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Kulttuuribroilerit-radiosarjassa intoillaan taiteesta, kulttuurista 
ja ilmiöistä. Tuoreita näkökulmia ja yllättäviä huomioita 

tarjoilevat lukiolaiset Ali Isokangas, Timo Kalliokoski, Telma 
Pietiäinen ja Mio von Reiche.

Kulttuuribroilerit lauantaisin, alkaen 25.1. Yle Radio 1:ssä klo 
10.00.  

Areenassa milloin vain.
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Joulun kaipaus

Cantores Minores täyttää kirkot joulun alla. Upei-
den konserttien myötä kirkot täyttyvät sekä ihmi-
sillä että näissä konserteissa vaikuttavalla, pysäyt-
tävällä ja joulutunnelman tuovalla laululla.

Joulun lähestyessä huomaa, kuinka iso merkitys joulu-
lauluilla on joulutunnelman saavuttamisessa. Joululaulut 
itsessään tavoittavat ajatuksissamme ja tunnelmassamme 
selittämätöntä erityisyyttä. Vaikka sanat eivät riittäisi ker-
tomaan, niin jo sävel vaikuttaa. Tutuilla joululauluilla on 
kumma, syvempi merkitys. Niissä on jotain nostalgista.

Sana nostalgia tulee kreikan kielen kahdesta sanasta. 
Nostos tarkoittaa kotiinpaluuta tai kotiin menemistä. Algos 
tarkoittaa vaivaa tai tuskaa. Nostalgia tarkoittaa siis koti-ikä-
vää tai kaipuuta johonkin tuttuun. Se tarkoittaa sellaista 
ikävää tai kaipuuta, joka sisältää samanaikaisesti rakasta ja 
läheistä sekä samalla haikeudessaan jopa tuskaa tai vaivaa.

Joululaulujen nostattamassa nostalgiassa on kyse sellai-
sesta kaipauksesta, joka on vaikeasti selitettävissä. Kaipauk-
sessa on kyse selittämättömästä, joka ei avaudu pelkästään 
joulun ulkoisilla puitteilla, koristeilla, lahjoilla ja valoilla. 
Joulun nostalgiassa on kyse kaipuusta itseään suurempaan 
rauhaan. Rauhaan, joka avautuu lapsuuden kodin kaipuuna, 
mutta samalla myös taivaan kodin kaipuuna. Tästä joulun 
salaisuudessa on kyse. Siitä, että tunnistamme taivaallisen 
koti-ikävän ja laulaessamme joululauluja tunnemme liiku-
tusta, iloa ja kaipuuta.

Tähän taivaalliseen koti-ikävään, nostalgiaan,  kiteytyy 
joulun merkityksen vastakohtaisuus. Sen sijaan, että mei-
dän tulisi kaivata jonnekin tai mennä ajatuksissamme jon-
nekin, meidän luoksemme tullaan. Jouluna ylhäältä tullaan 
alas eikä alhaalta ylös. Jumala syntyy ihmiseksi, toisen maa-
ilman ääni murtautuu meidän maailmaamme, Kristus syn-
tyy elämään osaksi arkeamme.

Iloista ja siunattua joulua kaikille Cantores Minores 
-kuoron laulajille, tukijoille ja ystäville.

 
TEEMU LAAJASALO 
Helsingin hiippakunnan piispa 
Cantores Minores Yhteiskuntasuhteiden 
Neuvottelukunnan puheenjohtaja

YHTEISTYÖSSÄ
Helsingin Seurakuntayhtymä  

Helsingin tuomiokirkko-
seurakunta 

Helsingin kaupunki  
Niilo Helanderin säätiö  

Helsingin Sanomat  
Innofactor 

SEB 
Saariaho Järvenpää 

Radio Classic 
Xerox

Cantores Minores -kannatusyhdistys ry.
Meritullintori 3, 00170 Helsinki 
puh. (09) 687 7720
info@cantoresminores.fi
www.cantoresminores.fi
www.facebook.com/cantoresminores
Youtube: Cantores Minores Finland
www.twitter.com/cantoresminores
Instagram: @cantoresminoresfinland

