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Pojat ovat potretissa,
rusetit on kaulassa.

Juhlavissa pukineissa,
jakaukset suorassa.

30 vuotta
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Juha Saari
kuoronjohtaja

Soiton sekä laulun mahti
Saaren sukuun liitetään.
Toisen polven virtuoosi
Juha onkin miehiään.

Sovitella laulut osaa,
tarkka on hän soinnuistaan.
Taitavasti meitä ohjaa
kuorolaulun maailmaan.

Iloisuutta johtajalla
aina riittää joukoilleen.
Ohjat ovat osaajalla,
treenaa äänet kohdalleen!

1.tenori
Taito Saari

Musiikki on Taiton laji,
haitaria soittelee.
Kupleteista varmaan moni
mieleen usein palailee!

Rytmi-orkesteri tuli
tanssijoille tutuksi.
Saaren pojat siinä soitti,
Taiton peli haitari.

Tikkakoski Antero

Anterolla järjestöissä
hommat ovat hanskassa.
Kokkolassa päivät töissä,
viihtyy hyvin kotona.

Tyytyväinen, rauhallinen,
sanat miestä kuvaavat.
Hymynhäivä, isällinen,
luonnehdintaan sopivat.

Tunkkari Veikko

Veikolla on kokemusta,
näkemystä elämään.
Käskykortin saatuansa
joutui sotaan lähtemään.

Latinaksi Veikko meille
kasvin nimet ilmoittaa.
Iloksi on ystäville,
heille kukat kasvattaa.

Åivo Ilpo

Kapteeni on arvoltansa,
matkailua harrastaa.
Metsänostoon autollansa
päiväsaikaan suunnistaa.

”Metsäinssin” tieto-taidot
ovat työhön sopivat.
Kilpailuista monet voitot,
pyttyhyllyt komeat!
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Storbacka Tomi

Soololaulu, varmat otteet
tunnuksina Tomilla.
Konserteissa ovat saaneet
kuulijat sen todeta.

Tomi tuntee jalostuksen,
turkiseläintuotannon.
Pokkaa pytyt kasvatuksen
laadun sekä muunnosten.

Palola Matti

Matilla on kiinteistöistä,
laitteistoista tietoa.
Laitosmiehen tehtävistä
”vapaalle” sai siirtyä.

Tuntee turkistarhauksen,
suhdanteet ja vaihtelut.
Pitkän linjan tieto-taidon
tarhaajana hankkinut.

Laasanen Lassi

Lassilla on kokemusta,
kuorolaulun hallitsee.
Soololaulu taitajasta
helpolta kai tuntunee?

Viljelijä ehtii mukaan
seurakunnan elämään.
Parvelta hän usein laulaa
hengellistä sävelmää.

Järvelä Simo

Pilke kuuluu silmäkulmaan,
tuotemerkki hitsaajan.
Metsästäjä syksyaikaan
hoitaa hirven kaadannan.

Perheessä on soittajia,
Raila johtaa joukkojaan.
Simo antaa vahvistusta,
mielellään käy laulamaan.

Lepistö Seppo

Halsualta vahvistusta
kuorollemme haettiin.
Seppo meidän tenoreista
sooloistansa tunnettiin.

Kilometrit eivät este,
harrastus on tärkeä.
Tie on tuttu Lepistöille,
kulkevat sen mielellään.

Saari Teuvo

Saaren Teuvo taitavana
tenorina tunnetaan.
Juuriltansa pulkkislaista
kuorossamme tarvitaan!

Lauluveikot, auton laitto,
Teuvolle on tärkeää.
Sopivasti huulenheitto
laulajaamme ilmentää!
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Koivisto Jouni

Osaavuutta,
nuorekkuutta,
Jouni hyvin edustaa.
Tenoreista ilman muuta
eturivin omistaa.

Perheen uusi koti nousi
lapsuuskodin maisemaan.
Tyytyväinen, hyvä mieli
kantaa päivään tulevaan.

2.tenori
Ahonen Martti
Rustaan riimit kavereista,
sopivuutta miettien:
Jokainen kai kuvausta
lueskelee naurellen?

Toisinaan teen käsitöitä,
sehän mua miellyttää.
Riittää vielä eläkettä,
leivän päälle  “hipleää”.

Klemola Kari

Kari laulaa tarkan päälle,
tenori on kvartetin.
Kuorolaulun taitajalle
nuotinluku selvää on.

Taitavuutta viulunsoittoon
jälkikasvu osoittaa.
Kari valmis koulun johtoon,
rauhallisuus vakuuttaa!

Taipale Hannu
Hannu hiihti Veteliä
aikanansa kartalle.
Suuntas` kilparetkillänsä
laajalti myös mailmalle!

Tenorina, laulajana
hänet nyt myös tunnetaan.
Mukaan hieman purppuria,
kruunuhäistä muistetaan.

Läspä Henri

Henri taitaa laulun stemmat,
pianoakin soittelee.
Kavereita monet kerrat
sävelkulkuun ohjailee.

Tavaraa vie rekallansa
halki Suomenniemeä.
Perheen luokse reissultansa
palaa iltamyöhällä.

Rauma Mauri
Harmonikkataitureina
Rauman suku tunnetaan.
Polkan, valssin mestarina
Mauri jatkaa urallaan.

Kätevyyttä, taitavuutta
Maurin työssä tarvitaan.
Keksintö on aina uutta,
siitä joskus palkitaan!
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Heikkilä Esa

Esa ajaa Viisteen tieltä
joskus hyvin etäälle.
Opeli sai viedä miestä
Eurooppaankin matkalle.

