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HOIDAMME
TÄRKEITÄ
YHTEYKSIÄJ!

. HELSINKI—PORI 4yuoroa päivässä
PIKA- * HELSlNKl—RAUMA 3 vuoroa päivässä

VUOROT 9 TURKU—PORl—VAASA l vuoro päivässä

" . TURKU—PORI 3 vuoroa päivässä

. PORI—RAUMA 2 vuoroa päivässä

Muu Iiikenneverkostomme käsittää lukuisia. vuoroia
Satakunnassa ia Satakunnasta Varsinais-Suomeen,
Hämeeseen, Etelä-Pohianmaalle ia Uudellemaalle.

Käytössämme on tällä hetkellä 85 Iinia-autoa; Päivit-
täisen aiokilometrimäärän ollessa lähes 20.000 km.

Matkustakaa nopeasti,
mukavasti ia

huokeaHa!

SATAKUNNAN LIIKENNE OY
Pori, Mikonkatu 11. Puh. 13066.
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?acin 771565—:Eaueu kattaa” ”
ja suasitteflee iflmaittaiiaau

Tämän vuoden edullisin osto;
GENERAL
MOTORS

/mnn mmm Hut”7/%%%;

OPEL DELIVERY VAN
»— hie-nikilöašuäfon ominaisuudet" pulkeniašufron hinnalla:

Nopea, "riflcrvcr io edu-slave au‘fo Teille, šiošk'c: reifkeilelfe, mafikus’ratfe tai
kufljefo'rte ’rovcrrcc: — Teille, ieikc: sam-alla hcšlucfle nauHia kulki-sta
henškilöauifon mukavuu‘ksista —— ia muškscc niisfö vähemmön.
Teidän fkannattoc luuri n)»? hanlkiki'c: OPEL Delivery Von-pokefiiaufo.
Köönfyköö puoleemme,- toimšl'rcrm-me auton Teille heli.

DAL [I N Hauskaa Joulua!
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J.W. SUOMISEN %?

NAHKATEHDAS OY Nakkila

Pohjanahan erikoistehdas

Erittäin kovaa kulutusta kestävät
. pohjanahkalaafumme

VESIKESTO KEVYTKESTO
vedenkestäväksi kylläs- joustava, luja kevyen kengän
tetty iokakelin pohja pohja

KANSALLlS-DSAKE—PANKKI
Maan suurin talletuslaitos



NAHAN RENESANSSIA
MUOTIMAAILMASSA

”Kristiina”
edestä

"Kristiina”
takaa

Alkusanat
Porin Mies-Laulun toiminta on kuluneen syksyn

aikana alkanut kiireisempänä. ja perusteellisempana
kuin koskaan aikaisemmin. Emme ennenkään,
ainakaan arvostelujen mukaan, ole esittäneet ala-
arvoista ohjelmaa emmekä laulaneet huonosti,

.m-utba nyt on kysymyksessä, feduszturs— ja konsertti—
matka sellaiseen 'konkeatasoise'en musiikin maahan,
kuin Länsi-Saksa on. Voidaan kysyä, miksi juuri
Saksaan, jossa tulee esille mm. škielivaiškeudet. Me
emme mene sinne puhumaan, vaan esittämään suo-
malaista Imusiifklkia mieskuorolau—lun muodossa. On
sanottu, ettei musiikki tunne rajoja ja niin on var-
maan vanhan, perin-teistä rikkaan sak-salaisen ja
jonkin verran nuoremman suomalaisen miesflaulun
kesken asianlaita. Molemmat perustuvat Sellaisiin
ihan-teisiin kuin laulamisen iloon, isänmaanfrafkkau-
teen ja korkeimman ylistykseen. Tällöin on [kieli—
fk'in yhteinen musiikkifkieli.

Me toivomme omalta osaltamme ensi kesän mat-
kallam'me voiva-mme kunnialla 'tehdä. Suomen kuit-
tuulria tunnetuksi ja lujittaa niitä. siteitä, jotka
saksalaisten kanssa monella alalla jo aikaisemmin
on sidottu.

Kun PoMiLa nyt ilmestyy fpikkujoulunumenona,
käytän tilaisuutta hyväkseni jälleen kerran kiittää,
kaik-kia Porin Mies—Laulun ystäviä,, tukijoita ja
kannattajia. Samalla toivotan ikaikille ”tämän l—e'h—
den lukijoille hyvää. sekä 'pikku että isoa joulua!

Tauno Saflokangas

gain-8% "Mag
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Huom! "Kolmen A:n"
kohvisekoiwkset on suun—
ni’reltu ia paahdettu ni-
menomaan suomalaista
mokusuuntcc vastaaviksi.
Siis ioka päivä inka ko-
tiin iotcin "kolmen A:n"
kahvia

JOHANNA 205:———-—
KAHVIKULTA 205:—
HELMIKAHVI 210:—
ROSITA 235:—
KORONA 255:-———
KATRIENA 255:—
TÄHTi—KATRIINA 290:—
KULTA—KORONA 305:—
KULTA—KATRIINA 325:—
KARTTA-KORONA 335:—

Myyvät SOK-osuuskaupat
Satakunnassa

Tavoitteena ulkomaanmatka
tai mikä tahansa . . . .

Suoraan
Suomalaiseen
Säästöpankkiin



Tällä kertaa muutama sana
PML :n edeltäjän Porin Suojeluskunnan Mieskuo-

r-o-n ohjelmaan kun-lui tii-viisti ”siikar'etški” syksyllä
toiminnan alik'aessa. Rosenilew Oy:n hinaaja Mar-s,

Vilpas tai Alli veti zproomun Kokiegmäenj-oikea ylös
ja sitten ”Tiimannin nokasta” Vanhan-kylän ju-opaa
pitkin ja épwnki kuorman-sa ”'Tu'kkilan Maijan” mö—
kin kohdalla maihin. Kucinmaan tkuu'ilui-rva't kuoro-
laiset + vaimot ym., siiat ja 'siianpaistoveählkeetg

jotka ain-a olivat 'Sei'kun sahan hyviksi tunnettuja
tuotteita -— a la veljekset Vaili-o. m. Syntyi kiirei—

näkäuinkkwa ":

IIsiika retkestä"
Siitä ei oltu unohdettu tietenkään moukkuja. Val—
mistetnn ruoan syönti tapahtui sitten aivan "kuin
muunkin syönti tietenlkin huomioimalla asianmu—
kaiset höysteet, .kašljat, :laul-utt ym. PML on sitten
jatkanut [perinteitä panhaansa makaan. Retkiä on

tehty Mäntyllu'otoon, Reposaareen, Kumninaisiin,
Yyteriin ym. Yyterissä mm. oltiin sinä-kin vuonna,
jolloin Taisto Mäki oli loisto-vedossa. Sattuipa juuri

tuilemaan uutisia, lähetettiin tun-nettu I basso otta-

maan seflwää. Jonkin ajan perästä matkaan läihe-

n-en towhu. Osa p-erlkasi siiat, osa laittoi mädit,
(isa naulasi peratuät siiat lanteihin ja suurin osa
jostakin syystä iloitsi, että kaikki kävi niin hyvin.
Tehtiin nuotiot, so. avotulen Se osa miehistä, joka
osasi, paistoi lautoihin kiinnitetyt 'siiat. Niitä ei
saanut savustaa, 'ei polttaa eikä pudottaa laudoista
nuotioon.. Taitawa paistaja sai siikansa kauniin rus—
keaksi sekä päällikön taholta luvan höystää siitä
voilla. Siikasoppa oli myös keitetty tällä välin.

tetty tuli takaisin ja julisti kuulemansa mukaan,
että Taisto Mäki voitti ja ”Laihdutus” oli toinen.
(Sattui olemaan ravikilfpaillwt samanaikaisesti). Sii—

karetiket ovat olleet erittäin hauskoja tilaisuuksia.

Niissä oltiin mukana 100 %:sti. Vaikka fkalhdesfta

Viime tapauksesta varsinainen paistaminen on jää-

nyt pois, niin se ei edellytä, että retken osanotta—
jien pitäisi jäädä pois. Siis: siikar-etiket edelleen
kunniaan ja maineeseen!



AUTOILUN
Aa ja Oo
m HOPPA

Kuljetusliike

S. ja E. Nummi
R 110! s-niemi:

Puh. 12 670 ja, 14 570

Kuormaflinjaliikenine linjoilla

PO'RIw—HELiSINKI

PORI—%AIITI

PORI—TAMPERE

YHTEYS RUOTSIIN JA TANSKAAN

Erittäin

Hauskaa Joulua

toivottaa sekä,

vanhoille» että.

uus-ille asiakkailleen

*

JUSSILAN AUTOLIIKE ov
VAUNU JA VARAOSA

W
" H1“

9— rf

ILMARI MAKINEN OY
- Autoliike
- Autokoulu
- Autokorjaamo

Pori, Gallen—Kallelankatu 8

Puh, 1.3 26-6 & 13 262‘

Auitoikoulu ja korjaamo ..” Puh. 13 as?



Kannattajajäsenen sana
Allekirjoittajalta on pyydetty lausahdusta siitä,

minkälaiselta tuntuu kannattaa Porin Mies-Laulua,

Täytyy
heti kärkeen rientää sanomaan, että kyllä tuntuu.

ts. olla kuoron kannattavana jäsenenä.

