MATKAJOIKAUS
Puheenjohtajan tervehdys
Lapin Lauluveikot on edelleen vireä ja tasokas
mieskuoromusiikin ylläpitäjä Rovaniemellä ja koko
Lapissa. Vaikka laulajien ohimoille on tullut hopeista
hohtoa ja päälaen hiukset vähän harvenneet, 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 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.
Mutta kaikesta huolimatta aina uusia keski-ikäisiä laulajia ovat Lauluveikotkin
saaneet vuosittain 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 vajaan 10 vuoden ajan. Myös
hänen ammattimainen johtaminen on vaikuttanut myönteisesti kuoron tason
säilymiseen. Voimme todeta, että Lauluveikoille on käynyt kuin viinille, parantuu
vanhetessaan. Kadrin työ kuoron taiteellisena johtajana ansaitsee suuren kiitoksen.
Kaikki laulajat arvostavat hänen ammattitaitoaan ja yrittävät parhaansa hänen
tiukassa ”komennossa”. Toivottavasti tämä ”komento” säilyy vielä pitkään.
Tulevista suunnitelmista voidaan mainita Lauluveikkojen jo perinteiseksi tullut
osallistuminen Jutajaisten kuorokonserttiin myös ensi kesänä. Toisena suurempana
tapahtumana on kuoron osallistuminen ensimmäistä kertaa LuostoClassictapahtumaan elokuussa. Lauluveikot ovat mukana suuressa mieskuorojen
konsertissa yhdessä Pohjan Laulun ja Sodankylän Mieslaulajien kanssa. Yhteensä n.
100 mieslaulajan konsertti on hyvin mielenkiintoinen tapahtuma Ukko-Luoston
esiintymispaikalla, keskellä luontoa.
Lisäksi Lapin Lauluveikot lähtevät yhdessä Rovalan kuoron kanssa viikon mittaiselle
konserttimatkalle Unkariin syyskuun 12 päivänä. Matkan aikana pidetään paikallisen

Unkari-Suomi-seuran järjestämänä kaksi konserttia ja tutustutaan paikallisiin
nähtävyyksiin.
Toivotan kaikille kuorolaisille ja heidän seuralaisilleen kaunista kesän aikaa, antoisaa
konserttimatkaa ja intoa hyvän harrastustoiminnan ylläpitämiseen.
Matti Heikkilä
Puheenjohtaja

