Vaikea päätös
Jokaisen kuorolaisen kohdalle tulee aikanaan hetki, jolloin on
luovuttava rakkaasta harrastuksesta, kuorolaulusta. Syynä voi
olla sairaus tai iän tuoma äänen muuttuminen. Ääni alkaa
säröillä, kuulo heikentyä eikä sävelpuhtaus aina ole
kohdallaan. Konsertissa paikallaan seisominen samoilla
jalansijoilla tuottaa vaikeuksia ja keskittyminen varsinaiseen
esitykseen herpaantuu. Kuoromuodossa seistessä pieninkin
ylimääräinen liike vetää yleisön huomion puoleensa. Tämä
tieto lisää tuskaa. Kuoro on juuri niin hyvä kuin mitä on sen
huonoin laulaja. Kukaan ei halua olla tuo kuorolainen. Jokainen
ääni tuo kuoron sointiin oman lisänsä. Nämä asiat hyvin tietäen
jouduin itse tekemään oman kipeän ja vaikean ratkaisuni.
Tunsin tilani ja vastuuni kuorolleni Lapin Lauluveikoille.
Kuorolaisena oleminen ei ole vain pelkkää laulamista. Kuoro on monimuotoinen
sosiaalinen yhteisö, jossa ovat omat perinteensä ja tapansa sekä muotonsa. Kuoron
sisällä on oma huumori. Kuoroveljillä on muistissa monia kokemuksia kuoro- ja
konserttimatkojen tapahtumista ja kommelluksista, joista kertomista ja nauramista riittää.
Huumori on oleellinen osa kuorotoimintaa.
Kuorolauluni aloitin kansakoulussa, ja ensimmäinen esiintymiseni oli poikakuorossa
Rovaniemen kirkon vihkiäisissä vuonna 1952 ja viimeinen esiintymiseni Lauluveikkojen
joulukonsertissa vuonna 2007 samassa paikassa Rovaniemen kirkossa.
Oman ratkaisuni tein vakaan harkinnan jälkeen raskain mielin ja lähetin alla olevan
erokirjeen Lauluveikkojen puheenjohtajalle Matti Heikkilälle. Myös hänen vastauksensa on
ohessa.
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 on formoitu.
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
Terve Timo!
On todella valitettavaa ja tuntuu pahalta tämä Sinun viestisi. Tässä ei voi muuta kuin
raskain mielin tyytyä tekemääsi päätökseen. Sinä tunnet oman tilanteesi parhaiten ja teet
päätöksesi sen mukaan.
Olet ollut Lauluveikoissa aina valmiina auttamaan ja osallistumaan kuoron toimintaan
tunteja laskematta. Samoin Sinulla on verissä yhteishengen luominen porukkaan
esimerkillisellä tavalla. Me kaikki lauluveljet tulemme kaipaamaan Sinun mukanaoloasi ja
rauhallista olemustasi kuorossa. Lupaan henkilökohtaisesti, että tulet saamaan kutsun
Lauluveikkojen tilaisuuksiin. Olet niihin aina tervetullut tapaamaan lauluveljiä.
Voin vain kuvitella, miten raskas päätös tämä on Sinulle. Kunnioitan toivomustasi veljille
kertomisesta.
Haluan tässä yhteydessä kiittää Sinua lämpimästi kuoron hyväksi tekemästäsi työstä ja
toivottaa Sinulle voimia kestämään painiskelusi herra Parkinsonin kanssa. Toivon samalla,
että voimme alkuvuodesta sopivana ajankohtana istahtaa Sinun ja veljien kanssa
viettämään iltaa vaikka vanhoja muistellen.
Terveisin
Matti