Tuntuu monella tavalla. Ainakin itse olen niin ko-
kenut. Paitsi sitä, että kuoro konserteissaan esit—

tää täysipainoista, korkeatasoista musiikkia, on se

antanut jatkuvasti apuaan erilaisten tilaisuuksien

järjestämisessä. Varsinkin isänmaallisten tunteiden
herättäjänä ja jatkuvana vaalijana on kuoro tehnyt
jatkuvasti ainutlaatuista, pyyteetöntä työtään. Kuu-
lijoiden mieliin on jäänyt jatkuvasti asumaan tunne
siitä, mitä isänmaa on, mitä se merkitsee ja mitä

Miehekkään
toverihengen luomisessa aina hamaan kannatta-—
sen eteen on ja kannattaa uhrata.

.jaansa saakka on kuoro niinikään saanut paljon.
aikaan, vaikkakaan ei tätä puolta noin yhtäkkiä
arvioiden osata ulottaa täyteen mittaansa. Kuiten-

kin henkilö, joka antaa näille ominaisuuksille arvoa,

asettaa korkealle mittapuunsa asteikossa sen yksi-

lön taikka joukon, joka näihin saavutuksiin ulottuu.
Näin on laita Porin Mies-Laulun. Se on vaalinut ja
vaalii edelleen itsenäisyytemme syntyaikojen puh-

dasta, epäitsekästä ja pyyteetönsä isänmaallista
mieltä.

Vuosikymmenien mittaan on kannattaja saanut
kuoron joukosta pysyviä kavereita niin, että yhteisiä
elämyksiä on voitu rikastuttaa mm. riistapoluilla ja
kalavesillä ottamassa yhteyttä suureen luontoon.
Kaiken kaikkiaan voin vakuuttaa, että kannattaa

kannattaa PMLza.
Aap o S e p p älä

Mestarilaulaia
H tenori
Heikki Salokangas
täytti
80 vuotta.

Muutamia asiallisia tietoja hänen elämänvaiheis—
taan.

Hän syntyi Kankaanpäässä lukkari T. H. Sall-
gen'in perheessä ammoin sitten, oli pikku poikana
aikansa, kävi Rutasen koulun, oppi lukemaan, kir-
joittamaan ja laskemaan niin paljon, että kelpuu—
tettiin Rauman seminaariin, josta valmistui opetta—
jaksi v. 1904. Samana syksynä hänet valittiin Hon-—
gonjoelle opettajaksi, koska arveltiin, että hän luk-
karin poikana osaisi laulaakin. Siinä eivät valitsi-
jat pettyne-etkään. Hän johti Hongonjoella seka-
kuoroa v:een 1919. Samanaikaisesti hän johti mies—
kuoro Laulu-urhoja Kankaanpäässä. Laulukiireistä
huolimatta ehti hän kumminkin naimaankin Kan—
kaanpäästä Elli Emanuelssonin, joten syntyi uusia
laulajia: Tauno 190:7 ja Veijo 19.10%.

Perhe muutti sitten Lapualle, koska isä-Heikki
oli. saanut tärkeän toimen Suomi-yhtiön palvelukf
sessa. Siellä eteläpohjalaisia vaikutteita saaden
Heikki poikiensa kanssa kasvoi ja vahvistui hen;
gessä. Kuulu Lapuan sekakuoro sulki riveihinsä
heidät ja olivat hekin osaltaan auttamassa tätä
kuoroa ensi palkinnon pallille Sortavalan laulujuh—
lilla 14926. V:sta 1929 tämä Heikin perhe on sitten
ollut. edesauttamassa Porin musiikkielämää. Porin
Suojeluskunnan Mieskuoro sai silloin 3 laulajaa,
yhden kuhunkin stemmaan, jos olisi ollut 3 :s poika,
niin ensi tenorikin olisi saanut osansa. Toimensa
vuoksi Veijo—poika muutti Helsinkiin, mutta isä-
Heikki ja Tauno jatkavat edelleen PMLzssä. Esi-
kuvallinen mies lauluhommissa on tämä meidän
Heikki, ei hän vielä koskaan ole sanonut, etten
jaksa tänään. PoMiLA toivottaa sydämellisesti ter-
vehtien jatkuvaa onnellista menestystä uutteriin——
malle avustajalleen.

H. Fr.



Täydellistä huolinlaa aloillamme

Heikkilän Hautaustoimisto
RAu A REPOI-A Om. U. Karihztara‘

Antin Kuk ka
Tuotantolaiiokset Porissa

Pon. mois * OSUUSLllKE KANSA
REPOSAAREN SAHA

Maakunnan suurin vähittäisliike

RAKENNUSLHKE

J. Koskinen ia
Puh. 13 302, 13 338



”Mylviväit uroo't” ———-— ”*harrastajaäänet eivät aina
voineet peittää 'maallikikosä—vyään. 'Se ei sydämel-
lisen har-tauden ja intomielen kompensoimana pal-
joa-kaan häirinnyt” -— kas tämänmalliset ja esisäl—
töiset sanonnat ovat nykyään aika tavallisia mei—
dän nuresknordlau-lajien esityksistä puhuttaessa.
Näi-n hienoikselftaan viitataan laulumzme äänenmuo—
dostdksellis-een puoleen. Myöskään laudamaan-m-e
ohjelmisto ei oikein ole omaan tärkeyteensä tikah—
tuvien arvostelijoiden mieleen, heidän, joille ”kit-
kat katkat” on ikauhistus. Paljolta tuomitaan esi-
tyksemme senkin vuoksi, että se on harrastelijoi-
den, musiikin alalla maallikoiden, aikaansaannos.
Mutta mihi-n joudumme, jos kuorolaulun alalla
harrastajat, arvostelijoiden toivomus-ta noudattaen,
lopettavat hommansa. Joudumme siihen, että kuo-
rotoiminnan hautajaiset saadaan viettää pikapuo—
liin ja nähtävästi ilman lau-lua. Niihin hautajaisiin
eivät ehdi ne pari kolme ammattikuoroa —-——-— nekin
osittain ammattijäsenisiä —, jotka maassamme
toimivat. Emme toiki voi tilannetta tällaiseksi aja—
tella. Me tulemme toimimaan edelleenkin, emme
hyikää sitä suomalaisen fkulttunrityön aluetta, jota
sentään on hoidettu hyvin jo toista vuosisataa, ja
jota vieläkin hoidetaan hyvin, sanokoot meikäläise't
anvostelijat mitä tahansa. Katsokaa minkälaisia
arvosteluja kuoromme tuorvat musiikin ”kulttuuri-
maista, viimeksi Laulu—Miehet Itävallasta ja Sak—
sas-ta.

Mitä tulee 'laušlumme äänenmuodostukee—itseen
pixel-een, siinä asias-sa meidän johtotähtenämme on
Heikki Klemetin työ, hänen kehittämänsä metodi,
joka on, tekee mi—elli sanoa, yksinäinen, omaperäi—
nen ja oikein noudatettuna ja toteutettuna oikeaa—n
äänelliseen tulokseen vievä. Sitähän muut-en maam—
me zpar-haat äänenhuoltajat nykyisin (käyttävät. On
rikollista sanoa meistä: ”Mieskuonopiirit, jotka te—
kevät parhaansa repiäk-seen— Klemetin elämän—

Sananen
harrastuksestannne

työtä.” Jos me kykenemme vain osaksi-kin saa-
maan laulléuu'nime juuri sitä aarretta, joka sisältyy
Klemetin äänenmuodostusoppiin, niin Olemme tyy-
tyväisiä. Myönnämme helposti, että me puutumme
vielä paljossa ja meillä on pitkä työsarka edes—-
sä,-nime, varsinkin kun päteviä ”työnjohtajia” on
vähän ja laaja työkenttä käsittää harrastaja-
ain-es-ta, joten eteenpäin men-o on hidasta. Mutta
eteenpäin mennään-.

Ohjelmistoarnme yritetään kovin houkutella
muille maille. Vai-n polyfonia on valttia. Mutta
eiköhän meidän pääasiallisena tavoitteenamme sen-
tään tulisi olla kotimaisen kuono—ohjelmiston asi-lle-
tu-eminen. Meillä on paljon, erittäin palijon, viime
vuosikymmenien ajalta suomalaista tkuo—rosävellys—
aar-tei-stoa. Voidaan kysyä, onkohan monella
muulla maalla esitettävänään vastaavan—laista. Nä—
mä nimet: Sibelius, Genetz, Törnudd, Klemetti,
Palmgren, Kuula ja Madetoja takaavat laadun, ja
me tiedämme, että näiden mestarien tuotanto liik—
kuu lukumäärältään monissa sadoissa, niistä iso
osa on vieläkin sangen vähän tunnettua, jaot-en huo—
maamme, että »tyämaata tällä alalla riittää. Elleni—
me me suomalaiset mies'kuorot tätä arvo—ohjelmis—
toa esitä, tätä ohjelmistoa, johon voimme 'li'-sätä
vielä nykypolven säveltäjäin run-saan ja arvokkaan
tuotannon, niin, ellemme eme sitä esitä, ei sitä tässä
maailmassa kukaan muukaan esitä. Tietenkin mei—
dän korva—mme ei ole kuuro ulkomaiselle ohjelmis-
tollelkaan ja esitämmehän me sitäkin mahdollisuuk—
sien mukaan, mutta pääpainon me tällä hetkellä
panemime kotoiselle, kansalliselle .musiikillemme.

