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Kuva Messusta seurakuntatalolla 2.2.2020. Kuvaaja: Ulla-Maija Saari. 
 

Kuoron jäsenet 

Kevätkaudella Laukaan kirkkokuorossa lauloi 24 laulajaa, joista sopraanoja oli 12, 
alttoja 7, tenoreita 2 ja bassoja 3. Syyskaudella oli mukana 20 laulajaa, joista 
sopraanoja 12, alttoja 5, tenoreita 1 ja bassoja 2.  

Taiteellisena johtajana toimi va. kanttori Hannu Tenkanen. Varajohtajana toimi Esa 
Ojajärvi. 

Kuoron vuosikokous pidettiin 19.2.2020 Laukaan seurakuntatalossa ennen 
harjoituksia. Kuoron hallitus kokoontui viisi kertaa vuoden aikana. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Eeva-Liisa Kovanen. Vuosikokouksessa 
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Liisa Kivimaa, Ulla-Maija Kovanen, 
Marketta Lindqvist ja Ulla-Maija Saari. Varajäseniksi valittiin Hanna Alvoittu,  
Veikko Haverinen ja Marjukka Kautto. Kuoron toiminnantarkastajana oli Veikko 
Tissari, varalla Mikko Hiiro. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Liisa Kivimaan. 
Hallitus kutsui sihteeriksi Ulla-Maija Kovasen ja taloudenhoitajaksi Kaisa Kautto-
Koivulan.  

Nuotistonhoitajina toimivat Kirsti Kaiponen ja Eeva-Liisa Kovanen. Isäntinä 
jatkoivat Veikko Tissari ja Veikko Haverinen. Kahvitukset järjestettiin vain 
harjoituskauden alussa sekä vuosikokouksessa. 



 

Kuva vuosikokouksesta seurakuntatalolla 19.2.2020. Kuvaaja: Ulla-Maija Saari. 

Toiminta 

Vuonna 2020 kirkkokuoro lauloi Laukaan seurakuntatalolla messussa 2.2.2020 ja 
Tuomas-messussa 23.2.2020 sekä Laukaan kirkossa 1. Adventin messussa 
29.11.2020. Lisäksi kuoro osallistui Voimavirret -iltaan 12.2.2020 ja 
Tuhkakeskiviikon iltatilaisuuteen 26.2.2020. Kuoro toteutti 21. lokakuuta 
hautausmaakävelyn seitsemän hengen voimin. Kuolleiden kuorolaisten haudoille 
vietiin kukka ja laulettiin. Kuoro harjoitteli aina ennen esiintymistä. Vuonna 2020 
varsinaisia harjoituskertoja oli 10. 
 

 

 
Kuva Messusta seurakuntatalolla 2.2.2020. Kuvaaja: Ulla-Maija Saari. 
 



 

Kuoron toiminta keskeytyi 13.3.2020 koronavirustilanteen vuoksi. Laukaan 
seurakunnan johto seurasi epidemian kehittymistä sekä tiedotti seurakunnan 
toiminnan rajoituksista ja toimintaohjeista. Niissä muistutettiin, että riskiryhmiin 
kuuluvia kehotetaan välttämään fyysistä kanssakäymistä toisten kanssa ja että 
kaikissa tilanteissa tulee kiinnittää huomiota huolelliseen hygieniaan ja riittäviin 
turvaväleihin. Kuorolle hankittiin syyskuussa visiirit, joita käytettiin syksyn 
muutamassa harjoituksessa ja adventtikirkossa.  
 
Syksyn aikana huonontunut koronavirustilanne vaikutti myös seurakuntamme 
toimintaan. Turvallisen toiminnan takaamiseksi saimme noudatettavaksi THL:n, 
paikallisten viranomaisten sekä Lapuan Hiippakunnan ohjeita. Länsi-Suomen 
aluehallintovirasto kielsi myös kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet koko Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Rajoitukset astuivat voimaan 2.12.2020 ja ne 
olivat voimassa kolmen viikon ajan. Määräystä jatkettiin vielä 8.2.2021 saakka. 

 
Kuoro hankki äänenhuoltokoulusta musiikkikasvattaja, laulupedagogi Minja 
Niiraselta niin 11.1.2020 kuin 26.9.2020. Opettelimme kuvan mukaisen 
äänenkäytön ja -avauksen mallilla. Saimme ohjeita myös sähköisesti. Syksyn 
koulutuksessa harjoittelimme äänenrentoutusletkulla puhalluksia veteen. 
Tasainen pörinä veden pinnan alla rentouttaa ja lämmittää äänihuulia/ lihaksia. 

 

  



 
 

 
 

Kuva 11.1.2020 Minja Niirasen pitämästä äänenhuoltokoulutuksesta Kuvaaja: 
Ulla-Maija Saari 
 
Keski-Suomen Kirkkomusiikkipiiri piti sääntömääräisen syyskokouksensa Laukaan 
seurakuntatalolla 1.11.2020. Läsnä oli 15 henkilöä. Koska kuoromme on jäsen 
seurakunnan kautta Kirkkomusiikkiliitossa - kuoroamme ja seurakuntaamme 
edustivat vs. kanttori Hannu Tenkanen, pj. Eeva-Liisa Kovanen ja siht. Ulla-Maija 
Kovanen. 
 
Toimintakertomuksen liitteenä on toimintasuunnitelma, jota voitiin toteuttaa 
ainoastaan 11.3.2020 saakka em. koronaviruspandemian vuoksi.   

Kirkkokuoron omat kotisivut avattiin kuoron 100 v juhlavuonna 2014 osoitteessa 
www.laukaankirkkokuoro.fi. Kotisivuille tallennetaan toimintasuunnitelmat, 
toimintakertomukset sekä kuvia tapahtumista, joissa kuoro on ollut mukana. 

 

Lämmin kiitos kuoromme johtajalle, kaikille vastuunkantajille ja jokaiselle 
kuorolaiselle vuodesta 2020!  

Erityinen ja sydämellinen kiitos Maija-Liisa Kollaselle, joka on pitkään toiminut 
taloudenhoitajana, sekä kanttorin viransijaisena toimineelle Hannu Tenkaselle!  

 

Laukaassa 27.1.2021  

Tiedot kokosi Ulla-Maija Kovanen, kuoron sihteeri. 


