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Lapin lauluveikot

MATKAJOIKAUS

Rovalan kuoro

PUHEENJOHTAJIEN TERVEHDYKSET
Lapin lauluveikoilla vilkasta toimintaa

L

apin Lauluveikot on edelleen vireä ja tasokas mieskuoromusiikin ylläpitäjä
Rovaniemellä ja koko Lapissa.
Vaikka laulajien ohimoille on
tullut hopeista hohtoa ja päälaen hiukset jossakin määrin
harventuneet ei se ole toimintaa
hidastanut.
Kuoro on elänyt viimeisten
vuosien ajan historiansa vilkkainta toiminnan aikaa. Useita
kymmeniä esiintymisiä ja
säännölliset harjoitukset pitävät laulajien äänet kunnossa ja
mielen virkeänä. Jos vuodessa
on liki sata lähtöä harjoitukset
ja esiintymiset yhteen laskettuna, niin ei siinä millään ehdi
ukkoutumaan. Ukkoutumispuheet ovatkin enimmäkseen ulkopuolisten kommentteja kuoron
ikärakenteesta johtuen.
Mieskuorojen korkea keski-ikä
ei ole yksin Lapin Lauluveikkojen kohdalla oleva ongelma, jos
se siksi luetaan. Sama tilanne on
valtaosalla mieskuoroja eri puolilla Suomea. Nuorten miesten
sitoutuminen
säännölliseen
kuorotoimintaan on nykypäivän perheen isille erittäin suuri
ongelma. Omat ja lasten harrastukset vievät suurimman osan

vapaa-ajasta. Myös kiireinen
työtahti vaatii oman veronsa.

M

utta kaikesta huolimatta
aina uusia keski-ikäisiä
laulajia ovat Lauluveikotkin
vuosittain saaneet mukaan toimintaan. Näin on kuoron jäsenmäärä säilynyt 40 laulajan tasolla
jo vuosien ajan. Aktiivinen harjoituksiin ja esiintymisiin osallistuminen on mahdollistanut
kuoron iskukyvyn säilymisen.

Esiintymisvahvuus on pysynyt
30 – 35 laulajana.
Lauluveikoilla on ollut onni
saada hyviä taiteellisia johtajia
kuoroa vetämään. Kuoro on
ollut naisjohtajien komennossa
jo vuodesta 1997. Naisjohtajien
kauden aloitti Ene Lillepärk
johtaen ja kouluttaen kuoroa
ammattitaidolla ja sydämellä.
Hänen työn jälki näkyi ja kuului kuoron esiintymisissä ja koko
toiminnassa.
Enen ansiokasta työtä on jatkanut Kadri Joamets jo reilun
viiden vuoden ajan. Myös hänen
ammattimainen johtaminen on
vaikuttanut myönteisesti kuoron tason säilymiseen. Voimme
ilman itsekehua todeta, että
Lauluveikoille on käynyt kun
vanhalle viinille, parantunut
vanhetessaan. Kadrin työ kuoron
taiteellisena johtajana ansaitsee
suuren kiitoksen. Kaikki laulajat
arvostavat hänen ammattitaitoaan ja yrittävät parhaansa hänen
tiukassa komennossa.

T

ulevista
suunnitelmista
voitaneen mainita Lauluveikkojen jo perinteiseksi tullut
osallistuminen
Jutajaisten
kuorokonserttiin myös ensi

Kuorotoimintaa 85 vuotta
kesänä. Toisena suurempana
tapahtumana on kuoron osallistuminen ensimmäistä kertaa
LuostoClassic- tapahtumaan
elokuussa. Lauluveikot ovat
mukana suuressa mieskuorojen konsertissa yhdessä Pohjan
Laulun ja Sodankylän Mieslaulajien kanssa. Yhteensä noin 100
mieslaulajan konsertti on hyvin
mielenkiintoinen tapahtuma
Ukko-Luoston esiintymispaikalla, keskellä luontoa.
Lisäksi Lapin Lauluveikot
lähtee yhdessä Rovalan kuoron kanssa viikon mittaiselle
konserttimatkalle
Unkariin
syyskuun 12 päivänä. Matkalla
aikana pidetään yhteistyössä paikallisen Unkari-Suomi-seuran
järjestämänä kaksi konserttia ja
tutustutaan paikallisiin nähtävyyksiin.