Moni barokin ja ,madrigaalin puolesta kiivaiieya
sanoo minulle varmaankin tällaisen 'kirjo-ittellun
johdosta: ”anathema ja maranatlha, ja perkeleet
hänen viimein helvetissä *kiozrventaikoot”, mutta:
maha ei mittää.

Altti Järvinen
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ALOKAS MUISTELEE

Kirjotetti vuo-sluku 1948. Sillo piretti Helsinkis,
siäl suurel stadionill, koko maat käsittävä laulu:—
juhla. Mä olin kans sillo fölis, kun kuulusin yhte
piäne mieskuoro tuol Turun puoles. Laulut ol mais»—
taksen 12 kappalet ja me harjoteltti niit kauhia ah"
kerast koko keväpuole ja opittiinki nee melkken kaik,
yks vaa ol simmone, et se ei menny päähä, ei meil
eikä johtajal. Se laulu ol Hiidenorjien laulu, johtaa—
jas tiätyst suuremp syy ol ku meitis, kunnei hän
kerta osanu sitä johta, Mutt mitäs sitt, kun kerta
I] laulu sentä osatti ja osanotto-ilmotus ol lähetetty
jo aikkapäivi ni meinatti, että olla me hyvi hilja sillo
ku sitä laulu lauleta. ”Mää luulen kyll”, sano joh—
taja mreitil, ”ett Pori ]ärvine sen teitiltäki viäl ulos
otta, hä nimittää johta tän laulu siäl juhlis". Me
tykätti et se olis valla kamala hyvä juttu, jos niin
kävis, opittais taas yks vaikkia laulu lissä. No nii.
määräpäivänaamul me sitt lähretti hyvi aikasi linja—
autol Helsinki päi. johtaja men ilmoittautuma sin
toimisto ja toi m—eitil ohjelma. Ohjelmas sano—tti, ett
miäskuoroje yhteisharjotus on kello sillo ja sillo
pallokentäl. Ku mentti sin ni huomatti, ett kentän
portist Zappa—s miähi sisäl niin—paljo kun ma—htus.
Kyll siin ol mone näköst ja monen koko-st äijä. ja
sit alko'va harjotuks-e. Mä ole muista-vinan, ett ol
neljä johtaja ja jokasel kolm laulu. Em mä muist
niitte muitte j-oht-ajie nimi, mutt ku heiti laulus vä»—
häse treenamise jälkke menivä kohtalaise hyvi, jät—

10

tivä he meiti rauha ja sitt m. Sitt tul simmone lyh—
käsen sorttinge, tukevan tapan-e valkotukkane miäs
kuoro ette, heilui kättäns ja sano: "Mä olen niit Po—
rin pirui enempää esittelyä ei kai kaivata.” Sillo me
isketti silmä ja viskuteltti, ett tosa nyt sit on se ]är—
vine, Heti ensmäs-eks hä otti sen Hiidenorjien laulu,
anno ääne ja sit nost kätes merkiks, ett ny lähretä.
Mutt ei ensmäst tahti olttu päästy ku alkku, ku hä
jo anto pysähtymismerkki ja karjas: ”Mimmone
h —————— n kuoro tämmöne on? Porin
Mies—Laulusta mä saan irti enemmän ääntä ja siinä
on miehiä vain 60—70 ja täällä on monta sataa. Ei
näitä laulu-ja panna läpi firauttamalla, vaan ne täy—
tyy osata. No niin -——-— täältä lähdetään.”

Sit alkoki'simmone harjotus, ett sen muista koko
ikäs. Kyl kaik saiva kuulla kunnias muutama kerta.
joka äänt harjotetti erikse ja laulu tupesiva mene—
mä jo välttäväst niinku ]ärvine sanos, Harjotust
jatketti vapa-ajan kustannuksel, mut lopultas hä oll
kokolail tyytyväine, lopet harjotukse ja san-os ett
juhlis tarttis laulu. kymmenekertta paremi. Sit tul
se hetk, ett mieskuoro esiintyivä. jäi-vise johtama
laulu lauletti viimeseks. Ne menivä oikke hyvi ja
yleisö vaati kaik uusima. Kyl se komjaa oliki, kaik
paniva parastans ja näkys se ]ärvisenki naamast,
et laulu oliva menne melkken tyydyttäväst. Kyl
meekin oltti ]ärvissen tyytyväissi. Arvosanaks me
kaikk oltais annettu täys kymp jos sitä olis meitilt
kysytty. ' *

”Hakoniska”



Porin Mies.-Lauilulle on a:n—nettu sen toiminta—
ajan vaativin tehtä-vä toimia Suomen Laulajain ja
Soittajain Liiton virallisena edustajana Saksan
Laulajaliiton (”Deutsches !Sängerbund) 100—vuotis—
juhlilla ja niiden yhteydessä pidettävässä Euroop-
palaisessa konsertissa Essenissä heinäkuussa 1962.
Tämä konsertti käsittää n. 3500 *laulajaa AGECzn
(Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände)
kuuluvista maista, ja PML esittää siinä oman kon-
serttiolhjelmansa. Mainittuu-n edustustehztävään iiit—
tyy lisäksi 3 konserttia käsittävä matka Reinin
alueella.

On luonnollista, että tämä tehtävä on otettu vas-
taan "hyvin vakavasti. Matkan käytännöllisestä jär-
jestelystä huolehtiva maitikatoimikunta on mieli-
hyvällä todennut, että Saksan Laulajaliiton pre-si-
dentti tri Willi Engels on kaikin tavoin aktiivisesti
tukenut kuoromme anatkavalmisteluja ja valinnut
konserttipaikkakunnat. Tätä myötämielisyyttä ko—
rostaa se, että tri Engels edustaa mittasuhteiltaan
valta—vaa liittoa, jossa on yli miljoona laulajaa.

K-o-ns-erttipaikkakunnat ovat Essen, Dusseldorf,
Bad Kreuznaeh ja Wiesbaden. Monelle nämä ovat
ehkä pelkkiä nimiä, mutta Saksan oloista kiinnos—
tun-eelle ne merkitsevät huomattavia kaupunkeja
teollisuuden, hallinnon tai kulttuurin alalla. Kaikki
edellä mainitut sijaitsevat Länsi-Saksan länsiosassa
Rei-nin vyöhykkeellä.

Matkaohjehna on muodostunut 'seuraava-ksi:
Lauantaina heinäkuun 21. pnä 1962 lennämme
Charter-koneella Köin/Diisseldorf—alueelle, josta
saavumme busseilla Esseniin iltapäivällä.

Maanantaina 23. pnä on edellä mainittu konsert—
timme Essenissä. Tiistaina 24. 7. aamu-päivällä saa—
vumme Dii-ssei-dorfiin, jossa olemme %Sängenkfrei-s
Diisseldorfin vieraina. Mainittakoon, että tässä
kaupungissa on kymmeniä mieskuoroja, ja niissä
yhteen-sä yli 2.000 fl-aulajaa. Konserttimme illalla
pidetään uudessa 700 hengen juhla-aulassa. Isän——
tien kanssa on yhteinen illanvietto Erein-iläisee—n ta-
paan. Majoitus on järjestetty flawlaji-en koteihin.

Aamulla 25. 7. jatkamme matkaa Reinin rantaa
etelään Bad Kreuznacfhiin, joka on tunnettu kyl—
pyläpailkfkakunta. Konsertti tapahtuu kasinon juihf
lasazlissa, ja sitä jeuih'listaa mieskuoro Kreuznaeher
Li—edertafelin esiintyminen ohjelmamme alussa ja
väliajalla. Tällä kuorolla on 100 vuoden perinteet
ja oma talo, jossa pidetään huolta hyvinvoinnis—
tamme.

Torstai-na 26. 7. on konserttimme Wi-esbadeniss-a,
mutta tässä vaiheessa ei vielä ole fioapullises-ti selvi—
tetty, miten konsertti tullaan antamaan.

Tämän jälkeen lähdemme 27. 7. laivamatkalla
Reiniä pitkin ja jahka-mme busseilla matkaa tutus—
tuen Reininmaan nähtävyyksiin. Saa—vumme Ham-
puriin lauantaina 28. 7., josta ilaennämme sunnun—
taina suomallaisella koneella kotiin, ja olemme ilta—-
päivällä Porissa.

Ml:n Ialuanmatlcan ohjelma

Tällainen on lyhyesti [kerrottuna mankaohjelima.
Matkan aikana kysytään meiltä edustustehtätväs—
sämime sekä sisäistä että ulfkonaista ryhtiä. Olam—
me rahoittaneet harjoitukset ja valmistelut innostu-
neesti, ja ryhtyneet tavoitesäästäj—ilksi matikan ra—
hoitusta varten. Silloin voimmekin olla ensi 'ke—
vään ja alkukesän iloisessa matkan odotuksessa,
luottaen siihen, että tunnollisesti ja hyvin valmis-
teltu työ onnistuu aina, kuten matlkammekin, joka
ensi kesänä on todellisuus.