Cantores Minoresin 
Joulukeräys vähävaraisten 

kuoroharrastuksen 
tukemiseen nyt käynnissä 

❈
cantoresminores.fi / lahjoita
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Musiikkitalo saa konserttiurut,
laitetaan ne yhdessä soimaan!
#UrutSoimaan

Osallistu ja lahjoita: 
urutsoimaan.fi

Urkuhanketta omin nimikkopillein tukee myös 

Murikanranta Oy Kuterintie 226, 34260 Terälahti
Myyntipalvelu myynti@murikanranta.fi • p. 020 774 1500 • murikanranta.fi

Järjestä helposti 
ikimuistoinen kokous 
uudistetussa 
hotellissamme
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Cantores Minores 
JOHT. HANNU NORJANEN

CM Koulutusryhmien kuoro 
JOHT. ANNA HURME & TIMO PIHKANEN

CM Koulutusryhmien B-kuoro 
JOHT. TERHI ORPANA & TIIA MARIA SAARI

Markus Malmgren 
URUT

Irja Askola 
ESILUKIJA

Vapahtajamme syntymäjuhla on taas käsillä. Joulun 
suuri juhla on tullut. Voimme levähtää hetken ja 
nauttia joulun suloisesta tunnelmasta. Mieli saa 
mahdollisuuden rauhoittumiseen. Tutut ja vähän 

tuntemattomammatkin joululaulut herättävät meissä mo-
nia muistoja ja tunteita.   Nämä joulun suloiset sävelet her-
kistävät kuuloaistimme ja saavuttavat sielumme syvimmät-
kin sopukat. Nyt on hyvä pysähtyä kuuntelemaan.

Cantores Minores haluaa laulullaan välittää teille kaikil-
le joulun rauhaa ja hyvää joulumieltä. Kiitän kaikkia läm-
pimästi kuluneesta vuodesta ja toivotan teille siunattua 
joulua!

HANNU NORJANEN
Taiteellinen johtaja

Cantores Minores -pojat 
toivottavat kuulijoilleen 
ja ystävilleen sekä 

yhteistyökumppaneilleen ja 
tukijoilleen Rauhallista Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta! 

Tervetuloa konsertteihimme 
myös vuonna 2020! 
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Ohjelma
 Johann Sebastian Bach — Praeludium in C (BWV 547)

MARKUS MALMGREN, URUT 

JOULUKERTOMUS

 Eric Whitacre — Lux aurumque ’Kultainen valo’
CANTORES MINORES

Luukas 2:1–3 
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.  

Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.  
Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.

 Armas Maasalo — Joulun kellot
CM KOULUTUSRYHMIEN KUOROT

Luukas 2:4–5 
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan,  

Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  
Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa kanssa, joka odotti lasta.

 Thoinot Arbeau — Ding dong! Taivahassa soi
(sov. Charles Wood)
CANTORES MINORES

 Emmy Köhler — Nyt syttyy valot tuhannet
(sov. Anders Öhrwall)

KAIKKI KUOROT

Luukas 2:6, 7 
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa.  

Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majapaikassa.

 W.J. Kirkpatrick — Away in a Manger ’Vastasyntynyt Jeesus’
(sov. Anna Hurme)

CM KOULUTUSRYHMIEN KUORO

Luukas 2: 8–12 
Sillä seudulla oli paimenia yöllä vartioimassa laumaansa. Yht’ äkkiä heidän keskellään seisoi Herran enkeli, 
ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö! Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapah-
taja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”

 Saksalainen sävelmä — Enkeli taivaan
(1. säk.: Wäinö Pylkkönen, poikasopraano • 2. säk.: sov. J. S. Bach • 10. säk.: Michael Praetorius)

CANTORES MINORES
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Luukas 2: 13–14 
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen 

– Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

 Georg Friedrich Händel — Hallelujah! 
CANTORES MINORES

Luukas 2:15 
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: 

”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen mitä on tapahtunut, sen minkä Herra meille ilmoitti.”

