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Lapin lauluveikot

”Terttumi”

MatkaJoikauslehden tekijät

Matti Heikinheimo vaimonsa
Kertun kanssa.
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Jukka Pöyhtäri

Tänne Floridaan Lake Worthiin
kantautui tieto, että Lapin
Lauluveikot tulevat tänne laulamaan.
Kauan Amerikassa asuneille
suomalaisille tämä kuoro oli
aivan tuntematon. Me Suomen
suomalaiset ja etenkin rovaniemeläiset tunnemme kyllä tämän
varsin hyvin ja henkilökohtaisesti suuren osan sen jäsenistäkin.
16.2.2004 Lake Worth’n
St. Andrew’s Lutheran kirkko
täyttyi ääriään myöten, kun
Rovaniemen pojat tulivat sinne
laulamaan. Laulut oli valittu
kirkkoon sopiviksi ja kun lopuksi
laulettin Sibeliuksen Finlandia,
niin kansa herkistyi niin, että
kirkossa ei tainnut olla yhtään
kuivaa silmäparia. Aploodit varmaan kuuluivat kauas kirkon
ulkopuolellekin.
Kuoroa johtanut nuori
nainen Kadri Joamets omasta
siroudestaan huolimatta johti
ansiokkaasti raavaiden miestenkuoroa.
Lapin Lauluveikkojen mukana oli myös Pellokvartetti
sieltä ”Nuuskakairan” Pellosta.
Heidänkään esitys ei jättänyt
ketään tunteettomaksi. Tilaisuuden päätyttyä juttelin vielä
parkkipaikalla Amerikan suomalaisten kanssa. He olivat erittäin
ilahtuneita kuulemastaan.
Lauluveikot esiintyivät myös
monisssa muissa tilaisuuksissa
ja ”niittivät mainetta” kaikkialla.
He lauloivat itsensä maailmankartalle.
Kiitokset meidän kaikkien
puolesta.
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Vitikan veljesenergiaa

”Kiltit kehuu taivastaan,
tuhmat pääsee minne vaan.
Toiveissaan vain kiltit,
herrantertut pienet piltit.
Tuhmat tuhlaa ruutiaan,
tottuneet ei tuutimaan.
Onnen ottaa milloin saa;
saako kiltit milloinkaan?
Uskon varaan kaiken jättää
elämässään ehtimättä”.

Ilmoitysmyynti:
Sanna Aikio-Poikela
Risto Nikkilä
Terho Poikajärvi.

MATKAJOIKAUS

Matti Heikinheimo
Lake Worth, Forida, USA

Jukolan viestiä, Tiomilaa, maratoonejakin juostaan veljessarjoina, mutta löytyykö mieskuoroa,
jolla on kunnia pitää riveissään
neljää veljestä. Lauluveikoissa
nuorin Vitikan veljistä laulaa
bassoa ja on aina niin tehnyt ja
vanhin laulaa vakituiseen toista
tenoria, mutta päivystystilan
-teissa paikkaa l tenoria täysin
kirkkaasti. Toiset ovat kotiutuneet bassopuolelle. Laulajaveljille allaoleva kuva kertoo selvästi
mitä stemmaa kukin kaiuttaa,
mutta entä muille?
Vitikan veljekset Matti, Lassi,
Pekka ja Tuomo muodostavat
kotioloissa kvartetin joka on valmis esiintymään suvun eri tilaisuuksissa. He ovat suorittaneet
Mieskuoroliiton kukkomerkin ja
Tuomo lisäksi mestarimerkin.

Veljes-kvartetti laulamassa eräässä häätilaisuudessa Ounasvaaran Majalla.