T

oivotan kaikille kuorolaisille ja heidän seuralaisilleen
kaunista kesän aikaa, antoisaa
konserttimatkaa ja intoa hyvän
harrastustoiminnan ylläpitämiseen.

Matti Heikkilä
Puheenjohtaja

Onnitteluni 85 vuotta täyttävälle
Rovalan Kuorolle.
Kuoromme on yksi vanhimmista
Pohjois-Suomen
kuoroista. Aarno Tolsa teki
rohkean teon perustaessaan
kuoron paikkakunnalle. Sitkeä
työ ja innostus musiikkiin ovat
kantaneet hedelmää. Kuoro on
tehnyt monia konserttimatkoja
eri puolelle Suomea ja rajojen
ulkopuolellekkin.
Kuorossamme on ollut useita
johtajia. Kuoroamme on johtanut noin seitsemän vuotta Kadri
Joamets, hän on Viron lahja Rovaniemelle. Hän johtaa kolmea
kuoroa, Lapin Lauluveikot, Seita
Kuoro ja Rovalan Kuoro.
Olen muuttanut noin neljä
vuotta sitten Rovaniemelle
Lahden naapuri kunnasta Hollolasta. Kuorolaulu on kuulunut
koko aikuisiän harrastuksiini.
Rovaniemelle tultuani kävin
kuuntelemassa kaikki kuorot ja
mietin mihin kuoroon menisin
koelauluun. Päällimmäiseksi
nousi Rovalan Sekakuoro, nykyinen Rovalan Kuoro.
Olen kuorotoiminnan myötä
saanut samanhenkisiä ystäviä,
joilla on kerran-kaksi viikossa
palava halu tulla harjoistuksiin

laulamaan. Laululeirit ja konserttimatkat ovat myös meitä
yhdistävä tekijä.
Konserttimatkamme Unkariin syyskuussa Lapin Lauluveikkojen kanssa tuo hasteita
kuorolaisillemme. Uutta ohjelmistoa, sekaan mahtuu myös
aikaisemmin opittuja lauluja,
harjoittelemme innolla.
Suosittelen kaikille kuorolaulusta kiinnostuneille miehille ja
naisille, tulkaa mukaan kuoromme koelaulu tilaisuuteen
syksyllä.
Kesäiset terveiset lehden
lukijoille.
Leena Niemi
puheenjohtaja

Unkariin, Veszprémiin syyskuussa
Unkari sijaitsee Keski-Euroopassa, Karpaattien altaassa, sen
sydämessä.Maan pinta-ala on 93
000 neliökilometriä eli hiukan
pienempi Lapin lääniä. Unkari
kuuluu lauhkeaan vyöhykkeeseen ja sille on ominaista mannerilmasto. Lämpötila kohoaa
kesällä usein yli +30 C-asteen
ja talvella taas harvoin laskee
alle -10 C- asteen. Auringonpaisteisten tuntien määrä on
erittäin korkea, suurimmassa
osassa maata lähes 2 000 tuntia. Asukkaita 10,2 miljoonaa.
Alueellisesti maa jakaantuu 19
lääniin. Pääkaupungissa, Budapestissa on 1 695 000 asukasta
(Majoitus 18.09-19.09.09 Best
Western Hotel Hungaria, www.
danubiushotels.com/bwhungaria)
Veszprémin lääni on LänsiUnkarissa ja Keski-Euroopan
suurimman järven, Balatonin
länsiranta, kuuluu Veszprémin
lääniin. Järven pituus noin 70
km ja leveys vaihtelee 1,5 kilometristä 14 kilometriin. Pääkaupunki on Veszprém. Asukkaita
on 61 000, matka Balatonilta
pohjoiseen 15 km ja Budapestiin
110 km.
Ajka on 35 000 asukkaan kaupunki Veszpremin läänissä, n.
30 km etäisyydellä Balatonista.
Nykyinen Ajka muodostettiin
1960 yhdistämällä neljä kylää:
Ajka, Bakonykepes, Pardaqkút,
Ajkarendek Herend on pikkukaupunki Veszpremistä Ajkaan
vievän tien varrella. Herendissä
on vain 3 569 asukasta, mutta
sitäkin merkittävämpi posliinitehdas ja museo. Somlón viinialue on sammuneen tulivuoren
rinteillä.