Aarne Kapanen
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Risto Elo:

Darin Mienlaulu ia Iatalinna
Saattaa ehkä tuntua oudolta yhdis-tää toisaalta

miesknolron ja toisaalta keuhkotantiparantolan ni-
met samaan otsakkeeseen -—— harvoin näillä on sel—
laista yhteistyötä ja ystävyyttä, joka tällaisen rin—
nastnfksen oikeuttaisi.

On kuitenkin todettava, että Porin Mies—Laululla
ja 'eSaftal—innalla on pitkät ja kestävät yhteistyön
perinteet. Satakunnan Parantolan vuosikertomwk-
sessa on näet vuonna 1931 ensimmäistä kertaa
maininta, että kyseessä oleva kuoro oli antanut
ilmaisen konsertin parantolan potilaille. Tämä sama
maininta toistuu sitten jatkuvasti vuodesta vuot-een
aina näihin aikoihin saakka. Näin on Porin Mies-
Laaululla 30—vuotiset perinteet viihdyttää Se,-talin—
nan potilaita ja tämä on todella merkittävä kult—-
tuarisaavntus.

Konsentit on säännöllisesti pidetty ”lokakuu-ssa
harvoja poikkeulksia lwkuunotta'matta. Lisäksi on
mainittava, että sotien aikaisessa viihde'toiminnassa
Porin Mies—Laulu esitti merkittävää osaa myös Sa—
talin-nassa. Konserttien saama vastaanotto on ollut
hyvä ja yleensä kuorolla on aina ollut täysi salli
innostuneita kuulijoita.

Se, että Porin Mies—Laulu on suhtautunut Sata—
1in-n-assa tapahtuviin esiintymisiin täydellä vakavuu—

della käy ilmi selvästi kun voidaan todeta annet—
tujen konserttien ohjelman olleen hyvin korkealla
tasolla. Usein ohjelma on ollut sama kuin varsi-
naisissa konserteissa Porissa ja esitykset sekä
solistiesitykset vastaavalla tasolla. Näin ovat Sata-
linnan potilaat saan-eat nauttia korkeatasoisesta
kuorotai'teesta. Viime vuosina on konserttien alku-
osa käsittänyt hengellistä mieskuoro—ohjelmistoa,
mikä seikka on erittäin hyvin sopinut paranto—
lan-kin elämään. -

Ajateltaessa kroonista tautia sairastavien hoitoa
yleensä on siinä selvästi todettavissa henkisen kun-
touttamifsen tar-ve, jossa varsinaisella viihdehoidolla
on erittäin tärkeä sijansa. Niinpä on myös keurhko-
tubenkuloosia sairastavien hoidossa kaikkinainen
knntoutustyö tulla-t entistä tärkeämpänä esille.

Viihdehoidon alalla on Satakunnan Parantola
alusta alkaen pyrkinyt monipuolisuuteen ja 'korkea—
tasoi-sunte-en ja tässä toimin-nassa se on aina Isaa—
nut arvokasta apua ja oma—aloitteista toimintaa
Porin Mies—Laušlu'lta 30 vuoden aikana.

Tästä erittäin arvokkaasta kulttuuri-työstä esi-
tän Po-rin Mies—fLauflulle parhaat kiitokseni ja toi-
von kuorolle jatkuvaa menestystä.

Iso tehostettu, I000 emä-3.
mooi-tori.
45 Din hv.
Vesipumppu.
Termostaatti.
Uusi, tehokas lämmityslaite.

UTUTJRVIKL'?

TBURG m/62
220 watin laturi.
Ohiauspyörä sport—mallia.
Radio. täystransisiori ia
edelleenkin 5 hengen.

Hinni-a noin 614.000: ---

P o r i, Yrjönkatu 1, puhelin 15 601
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PORIN TULITIKKUTEHDAS

Syfiyy kuin lempi

——se on-Karhu-likku

Pori
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Hauskaa pikkujoulua kaikille
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halli, puh, 12 2816
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Minkä tähden musiikkia!?
Erään päivälehden musiikkiarvostelossa sanot—

tiin hiljattain: ”. .. teosten hyvä esitys virkisti
niitten janoavaisten mieliä, jotka olivat osaltaan
luomassa vallitsevaa hienoa tunnelmaa. —— -— Luu-
lenpa, että ääni kellossa häp—eill-en vaimenisi, jos
parjaajien joukko kerran saapuisi katsomaan ti-
lannetta nykyisissä konserttisaleissa. Nuorisoa, va-
listunutta, hienoa, valoisaa nuorisoa ! ”

Tässä on sanottu kauniisti nuorisosta, tunnei-
man jalouidesta, virkistystä etsivästä ' mielestä -———
tämä kaikki liittyen musiikkiin. Milk-si sitä harras- ;

soitamme-? .tamme, kuuntelemme, laulamme ja
Miksi maailma tarvitsee musiikkia ? —— Vastausta
etsiessä .:tekisi mieli vielä 'kysyä, miksi tarvitsemme
kukkia, aurinkoa, uskontoa!

Emme tällöin saa unohtaa luonnon musiikkia ja
sen tunnehnia. Meri, metsä, ärjyvä koski, tuulen
humina, yön ja aamun hiljaisuus. Sirkka sirittää
piilossanisa, hyttysp'anvi konsertoi omalla tavallaan,
ja vihdoin linnut. Näitten laullu ilmentää ilon-, pe—
lontruskan ja ennen kaikkea 'lemmentunteen.

Ihmisen sielu on paljon monitahoisempi. Sieltä
löydämme pettymykset, ;toiveijkkuuden, lemmen-
tuskan, ityön ilon, isänmaallisuuden, ja monia, mo-
nia muita läheisiä asioita. Tässä onkin jo tekijöitä,
jotka ikirvoittavat sävelen, on sisäinen pakko soi.-t—
taa, laulaa, kuulla ja luoda säveliä.

Eikö olekin niin, että äidin laulussa lapselle on
yksi tärkeä laulamisen alkulähde. Ja siinä, että
esi—isämme levottomina aikoina pakenivat piilopirt-
teihin mukanaan 'tuohitorvi, jonka .sävelillä tyyn-
nytettiin sielun aallokkoa.

Ja yhä siinä, että nuoruuden onnesta ja lemmestä
on luotu ja luodaan frikassisäsltöisiä lauluja. Tässä
onkin tärkeätä perustaa arvokkaalla kansansävel-
mistön-emme. Ihmisen pitää saada ilmentää kau—
neutta ja innostusta sekä tunnetta sisästäpäin.

Pieni šlapsi löytää musiikin aineksista ensin ryt-
min. Kovasti hän yrittää keikatella itseään reip-
paan soi-ton tahdissa.

Ja sitten alkeellinen melodia. Laulamista pitää
matkia jo ennenkuin osaa puhua. Tämäkin on si—
säistä nautimtoa, iloa musiikista. Näin varttuu nuo-
riso, joka useina hetkinä kääntyy sisäänpäin tut-
kistel-emaan itseään ja etsimään ihanteita. Tällöin
tarvitaan runoa ja tarvitaan musiikkia. '

Muinaisen muusikon, herra Väinämöisen piti
kulkea hucrstihonsuissa ja toohivirsuissa. Siitä a'l-
kaa Väinämöisen soitto. Se on isänmaan soitto.
Tunnemme Tuonelan joutsenen ja Finlandian,
osaamme Suomen laulun ja Isänmaalle. Saamme
niistä jotakin. ”Hiiret juoksevat selässä”, sanotaan,
kun komea isänmaallinen lau-lu värähdyttää sisin—
tämme. Monet suomaiaiset ovat vieneet viestiä vaa-
rain teillä, sodissamme. Sanoiko teille silloin paljon
tuo ”m- -———-— salamoina se tuntehet saa ———-— -—-——-.”

:Säv-eltaiteesta esitetään paljon erilaisia mieli-
piteitä. Miten erilaatuista onkaan musiikki, jota
eri,,ihmiset ihailevat, arvostavat, kunnioittavat tahi

sitten aliarvioivat, halveksivat ja tuomitsevat! To-
tesimme jo laulamisen ja kuuntelemisen tarpeen
syistä: Ilo, sur-u, toiveikkuus . . . Haluamme koros-
taa vieilä san-aa kauneus yhtenä ”tekijänä. Etsimme
sitä tuskan keskeltä, hillitsemm—e räiskyvää iloa,
tahdomme toivoa-kin kaunista. Onhan lapsenomai-
men kaunista! Samoin suru, hzellyys, miehekäs
voima ja harmaat hapse't. Tunnemme, että kannat—
taa elää. Toivo Kuula on sanonut: ”Ei ole ollut
elämä taistelua ruumiillisen olo-n puol-esta, vaan pa-
remminkin henkisen.”

Lähestymme joulua. Tässä pieni pala jooluora-
toriosta: ”Eihän ole sydämeni kaunis Sinun saa—-
pua . . .” Mutta joulun ajan asioi-ssa sydän muut—
tuu niin", että ”loistaa se kuin päivän valo-”. Kun
tiedämme, että tuohon tekstiin liittyy Bachin sävel—-
asu toteamme vanmasti missäkin puhdistavan ja
kohottavan tehtävän. Tähän sopinee jatkoksi
vanha toteamus. Kun suuri Bach valjastaa hevoset
omien yksityisten, pienten, taivaallisten vaunujensa
eteen, silloin ei Walt Disney, eikä abstraktinen
taide eikä mikään pysty hän-tä tavoittamaan.

