiin He-
rättäjä-Yhdistyksen tilaama CD-levy, jolla
kuoroa Elias Palolan lisäksi johtaa Seppo
Härkönen. Levy julkaistiin keväällä 1995.
Valmista Silmäisi eteen -levyä
kuunneltaessa huomattiin, että erään lau-
lun viimeinen säkeistö oli levyllä kaksi ker-
taa. Kukaan ei ollut missään levyn teko-
vaiheessa huomannut kömmähdystä.

Keväällä 1995 kuoron johtaja Elias Palola päätti 11 vuotta kestäneen johtajakautensa.
Palola oli valtakunnallisesti arvostettu musiikkipedagogi, diplomilaulaja sekä erinomai-
nen sovittaja. Yksi hänen onnistuneimmista sovituksistaan on Hiljaa niin kuin kaste,
jota kuoro edelleenkin esittää hyvin useasti.

Kohti 2000-lukua
Uudeksi kuoronjohtajaksi saatiin mm. Ynnin Poikia johtanut Paa-

vo Männistö, jonka johdolla kuoro osallistui juhlaäänitteen tekemi-
seen Oulun NMKY täyttäessä 100 vuotta 1996 laulamalla mm. Ou-
lun NMKY:n tunnuslaulun Riennä riemuin eespäin vaan. Kuorolla
oli merkittävä osuus pääjuhlan ohjelmassa. Syyslaulukaudella Al-
bertinkadun toimitilan homeongelmat ajoivat kuoron harjoittele-
maan Myllytullin koululle. Marraskuussa suruviesti kertoi kuoron
pitkäaikaisen johtajan, säveltaiteilijajäsen Kalervo Kullaksen pois-
menosta. “Kapen” johtajakaudella Mieslaulajista kehittyi varteen-
otettava, valtakunnallisestikin merkittävä mieskuoro.

Suurta Joulukonserttia ei järjestetty Tuomiokirkon korjaustöiden vuoksi.
Syyslaulukausi 1997 aloitettiin “Korkean paikan leirillä” Ylläksen maisemissa.

Laulukauden aloitus on usein pidetty laululeirinä tai matkana johonkin soveltuvaan
kohteeseen. Konserttikin on saatettu järjestää leirin yhteydessä. Laululeirejä on jär-
jestetty myös ennen vaativia konsertteja omien toimitilojen ohella mm. Oulun NMKY:n
leirikeskuksessa Rokualla ja Syötekeskuksessa. Lokakuussa kuoro vietti pienimuotoi-
sen 45-vuotisjuhlan uusien toimitilojen käyttöönoton merkeissä Raatin Nuorisotalos-
sa.

Ynnin koripalloilijoiden 50-vuotisjuhlassa13.11.1998  paljastettiin presidentti Martti
Ahtisaaren läsnäollessa laatta hänen Oulun NMKY:ssä toimimisensa kunniaksi. Kuo-
ro lauloi paljastustilaisuudessa.

Vuosituhannen loppupuolen ja 2000-luvulle siirtymisen aika oli tavallista, aktiivis-
ta kuorotoimintaa. Vakiintuneisiin tapahtumiin osallistuttiin, konsertteja pidettiin ja
uusia lauluja opeteltiin.

Lähestyvät 50-vuotisjuhlat työllistivät kuoron jo edellisenä syksynä. Kevään juhla-
matka suuntautui Espanjaan Fuengirolaan. Marraskuussa 50-vuotisjuhlilla pidettiin
edellisen kymmenvuotisjuhlan tapaan kaksi juhlakonserttia peräkkäisinä päivinä. Jäl-
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äänitystä arvioimassa. Piirros: T. Hietala



kimmäisessä konsertissa esitettiin kantaesityksenä kuoron Seppo Härköseltä tilaama
Vuori korkea -kantaatti baritonille ja mieskuorolle.

Juhlavuotenaan kuoro sai vastaanottaa kaksi suruviestiä. Kuoron
säveltaiteilijajäsen ja kuoron pitkäaikainen johtaja ja äänenmuodostaja
director musices Elias Palola sai iäisyyskutsun 22.2.2002. Kuoro osal-
listui siunaus- ja muistotilaisuuteen laulaen muistotilaisuudessa. Eli-
as Palolan kuoron hyväksi tekemä arvokas työ säilyy lukuisilla
äänitteillä ja erinomaisina sovituksina, jotka tulevat pysyvästi olemaan
osa kuoron lauluohjelmistoa.

Joulukuun lopulla saimme tiedon kuoron puheenjohtajan Seppo
Ylävaaran yllättävästä poismenosta. Pitkän puheenjohtajakautensa
aikana Seppo Ylävaara kehitti erityisesti kuoron markkinointia ja esiintymistoimintaa
sekä aloitti Suuri Joulukonsertti -perinteen.

Oulun NMKY:n Mieslaulajien 51. toimintavuodesta
muodostui jälleen työntäyteinen, monipuolinen laulu-
vuosi. Kevätlaulukauden alussa tehtiin lopullinen päätös
osallistumisesta marraskuussa pidettäviin Maltan
kuorofestivaaleihin ja -kilpailuihin. Puheenjohtajaa ei
edesmenneen Seppo Ylävaaran tilalle valittu, varapu-
heenjohtaja Matti Mäntyvaara toimi kuoron puheenjoh-
tajana syyskuun loppuun saakka, jolloin kuoron taiteelli-
nen johtaja Paavo Männistö valittiin kuoron puheenjoh-
tajaksi v. 2003 loppuun.

Mieskuoroliiton vuosikokouksessa
Mikkelissä maaliskuussa kuorolle luovu-
tettiin Vuaren kukkoo -palkinto edellisen
vuoden parhaana laulumerkkien

suorittajakuorona. Peräti 19 laulajaa suoritti perusmerkin – niin sa-
notun Kukkomerkin – v. 2002. Perus-, taito- tai mestarimerkin,
suorittaneille voidaan anoa vuosiruusukkeita merkin kanssa käytet-
täväksi. Laulajalle mahdollisesti myönnetty Mieskuoroliiton ansio-
merkki korvaa suoritetun laulumerkin. Marraskuussa kuoro teki Paa-
vo Männistön johdolla onnistuneen kilpailumatkan Maltalle osallistuen kansainväli-
sille kuorofestivaaleille ja kuorokilpailuihin.