YHDESSÄ
J. Sibelius: Finlandia-hymni.
Unkarin hymni: Himnusz

Kuorojen matkakohteina Unkarissa ovat Rovaniemen ystävyyskunnat Veszpremen ja Ajka sekä pääkaupunki Budapest.

Balatonfured on Balatonin
rannalla sijaitseva kaupunki,
jossa on kymmenisen Balatonin
rannoille tulevien matkailijoiden majoittamiseen rakennettua
hotellia.
( Majoitus 12.09.09 - 18.09.09
hotelli Annabellassa, www.danubiushotels.hu/annabella).
Lähellä on Tihanyn niemi, josta on 1,5 km lauttayhteys järven

toiselle puolelle.
Ajka ja Veszprem ovat Rovaniemen ystävyyskaupunkeja
Unkarissa.
LAPIN LAULUVEIKKOJEN JA
ROVALAN KUORON
KONSERTTIOHJELMA
Kirkkokonsertti Veszpremissä Szent Mihaily bacilikaban
13.09.09:

Unkarilainen kuoro kolme
laulua
ROVALAN KUORO
Ilmari Keskikallio sov. Arto
Hämäläinen: Kaunis maa.
Unkarilainen kansanlaulu sov.
Akos G. Papp, sanat P. Kiiski:
Krinitsa.
J. Kuoppamäki, sov. M. Kalliomaa: Pienet siivet.
PULISONG-KVARTETTI

LAPIN LAULUVEIKOT
L. van Beethoven: Jumalan
kunnia luonnossa.
S. Webbe: Agnus Dei.
H. Gylmark: Ave Maria.
J. Sibelius: Sydämeni laulu.
Chr. von Gluck: Daavidin
psalmi no 24, Maailman portit
auetkohon!.
LAPIN LAULUVEIKOT JA
ROVALAN KUORO

Salikonsertti 16.09.09 kello
18.00 yliopistolla:
Unkarilainen kuoro kolme
laulua
ROVALAN KUORO
Suomalainen kansanlaulu:
Oman kullan silmät.
Unkarilainen säv. sov. A. Sonninen: Kehruutuvassa l ja ll.
Ponomarenko: Sininen huivi
Suomalainen kansanlaulu:
Kesäillalla.
UKKO-SET-KUORO
Kolme laulua
PULISONG-KVARTETTI
Unkarilainen laulu: Jaj, istenem.
LAPIN LAULUVEIKOT
J. Holma: Löytyloitsu.
V. Abaza: Sumuinen aamu.
H. Bergström: On lautalla
pienoinen kahvila.
Tsekkiläinen laulu: Aj lucka,
lucka.
R. Päts: Lepalind.
von Salis-Seewiz: Niitty jälleen vihannoipi
G. Verdi sov. F. Burkhart:
Coro di schiavi ebrei.
Lapin Lauluveikot ja Rovalan
kuoro
Suomalainen kansansävelmä:
On suuri sun rantas autius.
F. Pacius: Suomen laulu.
Unkarin hymni: Himnusz.
Lapin Lauluveikkoja ja Rovalan kuoroa johtaa
Kadri Joamets
Ukko-Set kuoroa johtaa Heikki Yli-Tepsa.