 Mikko Sidoroff — Pyhä yö
(soolo: Andrew Lahti-Nuuttila, tenori)

 Ahti Sonninen — Jouluhymni 
CANTORES MINORES

Luukas 2: 16–17 
He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian, Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.  

Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.

 Puolalainen sävelmä — Paimenten joulupäivä (sov. Soili Perkiö)
CM KOULUTUSRYHMIEN B-KUORO

Luukas 2:18–19 
Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.  

Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä.

 Jean Sibelius — En etsi valtaa loistoa
CANTORES MINORES

Luukas 2:20 
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä he olivat kuulleet ja nähneet.  

Kaikki oli juuri niinkuin heille oli sanottu.

 Sleesialainen sävelmä — Maa on niin kaunis
KUOROT JA YLEISÖ

1  Maa on niin kaunis,  
kirkas Luojan taivas,  
ihana on sielujen toiviotie.

 Maailman kautta  
kuljemme laulain,  
taivasta kohti matka vie.

2 Kiitävi aika,  
vierähtävät vuodet,  
miespolvet vaipuvat 
unholaan.

 Kirkasna aina  
sielujen laulun  
taivainen sointu säilyy vaan.

3 Enkelit ensin  
paimenille lauloi,  
sielusta sieluhun kaiku soi:

 Kunnia Herran,  
maassa nyt rauha,  
kun Jeesus meille armon toi. 

 Franz Gruber — Jouluyö, juhlayö
KAIKKI KUOROT

❈  ❇  ❈  ❇  ❈  ❇  ❈

 Johann Sebastian Bach — Dona nobis pacem ‘Anna meille rauha’
teoksesta ‘Messu h-molli’

CANTORES MINORES

5

JOULUKONSERTTI



Helsingin Renessanssi-
musiikkijuhlat

23.1.–26.1.
2020

Liput holvi.com/shop/aurore sekä ovelta

ELISABET  I:N 
SUOSIKKISÄVELMIÄ

 ja muuta renessanssimusiikkia

ostinato [-a ‘-](it., = itsepäinen,
taipumaton, jukuripäinen, sitkeä,
peräänantamaton), mus. yhä uusiintuva
saman sävelaiheen kertaaminen,
säestävien äänien vaihtelevasti liikkuessa.

OSTINATO NUOTTIKAUPPA 
Musiikkitalo
Mannerheimintie 13a B
00100 HELSINKI
puh. 020 7070 443
ostinato@ostinato.fi

ostinato.fi

AUTO- JA 
TEKNISEN 
ALAN TUONTI- 
JA TUKKULIIKE

Albertinkatu 17 • 00120 Helsinki
puh. (09) 681 2150 • www.woodwinds.fi

LOHJAN SEURAKUNTA
Konserttitoiminta

KERAVAN KIRKOLLA SOI!
www.keravanseurakunta.fi

AUTO- JA TEKNISEN ALAN TUONTI- JA TUKKULIIKE

SUOMEN KARMEL-YHDISTYS
”Raamatun ja Israelin puolesta”

puh. 044 -747 1100
www.karmel.fi

MALMIN SEURAKUNTA

PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ
BORGÅ KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pirkko-Leena Otonkoski: 

Pieniä kanttoreita,  
suurta musiikkia
Cantores Minores,  
kuudes vuosikymmen 2003 – 2012
CM:n 60-vuotishistoriikissa on yli 300 sivua, ja se 
sisältää kronikan muodossa lyhyen katsauksen kuo-
ron ensimmäiseen 50 vuoteen, kuudes vuosikym-
men käydään läpi tarkemmin. Lisäksi kirjassa on mm. 
kuorolaisten matrikkeli vuosilta 1952 – 2012, taus-
tatietoja kuoron historiaan liittyvistä tapahtumista, 
matkoista, solisteista, levytyksistä yms. sekä lähes 
900 kuvaa!
Historiikki on myynnissä konserttien yhteydessä sekä 
CM-toimistossa hintaan 25 euroa. Sitä voi myös tilata 
kuoron kotisivuilla olevalla tilauslomakkeella.

Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus

* musiikin osaamisala (muusikko)
* pianonvityksen osaamisala (pianonvirittäjä)

Hakuaika 

23.2.-15.3.2016
www.konservatorio.fi

Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki

Salontie 1 b • 25500 Perniö 
puh. (09) 681 2150 • www.woodwinds.fi
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CANTORES MINORES

Cantores Minores – Helsingin tuomiokirkon poi-
kakuoro (perustettu vuonna 1952) on Suomen 
suurin ja ammattimaisin poikakuoro ja kuoro-
koulu, joka toimii poikien ja nuorten miesten 
musiikillisena ja henkisenä kasvattajana pääkau-
punkiseudulla. Cantores Minores on kuuluisa 
erityisesti Bachin, Händelin ja Mendelssohnin 
suurten kirkkomusiikkiteosten produktioistaan 
ja ammentaa inspiraationsa vahvasti saksalaises-
ta luterilaisesta poikakuorotraditiosta.

Cantores Minores esiintyy kotimaansa lisäk-
si jatkuvasti myös ulkomaisilla kuorofestivaa-
leilla ja musiikkijuhlilla. Kuoro on tehnyt suuria 
konserttikiertueita mm. Intiaan, Japaniin, Yh-
dysvaltoihin, Venäjälle ja kaiken kaikkiaan 22 
Euroopan maahan. Maaliskuussa 2019 kuoro 
konsertoi ensimmäistä kertaa Mariinski-teat-
terin konserttisalissa Pietarissa. Kevätkaudel-
la 2020 kuoron ohjelmassa on perinteisesti 
J. S. Bachin Matteus-passio. Tammikuussa 2020 
kuoro on kutsuttu esiintymään Pyhän Henrikin 
muistojuhlassa Roomassa. Maaliskuussa kuo-
ron vieraaksi saapuu maailmankuulu Dresdenin 
Kreuzkuoro, jonka kanssa esitetään J.S. Bachin 
Johannes-passio Helsingissä ja Lohjalla. Sama 
teos esitetään yhteistyössä myös la 21.3.2020 
Dresdenin Kreuzkirkossa.

Cantores Minores -poikakuoro tekee tiivis-
tä yhteistyötä koululaitoksen kanssa, minkä ta-
voitteena on tarjota vakaa ja yhteisöllinen mu-
siikkikasvatuspaikka varhaisnuorille ja lapsille 
sekä turvata historiallisen poikakuoron perinne 
Suomessa. Cantores Minores onkin saanut mer-
kittävää tunnustusta niin musiikillisella kuin 
kasvatuksellisella saralla: Suomen valtion mu-
siikkitoimikunta myönsi kuorolle Musiikin Val-
tionpalkinnon vuonna 2014. Maaseudun Kukkas-
rahasto säätiö palkitsi kuoron helmikuussa 2015 
Vuoden Kasvattaja 2014 -palkinnolla. Lokakuus-
sa 2017 kuoro oli yksi viidestä ehdokkaasta Vuo-

sisadan Kulttuuriteko -kategoriassa Vuosisadan 
Kulttuurigaalassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rou-
va Jenni Haukio ovat kuoron koko toiminnan ja 
matkojen pysyviä suojelijoita.

CANTORES MINORES  
KOULUTUSRYHMIEN KUOROT

Cantores Minores Koulutusryhmien kuoron 
muodostavat B1-ryhmät, B2-ryhmät, Koraa-
li- ja Cappellakuoro. Lauluharjoittelun ohella 
CM-koulutusryhmät kartuttavat esiintymiskoke-
musta laulamalla erilaisissa tilaisuuksissa ja kon-
serteissa sekä yhdessä että erikseen pienempinä 
kokoonpanoina. CM-koulutusryhmien kuorojen 
johtajina toimivat Anna Hurme (Koraalikuoro), 
Terhi Orpana (B-kuoro), Timo Pihkanen (Cappel-
lakuoro) ja Tiia Maria Saari (B-kuoro).

