Laukaan Kirkkokuoron toimintakertomus vuodelta 2014
Kevätkaudella kuorossa oli 38 laulajaa, joista sopraanoita 16, alttoja 11, tenoreita 7 ja bassoja 4.
Syyskaudella laulajia oli 41, joista sopraanoita 18, alttoja 12, tenoreita 6 ja bassoja 5.
Musiikillisena johtajana toimi Jouni Vaaja ja varajohtajana Esa Ojajärvi. Hallituksen puheenjohtajana oli Ulla
Riipinen ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet olivat Pirkko Hirvi, Tapio Kotilainen, Veikko Tissari ja Minna
Åhlgren. Varajäseniä olivat Liisa Kivimaa, Ulla-Maija Kovanen ja Liisa Rönkkä. Taloudenhoitajana toimi
Maija-Liisa Kollanen ja sihteerinä Liisa Kivimaa.
Kuoron toiminnantarkastajana oli Mikko Hiiro ja varahenkilönä Eeva-Liisa Kovanen. Ääntenvalvojina olivat
sopraanolla Minna Åhlgren, altolla Kirsti Kaiponen, tenorilla Esa Ojajärvi ja bassolla Veikko Tissari.
Nuotistonhoitajina toimivat Raija Hovila ja Kirsti Kaiponen. Emäntinä toimivat Liisa Latvakoski, Irja
Peltokangas ja Liisa Rönkkä. Isäntinä toimivat Veikko Haverinen, Toivo Ikonen ja Veikko Tissari. KeskiSuomen Kirkkomusiikkipiirin kevät- ja syyskokousten edustajina toimivat Mikko Hiiro ja Ulla Riipinen sekä
varahenkilöinä Kirsti Kaiponen ja Maija-Liisa Kollanen.
Toiminta
Vuonna 2014 Laukaan Kirkkokuoro täytti 100 vuotta. Juhlavuoteen
valmistautuminen ja laulujen harjoittelu oli aloitettu jo edellisen vuoden
syyskaudella. Vuoteen sisältyi tiivistä harjoittelua ja paljon erilaisissa tilaisuuksissa
esiintymisiä, uusien kuoroasujen suunnittelua ja hankintaa ja vuoden
huipentumana syksyllä juhlakonsertti Laukaan kirkossa.
Harjoituksia oli vuoden aikana yhteensä 30 ja lisäksi harjoiteltiin aina ennen
esiintymisiä. Harjoituspaikkoina jouduttiin jälleen käyttämään mahdollisimman
paljon muita kuin seurakuntatalon tiloja sisäilmaongelmien vuoksi. Laukaan
Tupaswillassa pidettiin yhdet pidennetyt harjoitukset lokakuun alussa.

Kuoron miniharjoitusleiri
Tupaswillassa 8.10.2014

Minna Åhlgren sovittaa uuden
esiintymisasun prototyyppiä
Lievestuoreen Coconatessa
keväällä 2014

Kuoro lauloi Laukaan kirkossa messuissa ja sanajumalanpalveluksissa seitsemän kertaa. Lisäksi laulettiin
maaliskuussa tuhkakeskiviikon iltakirkossa, huhtikuussa musiikillisessa Taize -hartaudessa ja Kauneimmat
joululaulut -tilaisuudessa. Kuuselan palvelukodissa käytiin laulamassa ehtoollishartaudessa huhtikuussa ja
joulukuussa. Vuokaaren palvelukodilla vierailtiin marraskuussa. Toukokuussa pidettiin yhteislauluilta
Papinniemen Kasvun kappelissa ja samalla vietettiin kevätkauden päättäjäisiä. Suolahden kirkossa vierailtiin
syyskuussa iltamessussa. Seurakuntatalolla pidettäviin järjestöjen joulumyyjäisiin osallistuttiin.

