
Laukaan Kirkkokuoron toimintakertomus vuodelta 2015 

Kuoron jäsenet 

Kevätkaudella kuorossa oli 39 laulajaa, joista sopraanoita 17, alttoja 12, 

tenoreita 5 ja bassoja 5. Syyskaudella laulajia oli 40, joista sopraanoita 17, 

alttoja 13, tenoreita 5 ja bassoja 5. 

Taiteellisena johtajana toimi Jouni Vaaja ja varajohtajana Esa Ojajärvi. Hallituksen puheenjohtajana oli Ulla 

Riipinen ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet olivat Pirkko Hirvi, Mikko Hiiro, Esa Ojajärvi ja Minna Åhlgren. 

Varajäseniä olivat Liisa Kivimaa, Ulla-Maija Kovanen ja Liisa Rönkkä. Taloudenhoitajana toimi Maija-Liisa 

Kollanen, sihteerinä Liisa Kivimaa ja vuosikokouksen jälkeen Ulla-Maija Kovanen. 

Kuoron toiminnantarkastajana oli Veikko Tissari 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, Eila Manninen 

ja Liisa Rönkkä. Isäntinä toimivat Veikko Haverinen ja Veikko Tissari.  

Toiminta 

Vuoteen sisältyi tiivistä harjoittelua ja paljon erilaisissa tilaisuuksissa esiintymisiä. Harjoituksia oli vuoden 

aikana yhteensä 28 ja lisäksi harjoiteltiin aina ennen esiintymisiä. Harjoituspaikkoina alkuvuodesta jouduttiin 

jälleen käyttämään muita tiloja, vanhan seurakuntatalon tiloja sisäilmaongelmien vuoksi. Uuteen 

seurakuntataloon kuoro pääsi harjoittelemaan 26.8.2015 lähtien. Kuorolla oli avointen ovien harjoitus 16.9. 

Kuoro lauloi Laukaan kirkossa messuissa, sanajumalanpalveluksissa ja vanhusten kevätkirkossa kymmenen 

(10) kertaa. Lisäksi laulettiin helmikuussa kirkkoherra Harry Romarin virkaan siunaamisen 

jumalanpalveluksessa sekä tuhkakeskiviikon iltakirkossa. Syyspuolella kuoro lauloi Rakkaimmat koululaulut ja 

Rakkaimmat joululaulut sekä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa. Rakkaimmat joululaulut -tilaisuudessa 

oli kuoron vieraana ja esiintyi Lievestuoreen seurakuntakuoro Pirkko Meriläisen johdolla. Näissä 

uudentyyppisissä yhteislaulutilaisuuksissa oli mukana kuorojen lisäksi toista sataa laulajaa. Kuuselan 

palvelukodissa käytiin laulamassa ehtoollishartaudessa maaliskuussa. Osallistuttiin seurakuntatalolla 

pidettäviin järjestöjen joulumyyjäisiin. 

Pienimuotoinen joulujuhla puuron ja kahvittelun merkeissä vietettiin seurakuntatalolla. Tilaisuudessa oli 

vieraina Suolahden vastaanottokeskuksesta kolmen ohjaajansa kanssa turvapaikanhakijoita; kymmenkunta 

nuorta miestä Afganistanista. Nuoret miehet esittivät suomeksi laulun ”Rati, riti, ralla”. 

 



Kuoron vuosikokous pidettiin 25.2.2015 Vihtavuoren seurakuntatalolla ennen harjoituksia. Kuoron hallitus 

kokoontui viisi kertaa vuoden aikana. 

Kuoron uudet, ajanmukaistetut säännöt rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.5.2014. 

Sääntömuutoksista mainittakoon ensimmäisen pykälän muuttaminen siten, että poistettiin kohta ”kuoro 

kuuluu jäsenenä Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiriin”, erokirje lähetettiin tammikuussa 2015 sekä syyskuussa 

vielä vahvistettiin ero perusteluineen siitä, ettei Laukaan kirkkokuoro ry ole ollut enää millään muotoa Keski-

Suomen kirkkomusiikkipiiriin toiminnassa vuonna 2015. 

 

Konsertissa mukana 3.5.2015;  ” 300 vuotta kirkkokuorolaulua Jyvässeudulla” 

Kuoron 100-vuotisjuhlakonsertti sai maakunnassa julkisuutta ja saimme kutsun Taulumäen kirkkoon 

konserttiin 3.5.2015 ” 300 vuotta kirkkokuorolaulua Jyvässeudulla”. Konsertissa esiintyivät 100 vuotta 

täyttäneet Jämsän kirkkokuoro, johtajanaan Marko Kupari ja Laukaan kirkkokuoro, johtajanaan Jouni Vaaja 

sekä syksyllä 2015 100  vuotta täyttänyt entinen Jyväskylän maaseurakunnan, nykyisin Palokan kuoro, 

johtajanaan Pertti Tahkola. Urkurina oli Jukka Hassinen, jonka mahtipontinen urkuspektaakkeli Jean 

Sibeliuksen Finlandiasta päätti yhteiskonsertin, kolme kuoroa muodostivat suurkuoron, joka mahtavasti  

täydensi lauluosuudet. Konsertin alussa kolme kuoroa lauloivat yhdessä myös ´Soi kunniaksi Luojan´ (säv. J. 