Kuoron toimihenkilöiden valinta on joskus hyvinkin ongelmallista. Puheenjohta-
jaksi saatiin vuodeksi 2004 Tapio Haapaniemi, mutta seuraavaksi vuodeksi ei kukaan
suostunut puheenjohtajaksi. Vasta helmikuussa 2005 Reijo Niemelä lupautui ottamaan
tehtävän vastaan. Maaliskuussa kuoro esiintyi Mieskuoroliiton 60-vuotisjuhlilla Lah-
dessa. Kevätlaulukauden päättyessä 11 vuotta kuoroa johtanut Paavo Männistö siirtyi
varajohtajaksi ja rivilaulajaksi.

Naisenergiaa
Loppukevään aikana puheenjohtaja etsi kuorolle uutta johta-

jaa ja vaikeuksista huolimatta ehdokas löytyi. Musiikinohjaaja Lea
Ulvisen kanssa tehtiin sopimus kuoronjohtajan tehtävistä ja niin
syyslaulukausi aloitettiin kuoron ensimmäisen naispuolisen joh-
tajan johdolla. Samalla kuoron toiminta tuli osaksi Oulun
Setlementin laajaa harrastustoimintaa.

Oulun NMKY:n Mieslaulajien 54. toimintavuotta luonnehdit-
tiin 2006 toimintakertomuksessa tavanomaiseksi, perinteiseksi.
Tämä saattaa kuulostaa laimealta, mutta sehän tarkoittaa, että

Seppo Ylävaara

Kuoron sihteeri Matti
Mäntyvaara vastaanottaa
Vuaren Kukkoo -palkinnon
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kuoro on harjoitellut ahkerasti, esiintynyt eri tilaisuuksissa, pitänyt omia konsertteja
ja laulajat ovat kokeneet sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Kuoron johtaja Lea Ulvinen sopeutui kiitettävästi miesjoukon pariin ja laulajat osa-
sivat arvostaa johtajansa monipuolisia taitoja ja toimintaa. Kevätlaulukaudella mer-
kittäviä tapahtumia olivat Oulun NMKY:n 110-vuotisjuhla sekä yhteiskonsertti Niva-
lan Mieslaulajien kanssa Nivalan kirkossa.

Tyttöjen johtaja myös miesten johtajaksi
Oulun NMKY:n Mieslaulajien 55. toimintavuosi 2007 oli jälleen

muutoksen vuosi. Kesällä kuoron johdon oli toisen kerran lyhyen
ajan sisällä etsittävä kuorolle uusi taiteellinen johtaja Lea Ulvisen
paikkakunnalta muuton johdosta. Uuden johtajan löytäminen
Oulun kokoisessa kaupungissa on vaikeaa; johtajalla pitäisi olla
kokemusta ja myös NMKY-henkistä näkemystä. Onneksi
Fröökynöiden johtaja Ahti Sepp työtilanteensa muututtua saattoi
ottaa hoitaakseen myös Mieslaulajien johtajuuden.

Kevätkaudella 2007 juhlavuoden merkittävimmät tapahtumat
olivat Lea Ulvisen johdolla Viroon suuntautunut konserttimatka

huhtikuussa sekä juhlallinen kevätkonsertti Lyseon juhlasalissa toukokuussa. Viron
matkan konsertit pdettiin Tartossa, Elvassa ja Põlvassa. Juhlakonsertissa dir.cant. Seppo
Härkönen kutsuttiin kuoron säveltaiteilijajäseneksi.

Syyslaulukausi 2009 aloitettiin jälleen kerran perinteiseen tapaan elokuussa korke-
an paikan leirillä, tällä kertaa Pyhätunturin kupeessa Kairosmajalla. Harjoittelun ja
ulkoilun lisäksi kuoro konsertoi Revontulikappelissa.

Kuoro on esiintynyt useasti Oulun lähiympäristön kirkoissa. Hailuoto oli vuorossa
elokuussa 2010. Laululeirin lisäksi järjestettiin kirkkokonsertti. Yhteistyö Iin Mies-
laulajien kanssa aloitettiin syyslaulukaudella Iin kirkossa pidetyn joulukonsertin mer-
keissä. Seuraavana vuonna Iin Mieslaulajat osallistuivat Oulujoen kirkkokonserttiin.

Vuoden 2010 lopussa puheenjohtaja Reijo Niemelä ja pitkäaikainen sihteeri ja tie-
dotussihteeri Matti Mäntyvaara luopuivat tehtävistään. Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Timo Sarkkinen.

60-vuotisjuhliin valmistautuminen aloitettiin syksyllä 2011 niin ohjelmiston kuin
juhlien suunnittelunkin osalta. Tätä kirjoitettaessa juhlat on suunniteltu vietettäviksi
perinteiseen tapaan: lauantaina konsertti ja juhlaillallinen, sunnuntaina
jumalanpalvelusavustaminen ja kirkkokonsertti.

Kuoron toiminnan tarkastelua
Kuoron henki on koko sen historian ajan ollut erittäin hyvä. Tämän on katsottu

johtuvan hyvistä, innostuneista johtajista ja sopivasti valitusta ohjelmistosta, mutta
myös NMKY:n toiminta-ajatus on ollut merkittävä tekijä. Unohtaa ei sovi myöskään
sosiaalista yhdessäoloa harjoitusten kahvitauoilla, laululeireillä, matkoilla ja muissa
tapahtumissa. Taiteellisen ja hallinnollisen johdon lisäksi kuoron isännällä on tärkeä
osuus kuoron harjoitus- ja esiintymistilanteissa mm. järjestäytymisissä, läsnäololistan
ylläpidossa sekä kahvinkeittovuorojen järjestämisessä.

Kuorolaiseksi aikovilta laulajilta on kysytty vain laulutaitoa, eikä sitäkään aina.
Kuorolaisen taustaa tai uskonnollista vakaumusta ei ole, kuten NMKY:ssä yleensä-
kään, kyselty. Luonnollisesti laulajien suhteita yrityksiin ja vastaaviin on hyödynnetty
varainhankinnassa ja eri tapahtumien järjestelyissä. Joitakin ammattiryhmiä on ollut
selvästi runsaammin edustettuna; vuosien varrella on hyvin moni opettajai ja poliisi
laulanut kuoron riveissä. Joukkoon on useasti kuulunut pappeja ja jopa ortodoksinen
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pappi ja kanttorikin. Solisteja on löytynyt kiitettävästi myös kuoron omista riveistä.
Oman talon musiikkiryhmien, Ynnin Poikien, Oulun Fröökynöiden ja Vaskiveikkojen

lisäksi on yhteistyötä tehty kuorojen kanssa monin eri tavoin; on esiinntty yhdessä
(mm. Pohjan laulu ja Oulun Laulu) tai kuoroja on ollut konserttiemme esiintyjänä (mm.
Merikosken Laulu, Aiolos, Oulaisten Nuorisokuoro, Oulun Kamarikuoro). Mielenkiin-
toista on myös, että yhteen aikaan Mieslaulajilla ja Pohjan laululla oli sama
johtaja.Yhteisiä laulajia on ollut useita Oulun Poliisilaulajien ja Pohjan laulun kanssa.