Suuri 'Sibeliulksemme matkusti kerran Ranska-ssa
johtamassa teoksiaan. Lehdet kirjoittivat: ”Hän
tulee maasta,; jossa kuusi kuukautta vuodessa on
aivan pimeää.” Tietysti *liiOittelua, mutta sanoo jo—
takin. Kansaalaulumm—e ovat surumielisiä ja kai-
h—oisia. Entä jos eläisimime alati kukkien keskellä!
Oli-siko meillä silloin Sibelius ja Väinämöinen niin
kuin nyt! -—— Pohjolan yöt ja revontulet -———— ne
lau-lavat. '

Kuuluisa Pythagoras käytti muinoin musiikkia
parannuskeinona. Hän totesi sen parantavan kih-
tiä, lomkfkasänkyä, halvaus-ta, kouristuksia, hermo—
:k-uufmetta, vieläpä tyhmyyttäkin. Viimeksi mai-—
nittu asi-a lienee liioiteltu, koska nykyisen sävel—
ku-ohun (radio ym.) aikakautena sitä yhä esiin-tyy.

Raision
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Porin Mies—Laulu Niinisalossa
Syksy gon leveysasteillamme pitkä ja pimeä. Eri—

tyisesti sen tunnemme tällaisen-a täällä syrjäisellä
maaseudulla ”k—enttälhanmaassa” ympäristö-ssä. ~—
Val'opiilkkujaki-n on ja sellaisina olemme nähneet
ja tunteneet tilaisuudet, jolloin olemme saaneet toi-
vottaa Porin Mies—Laulun vieraaksemme varuskun—
taan j-o useana syksynä peräkkäin.

—— Kuinka nämä vierailut oik-ein saivat alkunsa,
on jään-yt aikakirj-oilhin muistiin menkitsemättä.
Mon-et pushe-lirnikeSIku's‘teblut ipuhuttiin, kunnes koitti
se ilta, jolloin uljas rivistö laulajia astui varus-
kuntamme ava-ran sotilaskodin esiintymislarvalle.
Kunnioittavat 'oilirvart ne ikättentalpu-tukset, jotka
tervehtivät kuoron johtajaa hänen astuessa-an "mie-
histönsä” eteen.

Eleettä, 'pienin viittaufksin se alkoi, kuulijat mu—
kaansa t-emmaten. Lan-lu lau-lulta, kunnes herä-
simme todellisuuteen j-a toteamaan kaiken loppu-
neen. Vielä k-enran viittaus ja sotilaskodin täyttä-
vät ”Porilaisten marssin” mahtavat sävelet pori-
laisten miesten laulamana. Juhlava loppu juhlalle!

—-——— Uusi ympäristö ja uusi, mutta kuitenkin se
sama .mie'l-i —— laulajamieli. Karu upseerikerho
muutt-uu lämpimän kotoisaksi. Lawlua ja välillä
muu.-takin ohjelmaa. Kuonon johtaja itsekin liittyy

esiintyjiin. Nortamon hfenlki tavoittaa meidänkin.
— Kovin lyhyt on vain syksyinen ilta ja pian suun—
taavat amtot matkansa :koaht—i Poria -——— Meille mu—
kanaolleille ilta oli unohtumaton.

Saman olemme saaneet kokea jo monena syk-
synä. —— Mikä se on, joka kaikessa vaikuttaa. Mies-
kuorolauiun ystävään 'luomollises-ti korkeatasoiset
esitykset, joista asiantuntevasti arvostelijat anta—
vat ja tulevat antamaan lehti-en palstoilla ja muussa
yhteydes-sä arvostelunsa. 'Kun ulkopuolinen ryhtyy
asi-aa lähemmin erittelemään tuntuu siltä, että rat—
kaisevaa on se, että kuoro ei ole pelkästään laulaja—-
kunta, joka on koottu yksilöinä tehtävänsä taita-
vista miehistä ja hiottu sitten kaik—ella taidolla
yhteen. Se on enemmän —— se on veljesjoukko, joka
todella tuntee yhteenkuuluvaisuutensa ja jonka jo-
kaisen jäsenen sydän lyö samaan tahtiin. —— Ja
kaikessa tuntuu sen johtajan tai-to, tahto ja hen-ki.

Ensimmäisen vierailun aikana varuskuntarnme
silloinen päällikkö, eversti H. H ukki tervehdyk—
sessään mainitsi sanat ”laulu syämmet aukaisee”.
Niin on käynyt. 'Sydämemme ovat :arvoimina lau-
lulle ja erityisesti ne ovat avaa-tuneet ”Porin Mies-
Lauilulle”.

K. K.

Tehkää

kuten

he

Jo 30.000 henkilöä on tehnyt onnistuneen
autokaupan ostamalla Moskvitsh henkilöauton
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pakina

Tuo nimi on pantu siksi, että tyhmäkin heti spää-
sisi ikärrille, mikä tämä on. Tämä on siis pa'kina.
Tauno, Repo-saaren esivalta, antoi käskyn tämän
teosta ja antoi vielä lisäksi ,lthjeen, että pitää sa-
noa jotakin tunteellista ja lkaunista hänen iki——
omasta aku-oreistaan Porin Mies-Laulusta. No, sano-
taan!

Oli kevättalvi anno 1947. Tämän naputtelija oli
silloin kanikaampääläinen ja käymässä Porin Tea-t—
teri-ssa. Teatteri oli koottu ja illan istujaise't ies-
tuttu. Oli yö. Ja minä fVietin tulon. yön tutussa
Peltolan Kallen kievarissa, eli hotelli Satakunnassa.
Olin unohtanut huoneeni oven lukitsematta, ja tuo
unohdus saattoi minut ensitapaamiseen veljien
Alftin ja Vo-lmarin ikan-ssa. Olin juu—ni nu‘k-kumaisil-
lani, %knn huoneeni ovi aukesi. Sisään astui pari
miestä. Toisen ikäsi maalaa seinää: [katkaisija löy—
tyy, va.-loa. Minulla on naama käännettynä seinään
päin, olen nukkuvinani. Herrat saapuvat sänkyni
Vie-reen. Toinen sanoo hyvin hiljaa:

—— Tuo .se on varmasti, kun on noin rumakin.
—- Eilkia'. olekaan. Mennään pois, ettei suotta he-

rää.
Käännyn herroihin päin, ja nousen istumaan:
————- Niin, enpähcän minä tai-da herroille kelvata,

vai ?
Seuraa esitteli-y ja antee'ksipyynnöt oikein koh-

t-eliaa-seen sävyyn. Asian laita oli =lyh3nkäisyydes-
sään 'seuraava. Veli Volasen kuoro oli ollut Porin
Mies-Laulun vieraana. Oili Tampere-elle lähdön
aika ikä-sissä, mutta yksi miehistä hukassa. Löy—
tyikö mies. Sitä minä en ole fkosloaan muistanut
veli Alatilta kysyä jäikeenpäin. Mutta ikyllä 1kai
asia. selvisi, koska en muista ets-in-täiknuilutnsta—
kaan nähneen-i.

No, niin! Tämä oli ensimmäinen y'hitymys Veli
A'ltin kanssa. Tämän jälkeen niitä on ollut paljon,
paljon. Ja yhdestä yhtymyksestä on ehtinyt tulla
jo fperinne, elikfkä nykysuomenkie'lellä sanottuna
traditio. Se yhtymys on Porin Mies-Laulun joka—
keväinen konsertti Reposaarella. Niitä on tiettä—
västi ollut jo kolmetoista, eli justiinsa sama määrä
kuin tämän naputtelijalla on ollut ilo viettää elin—-
vuosia samassa paikassa.

Laulu on kaikunut ja ”syö-met aukaissut”, mill-
loin kai-kumit äkevyemp-änä, iin-illoin vakavampana,
milloin maallisena, milloin merellisenä, mutta aina
taiteellisesti yhtä täysipainoisena.

Ja 'loppwkaronkassa Reposaaren Hotellissa ei o‘l-e
koskaan :käynyt niin, että Veli Hannu Fr. olisi jää-
nyt vaille liha-pullia. Aina ne ovat riittäneet, sa-
moin on laulaakin riittänyt aina lopputunneill-e
saakska. — '

Reposaarelaisten puolesta kauniit kiitokset niin
Veli Al'tille kuin hänen kuorolleernkin.

*Se toine-n Tauno

PIKATYÖ OY
Puh. 13011 ja 14422
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Havainfoia Hariavallasfa
Allekirjoittaneelle nimimerkille tässä taannoin.

aivan yllättäen esitetyn [pakinointipyynnön sekä jo
aikaisemmin muiden, eri yhteyksissä esiintulleid—en
seikkojen perusteella me harjavaltalaiset mieskuo-
roflauilun harrastajat olemme tulleet sellaiseen ku—
konpoi'kamaiseen ajatukseen, että harjavaltalainen
mieskuoro—laulu on onnistunut valtaamaan itsel—
leen vähäisen sopukan ”Alztin kuoron” lleuluveik—
kojen sydämissä. Porissa liikkuessa saattaa usein
joutua nokitusten Mies-Laulun poikien kanssa *ja
ikävään tenttiin Harjavallan lauluharrastusten tii—
moilta nimenomaan, mitä nykyhetkeen tulee. Seu-
raavassa koetan eräiltä osin kosketella Harjaval—
lan Mieskuoron :harrastusnäkymiä tällä hetkellä.