Kevätkauden 2014 päättäjäiset Papinniemessä.
Pienimuotoinen joulujuhla kahvittelun merkeissä vietettiin Hotelli Vuolakkeessa. Joulujuhlassa suoritettiin
kuoro 100- vuotta juhlaliinan arvonta. Pitkän, pellavaisen kaitaliinan oli kuorolle kutonut ja lahjoittanut
Raija Hovila. Liina-arpojen myynti tuotti 375 euroa ja arvat loppuivat kesken. Arpaonni suosi Marketta
Lindqvistia. Vuolakkeessa pidettiin myös harjoitukset sekä jaettiin omalla nimellä varustetut virsikirjat
kaikille kuorolaisille, joilla sellaisia ei vielä ole ollut. Seuraavana päivänä käytiin kuuntelemassa Jyväskylä
Sinfonian Taulumäen kirkon joulukonsertti, jossa solistina Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch (viulu) sekä
esiintymässä Vox Aurea -kuoro. Hienon konsertin ohjelmistossa oli mm. J.S.Bachin Brandenburgilaiset
konsertot nro 3 ja 4 sekä John Rutterin joululauluja.
Kuoron 100vuotisjuhlakonsertti ”Soi
virteni kiitosta Herran” soi
Laukaan kirkossa
sunnuntaina 26.10. Konsertin
juontajana toimi kuoron
taiteellinen johtaja, Jouni
Vaaja ja juhlapuheen piti
kuoron puheenjohtaja Ulla
Riipinen. Kuoroa säesti ja
konsertissa esiintyi myös
viisihenkinen
kamarimusiikkiyhtye.

Kuoromme uudet esiintymisasut otettiin konsertissa ensi kertaa käyttöön. Kuoroasut suunnitteli Katja
Kokko Coconate ky:stä Laukaan Lievestuoreelta. Kuoroasuihin käytettiin hallituksen päätöksellä rakkaan,
edesmenneen kuoroystävämme, Kaisa-Liisa Hannikaisen muistorahasto, 1000 e. Juhlavuoden kunniaksi
avattiin myös kuoron kotisivut osoitteessa www.laukaankirkkokuoro.fi. Sivuja ylläpitää pj Ulla Riipinen.
Ohjelmisto (liite) koostui Jouni Vaajan valitsemista, kuoron lauluvalikoiman monipuolisuutta hyvin
esittelevistä, kappaleista. Oli vanhaa ja uutta, suomen- ja latinankielistä, kotimaista ja ulkomaista
tuotantoa. Huomattava osa lauluista on Jouni Vaajan sovittamia. Näistä kantaesityksen sai ”Muuttolinnut”
(säv. ja san. Lydia Lithell – Raimo Mänttäri – Seppo Korhonen) ja myös melko uutena lauluna ”Tuuli” (säv. ja
san. Ilona Nyman). Kuulijoita oli konsertissa ilahduttavan runsaasti ja yhdessä laulettu loppuvirsi soi
riemullisena kirkossa, ”On kaunis synnyinmaamme, maat, metsät, järvet sen. Me Luojan töitä saamme
katsella kiittäen”. Konsertin jälkeen otettiin vastaan onnitteluja ja jaettiin kuorolaisille Suomen
Kirkkomusiikkiliiton ansiomerkit, yhteensä 16 kpl (liite). Kuoron kunniajäseniksi kutsuttiin Ritva Arela, Atso
Kena, Raija Puttonen, Anna Valkonen ja Anneli Kokkinen. Lopuksi nautittiin seurustelun lomassa herkulliset
täytekakkukahvit. Seurakunnan diakoniarahastoon onnitteluna kerätyt lahjoitukset tuottivat 440 euroa.
Kuoron vuosikokous pidettiin 12.3.2014 Laukaan seurakuntatalossa ennen harjoituksia. Yleiskokous, jossa
päätettiin kuoron kunniajäseniksi kutsuttavista henkilöistä, pidettiin 10.9.2014 Vihtavuoren kappelilla
ennen harjoituksia. Kuoron hallitus kokoontui kolme kertaa vuoden aikana.
Kuoron uudet, ajanmukaistetut säännöt rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.5.2014 (liite).
Sääntömuutoksista mainittakoon ensimmäisen pykälän muuttaminen siten, että poistettiin kohta ”kuoro
kuuluu jäsenenä Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiriin” sekä kokouskutsujen ajanmukaistaminen muotoon
”postitse tai sähköpostitse”.
Keski-Suomen Kirkkomusiikkipiirin kevätkokous oli Multialla 23.3. ja kuoroa edustivat Mikko Hiiro ja MaijaLiisa Kollanen. Piirin syyskokous oli Keuruulla 26.10. eli samana päivänä kuoromme juhlakonsertin kanssa,
joten siellä ei edustajaa Liitteenä kuoron toimintasuunnitelmat.

Hallituksen syyskokous Pirkko Hirven kotona Vehniällä

Lämmin kiitos kuoromme johtajalle, kaikille vastuunkantajille ja jokaiselle kuorolaiselle hyvästä
juhlavuodesta 2014!

”Siis älä pelkää. Vaikket näekään, purjehdit kohti toivon satamaa. Ja kerran vielä Häntä tunnustat. Ei vaadi
Hän, vaan aina rakastaa.”

Laukaassa 24.1.2015 tiedot kokosi
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