Menneinä vuosina yhteistyö Helsingin ja Turun NMKY:iden kuorojen kanssa oli
vilkasta, mutta viime vuosinaSuomen NMKY:n musiikkiyhteistyö on ollut melko vä-
häistä.

Oulun NMKY:n Mieslaulajien toiminnassa on ollut havaittavissa viimeisimmän 15
vuoden aikana suomalaisille kuoroille yleinen “ukkoutuminen”. Laulajat vanhenevat
eikä uusia, nuoria laulajia ole helppo saada mukaan. Myös laulajien vaatimustaso esi-
merkiksi matkojen suhteen on kasvanut. Enää ei lähdetä parin viikon linja-automatkalle
Eurooppaan. Myös yksilöllisten konserttimatkojen hinnat ovat monikertaiset saman
kestoiseen rantalomaan verrattuna. Kuoron jäsenmäärä on vuosien saatossa vaihdel-
lut alun 45:stä nykyiseen hieman alle 30 laulajaan. Onpa 80-luvulla kuorossa ollut yli
60 jäsentä. Laulajia on vuosikymmenien varrella ollut muualtakin kuin Oulusta.
Naapurikuntien lisäksi kuorolaisia on ollut mm. Vihannista, Utajärveltä ja Vaalasta.

Kuoron toimintaan on vuosittain sisältynyt vakiintuneita esiintymisiä. Uusi vuosi
aloitettiin lähes 35 vuoden ajan (n. 1962—1996) perinteisesti Diakonissalaitoksella
laulutervehdyksin sairaalan eri osastoilla. Vappumatinea oli jokakeväinen tapahtu-
ma vuosikymmenien ajan. Jumalanpalveluksissa avustaminen on ollut oleellinen osa
kuoron toiminnassa. Kuoro on säännöllisesti avustanut niin “kotikirkossaan” Tuomio-
kirkossa kuin Herättäjän Päivien jumalanpalveluksessa Tuiran kirkossa. Myös oman
pääyhdistyksen tilaisuuksissa kuoro on esiintynyt alusta alkaen. Laululeireillä ja
konserttimatkoilla on myös usein osallistuttu jumalanpalvelukseen avustaen. Mitta-
vin jokavuotinen konserttitapahtuma oli pitkään Itsenäisyyspäivän sävelhartaus, jon-
ka kuoro vuosikymmenten ajan järjesti yksin. Myöhemmin sävelhartauden järjestelyt
siirtyivät pääyhdistyksen hoidettaviksi.

Varsinaisten levytysten lisäksi kuoro on laulanut joillakin kokoomalevyillä. Yleis-
radio on nauhoittanut lukuisia kuoron esityksiä ja konsertteja, mm. Suuri
Joukukonsertti esitettiin useana vuonna Oulu-radiossa. MTK tilasi aikoinaan
Mieslaulajilta Maataloustuottajain marssin mieskuorosovituksen nauhoitettuna.

Merkillisiä miehiä ja  naisiakin
Juhliva kuoro muistaa aina ansioituneita johtajiaan ja laulajiaan. Kuoron arvok-

kaimmat sisäiset tunnustuspalkinnot ovat kuoron pienoislippu sekä Vuoden Soraääni;
Oulun NMKY:n partiolippukunta Pohjan Veikkojen kuoron 40-vuotisjuhlien yhteydes-
sä lahjoittama kiertopalkinto. Palkinnon ideoija Tommi Mäntyvaara kertoi PV:n saa-
neen kriisitilanteita varten säilytettyjä pakkeja. Yksi pakki täytettiin soralla ja varus-
tettiin PV:n logolla ja siihen kaiverrettiin Vuoden Soraääni ja nuottiavain. Palkinto on
tarkoitettu annettavaksi vuosittain kuorolaiselle, joka on toiminnallaan edistänyt kuoro-
hengen muodostumista ja laulajayhteisön keskinäistä, sosiaalista yhteenkuuluvuut-
ta.

Toiminnassa erityisesti ansioitunut kuorolainen voidaan valita kunniajäseneksi ja
musiikillisesti merkittävästi kuoron toimintaan vaikuttanut henkilö säveltaiteilija-
jäseneksi. Pääyhdistyksellä, Suomen NMKY:N liitolla ja NMKY:n Maailmanliitolla on
myös omat tunnustus- ja muistamisjärjestelmänsä. Suomen NMKY:n liitto on arvos-
tanut Siippojen työtä myöntämällä pitkään aktiivisesti toimineille siipoille Maailman-
liiton hopeisen naisten ansiomerkin.



Kohti uutta vuosikymmentä
Juhlien jälkeenkin kuoro jatkaa tärkeintä tehtäväänsä: Jumalan Sanan julistamista

laulun ja musiikin avulla. Huolestuttavaa on kuitenkin laulajajoukon pieneneminen ja
vanheneminen. Uusia laulajia kaivataan. Poikakuorosta ei Mieslaulajiin aikoinaan tul-
lut miehen ikään varttuneita nuoria, vaikka tämä olikin yhtenä tavoitteena poikakuoroa
perustettaessa. Kuoron omat voimat eivät yksin riitä jatkuvuuden turvaamiseksi. Tar-
vitaan niin pääyhdistyksen kuin NMKY:n liiton ja Mieskuoroliiton apua ja entistä
tiiviimpää yhteistyötä Ynnin muiden musiikkiryhmien kanssa.



Vuodet 2012–2022
Kuoron 60-vuotisjuhlavuosi

Mieslaulajien 60. toimintavuosi (2012) oli erittäin kiireinen, etenkin syyskauden
osalta. Kevätkaudella pidettiin kirkkokonsertti Oulaisten kirkossa ja harjoiteltiin jo
silloin tulevia merkkipäiväkonsertteja varten. Juhlakonsertit olivat lauantaina 17.11.
Tulindbergin salissa ja 18.11. Tuomiokirkossa. Lauantain konsertissa solistina oli en-
tinen kuorolainen Hannu Rättyä. Konsertin jälkeen nautittiin juhlaillallinen Holiday
Inn ravintolan “Ynninkulman” tiloissa, joissa kuoro harjoitteli vuosina 1952 – 1995.
Kutsuvieraina olivat mm. Suomen NMKY:n Liiton pääsihteeri Jaakko Koikkalainen,
Oulun NMKY:n puheenjohtaja Markku Lukkari, Oulun NMKY:n pääsihteeri Kari
Mettovaara, kuoronjohtaja Paavo Männistö sekä tuomiorovasti Matti Pikkarainen.
Nykyisten laulajien lisäksi juhlaan oli kutsuttu myös entiset kuorolaiset, muutaman
ollessa läsnä juhlassa. Juhlapuheen piti kaksien edellisten kymmenvuotisjuhlien ta-
paan “kuoron virallinen puhuja” Matti Pikkarainen. Tilaisuudessa jaettiin myös ansio-
mitaleja sekä vuosiruusukkeita. Juhlassa julkistettiin kuoron pitkäaikaisen sihteerin
Matti Mäntyvaaran laatima kuoron historiikki “Poimintoja Mieslaulajien toiminnasta
1952—2012”