Sen jälkeen kun me Harjavallan Mieskuoron lau-
lajat 10—vuotisen toimintamme 'julilalhumus'sa ke— q;
väällä 1955 kävimme kiekaisemassa itsemme mil-
tei Jhengettömiksi Karhuli-nnan Jkonserttilavalla, on
laurlutoiminnassamme ollut ele-imaa—antavana piir-
teenä tietty pidättyväisyys, mit-ä julkisiin esiinty—
misiin ja erityisesti konsertteihin tulee. Me olemme
antaneet muittenkin loistaa täällä Harjavallassa ja
olemme itse tyytyneet toimimaan ns. pitkän täh-
täimen ohjelmin :kuofroiharrastustoiminnassa koet—-
tamalla turvata kuonon jälkikasvu mahdollisim—
man runsaslukuisasti. Niinpä uusia Altteja ja Erik-
kejä onkin varmasti fpianai'kaa ilmestymässä laulu-
korokkeill-e ja niiden eteen, kunhan tässä hieman
vanhennutaan . . .

En nimittäin- käsitä millään muulla tavalla laulu-—
veljiemme jatkuvaa innostusta pysytellä äiteittensä
ääressä iltaisin . . . Toivomme vain 'kainosti, ettei-vät
hyvät pori-laiset ”taas tule aivan pian ja nappaa
noi-ta huomispäivän maestroja nenä-mme edestä,
niin kuin tähän saakka on tapahtunut. Mutta toi-
saalta, eipä tuolla liene lopultakaan suurta menki—
tystä tulevaisuutta ajatellen: samoja kuntalaisia-
han tässä kohtapuoleen ollaan. Olemme nimittäin
siinä mielt-eessä, ettei kulu montaakaan aikaa, kun
Pori liitetään syrjäisestä sijainnistaan fkituvana
kuntana Harjavaltaan. Täällähän ovat jo City—
suunnitelmat kummasti meneillään . ..

Mutta ennenkuin me ehdimme aivan noin pit-
källe tulevaisuudessa, mitä yllä on lhahrmoisteltu,
”Piiparin poppoo” yrittää vaalia lau'luharrastuksen
liekkiä Harjavallassa mieskuorolau'lun perinteellisiä
toteuttamistapeja seuraten. Me emme ole pelästy-
neet noista kuudesta viimeksi kuluneesta ”laihasta
vuodesta”. Me ymmärrämme, että myös muut har—-
rastusalat ovat vetäneet mukaansa Harjavallan 'ta—
paisessa vilkaasti kehittyvässä "kunnassa ystäviä,
jetka aikaisemmin ovat olleet 'kuorotoiminnassa
mukana. Ja vaik-ka noita uusia harrastusaloja ei
olisikaan kiusana, voitaneen todeta, että tiettyjä
lamakausia tai ainakin niiden tapaisia on toisin
ajoin havaittavissa muuallakin kuoro-toiminnasta
puheenollen-. Ja siinä onkin tekemistä ja siinä tar-
vitaan mu'kaansatempaavaa johtajaa, 'Lkun pyritään
pääsemään uudelleen nuotin päästä kiinni. Tarvi-

taan sellainen poppamiehen pistos, mikä poistaa
muut arkiset enemmän tai vähemmän kuvitellut
kiireet ja ”tänkeämmät” asiat ja mikä tempaa mie——
hen mukaansa kokonaan ja panee hänen sydä-
mensä syk'käilemään jälleen lämpimämmin kuoro-
laululle. — Meillä on Harjavallan Mieskuo'rossa
eräs poppamies, joka epäitsekškäästi on jaksanut
toimia kuuron koossapitävänä voimana näinä lii —-
jaisina vuosina. Hän on kaikkien *lauluv-eikjkojen
hyvin tuntema Veli-;Piipari, ja [hänen uskollisena
ja vähintään yhtä epäiztsellukäänä apurinaan on
ollut tänä aikana =o.t.o (oman .torvisoittonsa ohella)
Ollilan Eero. Näillä miehillä on ollut jos kellään
uskoa kuoron tulevaisuuteen ja uuteen tulemiseen
silloinkin, kun jo monet muut ovat olleet valmiita
”lyömään ”hampaat naulaan”. Piip—arin Enoon on
kuitenkin aina onnistu-nut selvittää itsekulle'kin,
ettei hampaiden paikka ole naulassa, ja niin on
käyty harjoituksissa ja . .. tempaistu Vappuna.

Päättyneenä kesän-ä kimo-pomme piiristä kävi
Tauno Judin Klemetti-opistossa saamassa kuoron-
j-ehtajan alk-sisoapetusta. Mies on nyt palannut 'ko-
tiin ja ukkuu innostus-ta. Minulla on sellainen va-
kaa käsitys, että jos nyt harjavaltalaiset lauiluvei—
kot tajua-vat "ajan sme-nkit” ja osaavat lähteä ka-
puamaan tyvestä puuhun, niin varmasti vielä pe-
rästä kuuluu . . . Innostusta olisi varmasti omiaan
lisäämään, jos Pori-n Mies-sLau'lulla olisi aikaa kä-
väistä pitämässä vaikkapa vain Ekenraaliharjoitu-s-
konsertti täällä Harjavallassa ennen Länsi—Saksaan
suuntautuvaa 'konserttimatkaansa. Tällöin voisim-
me esittää myös viralliset onnentoivotukset mat—
kaan lähtevälle šlJOlr-Olle. Käytännön järjestely-
aJp-ua tää-Itä olisi varmuudella saata-vissa, ja näin
ollen entiseen tapaan ”lappu luukulla” ennen kon-
sertin alkua.

Siispä il-oisiin näkemiin ja kuulemiini
M. K.

Edellä olevan kirjoituksen lappu-osassa lausuttu
toivomus tulee toteutumaan, joka MK :lle tiedoksi
saatetaan.

Toimituskunta

ouri Lehtinen
, KELLOJA‘KULTA‘LHKE‘
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PoMiLalle 19. 10. 1961

KUKKCDPOIKIA
Runsaat pu—o-liftnsinaa meitä, on syksyn aikana

kuoroon liittynyt. Yleensä emme ehkä. tulleet aio-irt—
talijan mielellä, vaan paremminkin muistellen niitä,
moniakin kiekamaharjoituiksia, joihin jokainen
olimme ottaneet osaa, kufka pihaportin pienalla,
kaka liiterin ili-epeellä, joku jopa rapakon takana—
ikin. Hiljalleen se alkuaikojen itsevarmuus on sit——
ten hävinnyt. Oil-me huomanneet parhaaksi kuu—-
lostella vain sarvelfkurllkuja sielta yläorsille ehtinei—
den suunnalta ja sen- tu'rvisn nwotteja tavat-en mi-
t-emk-aten yaritellä, [mukana. Mutta tässä, me nyt jou-
kolla tu-‘lemmee vocifonporään elämyksistäimme 1ker-
toellen.

I basso, jonka leukaperill-e tuuhea-t parranjuuret
antavat mustanpurhwvaa sävyä, marssii ensimmäi-
senä ja antaa seuraavia tietoja

SAKSANMAT-KASTA
”Mitään knušlaikasta kuvaa 'kOJk'O matkasunnni—

telma-sta on vielä %pysty mieleeni hahmoittelemaan.
Kannen siis ymmärrykseni mukaan niistä. yksityis-—
kohdista, joita muistiini on jäänyt harjoita-siltojen '
puheista.

Ensinnäkin on minulle käynyt selväksi, että tuol-

laiselle laulamatlkalle lähdettäessä, tarvit-aan A-tiili,
B—ati'li, priwaattitiili sekä 40 tonnia jotakin -——— en tar-
kemmin ole ymmärtänyt. mitä. Kun samalla on
vielä mainittu panik'kilaitosten nimiä, tuntuu meflfko
vanmalta, että matkaan liittyy ehkä joitakin raha——
juttuja.

Niitten Saksan asioitten ihan ylimmäisiä :konsu-
leita näyttää olevan tuo laulavan Kapanen. Olen
usein n:äihnyt hänen nousevan kertomaan, että
sivefletä Rieninmaailta on tullut joitakin kirjeitä,. Kairk-
kea en muista, mutta ”Essen" on jäänyt mieleeni,
koska se tarkoittaa s-aksankiel-ellä, syömistä,. Väit-
taVät tosin niiden vain fkeittävän häränlhännilstä
lientä,, mutta panemkin enemmän painoa juoma-
puoleen.

Olen huomannut, ett-ei uusi mies voi tällaisessa
kuorossa vielä. skaikk-ea tajat-a ja ymmantää, niin
kuin tämäkin tapaus: Oli juuri Kapanen kääntä—
mä-s-sä, Saksasta tullutta kirjettä seuraavaan mal——
liin: ”Kun meidat majoitetaan siellä perheisiin, niin
h—e kysyivät Voidaanko panna. . ." Hänet keskeytti
HFr. Nikin väli-huuto: ””Selvä, se! Kirjoita vain,
että 'kyllä, sopii!” Mitähän soikin mahtoi tankoit—
taa ————! Nämä minun kokemukseni ovat olleet hie-
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man. tällaisia .hämimentäviä, mutta kun—ihan ravet
menee ja lumet tulee niin eiköhän se siitä muutu.”