HANNU NORJANEN,  
KAPELLIMESTARI

Hannu Norjanen lauloi poikana Cantores Mino-
res -poikakuorossa (1974–80) ja opiskeli pianon- 
ja urkujensoittoa Espoon musiikkiopistossa. 
Sibelius-Akatemiassa hän opiskeli aluksi kirkko-
musiikkiosastolla, jolta hän siirtyi kapellimesta-
riluokalle. Norjanen on suorittanut A-tutkinnot 
urkujensoitossa sekä kuoron- ja orkesterinjoh-
dossa, jonka opettajina hänellä olivat mm. pro-
fessorit Jorma Panula ja Leif Segerstam. Vuonna 
2015 Norjanen valmistui musiikin tohtoriksi 

Esiintyjät
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We believe in the power of 
ambitious minds and innovative 
companies. No matter who you 
are or what your age is 
you can change the world. 

Care for ambition

Pioneering 
strategic advice. 

That’s the Roschier Way.



 Sibelius-Akatemiasta. Kuoronjohtoa hän opiskeli 
myös Tukholman kuninkaallisessa musiikkikor-
keakoulussa mm. prof. Eric Ericsonin johdolla. 
Hannu Norjanen on työskennellyt monipuoli-
sesti urkurina ja kapellimestarina. Norjanen on 
johtanut Tapiolan kamarikuoroa vuodesta 1998 
lähtien. Lisäksi hän on toiminut tuntiopettajana 
Sibelius-Akatemiassa vuodesta 1994 alkaen.

Cantores Minores -poikakuoron taiteellisena 
johtajana ja CM-musiikkiopiston rehtorina Han-
nu Norjanen aloitti vuonna 2005.

MARKUS MALMGREN,  
URKUTAITEILIJA

Markus Malmgren on esiintynyt urkusolistina, 
säestäjänä ja kamarimuusikkona useimmissa Eu-
roopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Hänet tun-

netaan myös improvisoinneistaan. Malmgren on 
työskennellyt kirkkomuusikkona ja opettaa mm. 
urkujensoittoa ja improvisointia Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemiassa, jossa hän valmistui mu-
siikin tohtoriksi syksyllä 2015. Cantores Mino-
res-kuoron urkusolistina ja säestäjänä Malmgren 
on toiminut vuodesta 2004.

IRJA ASKOLA,  
ESILUKIJA

Irja Askola on pappi, runoilija ja Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon ensimmäinen naispiispa. 
Hänet valittiin Helsingin hiippakunnan piispaksi 
vuonna 2010, josta tehtävästä hän jäi eläkkeelle 
vuonna 2017. Irja Askola toimi Cantores Mino-
res Yhteiskuntasuhteiden Neuvottelukunnan pu-
heenjohtajana vuosina 2012–2017.
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John Eliot 
GARDINER

Musiikkia 
taivaan

holveissa

Johann Sebastian Bachin 
muotokuva

Miten olisi

kantaattimatka

vuoden ympäri,

Gardinerin kirjan

seurassa?

                     
MUSIIKKITALO
ma–pe 11–19 • la 11–16
fuga@fuga.fi (09) 700 18 251

40 €

Keittiössämme raikkaat pohjoisen maut 
yhdistyvät moderniin ruoka-ajatteluun. 
Nautinto tarjoillaan tunnelmallisessa, yli 

satavuotiaassa miljöössä Helsingin ytimessä.

