Lapin lauluveikot

MATKAJOIKAUS

Kultaa...Kultaa...Kultaa
Noin 20 vuotta sitten luin juttuja kullankaivajista kivikerhon
tiloissa ja tottahan se alkoi
kiinnostaa. Lahden Kivikerhollakin oli valtaus Lapissa, mutta
kukaan ei ainakaan tunnustanut
löytäneensä sieltä mitään, kiviä
vain...
Eräs tuttavani kertoi liittyneensä Lapin Kullankaivajiin,
ja että heillä on valtauksia eri
puolilla Lappia, ja siellä jäsenet
saavat kaivaa.
Innostuin asiasta, otin yhteyttä ko. järjestöön, ja homma alkoi
hoitua jäsen- ja liittymismaksun
maksettuani. Sitten posti alkoi
kantaa kullankaivajien lehteä
postilaatikkoon, ja into vain
nousi. Kun kevään korvalla tuli
taas lehti ja siinä oli kartat ja
valtaukset mainittu, alkoi Lapin
matkan suunnittelu heti. Heinäkuussa loman alkaessa Laanilan
Savottakahvilassa sain lisää

tietoa asioista.
Tarkemmat kartat ja tietysti
vaskooli piti ostaa ja suunnata
puron varteen.
Ensimmäinen kaivuuloma
meni kyllä vaskauksen opetteluun ja kivien keruuseen. Mutta
jotain jäi palamaan sisälle. Ehkä
siinä pääsi myös eri tavalla sisälle Lapin luontoon kuin ennen:
vain puron lirinää ja kuukkelin
äännähdyksiä kun se seuraili
oudon kulkijan touhua.
Se ensimmäinen kerta ei
jäänyt viimeiseksi, vaan talven
aikana rakensin pienen seulan
ja hankin muita tarvikkeita eli
sellaiset välineet jotka olivat
tarpeen ja kulkivat hyvin autossa, ja sitten kevään ja loman
odottelua. Huhtikuussa se alkoi.
Alkoi kuume nousta ja ranteita
pakottaa. Alkoi karttojen tarkka
tutkiminen ja paikan valinta,
mihinkähän tänä kesänä menisi

vaskaamaan. Toukokuussa kun
Prospäkkäri –lehti taas putosi
laatikkoon, niin siitä sitten lopulliset suunnitelmat. Lehdessä
on aina viimeisimmät valtaukset
jotka on hankittu jäsenistön yhteiskäyttöön.
Vielä muutaman yönä unia
siitä isomuksesta joka piileskelee jossain lähellä pintaa, heti
kuntan alla...
Ja kun loma alkoi niin taas
suuntana Lappi ja Kutturantien
varsi.
Ja sitä kesä kesän jälkeen. Voin
suositella kullankaivantaa erityisesti jokaiselle stressaantuneelle
ihmiselle. Jokainen voi sitä harrastaa, voimiensa mukaan. Siinä
olet todella lähellä luontoa, koet
olevasi osa sitä.
Veikko Perkkiö

Vaikea päätös
Lapin Lauluveikot
Kuoroveli Matti, pj.
Et ole voinut olla huomaamatta,
että lauluääneni toimii joskus
ja taas yhä useammin ei toimi
kuin sinne päin. Senpä vuoksi on
tullut aika tehdä vaikea ratkaisu
itse, ettei Kadrin tai sinun tarvitse sitä tehdä. Tunnen vastuuni
kuorolaisena näin vaativan.
Joudun vetäytymään Lauluveikkojen
mieskuorotoiminnasta 1-bassojen riveistä
joulukonsertin jälkeen. Joulukonsertissa haluisin vielä laulaa
yhteiset laulut sekakuorossa,
mutta Lauluveikkojen omassa
osuudessa en uskalla olla mukana. Ääni saattaa toimia tai
sitten ei. Ilman varmuutta en
voi olla mukana. Jokainen virhe
kuuluu.