Seuraavan-a on tulossa II tenori. Näyttää kui-
tenkin siltä, että hän suoltaa vain juttua niistä
puista, joilta päiväkaudet ostaa ja niistä heinistä,
joihin tuu-lastaessa ekalat kätkeytyi-vät, niin evääan—
me häneltä puheenvuoron kokonaan, sillä eihän Po—
milankaan palstoilla ole sentään sopivaa puhua
”pun-ta heinää”.

Tuo I tenori on mies, jolla apäi—Visin on jota-kin
asiaa puhelint'O'l-zppiin. Elämästä korkealla seuraa
itseselittei-s-esti myös halu pyrkiä laulussa kor-
kealle. Vapaa—aikoinakaan eivät nämä yläilmain
aat-oukset häntä katko-naan jätä, ik'oska selos-tuksen
siitä, mitä lauflamin-en hänelle merkitsee aloittaa
sanoilla:

”VETÄÄ KUIN TI-KANPOIKAA PUUHUN”
”Mitä sitten tulee harjoittele-maamme ?lau'luoh'j-el—

maa-n, niin ehdottomasti innostavimpana pidän sitä
Jonka-ndorfin konserttia varten 'treenattua .afliku—
ikäantaattia, jonka sanat saksankielellä huuta-vat
näin:

Raa, ree, rii, roo, ruu, 'ryy, rää, röööö!
Haa, hee, hii, ihoo, ;huu, hyy, hää, höööö!
Glen vanma, että tämän johtaja/mme oman sävel—

lylksen jsowdumme aikanaan konsertissa yleisön
pyynnöstä muita useammin toista-maan, mutta sitä-
hän me eniten :harjoittelemmekin.” Sanoi ja poistui
vasemmalle.

On Vieläkin rivissämzme kulkijoita. Tuossa tulee
toimen I basso ja vilkuttaa kädessään paperilappua.
Hänellä on oma juttunsa leh-teen, ei puhu ani-tään
tällä zk-oh-taa. On sitten 11 basso, mutta hänen vai-
kenemisensa on syvä zkuin viinikellari-. Ja vielä on
muuan, jie-sta näimme vain harmaan häivän, >kun
tuli puhe juttujen kirjoittamisesta.

3a niin olemme kertoneet seitsemän fkn-konpojan
sulautumisesta porilaiseen mieslaulafjain panneen;
ja mitäpä kertoa enää heidän elämänsä päiväistä
ja sen vaiheista täällä. Toivokaamme vain, että se
on 'kušlkie-va rauhaisasti ”Kakko—menkin” korkeu—
delle ylös ja kallistuva rauhaisasti alas illan lepoon
monen tuhannen :kušltaisen duurisoinnun =pyf1sväi—
kössä.

”'Se kolmas I bass 0”

TAPAHTUI KUOPIOSSA
Pieni ku,-Opiolaisvesa kulj—eksii kaupungin katuja

ja luo omia mielikuviaa—n näyte-ikkunoiden tiimoilta.
Tulee vastaan lapsirakas vanha täti, joka jää

keskustelemaan pojan kanssa. Keskustelun lomassa
toteaa täti:

m— Kylläpäs sinulla on kauniit silmät.
Puoli-huolimattomasti ja aito savo-laisella valmiu—

della vesa vastaa:
— Niih, eikä ou ies pitkät valot piältä.

puh, 157-G

J...... maailman valioluokkaa

OY SUOMEN AUTOTEOLLISUUS AB
Peri, puh, 163011 ja 1‘6 302

KANKAANPÄÄN AUTOHUOL-TO KOKEMÄEN AUTOHUOLTO
puh. 60- 455

MATIN AUTO, VAMMALA
Puh. ? ?? '
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Paracelsus eräs kiistelty hahmo lääketieteen historiassa
1=50l0eluku oli eräs ihmiskunnan suuria aikoja. Sil-

loin tehtiin useita uusia löytöretkiä, uskonnossa oli—
vat sellaiset nimet kuin Luther ja Calvin, tähti-
tieteessä avarsivat maailmankatsomusta Koperni-
kus ym., humanisteista Erasmus Rotterdamilainen,
musiikki ja muu taide oli nousussa ja lääketieteessä
esiintyi vallankumouksellisesti P a r a c e 1 s u s.
Vuosisataa tarkastellessa voi myös sanoa ”maan-
viljelys on onnenkauppaa, mutta sota tuo ja sota
vie!” Koko vuosisata kun oli melkein yhtämittaista
sotimista. Mutta rajoittukaamme vain hieman tar—
kastelemaan Paracelsuksen myrskyistä ja rajua toi-
mintaa.

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim eli itse hän sanoi nimekseen Paracelsus
(mistä nimitys johtui ei varmuudella tiedetä, mutta

joka tapauksessa tämä lyhyt nimi on onneksi kai-
kille hänestä kirjoittavill—e!) syntyi vuonna 1493
Sveitsin saksalaisessa kanttoonissa lähellä pyhiin-
vaelluspaikkana tunnettua Einsiedelnin kaupunkia.
Hän oli erään sikäläisen aatelismies—lääkärin poika.
Opiskeltuaan ensin paikallisissa kouluissa, hän luki
lääkäriksi italialaisessa Ferraran yliopistossa ja sit-
ten jatkoi opintojaan useissa Saksan ja Ranskan
yliopistoissa. (Omien sanojensa mukaan, sillä mi-
tään todisteita tästä ei ole tavattu, mutta eipä olla
turhantarkkoja, hän oli kuitenkin suuri lääkäri.)
Enimmäkseen hän vietti kuljeskelevaa elämää, kier-
teli maasta toiseen, oli eri sotajoukkojen mukana

kenttävälskärinä, kait myös Kristian II:n mukana
Tukholman verilöylyssä 152:0, itse hän mainitsi saa-
neensa alati vyöllään riippuvan pyövelinmiekan Kris-
tianin pyöveliltä. Maita ja mantuja kierrellessään
hän oli kaikkien kanssa juttusilla, oppineet tai oppi—'
mattomat, lääkärit tai puoskarit, mustalaiset tai
munkit olivat hänelle kaikki samanarvoisia keskus——
telukumppaneita hänen koettaessaan saada selville
mitä he tiesivät eri sairauksista ja niiden paranta——
misesta. Suotta ei Paracelsusta ole sanottu maan-
kiertäjien' suojeluspyhimyks—eksi! Eräässä kirjoituk-
sessaan hän sanoikin,, kun häntä oli syytetty ”rent-
tumai—sesta elämästä”: ”Tunnen tarvetta puolustaa
kiertelevää elämääni ja ettei minulla ole vakituista
asuinpaikkaa. Mutta kuinka olisin voinut vastustaa
vaelteluani, sillä kukaan ei tule mestariksi kotonaan
eikä ole olemassa ketään opettajaa tuvan uunin
takana. Taito ei juokse kenenkään perään, vaan se
täytyy saavuttaa sieltä, missä se kulloinkin on. Sai-
raudetkaan eivät tunne vakinaista olinpaikkaa, mi—
ten siis voisi lääkäri, joka haluaa tutkia niitä olla
aina samassa paikassa. Kosijakin kulkee pitkän
taipaleen saadakseen omakseen kauniin neidon, eikö
siis tule kulkea vielä pidemmälti kun on kyseessä
suuremmoinen taito ?” Paracelsus oli luonteenlaa—
dultaan hyvin ailahtelevainen. Hän oli pienikokoi—
nen ja jo nuorena kalju, ääni kimeä ja läpitunkeva,
terävä-älyin-en. Myöskin hän oli sanoissaan harkit-
sematon ja kiivas, silloin oli puhetapa yleensä ”kur-
sailematon”, mutta ehkä Paracelsus oli sittenkin
siinä seikassa yliveto. Turhan vaatimaton hän ei
myöskään ollut arvostellessaan silloisia yliopistoja
ja niiden lääketieteellisen tiedekunnan professoreita.
Koska hän toisaalta oli eräänlaisen ”ihmeparanta-
jan” maineessa, ovat myöskin jälkimaininnat hä-
nestä hyvin ristiriitaisia riippuen siitä onko ne tal—
lettanut joku hänen kannattajansa tai vastusta-'
jansa. ?