Kansainvälisyyttä perhe
elämässä arvostaa.
Tällä tavoin rakennatte
uutta pohjaa, perustaa.

Pollarikoski Johannes
Neuvoksella voimaa riittää,
kykyä ja tarmoa.
Kuorolaiset häntä kiittää
historiikin teosta!

Johannes on sukurakas,
menneet häntä kiinnostaa.
Tunnet hyvin omat taustat,
rakentaa voit tulevaa.

Palohuhta Tapio

Tapio on raameiltansa
miehen mittaan kasvanut.
Laulaja on luonteeltansa,
riviin hyvin sopinut.

Lehti kertoi uutisena
karhun kaadon ”Kitusen”.
Veri vetää Palohuhtaa
karhumaille Aunuksen.

1.basso
Läspä Pasi
Pasi valokuvaajana,
kuoroamme ikuistaa.
Poissaolot kansioonsa
hyvin tarkkaan tallentaa.

Taloutta hyvin hoitaa,
pitää auki ”nokian”.
Ambulanssi heti ajaa
osoitteeseen oikeaan.

Takala Erkki

Erkki ajaa Vimpelistä,
kuoroamme arvostaa.
Kotipaikka estymästä
eihän voine laulajaa!

Pitkään toimit johtajana,
reksinäkin koulussa.
Sinut Viron ystävänä
haluamme mainita!

Laasanen Kullervo

Hiihtäjänä, soittajana,
tuntijana kanteleen.
Kullervo on valmis aina
säestykseen kauniiseen.

Kanteleita virittelet,
kielet soivat tarkalleen.
Sinun rauhalliset otteet,
sopii hienoon luonteeseen.
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Sillanpää Markku

Kaustiselta Markku ajaa
vahvistamaan kuoroa.
Stemmavirheen aina huomaa,
pyytää Juhan apua.

Viestihiihtoon useasti
”polliisi” on lähtenyt.
Liikunta on sopivasti
kunnossa kai pitänyt?

Tikkakoski Jukka

Jukka hoitaa kiinteistöjä,
rakennustyö kiinnostaa.
Tikkakosken kaksi miestä
käsitöitä harrastaa.

Töiltään ehtii kuoroon mukaan
vahvistamaan bassoa.
Rauhalliseen, tuttuun tapaan
seuraa muitten juttuja.

Kaariniemi Aki

Viljelijä, yrittäjä,
nuorisoa ohjaava.
Kuoron varajohtajana,
Akilla on puuhia!

Koko teidän perhekunta
musiikkia harrastaa.
Kuulijakin kiitollista
mieltään teille osoittaa.

Asiala Paavo

Asialan yhtyeessä
Paavo soitti aikoinaan.
Basson soittoon mieltyneenä
kehitteli taitojaan.

Musiikki on rakkain laji,
sitä Paavo harrastaa.
Annin kanssa useasti
mökillensä suunnistaa.

2.basso
Klemola Jukka

Oman kuoron toiminnasta
Jukalla on muistoja.
Tarjoo konevarastosta
kamppeillemme tiloja.

Tuntee hyvin kaverinsa,
osaa meitä kuunnella.
Vapaa työstä vaativasta,
Jukka voi nyt laulella!

Vähäkainu Aimo

Aimo saanut käden taidon,
muototajun lahjakseen.
Hankkinut on opin, tiedon,
suuntaa kaiken taiteeseen.

Instrumentti klarinetti,
sitä soitat mielellään.
Mahdollisuus: orkesteri,
siihen kävit liittymään.
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Leppävuori Heikki

Herkkä hymy, rauhallisuus,
tuotemerkit miehellä.
Siihen mukaan turvallisuus,
Heikki siinä livenä!

Vuotten tuomaa kokemusta,
tietoa ja taitoa.
Heikki tulee Alaperista,
kiva, kun voi laulella!

Torppa Jussi

Jussi vaalii perinteitä,
laulu, soitto kiinnostaa.
Hevosetkin vievät miestä,
osaa niitä ohjastaa!

Hoiti puheenjohtajuutta,
kvartetissa laulelee.
Firma tarjoo palveluita,
tilit tarkkaan hallitsee!

Leponiemi Seppo

Sepon ääni kantavana,
miehekkäänä kajahtaa.
Soololaulun taitajana
ohjelmassa tilaa saa.

Farmarilla työtä piisaa,
navetassa, pelloilla.
Harjoitukset joskus taitaa
töitä hieman haittailla.

Hohenthal Mika

Mukava on nuoren miehen
takariviin astella.
Tenorit ei este eteen,
yli voihan katsella!

Eloisana, avoimena,
Mika kertoo juttuja.
Voi kai noita kavereita
joskus vähän juksailla?

Torppa Jouni

Toisen basson laulajana
Jouni stemmat hallitsee.
Ololtansa rauhaisana
kavereita kuuntelee.

Kotikankaan laitamilla
jälkikasvu temmeltää.
Karjatilan tuotantoa
mukava on kehittää.

Venetjoki Simo

Voimaa saatiin Halsualta,
tarjosivat parhaintaan?
Meistä tuntui mukavalta,
Simo liittyi rintamaan!

Kokemusta laulajana
Simolla on riittämiin.
Soololaulu liittyy aina
osasena konserttiin.

Riimit2.pmd 20.7.2010, 12:567