Sibelius, san. I. ja A.W. Koskimies), ”Herra, silmin näkevin” (säv. Strattner, sov. Jouni Vaaja, san. E. 

Malmeström – Niilo Rauhala) sekä ”Jo tuuli halki laaksojen” (säv. W. Åhlén, san. C.D. Wirsén, sov. Jouni 

Vaaja). Kuorot lauloivat myös Taulumäen kirkon illan messussa.  

 

Laukaan kirkkokuoron ohjelmisto ” 300 vuotta kirkkokuorolaulua Jyvässeudulla”-konsertissa koostui Jouni 

Vaajan valitsemista, kuoron lauluvalikoiman monipuolisuutta erinomaisesti esittelevistä kappaleista; ”Taas 

yllemme aurinko saa” (säv. J. Löytty, san. Anna-Mari Kaskinen), ”Herra anna anteeksi” (kansansävelmä, san. 

Anna-Mari Kaskinen), ”Autuuteni alku ja loppu” (Tommi Kalenius), ”Käden alla isän rakkaan” (Tyyne 

Salokannel), ” Pääsiäsiriemu” (säv. Ilona Nyman, san. Leila Liukka) ja ”Tuuli” (säv. ja san. Ilona Nyman). 



Kevätkauden 2015 päätös; saunailta Tintinniemessä 

Kuoron yhteishenkeä lujittavat laulamisen lisäksi kuoromatkat, illanvietot ja rento yhdessäolo. Kevätkauden 

päätimme Ulla-Maija ja Seppo Kovasen vieraana Tintinniemessä Simunassa saunoen, herkutellen ja 

makkaraa paistaen. Rohkeimmat nakkasivat talviturkin Kuusveteen. Illan kruunasi kaunis ja lämmin 

kevätilma. Suomalaista kevätillan viettoa parhaimmillaan.  

 

Tarton matka 25.-27.9.2015 

100-vuotiaan kuoron juhlamatka suuntautui Tarttoon 25.-27.9.2015. Kainulaisen bussi/ laiva vei kuorolaiset 

Tallinnaan ja edelleen Tarton vanhaan keskustaan. Yövyimme London hotellissa ja yhteinen illallinen oli 

Toomemäen ´Ruutukellari` -ravintolassa. Kuoro tutustui erinomaisella opastuskierroksella kaupunkiin ja sen 

historiaan. Kuoro esiintyi Sanan ja laulun -illassa Tarton Maarian kirkon seurakuntasalissa sekä lähtöpäivänä 

Johanneksen kirkon (Jaani kirk) messussa. Kuoron tenori- ja bassoäänissä oli vahvistuksena laulajia 

Mieskuoro Sirkkojen Sarkka-kvartetista. Kvartetti esiintyi omalla ohjelmallaan Sanan ja laulun-illassa Maarian 

kirkon seurakuntasalissa ja ilahdutti laulullaan kuorolaisia myös vapaa-ajalla.  



Kuoron matkaohjelmistossa lauluina oli mm: Muuttolinnut, Viekää viesti, Taas yllemme aurinko saa, Sinun 

siunaavan kätesi alla 

 

Kuvat Tarton matkalta;  

1. kuoro messussa Jaanin kirkossa,  2. Sarkka-kvartetti vahvistettuna 

 Jussi Hintikalla Maarian Sanan-ja laulun illassa  

3. Herran siunaus Jaanin kirkon messussa ja herkullinen  

leipäkeitto iltaravintolassa 

4. Kuoro Maarian kirkon portailla 

5. Kirkkokuoro esiintyy Maarian seurakuntasalissa 
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Liitteinä lisäksi kuoron kevät- ja syyskauden toimintasuunnitelmat. 

Lämmin kiitos kuoromme johtajalle, kaikille vastuunkantajille ja jokaiselle kuorolaiselle aktiivisesta 

vuodesta 2015! 

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

Hän, vaan aina rakastaa.” 

Laukaassa 10.2.2016 tiedot kokosi 

Ulla-Maija Kovanen 

Ulla-Maija Kovanen, sihteeri 

Rakkaimmat joululaulut; lauloimme Odotan jouluvierasta ja Maa on niin kaunis 
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