Lutherin aikalainen hän oli, mutta katolinen ——
mikäli hän yleensä tunnusti julkisesti mitään oppia.
Martti Lutherista hän kerran sanoi: ”Luther on
vain oman valtakuntansa sanansaattaja, mutta minä
olen parantajien valtakunnan kuningas!” Eräässä
toisessa kirjoituksessaan hän taas hyökkäsi kiivaasti
oppineita professoreja vastaan, he kun olivat kaa—
voihinsa kangistuneita puolitoistatuhatta vuotta sit—-
ten eläneiden Gal-eaneksen ja Avicennan oppien sai-
vartelijoita. Hän kirjoitti siinä mm.: ”Minun aja—
tukseni ja nimeni elävät vielä tulevaisuudessa kun
teidän, te Parisin ja Montpellierin yliopistojen oppi-
neet herrat professorit, nurmettuneilla haudoillanne
vain koirat käyvät tarpeillaan! Sanon teille, että
minun saapaspihtini tietävät enemmän lääketie-
teestä kuin te ja teidän kirjurinne ja Galeaksonne
ja Avioennanne yhteensä. Te tulette olemaan ala-
maisiani ja minä olen kuningas lääketieteen valta-
kunna-ssa!” Vielä silloinen aikakin yhdisti kernaasti
horoskoopit ja lääkintätaidon, mutta vaikka Para—
celsuksen Opeissa olikin runsaasti mystiikkaa ja
fantasiaa, ei hän kirjoituksissaan hyväksynyt mi—
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tään astrologiaa lääkkeiden valmistuksessa tai nii-
den n'auttimisessa. ”Ei lapsikaan tarvitse mitään
tähtiä tai planeettoja, hänen äitinsä on hänelle täh-
det ja planeetat.”

Sen ajan tapoihinkin nähden Paracelsus oli ah-
kera työntekijä viinamäessä ja' närkästyneet vas-
tustajat sanoivat hänestä vielä ”oilkea kapakka--
sankari ja renttu” — mutta joka asialla on kaksi
puolta, toinen ja toinen! Tullessaan yömyöhään
reissuiltaan majapaikkaan-sa, hän heittäytyi 'vaat-
teet päällään sänkyyn jalat tyynylle. Kun joku ih-
metteli, miksi hän piti jalkojaan tyynyllä, Para-
celsus tokaisi siihen: ”Jalat ovat kantaneet päätä
ja päivän helteen, niiden täytyy saada levätä vuo—
rostaan!” Hänen ulkoasunsakin oli tavallaan vasta-
lauseena silloisten oppineiden huolitellulle asulle ja
keikaroinnille, yllään palkkasoturin vanha nuttu ja
päässään likainen baretti sekä vyöllään alituisesti
pitkä pyövelinmiekka, jonka ontossa nupissa oli
eräitä hänen ”salaisia lääkkeitään”, hän oli ulkoi-
sestikin vastakohtana muille lääkäreille. Tätä luon—
taista vastustamishaluaan hän osoitti myöskin olles-
saan vv. 1527—28 Baselin kaupunginlääkärinä vel-
vollisuudella pitää luentoja ylioppilaille. Tapana oli,
että opettajat luennoivat latinaksi — ymmärsivät
oppilaat sitä tai ei, samantekevää: kuulostihan se
niin viisaalta! —— Paracelsus sensijaan saksaksi.
Kun häntä moitittiin tästä, hän sanoi: ”Puhun elä-
ville elävää kieltä, homekorvaiset latinanprofessorit
saava-t puhua kuulijoilleen homeista latinaa, kuulijat
eivät sitä'kuitenkaan ymmärrä, josta heille ei järin
suurta vahinkoa koitune !” Kannattajat olivat in-
noissaan ”eläville elävää kieltä”, vastustajat taas
väittivät, että Paracelsus luennoi raa'kaa rahvaan
kieltä, siksi että hän ei muka osannut latinaa!”

Paracelsuksen opit ja koko maailmankatsomus
oli jonkinlaista mystistä panteismiä. Hänen omia

sanoja-an lainatakseni "ei ole mitään taivaassa tai
maassa, jota ei ole myös ihmisessä ja Jumala, joka
on taivaassa on myös ihmisessä”. Ehkä osaksi tästä
näkemyksestä johtuu hänen oppinsa makrokosmok-
sesta (maailmankaikkeus) ja jota vastaava ihmisen
mikrokosmos on. Tai yritti'kö hän siitä saada vasta-
painon aisbrolo-gialle ja horosko-opille ? Vaikka Pa-
racelsus olikin monessa suhteessa erittäin edistyk-
sellinen, toisaalta hänen opeissaan kuvastuu heijas—
tusta myös ”pimeästä” keskiajasta. Hän sanoi mm.,
että ”luonto suuressa viisaudessaan on yrttien ulko-
näön avulla osoittanut mitä sairauksia ne ovat tar-
koitettu parantamaan”. (Tämä yrttien ulkonäön
osoittama parantava vaikutus ei ole suinkaan Para-
celsuksen omaa ”keksintöä”; monet vanhat kansat
ovat viljelleet samaa olettamusta, muinaiset itä-
aasialaiset kansat, Afrikan kansat, mustalaiset ja
jopa suomalaiset esi—isämme'kin — keltatautiin kelta-
sirkun höyheniä, pistoksiin lasijauhetta — jne.)
Mutta tuskin kukaan on ollut niin runollisen lenno-
kas tässä esityksessä kuin Paracelsus. Kasvien pu-
naiset läiskät osoittivat muka sen sopivan haava-
hoitoon, papujen munuaismainen muoto taas, että
ne ovat omiaan munuaistautiin jne. loputtomiin.
Jos taas sairauksia osoittavat tuntomerkit puuttui—
vat, piti lääkärin kokeilemalla selvittää mihin tau-

tiin mikäkin rohto sopi. Mutta toisaalta silloisissa
apteekeissa myytiin —— kiskurihintaan tietenkin —,
mitä kummallisimpia "lääkkeitä", aito muumiopul-
veria, kyykäärmeen hampaita, tarunomaista mand-
ragora-juurta (jonka piti auttaa joka sairauteen)
jne. Paracelsus ei määrännyt koskaan potilailleen
näitä ”humpuukitro—ppeja” ~— ja joutui tietenkin
apteekkarien epäsuosioon! Paracelsus oli myös inno-
kas allkemisti, fkullanteko epäonnistui, kuten kaikilta,
mutta hän oppi siinä touhussa paljon metallien kä-
sittelystä ja käytti saamiaan tietoja hyväkseen lää-
kinnässä. Hän käytti runsaasti metallisuoloja lääk-
keissään ja alkoi käyttää elohopeasalvaa syfilikseen
silloin määrätyn tehottoman guajakparkin asemasta.

Siihen aikaan oli kovasti levinnyt syfilis, jota ita-
lialaiset sanoivat ranskantaudiksi. Paracelsus oli
tässäkin asiassa ikäänkuin vaistonvaraisesti edellä—
kävijä, hän kun kirjoitti ”Suuressa haavakirjas-
saan”: ”Tauti on kuin kasvi, ei sekään tule ilman
siementä. Niinpä kukaan ei ole saanut ranskojen
tautia ilman alkusiementä.” Myöskin hän ”ennusti”
nykyistä vitamiini- ja ravitsemusoppia kirjoittaes-
saan: "Lääkkeittemme tulee olla ravintonamme ja
ravintomme lääkkeitä.” Eräs tautiryhmä häntä kiin-
nosti suuresti, ”kiviä" muodostavat sairaudet (nyt
me tiedämme, että ne ovat aineenvaihduntasairauk-
sia), joita hän nimitti tartaarisiksi taudeiksi. (Nimi
johtunee viinihapon latinalaisesta nimityksestä.)
Hänen mukaansa tartarus oli kaiken pahan alku ja
juuri. Paracelsus kirjoitti sen tuntemisen tärkey—
destä e.m. ”Suuressa haavakirjassaan” mm.: ”Lää-
käri, joka ei tunne ja osaa erottaa tartarusta, kat-
soo potilastaan yhtä viisaana kuin sonni uutta ve-
räjää!” .

Baselissa hän oli jo ehtinyt suututtaa esiintymi-
sellään kaikki mahtihenkilöt ja kun hän vielä mie-
lenosoituksellisesti heitti lääketieteen ”pyhät kirjat”
juhannuskokkoon, olikin jo baselilaisten professo-
rien, apteekkarien ym. mitta täysi — hänet karko;
tettiin eräänä yönä koko kaupungista. Muodolliseksi
syyksi saatiin vielä eräs riita lääkärinpalkkiosta
Paracelsuksen ja erään raatimiehen välillä. Talou—
delliset asiat olivat kuitenkin kaunan-pohjana: Fug-
gertien rikas kauppahuone tuotatti maahan suuret
määrät guajakparkkia muka syfiliksen hoitoon, ap-
teekkarit taas käyttivät kernaasti kalliita lääkkeitä
jne. Paracelsus ajettiin pois mahtihenkilöiden mie-
liksi, mutta lukemattomien potilaiden mielipahaksi.

Tämän jälkeen hän vietti taas entistä kiertele-
väistä elämäänsä, pysähtyen milloin missäkin. Salz-
burgissa Paracelsus kuolikin vuonna 1541 ”Valkoi-
sen Hevosen" majatalossa. Kuten monessa muus-
sakin asiassa hänen myrskyisässä elämässään, on
kuolintapakin jäänyt epäselväksi. Vastustajat väit-
tävät hänen kuolleen kapakkatappelussa, puoltajat
taas joutuessaan hengittämään myrkyllisiä elohopea-
höyryjä valmistaessaan sairaille lääkkeitä. Mutta
minkä takia Paracelsus sitten oikein oli eräs lääke-
tieteen suuria nimiä? Lyhyesti siksi, että hän ravis—
teli kaavoihinsa kangistunutta tiedettä hereille ja
sai sen väkisinkin tutkimaan uutta ja toteamaan
mikä ei ollut vanhassa kelvollista ja mikä oli.

Harry Rintala
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