Matkalla Enen keralla
Minulla oli ilo ja onni olla
avioliitossa kuoronjohtaja Ene
Lillepärk-Salmelan kanssa.
Häämatkan teimme Pariisiin, mikä Enen vakuutuksen
mukaan korjasi täysin hänen
Neuvostoliiton aikaisen kuoromatkalla Pariisissa sattuneet
ikävyydet. Enen Pariisissa asuva
ystävätär toimi meillä oppaana,
joten saimme hänen avullaan
Pariisista irti enemmän,kuin
tavallinen turisti.
Myöhemmät matkat, joita
teimme kahdestaan ulkomaille,
olivat melko tavanomaisia aurinkolomamatkoja puitteiltaan,
joskaan mikään matka Enen seurassa ei ollut tavanomainen,siitä
hänen luontainen säteilyvoimansa piti huolen.
Enen myötä Tallinna tuli
minulle melko tutuksi ja tulin
tuntemaan, Enen sukulaisten
lisäksi melko suuren joukon
ihmisiä, lähinnä kuorolaisia.
Enellä oli neljä hyvää ystävätärtä, joiden kanssa pidettiin
vuorottain syntymäpäiväjuhlia.
Minä olin aluksi kuunteluoppilaana, kun en taitanut Eestin
kieltä, mutta vuosien mittaan
aloin ymmärtämään kieltä niin,
että alkuillasta saatoin ottaa
keskusteluun osaa.
Loppuillasta minun oli jälleen
pakko siirtyä vain kuuntelemaan,

Ystävien kanssa. Vasemmalta Ene, Ludmila, Eha, Mare ja Vaike.

kun shamppanjan voimasta
puheenvuorojen vaihto oli niin
kiivasta, jopa päällekkäistä,
että hitaana Pohjalaisena en
ennättänyt saada minkäänlaista
vuoroa. Puheenaiheet sivusivat
myös politiikkaa ja siinä ei juuri
kiitelty vallassaolijoita, joiden
epäiltiin kahmineen vain etuja
itselleen.Saivat siinä myös suomalaiset osansa, kun ihmeteltiin
heidän rahvaanomaista pukeutumistaan ja ainaista kaljakorien
kärräämistään laivoihin.
Tallinnan katukuvassa on
kyllä silmiinpistävää se,että
naiset kulkevat hame päällä
ja korkokengät jalassa ja siten
erottuvat turisteista helposti.
Syntymäpäiviä juhlittiin myös
Enen sukulaisten kesken usein,

sillä Enen sisarella Evellä on
seitsemän-henkinen
perhe.
Isoäiti Aino on kuitenkin ainoa,
jonka syntymäpäiville kutsuttiin
myös kaukaisempia sukulaisia,
hänen täyttäessään 90 vuotta.
Juhlat pidettiin Enen sisaren
Even ja hänen miehensä Tiit
Tammarun uudessa talossa,
noin 40 kilometrin matkan päässä Tallinnasta, Narvan maantien
varrella. Talo on pienellä törmällä joen rannalla ja ihanteel-linen
paikka perhejuhlille kesän ollessa kukkeimmillaan, 22.päivä
kesäkuuta. Koska perheen
ulkopuolisia oli paljon tulossa
juhliin, päätin korjata omalta
osaltani suomalaisten huonoa
mainetta ja pitää päivänsankarille Ainolle (anopille) juhlapuheen

eestinkielellä. Mainittakoon,että
Aino oli leikattu muutama vuosi
sitten ja häneltä oli poistettu
suuri määrä sappikiviä ja tähän
viittaan puheessani, ettei hän
keräisi uusia kivikuormia. Päivänsankari piti suuresti puheestani ja sainpa juhlayleisöltäkin
aploodit ja kaikki yhtyivät mieluusti maljojen kohottamiseen
ja maistamiseen.
Juhlapöytä oli eestiläiseen
tapaan runsas ja monisorttinen.
Myös boolia oli monta lajia,joten
iloinen sorina täytti hetken kuluttua salin,sukulaisten tavatessa toisensa pitkän ajan perästä.
Kun oli syöty ja juotu,alkoi musisointi, Ene pianolla ja talon
isäntä Tiit kitaralla. Suosittuja
kansanlauluja oli monistettu ja
niitä juhlaväki lauloi mieluusti,
kuten myös Aino. Juhlasali oli
hyvänkokoinen, joten myös
tanssiminen kävi laatuun ja niin
minä tanssin Ainon kanssa Saarenmaan valssin Enen soiton
siivittämänä.
”Näin kuvat kulki muistoissani.....”
Ne olivat hienot juhlat ja
antoivat mielenkiintoisen näkökulman eestiläisiin ihmisiin ja
kauniiseen maalaismaisemaan.
Arvo Salmela

Lapin Urheiluopisto