Juhlakonserttien jälkeen oli vuorossa vielä itsenäisyyspäivän sävelhartaus
(6.12.2012) sekä suuri joulukonsertti (14.12.2012), missä avustavana kuorona oli Ou-
laisten nuorisokuoro Tapani Tirilän johtamana sekä solisteina Marjatta Airas ja
Kristjan Mõisnik sekä urkurina Maija Tynkkynen.

Juhlavuoden jälkeen – uusi kehitysvaihe
Kuoron 60-vuotisjuhlavuoden jälkeen puheenjohtajana toiminut Timo Sarkkinen

luopui tehtävästään. Muutaman viikon kestäneen taivuttelun jälkeen vasta vuoden 2011
lopulla kuoroon tullut Erkki Koskela suostui ottamaan puheenjohtajan tehtävät hoi-
dettavakseen.

Mieslaulajat 60 vuotta. Kuva Reijo Koirikivi / Studio P.S.V.



Alkukevään (2013) aikana tehtiin jäsenkysely, jonka pohjal-
ta muodostettiin yhteinen käsitys kuoron vahvuuksista, heik-
kouksista, mahdollisuuksista ja uhkista eli tehtiin ns. SWOT-
analyysi. Sen pohjalta laadittiin kuorolle alustava
toimintastrategia vuosille 2014  16, jota käytiin yhteisesti läpi
puheenjohtajan järjestämässä yhteishenkeä kohottaneessa sau-
naillassa 9.4.. Jäsenmäärän kasvattamiseksi tehtiin myös mm.
kuoron rekrytointijuliste.

Syyskauden alussa 21.9. pidetyssä ylimääräisessä kuoron
kokouksessa uusittiin kuoron säännöt ja hyväksyttiin kuoron
toimintastrategia. Kokous oli osa Rokualla Rokuanhovissa pi-
dettyä laululeiriä. Strategian ydinsisältö tiivistyi kuoron
sloganiksi: Yhdessä tekemisen intoa ja laulamisen iloa.

Oulujoen kirkossa pidettiin 13.10. jo perinteiseksi muodostunut kirkkokonsertti
yhteistyössä Oulun Poliisilaulajien kanssa. Solistina oli Poliisilaulajien Eljas Ulvinen.
Suuri joulukonsertti oli 29.11. Oulun Tuomiokirkossa. Konsertin yhteistyökumppaneina
olivat Merikosken laulu, Vaskiveikot solistinaan Jouni Kokkoniemi, Niina Kähönen ja
Maija Tynkkynen. Konsertista saatiin erinomaisen hyvää palautetta. Ilahduttavasti
myös yleisö löysi konsertin, ollen paikalla huomattavasti runsaslukuisempana kuin
muutamana aiempana vuonna.

Mieslaulajien 62. toimintavuoden (2014) kruunasi Tallinnan laulujuhlille ja Etelä-
Viroon 4-9.7.2014 suuntautunut kuoromatka. Matkaan osallistui 12 kuorolaista, 6
siippaa ja 6 laulajaa Oulun JYTY-kuorosta ja kuoronjohtaja Ahti Sepp sekä linja-auton
kuljettaja puolisoineen. Ennen matkaa kuorolaisille hankittiin kuoron logolla varuste-
tut siniset ja valkoiset pikee-paidat sekä valkoinen kauluspaita. Matkalaiset osallistui-
vat Tallinnan laulujuhlille kuulijoina lauantaina ja sunnuntaina. Tiistaina 8.7.2014
esiinnyttiin Vörun lähellä sijaitsevan Sömerpalun palvelukodin asukkaille yhdessä
JYTY- kuoron kanssa. Matkan matkakertomus on julkaistu Ynni-lehdessä ja Kalevan
yhteisöt -sivuilla elokuussa.

Erkki Koskela



Kevätkaudella harjoiteltiin erityisesti Schubertin saksalaista messua, joka esitet-
tiin osittain huhtikuussa pidetyssä musiikkimatineassa tuomiokirkossa ja kokonaan
syksyn kirkkokonsertissa. Kirkkokonsertti pidettiin yhteistyössä Uuden Äänen kans-
sa Oulujoen kirkossa. Suuri joulukonsertti oli perinteisesti Oulun Tuomiokirkossa. Kon-
sertin yhteistyökumppaneina olivat Kamarikuoro Aiolos, Vaskiveikot, solistina Niina
Kähönen ja urkurina Maija Tynkkynen. Konsertista saatiin erinomaisen hyvää palau-
tetta. Yleisömäärä kasvoi entisestään ollen yli 500.

Syksyllä käytiin keskustelua Mieslaulajien julkisuuskuvasta kristillisen yhdistyk-
sen osastona. Keskustelun pohjalta syntyi kuoron toiminnan kehittämiseksi toiminta-
ohjelma, jolla pyritään vaikuttamaan kuoron jäsenhankintaan, julkisuuskuvaan, nä-
kyvyyteen ja ohjelmistoon. Käytännön toimenpiteenä oli mm. kuoron esitteen tekemi-
nen.

Oulun NMKY:n hallitus valitsi Eetun maljan saajaksi puheenjohtaja Erkki Koske-
lan ansioistaan kuoron toiminnan kehittämiseksi.

Sinivalkoinen ohjelmisto
Mieslaulajien 63. toimintavuoden (2015) kohokohta oli osana Oulun päiviä kesä-

kuussa kaupungintalon juhlasalissa pidetty Sininen ja valkoinen – viihdekonsertti, jossa
kuoro esiintyi sinisissä ja valkoisissa pikeepaidoissa. Sali oli täynnä kuulijoita. Kon-
sertin ohjelmiston keskiössä olivat Jukka Kuoppamäen tekemät laulut, joita kuoro esitti
myös elokuussa Nuotin vieressä on tilaa – tapahtumassa Rotuaarilla ja Kauppahallin
kahviossa.