Tervetuloa nauttimaan: 
www.plazarestaurant.fi  

Radisson Blu Plaza Hotel, 
Mikonkatu 23, Helsinki

– tukea kotimaiselle musiikille
www.musiikinedistamissaatio.fi

www.musiikkiakirkoissa.fi

KERAVAN KIRKOLLA SOI!
www.keravanseurakunta.fi

MALMIN 
SEURAKUNTA

http://www.musiikinedistamissaatio.fi
http://www.musiikkiakirkoissa.fi
http://www.keravanseurakunta.fi


Pääsykokeet 
ma 20.1. klo 18 
ti 21.1. klo 18 

Meritullin seurakuntatalo, 
Meritullintori 3, 5. krs.

Kuoron koulutusryhmiin otetaan 
7–11-vuotiaita poikia pääsykokeessa, jossa 

on musikaalisuustestin lisäksi esitettävä 
omavalintainen laulu. CM-koulutusryhmissä 

suoritetaan laulukoulutuksen lisäksi 
musiikin perusteiden tasosuoritus 1. Opetus 

CM-musiikkiopistossa alkaa 23.1.2020. 
Ilmoittautumiset pääsykokeisiin internetissä

WWW.CANTORESMINORES.FI/PAASYKOE

LISÄTIEDOT CM-TOIMISTOSTA P. (09) 687 7720 SEKÄ 
PAASYKOE@CANTORESMINORES.FI

CM-
musiikkileikkikoulu 
4 – 6-vuotiaille pojille 
pääkaupunki seudulla

Pojille suunnattu laulupainotteinen CM-
musiikki leikkikoulu toimii seitsemässä  

paikassa pääkaupunkiseudulla:  
Helsinki/Pakila (ma) • Helsinki/Pihlaja mäki (ma) 

Helsinki/Kontula (ti) • Espoo/Sello (ti)  
Vantaa/Tikkurila (ke) • Helsinki/Meritulli (to) 

Helsinki/Jätkäsaari (to). Otamme 4–6-vuotiaita 
poikia kevätkaudelle 2020 vapaille paikoille. 

Ilmoita poikasi mukaan muskariin internetissä

WWW.CANTORESMINORES.FI/MUSKARI

LISÄTIEDOT CM-TOIMISTOSTA P. (09) 687 7720 SEKÄ 
CMMUSKARI@CANTORESMINORES.FI

Osallistu Cantores Minoresin 
Joulukeräykseen vähävaraisten 
kuoroharrastuksen tukemiseen
CANTORESMINORES.FI / LAHJOITA
Tai  lähetä tekstiviesti 1 CM • 5 CM • 10 CM • 20 CM •  

30 CM tai 40 CM numeroon 16588 lahjoittaaksesi 1–40 euroa.



AINUTLAATUINEN ERIKOISESITYS  
DRESDENIN KREUZKUORON KANSSA

J. S. Bach: Johannes-passio 
Cantores Minores

Dresdenin Kreuzkuoro, Saksa

Tom Nyman • Jyrki Korhonen • Tuuli Lindeberg
Jenny Carlstedt • Jere Martikainen • Aarne Pelkonen

Lohjan kaupunginorkesteri

Hannu Norjanen 
JOHTAJA

LIPUT (HELSINKI) TICKETMASTER.FI JA 1H ENNEN OVELTA

LIPUT (HELSINKI) KULUINEEN 50/40, 25/15, 15 € • NUMEROIDUT RIVIT 
LIPUT (LOHJA) 25/20 € (ENNAKKOMYYNTI, NETTICKET) JA 30 € (OVELTA)

KE

8.4.
KLO 18

PE

10.4.
KLO 18

TUOMIO-
KIRKKO

PE

13.3.
KLO 19

TUOMIO-
KIRKKO

ENNAKKO- 
OSTAJAN ETU 

JOPA

–10 €
KONSERTTIIN 
KE 8.4. 

ETU ON 
 VOIMASSA 

 RAJOITETUN 
AJAN

ENNAKKO- 
OSTAJAN ETU 

JOPA

–10 €
KONSERTTIIN 
PE 13.3. 
ETU ON 
 VOIMASSA 
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