Herra Parkinson on nyt saanut voiton äänihuulistani tarkan
kuorolaulun osalta, mutta elämä
jatkuu muilta osin ja voin lauleskella itsekseni.
Yli 50-vuotinen rakas harrastukseni alkaa olla finaalissa.
Olen ylpeä ja otettu siitä, että
sain laulaa hyvässä mieskuorossa, Lapin Lauluveikoissa, hyvien
lauluveljien kanssa yli seitsemän
vuoden ajan ja viimeiset vuodet
erinomaisten
naisjohtajien
Enen ja Kadrin komennossa.
Olen nauttinut olostani Lauluveikoissa ja saanut kuorosta
suuren joukon hyviä ystäviä.
Ystävyys jatkukoon.
Olisi mukava, jos voisin saada joskus kutsun karonkkaan

ja muihin pippaloihin, joita
pidätte. Siellä ei haittaa, vaikka
äänessä olisi hieman säröä.
Olen asiastani kirjoittanut
Kadrille ja hän on informoitu.
Asiani on kovin henkilökohtainen ja muutenkin todella
raskas mutta välttämätön ratkaisu enkä halua, että kerrot
lähdöstäni kuoroveljille ennen
konserttia tai huomioi sitä mitenkään muutenkaan. Niin on
minulle paras.
Terveisin Timo
kohta entinen Lauluveikko
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Rovalan kuoro

Avanti! ja Lapin mieskuorot
LuostoClassic-festivaaleilla
LuostoClassic on rajoja rikkova
klassisen musiikin tapahtuma,
jossa taide-elämykset ja maailman
huippuorkesterit tuodaan ulos
tunturiluontoon. Tapahtuman
näyttämöt ovat ulkona tunturiluonnossa. Ukko-Luoston konserttisalissa kattona on taivas ja
seininä ikihongat. Istumapaikkoja
on lähes 2000 ja makuupaikkoja
kanervikossa paljon lisää. Yleisön
ympärillä on kahdeksan esiintymislavaa ja kuulija istuu musiikin
sylissä. Aittakurun teatterissa jääkautisen joen muovaaman syvän
kurun pohjalla lammen rannassa
huippumuusikot soittavat kymmeniä metrejä korkeammalla
istuvalle yleisölle. Ahvenlammella kirkas tunturien vesi, jota
vain uteliaat kalat satunnaisesti
läikyttävät, kantaa pienimmänkin
soinnun rantatöyräällä istuvan
yleisön nautittavaksi.
Helsingin Juhlaviikoilla 2008
Avanti! kantaesitti yhdessä intialaisen karnaattisen musiikin
supertähden, Bombay Jayashri
Ramnathin kanssa Eero Hämeenniemen kulttuureja yhdistävän
teoksen Sade ja Punainen Maa.
Radioidun konsertin jälkeen konsertin johtanut ja LuostoClassicin
taiteellinen johtaja ylikapellimestari John Storgårds ilmoitti:
”Nämä muuten nähdään Luostolla ensi kesänä”. Pääkonsertin
osana lauantaina kuullaan todellakin Sade ja Punainen maa, joka
perustuu tamilinkieliseen runoon

kahden nuoren rakkaudesta, sen
vaikeuksista ja esteiden voittamisesta.
Avanti! on klassisen musiikin
ammattilaisten kokoonpano, joka
on jo 25 vuotta uudistanut suomalaista musiikin esittämistä. John
Storgårds on usein johtanut tätä
virtuoosien joukkoa ja erityisesti
ollut mukana sen erikoisimmissa
esiintymisissä. Gumbavantti on
yksi Avanti!:n sivupersoonia, joka
alunperin syntyi afrikkalaisen musiikin esittämiseen, nyt Aittakurun
konsertissa mennään huhun
mukaan astraalimusiikin maailmoihin. Avantilla on Luostolla
kolme konserttia, villiä menoa
Kuruteatterissa, pääkonsertti Ukkoluostolla ja sunnuntaimatinea
hotelli Luostotunturissa.
Ahvenlammella on intialaisten
iltakonsertti. Bombay Jayashri
rumpuvirtuoosineen esittää karnaattista, joiun tapaan suoraan
keskushermostoon iskevää musiikkia. Kaloilla on taas hauskaa.
Pohjoisen panoksen tapahtumaan tuovat mieskuorot: Lapin
Lauluveikot, Sodankylän Mieslaulajat ja Pohjan Laulu. Kuorojen
yhteisesiintyminen Ukko-Luostolla avaa LuostoClassic tapahtuman
torstai-iltana. Mieskuorot laulavat
myös herkkiä säveliä sunnuntaiaamun ilmaiskonsertissa.
Tarkemmat ohjelmatiedot ja
liput saa netistä www.luostoclassic.fi