Isänpäivänä pidettiin kuoron historian ensimmäisen isänpäiväkonsertin Oulun ly-
seon juhlasalissa yhteistyössä Madetojan musiikkilukion tyttökuoron kanssa. Solis-
tiksi sovittu Aino Morko ei sairastumisensa vuoksi voinut esiintyä. Suuri joulukonsertti
oli perinteisesti Oulun Tuomiokirkossa. Konsertin yhteistyökumppaneina olivat OYY:n
sekakuoro Cassiopeia, Quartet Noel jousikvartetti, solistina Suvi Aalto ja urkurina
Maija Tynkkynen. Kuulijoita oli edellisvuoden tapaan runsaasti, lähes 500.

Sinivalkoinen ilme jatkui vuonna 2016, jolloin 25.9. pidettiin Madetojan salissa Si-
ninen ja valkoinen – viihdekonsertti yhdessä Jukka Kuoppamäen ja Ahdin johtamien
muiden kuorojen kanssa.



Sali oli lähes täynnä kuulijoita. Konsertissa esiintyivät Mieslaulajien lisäksi Lakeu-
den Laulu, Varttuneet -kuoro, Haukiputaan Seniorikuoro, Caritas -kylän kuoro ja Jyty-
kuoro sekä Jukan taustaryhmänä muusikot Laura ja Jukka Ruusumaa sekä Annika
Mikkola ja Anne Mari Delsaute kuorojen säestäjinä.  Osa konsertin tuotosta lahjoitet-
tiin Oulun seudun Rotaryklubeille käytettäväksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Kaleva julkaisi tapahtumasta jutun yhteisöt-sivullaan.

Mieslaulajien 64. toimintavuoden (2016) toinen kohokohta Kuoppamäen konsertin
ohella oli 6-10.6 2016 tehty kuoromatka Unkariin. Matkalla esitettiin Schubertin sak-
salainen Messu Unkarin suurimmassa kirkkorakennuksessa, Pyhän Tapanin
Basilikassa Esztergomissa. Viihdekonsertti pidettiin Tatin kaupungin kulttuuritalolla
yhdessä paikallisten kuorojen kanssa. Matkalla tutustuttiin erinomaisen Monika-op-
paan avustuksella Unkarin nähtävyyksiin ja kulttuuriin. Matkakertomus julkaistiin
Ynni-lehdessä.



Kevään merkittävä tapahtuma oli Seppo Härkösen muistokonsertti Kempeleen kir-
kossa yhdessä Aioloksen ja Kempeleen Nuorisokuoron entisten laulajien kanssa. Kirkko
oli täynnä kuulijoita. Konsertin tuotto lahjoitettiin yhteisvastuukeräykseen. Konser-
tista oli laaja uutinen Rantalakeus-lehdessä.

Kevätkaudella kuoro piti Mieskuoroliiton talvipäivät -tapahtumassa pienimuotoi-
sen kahvikonsertin ja julkaisi Kalevan yhteisöt-palstalla kuvauksen toiminnastaan
yhdessä Ynnin poikien kanssa. Suuri joulukonsertti oli perinteisesti Oulun Tuomiokir-
kossa. Konsertin yhteistyökumppaneina olivat Merikosken laulu, Quartet Noel jousi-
kvartetti, solistina Johanna Kropsu ja urkurina Maija Tynkkynen. Konsertti onnistui
hyvin. Kuulijoita oli yli 200.

Kehitys kehittyy
Kuoro on edistänyt jäsenhankintaansa monella eri tavalla. Syksyllä 2016 ennen

laulukauden alkua pidettiin kuorolaulusta kiinnostuneille miehille ilmainen laulukoulu.
Tulos oli siinä määrin rohkaiseva – kaksi uutta jäsentä, että laulukoulu uusittiin syk-
syllä 2017 – viisi uutta laulajaa. Positiivinen julkisuus ja onnistuneet esiintymiset ovat
myös lisänneet kiinnostusta kuoroa kohtaan. Viestin välittymistä on tuettu kuoron
esitteen käytöllä. Vuoden 2016 lopulla jäsenmäärä saavutti 30 laulajan rajan ollen loppu-
syksyllä 2017 36. Jatkossa haasteena on laulajien ikääntyminen. 75 % kuoron jäsenistä
on 65 vuotta täyttäneitä. Kuoro sai seniorikuorostatuksen kuorolaisten keski-iän pe-
rusteella. Kuorolla on käytössään Sulasolin tarjoama iFest-jäsenrekisterijärjestelmä,
jossa jäsentiedot ovat ajan tasalla.

Kuoron onnistumisen keskeisenä edellytyksenä on ohjelmiston hyvä hallinta. Kuo-
rolaisten osallistumisaktiivisuus harjoituksiin ja koulutuksiin on ollut viime vuosina
kiitettävällä tasolla. Keväisin ja syksyisin säännöllisesti toteutettuihin kuorokursseihin
ja erillisiin stemmalaulukursseihin on anottu ja saatu OK-opintokeskukselta, nykyi-
seltä nimeltään Opintokeskus Sivikseltä koulutustukea usean vuoden aikana.

Kuoro hankki kaikille laulajille kuoron logolla varustetut siniset ja valkoiset pikee-
paidat ja valkoisen kauluspaidan 2014 ja uudisti esiintymispuvun kesällä 2016. Asuksi
valittiin tumma puku, jota täydennettiin sinisellä solmiolla ja valkoisella taskuliinalla.
Aiemmin v. 2014 hankittiin kaikille halukkaille kuoron logolla varustetut uudet
kuorokansiot.



Keväällä 2016 käynnistettiin kuoron kotisivujen uudistamishanke. Se kuitenkin
keskeytyi tekijäksi valitun henkilön luovuttua tehtävän hoidosta. Hanketta on jatkettu
kuoron varapuheenjohtaja Matti Mäntyvaaran toimesta. Sivut on julkaistu ja kehitys-
työ jatkuu.

Kuoron 65-vuotisjuhlavuosi
Kuoron 65-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluivat juhlakonserttien ohella

Yhteisvastuukonsertti, Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumat ja perinteinen Suuri Joulu-
konsertti.

Yhteisvastuukonsertti teemalla “Oi, katso mikä aamu” pidettiin 26.2. Pyhän Tuo-
maan kirkossa, Solistina konsertissa oli kuoron puheenjohtaja Erkki Koskela. Juhla-
vuoden kirkkokonsertin teemana oli “Sävelet, Herra, soit meille” ja se pidettiin tuo-
miokirkossa 26.3. Konsertin jälkeen oli iltatilaisuus kutsuvieraille ja kuorolaisille
siippoineen Raatissa. Toukokuussa kiritettiin Suomi 100 -ohjelmaan kuuluvan Oulun
Terwa-Hölkkä ja -Maratonin juoksijoita.

