Laukaan Kirkkokuoron toimintakertomus vuodelta 2016
Kuoron jäsenet
Kevätkaudella kuorossa oli 39 laulajaa, joista sopraanoita 16,
alttoja 13, tenoreita 5 ja bassoja 5. Syyskaudella laulajia oli 35,
joista sopraanoita 15, alttoja 12, tenoreita 5 ja bassoja 3.
Taiteellisena johtajana toimi Jouni Vaaja 30.9. saakka ja
varajohtajana Esa Ojajärvi. Taiteellisena johtajana jatkoi
26.10.2016 lähtien kanttori Heikki Tynkkynen. Hallituksen puheenjohtajana oli Ulla Riipinen, joka estyi
hoitamasta tehtäväänsä lokakuussa, jolloin varapuheenjohtaja Minna Åhlgrén jatko kuoron toiminnan
johtamista. Hallituksen varsinaiset jäsenet olivat Pirkko Hirvi, Mikko Hiiro, Hanna Alvoittu ja Minna Åhlgrén.
Varajäseniä olivat Liisa Kivimaa, Ulla-Maija Kovanen ja Liisa Rönkkä. Taloudenhoitajana toimi Maija-Liisa
Kollanen, sihteerinä Ulla-Maija Kovanen.
Kuoron toiminnantarkastajana oli Veikko Tissari ja varahenkilönä Eeva-Liisa Kovanen. Ääntenvalvojina olivat
sopraanolla Minna Åhlgrén, altolla Kirsti Kaiponen, tenorilla Esa Ojajärvi ja bassolla Veikko Tissari.
Nuotistonhoitajina toimivat Eeva-Liisa Kovanen ja Kirsti Kaiponen. Emäntinä toimivat Liisa Latvakoski, Eila
Manninen ja Tuula Pöyhönen. Isäntinä toimivat Veikko Haverinen ja Veikko Tissari.

Toiminta
Vuoteen sisältyi tiivistä harjoittelua ja paljon erilaisissa tilaisuuksissa esiintymisiä. Harjoituksia oli vuoden
aikana yhteensä 27 ja lisäksi harjoiteltiin aina ennen esiintymisiä. Kaikki harjoitukset on saatu pitää uudessa
seurakuntatalossa, josta kuorolaiset ovat kiitollisia Luojalle ja seurakunnalle. Syyskuun viimeiset harjoitukset
olivat yleisölle tarkoitettu yhteislaulutilaisuus uudesta virsikirjan lisävihkosta. Toivomme, että uusista virsistä
syttyisi laulukipinä myös uusille kuoroharrastajille.
Kuoro lauloi Laukaan kirkossa messuissa, sanajumalanpalveluksissa, joulukirkossa ja vanhusten kevätkirkossa
yhdeksän (9) kertaa. Lisäksi laulettiin helmikuussa tuhkakeskiviikon iltakirkossa. Joulukuussa kuoro lauloi
”Kauneimmat joululaulut” -tilaisuudessa. Vuokaaren palvelukodissa kuoro lauloi tammikuussa. Kuuselan
palvelukodissa käytiin laulamassa ehtoollishartaudessa maaliskuussa. Lisäksi kuoro lauloi kunniajäsenen,
Raija Puttosen, siunaustilaisuudessa maaliskuussa. Emerituspiispa Yrjö Sariolan, kuoron kunniajäsenen,
poismenoa ja muistoa kunnioitettiin omaisten toivomalla tavalla lähetystyön hyväksi.
Pienimuotoinen joulujuhla puuron ja kahvittelun merkeissä vietettiin seurakuntatalolla vuoden viimeisten
harjoitusten päätteeksi.
Kuoron vuosikokous pidettiin 24.2.2016 seurakuntatalolla ennen harjoituksia. Kuoron hallitus kokoontui
seitsemän kertaa vuoden aikana.
Liitteinä on lisäksi kuoron kevät- ja syyskauden toimintasuunnitelmat. Kirkkokuoron omat kotisivut avattiin
elokuussa 2014 osoitteessa www.laukaankirkkokuoro.fi toimintasuunnitelmien ja kuoron tiedottamisen
parantamiseksi.
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Kuoro esilaulajana 17.7.2016;    ”  Karjalaisen kansan messu”
Laukaan kirkossa, Karjalaisen kansan messussa, kirkkokuoro toimi esilaulajana ja esitti kuorosovituksia
messun lauluista. Kuorolaiset olivat pukeutuneet kansallispukuihin. Messun toteutuksesta kuoro on saanut
kiitosta seurakuntarajojen ulkopuolelta.
Anna Zhidkikh otti kuvia Karjalaisen kansan messussa.

Kirkkokuoron kevätretki 28.5.2016
Laukaan kirkkokuoron teki kevätretken Lohjalle Vivamon Raamattukylään. Päivän ohjelmaan kuului kaksi
näytelmää Raamatun kertomuksista. `Marian miekka` – näytelmä kertoi Raamatun kuuluisimmasta naisesta,
Mariasta, Jeesuksen äidistä, kertoen samalla kutsumuksesta ja sen kahdesta puolesta; ilosta ja miekasta.
Vuoden 2016 uutuusnäytelmä `Johannes, ukkosenjylinän poika` kertoi apostoli Johanneksesta, jolle ja
veljellensä Jakobille, Jeesus antoi lisänimen ukkosenjylinän pojat. Paluumatkalla kirkkokuoro tutustui
Janakkalan kirkkoon. Siellä kuoro sai laulaa vanhan kivikirkon akustiikan tukemana.

Laukaan kirkkokuoro kiittää lämpimästi kanttori Jouni Vaajaa kuudentoista vuoden (11/2000 - 9/2016)
yhteistyöstä sekä Ulla Riipistä lauluista 25 vuoden ajalta ja kahdentoista vuoden puheenjohtajakaudesta.
Lämmin kiitos myös Heikki Tynkkyselle, kaikille vastuunkantajille ja jokaiselle kuorolaiselle aktiivisesta
vuodesta 2016!

Kuoromme tunnuslaulun sanoin: ”Soi virteni kiitosta Herran. Hyvä on Hän ja armollinen, käsivartensa vahva
ja voimallinen. Kuka Hälle tuntevi verran, kuka armossa voimassa ken. ”

Laukaassa 22.1.2017 tiedot kokosi

Ulla-Maija Kovanen
sihteeri