Osana Oulun päivien ohjelmaa toteutettiin onnistunut 65-vuotisviihdekonsertti tee-
malla “Oi niitä aikoja” 16.6. Lyseon juhlasalissa. Kuulijoita oli n. 160.



Syyskauden päätapahtuma oli Suomi 100-ohjelmaan kuuluva luontokonsertti
Rokuan kansallispuistossa 26.8.. Kolean ja sateisen sään vuoksi se jouduttiin pitämään
sisätiloissa Rokua Health & Spa hotellin Santeri-salissa. Kuulijoita oli yli 250. Konser-
tissa esiintyivät myös Vaskiveikot, Oulun Fröökynät ja Lauluflikat sekä Jyty-kuoro.
Konsertin jälkeen kuorolaiset nauttivat kera siippojen illallisen hotelli Rokuanhovissa.

Suuri joulukonsertti oli perinteisesti Oulun Tuomiokirkossa 1.12. Konsertin
yhteistyökumppaneina olivat Oulun Fröökynät, Lauluflikat ja Vaskiveikot. Solistina
oli Aki Saarela ja urkurina Maija Tynkkynen. Konsertista saatiin erinomaisen hyvää
palautetta. Kuulijoita oli n. 500.

Omien konserttiensa ohella kuoro esiintyi ONMKY:n kevätmatineassa, iltakirkossa
ja itsenäisyyspäivän sävelhartaudessa. Kevään aikana kuoro osallistui lisäksi kahden
entisen kuorolaisen siunaustilaisuuteen ja esiintyi eläkeläisten tilaisuudessa Aleksin-
kulmassa ja veteraanipäivän juhlassa Tuiran palvelutalossa. Syyskaudella kuoro esiin-
tyi 15.11. Sotaorpojen 20 vuotisjuhlassa Pyhän Tuomaan kirkossa ja avusti
tuomiokirkkoseurakunnan adventtijumalanpalvelusta 3.12. ja lauloi 5.12. sekä Tuiran
palvelukodin että Cajanuksen kodin itsenäisyyspäiväjuhlissa.

Kuoron johtokunta päätti varapuheenjohtajan johdolla antaa Vuoden soraääni tun-
nustuksen Erkki Koskelalle

Runsaasti uusia laulajia kuoroon
Toimintavuosi 2018 oli Oulun NMKY:n Mieslaulajien 66. toimintavuosi. Vuoden

päätapahtuma oli Unkariin, Slovakiaan ja Itävaltaan suuntautunut kuoromatka kesä-
kuun alussa.

Kevätkausi aloitettiin yhteisvastuukonsertilla "Pyhäaamun rauha" Karjasillan kir-
kossa 25.2. ja päätettiin merellisellä pienimuotoisella konsertilla kauden päättäjäisis-
sä Raatissa toukokuussa.



Unkarin kuoromatkalla kesäkuussa pidettiin konsertit Sopronissa yhdessä paikal-
lisen Fidelissima-kuoron kanssa  ja Wienissä suomalaisen seurakunnan kirkossa sekä
vierailtiin mm. Schönbrunnin linnassa, viinitilalla ja oluttehtaalla Sopronissa.



Elokuun lopulla laulettiin "Nuotin vieressä on tilaa" - tapahtumassa Rotuaarilla ja
ravintoloissa. Syyskausi aloitettiin Osmo Kaverin 75-vuotisjuhlakonsertilla 15.9. ja
laululeirin yhteydessä pidettiin sinivalkoinen konsertti "Minä katson tätä maata"
Hirsikampuksella Pudasjärvellä 30.9. yhteistyössä Pudasjärven Leijonien kanssa. Lo-
kakuussa 14.10. toistettiin yhteisvastuukonsertti Kempeleen kirkossa yhteistyössä
seurakunnan ja Kempeleen Leijonien kanssa.



Marraskuun alussa 9.11. pidettiin viihdekonsertti "Yön syliin" Lyseon juhlasalissa.
Sali oli lähes täynnä kuulijoita.

Suuri Joulukonsertti "Jouluihme" 30.11. pidettiin tuomiokirkossa. Solistina oli teno-
ri Aki Alamikkotervo, viulistina Silja Lassila, urkurina Maija Tynkkynen ja
yhteistyökuorona kamarikuoro Aiolos. Konserttien ohella kuoro esiintyi ONMKY:n
kevätmatineassa, iltakirkossa ja itsenäisyyspäivän sävelhartaudessa, lauloi kuorolaisen
puolison siunaustilaisuudessa, avusti Herättäjän päivän messussa 27.10 ja
tuomiokirkkoseurakunnan messussa 9.12.

Lisäksi kuoro esiintyi Tuiran palvelutalon itsenäisyyspäiväjuhlassa 5.12. ja Heinä-
pään Vesper-kodin joulujuhlassa 14.12. Viikkoharjoitusten lisäksi toteutettiin Opinto-
keskus Siviksen tukemaa koulutusta kaksi kuorokurssia ja kvartettikurssi sekä ilmai-
nen laulukoulu mieslaulajille.

Kevätkauden päättäjäisissä Matti Mäntyvaara kutsuttiin kuoron kunniajäseneksi
huomionosoituksena hänen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnastaan kuoron
hyväksi. Kuorovuosia Matille oli tuolloin kertynyt kaikkiaan tasan 50. Toimintavuo-
den soraääni-tunnustus annettiin Jukka Pekka Palohuhdalle ansiokkaasta toiminnas-
ta nuotistonhoitajana. Vuoden aikana kuoroon tuli yhteensä 10 uutta laulajaa.



Toiminta jatkui vireänä
Toimintavuosi 2019 oli Mieslaulajien 67. toimintavuosi ja suomalaisen mieskuoro-

laulun 200-vuotisjuhlavuosi.
Kevätkauden päätapahtuma oli esiintyminen ystävän päivänä Oulun Rotaryklubin

toteuttamassa hyväntekeväisyyskonsertissa "Hyvä Munkki" Karjasillan kirkossa. Kon-
sertin tuotto (1440 euroa) lahjoitettiin tasan jaettuna Partiosäätiön ja Oulun NMKY:n
Pohjanveikkojen kautta partiotoiminnan tukemiseen.

Maaliskuussa kuoro avusti tuomiokirkkoseurakunnan messussa ja huhtikuussa oli
Ynnin kevätmatinea ja Veteraanipäivän juhla Tuiran palvelukeskuksessa. Laulukausi
päätettiin 9.5. pienimuotoiseen konserttiin kuulijoina siipat ja vielä ennen kesää kuo-
ron kvartetti ja puheenjohtaja kävivät esiintymässä Ommaiskahvilassa.

Elokuun lopulla 24.8. toteutettiin merellinen viihdekonsertti "Tango merellä" Hupi-
saarten uudessa teatterissa yhdessä lauluyhtye Tremoloksen kanssa. Konsertti onnis-
tui hyvin. Kuulijoita oli 130.



31.8..osallistuttiin "Nuotin vieressä on tilaa" - tapahtumaan. Kuorolla oli neljä esiin-
tymistä: Sokos Hotelli Arinassa, Puistolassa, Sokeri-Jussin kievarissa ja
yhteistilaisuudessa Rotuaarin esiintymislavalla. Ennen syyskauden alkua toteutettu
laulukoulu ei tänä vuonna tuonut toivottua tulosta eli uusia laulajia kuoron riveihin.

Syyskauden ensimmäinen konsertti oli Kahvikonsertti Raatissa 6.10. Samana päi-
vänä kuoro esiintyi Ynnin kirkkoillassa Pyhän Tuomaan kirkossa. Perinteiseen tapaan
kuoro avusti marraskuussa Herättäjän päivän messussa Tuiran kirkossa.

Suuri Joulukonsertti “Hoosianna” pidettiin 1. adventtisunnuntain iltana 1.12. tuo-
miokirkossa. Solisteina konsertissa olivat mezzosopraano Maija Lauri ja basso Janne
Sihvo, viulistina Silja Lassila, oboistina Eevi Stenberg, urkurina ja pianistina Teemu
Suominen ja yhteistyökuorona Ahti Seppin johtama Lauluyhtye Tremolos. Konsertti
sai erinomaisen vastaanoton. Kuulijoita oli 450 useista rinnakkaisista tapahtumista
huolimatta.

Konsertin jälkeen kuoro esiintyi vielä Tuiran palvelukodin itsenäisyyspäiväjuhlassa
ja Ynnin järjestämässä itsenäisyyspäivän sävelhartaudessa itsenäisyyspäivän iltana
tuomiokirkossa ja kuoron kvartetti Myllytullin koulun 140-vuotisjuhlaillallisilla.



Jouluaattoiltana joukko kuorolaisia osallistui oululaisten mieskuorojen toteuttamaan
laulutervehdykseen sankarihaudoilla. Kyseessä oli 65. jouluaaton laulutervehdys.

Viikkoharjoitusten lisäksi toteutettiin Opintokeskus Siviksen tukemaa koulutusta.
Keväällä pidettiin kvartetti- ja kuorokurssit Raatissa, elokuussa ilmainen laulukoulu
ja syksyllä stemmalaulukurssi. Yhteensä koulutusta oli 30 oppituntia.

Toimintavuoden soraääni-tunnustus annettiin Sakari Marttilalle ansiokkaasta toi-
minnasta kuoron hyväksi. Laulajien määrä pieneni kuudella.

Korona-pandemia pysäytti toiminnan
Toimintavuosi 2020 oli Mieslaulajien 68. toimintavuosi ja Mieskuoroliiton 75-

vuotisjuhlavuosi. Vuoden toimintaa määritti maaliskuun puolivälissä puhjennut
korona-pandemia. Kuorotoiminta jouduttiin keskeyttämään kokonaan 13.3.. Keskey-
tys jatkui kesän yli. Pääsimme kuitenkin aloittamaan syyskauden lähes normaalisti,
mutta kuitenkin tiukkoja koronasuosituksia noudattaen.

Kevätkaudella esiinnyimme Muistiyhdistyksen tilaisuudessa Pohtossa. Kaikki muut
suunnitelman mukaiset tapahtumat peruutettiin. Ehdimme toteuttaa kvartettikurssin
(10 oppituntia) ennen toiminnan keskeyttämistä.

Kesäkauden kaikki konsertit ja yleisötapahtumat jouduttiin peruuttamaan. Syys-
kauden aikana pidettiin ainoastaan Ynnin iltakirkkotapahtuma Pyhän Tuomaan kir-
kossa ja avustimme Tuiran kirkossa Herättäjän päivän messua triplakvartetilla.
Pystyimme toteuttamaan viikkoharjoitusten lisäksi 20 oppituntia kestäneen
stemmalaulukurssin, jonka puitteissa harjoittelimme pääosin joululauluja. Perintei-
nen suuri joulukonsertti toteutettiin videotallenteena yhteistyössä Virtuaalikirkon
kanssa. Konsertti taltioitiin tuomiokirkossa 24.11. ja se oli katsottavissa 1. adventtina
29.11. ja siitä alkaen Nuutin päivään saakka. Konsertti onnistui erinomaisesti.
Tallenteella oli yli 8000 katselukertaa eli kuulijoita ehkä noin 10 000. Koronarajoitusten
kiristyessä toiminta keskeytyi taas marraskuun lopussa ja näin ollen suunniteltu pik-
kujoulu jäi pitämättä.



Vuoden soraääni -tunnustus annettiin Pekka Jauhoselle ansiokkaasta toiminnasta
kuoron hyväksi. Pekka on mm. lauluillaan ja sävellyksillään sekä niiden esityksillä täyt-
tänyt erinomaisesti palkintoperusteissa mainitut kriteerit. Kuoro muisti puheenjohta-
ja Erkki Koskelaa hänen 70-vuotispäivänään Mieskuoroliiton standardilla.

Toimintavuoden aikana kuorosta jäi pois 2 laulajaa ja kuoroon tuli 1 uusi laulaja..
Viisi laulajaa ei koronan vuoksi osallistunut syksyn toimintaan.

Koronaseisokki jatkui
Toimintavuosi 2021 oli Mieslaulajien 69. Koko kevätkauden ajan toiminta oli kes-

keytyksissä koronan vuoksi. Elokuussa päästiin taas aloittamaan kuorotoimintaa. Kuun
puolivälissä pidettiin kuorokurssi, jonka aikana harjoiteltiin viihdekonsertin lauluja
esityskuntoon. Elokuun lopulla toteutettiinkin viihdekonsertti “Meren rannalla” Hupi-
saarten kesäteatterissa. Konsertti onnistui olosuhteisiin nähden hyvin. Paikalla oli noin
80 kuulijaa.



Syyskuun alussa syyskausi aloitettiin normaalisti. Viikkoharjoitusten ohella toteu-
tettiin stemmalaulukurssi ja syksyn kuorokurssi. Lokakuussa pidettiin Ynnin musiikki-
perheen yhteinen kirkkoilta 3.10. Pyhän Tuomaan kirkossa

Ensimmäisenä adventtina 28.11. oli perinteinen Suuri joulukonsertti -Beetlehemin
piltti tuomiokirkossa. Solistina mezzosopraano Maija Lauri, pianistina Outi Nissi ja
yhteistyökumppaneina Fröökynät ja Lauluflikat sekä Vaskiveikot. Konsertti onnistui
hyvin ja koronasta huolimatta kuulijoita oli lähes 200.

Joulukuussa olimme vielä mukana itsenäisyyspäivän sävelhartaudessa tuomiokir-
kossa. Jouluaattoillan laulutervehdys sankarihaudoilla jouduttiin peruuttamaan
kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Toimintavuoden 2021 soraäänitunnustus annettiin Olavi Similälle. Olli on vahva-
na bassona ilahduttanut meitä kuorossa laulamisen ohella myös osaavana kvartetti-
laulajana kannustaen esimerkillään meitä muitakin kehittämään osaamistamme ja
lahjojemme esiin tuomista yhteiseksi iloksemme.

Toimintavuoden aikana toteutettiin Siviksen tukemaa koulutusta yhteensä 52 op-
pituntia. Kuorosta jäi pois 3 laulajaa ja uusia laulajia tuli mukaan sama määrä, kolme
laulajaa, joten kokonaisvahvuus säilyi ennallaan.

Kuoron 70-vuotisjuhlavuosi
Toimintavuosi 2022 on Mieslaulajien 70-vuotisjuhlavuosi. Koronapandemiasta joh-

tuen kevään laulukausi päästiin aloittamaan vasta helmikuun alussa.
Juhlavuosi aloitettiin maaliskuussa pidettävällä yhteisvastuukonsertilla "Nousta

sain aamuun" Pyhän Tuomaan kirkossa. Konsertin tuotto lahjoitettiin Tuiran seura-
kunnan kautta koronasta kärsineiden lasten ja nuorten auttamiseen.

Juhlavuotta jatkettiin kahdella viihdekonsertilla. Ensimmäinen teemanaan "Sini-
valkoinen idylli" pidettiin Myllytullin koululla 29.5. ja toinen 28.8. Hupisaarten kesäte-
atterissa teemalla "Sua tervehdin".

Elo-syyskuun vaihteessa toteutettiin ilmainen laulukoulu kuorolaulusta kiinnostu-
neille miehille.



Kuoron 70-vuotisjuhla pidetään "perhepiirissä" konsertin ja kahvitilaisuuden mer-
keissä 23.10. Raatin nuorisotalossa. Tuona ajankohtana 70 vuotta sitten eli 25.10.1952
ryhdyttiin virallisesti keskustelemaan kuoron perustamisesta. Se tapahtui kuitenkin
vasta 18.1.1953, jolloin pidettiin perustava vuosikokous, jossa valittiin toimielimet ja
hyväksyttiin kuoron säännöt. Tällöin kuoron nimeksi vahvistettiin Oulun NMKY:n
Mieslaulajat.

Juhlavuoden huipentavat jouluajan konsertit ja esiintymiset. Perinteinen,
järjestyksessään jo 29:s Suuri Joulukonsertti "Ilouutinen" toteutetaan 2. adventti-
sunnuntain iltana 4.12. tuomiokirkossa ja konsertti toistetaan jossakin myöhemmin
valittavassa Pohjanlahden rannikkoalueen kirkossa.

Juhlavuosi päättyy jouluaattona oululaisten mieskuorojen yhteiseen laulu-
tervehdykseen Oulun sankarihaudoilla parin vuoden koronasta johtuneen tauon jäl-
keen. Kyseessä on kuoron vuonna 1954 aloittama perinne. Noin parikymmentä ensim-
mäistä vuotta esiintymässä olivat pelkästään NMKY:n Mieslaulajat. 70-luvulla mu-
kaan kutsuttiin muutkin Oulun alueen mieskuorot.

Konserttien ohella kuoro esiintyy ONMKY:n musiikkitapahtumissa ja muissa oh-
jelman mukaisissa tilaisuuksissa. Yhteistyö Oulun ev. lut. seurakuntien kanssa jatkuu
edellisen vuoden kaltaisena.

Tiistaisin pidettävien viikkoharjoitusten lisäksi toteutetaan erilaista koulutusta
Opintokeskus Siviksen tuella. Koulutuksiin on saatu tukea 64 oppitunnin osalta.

Juttu kuoron 70-vuotisjuhlavuodesta julkaistaan Sulasol-lehdessä.



Raatin Nuorisotalo, jossa kuoron harjoitukset pidetään.



Taiteelliset johtajat
Olof Tawast 1952 - 1958 (säveltaiteilijajäsen)
Teemu Linnala 1958 - 1962
Kalervo Kullas 1962 – 1984 (säveltaiteilijajäsen)
Elias Palola 1984 – 1995 (säveltaiteilijajäsen)
Paavo Männistö 1995 – 2005
Lea Ulvinen 2005 – 2007
Ahti Sepp 2007 –
Kuoronjohtaja
Seppo Härkönen 1991 – 2005 (säveltaiteilijajäsen)

Puheenjohtajat
Elias Anttila 1952 – 1953
Leevi Hyyppä 1954 – 1956
Väinö Lavi 1956 – 1963 (kunniajäsen)
Eino Mustonen 1963 – 1982 (kunniapuheenjohtaja)
Aulis Moilanen 1982 – 1987 (kunniajäsen)
Urpo Niemelä 1988
Seppo Ylävaara 1989 – 2002
Matti Mäntyvaara 2003 30.9. asti (kunniajäsen)
Paavo Männistö 2003 1.10. alkaen
Tapio Haapaniemi 2004
Reijo Niemelä 2005 – 2010
Timo Sarkkinen 2011 – 2012
Erkki Koskela 2013 -

Kirjoittajat:
Vuodet 1952 - 2012: Matti Mäntyvaara
Vuodet 2012 - 2022: Erkki Koskela

Lähteet:
Kuoron ja Oulun NMKY:n vuosikertomukset, Oulun NMKY:n 75-vuotisjuhlajulkaisu

1971, Että he kaikki yhtä olisivat 1986, Ynni 100 vuotta 1996, Eino Mustosen muistiin-
panot, Matti Mäntyvaaran ja Erkki Koskelan aineistot.

Matkanjohtaja Kalle Juntunen (vas.) ja puheen-
johtaja Urpo Niemelä luovuttavat kuoron
impressaarimerkin Punaisen Ristin ja Punaisen
Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton pääsih-
teeri Pär Stenbäckille Genevessä 1988.
Piirros: T. Hietala


