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2 0 V U O T TA
Kappelin sisällä raikuu iloinen
laulu. Pihassa on paljon pyöriä.
Eteinen on kenkiä täynnä.
Tavallinen näkymä keskiviikkoisin
Vihtavuoren kappelilta vuosina
2001-2019.
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yksyllä 2021 tuli kuluneeksi 20 vuotta
lapsikuoron toiminnan alkamisesta. Kuoro
sai alkunsa, kun Laukaan seurakuntaan
perustettiin kolmas kanttorinvirka,
johon valittu Hannu Tervo laittoi pystyyn kuoron
harjoitukset ja toiminnan Vihtavuoressa ja
Leppävedellä vuonna 2001. Toiminta-alueesta
huolimatta, lapsikuoroon sai tulla mukaan koko
seurakunnan alueelta.
Aloittavaa kuoroa mainostettiin esimerkiksi
kouluissa ja laulamaan aloittikin syksyllä 2001
noin 50 lasta. Kuorolaiset saivat ehdottaa kuorolle
nimeä ja useita ehdotuksia tulikin. Lopulta nimi
Laulujoutsenet tuli valituksi. Harjoituspäiväksi
vakiintui keskiviikko. Harjoituspaikkoina ovat
toimineet pisimpään lähinnä Tiituspohjassa
sijaitseva seurakuntakoti sekä Vihtavuoren kappeli.
Tänä vuonn harjoituksia pidetään Tiituspohjassa
sekä Vihtavuoren yläkoulun Mediateekissa. Tällä
hetkellä kuorossa harjoittelee noin 25 laulajaa.
Lapsikuorossa valitaan lauluja vuodenajan
ja kirkkovuoden mukaan. Niin lastenlauluja,
vuodenaikoihin ja juhla-aikoihin liittyviä lauluja
kuin leikkilauluja ja kaanoneita. Mukana on
myös hengellisiä lauluja ja virsiä. Lähinnä
lauletaan yksiäänisesti, mutta välillä myös
kaksiäänisesti. Harjoituksissa lauletaan myös
usein soolosäkeistöjä.
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Alkuvuosina lapsikuoro esiintyi muun muassa
Vihtavuoren kappelilla järjestetyissä Laulajaisissa.
Laulajaisissa laulettiin yhteislauluna vuodenaikaan
liittyviä lauluja ja virsiä sekä kuunneltiin esityksiä.
Kuorossa äänitettiin cd-levy keväällä 2005.
Levyn kansilehdessä luki: ”tällä äänitteellä
päätarkoituksena onkin ollut lauluinnostuksen
säilyttäminen korkealla”. Kuorolaiset saivat levyn
muistoksi. Yksi lauluista laulettiin kolmeäänisesti.
Cd:lle äänitettiin 12 laulua, muun muassa
kappaleet Lensi maahan enkeli, Pienen iltarukous
ja Onpa taivaassa tarjona lapsillekin.
ESIINTYMISET
Kuorolle on kertynyt paljon erilaisia esiintymisiä
vuosien varrella. Kuoro esiintyy erilaisissa
seurakunnan tilaisuuksissa, hartaushetkissä
sekä jumalanpalveluksissa. Muista esiintymisistä
mainittakoon alkuvuosilta esiintyminen
Kotiseutujuhlassa Kalluntuvalla. Useamman
kerran kuoro on tuonut iloa laulullaan Laukaan
joulunavauksessa, Kauneimmissa joululauluissa
sekä Laukaan sotainvalidien ja sotaveteraanien
juhlissa.
RETKET
Kuoron toimintaan on liittynyt koko toiminnan
ajan kiinteästi kaksi retkeä vuosittain. Isompi
retkipäivä on pidetty keväisin, jolloin on tehty
retki huvipuistoon. Retkikohteita ovat olleet muun
muassa Tervakosken Puuhamaa, Särkänniemi,
Linnanmäki ja Tykkimäki.
Alkuaikona, vuonna 2004, laulujoutsenet kuoro
osallistui myös lapsikuorojen koulutuspäivään
Jyväskylän Palokassa. Yhteisiä esiintymisiä
muiden lasten kanssa kuorolla on ollut Kirkon
järjestämässä tilaisuudessa Jyväskylässä
sekä Synodaalikokouksessa Peurungassa.
Laululeiripäivä pidettiin Lapsen ääni -kuoron
Unisono-ryhmän kanssa Papinniemessä muutamia
vuosia sitten.
LAPSIKUORON JÄLKEEN
kuoroharrastusta on mahdollista jatkaa
seurakunnan nuorisokuoro A Cappellassa.
Useat kuorolaiset ovatkin jatkaneet harrastusta.
Säännöllinen nuorisokuorotoiminta aloitettiin
syksyllä 2005. Kuorossa laulujen sovitukset ovat
2-4 äänisiä. Nuorisokuoro on pitänyt usein oman
joulukonsertin. Nuorisokuoro on esittänyt Lutherkantaatin Vihtavuoren kappelin 40-v juhlassa
sekä Laukaan että Lievestuoreen kirkossa. Lutherkantaatissa oli mukana 4 soittajaa Jyväskylän
kaupunginorkesterista. Nuorisokuoro on tehnyt
matkan Tukholmaan, Hampuriin, Frankfurtiin ja
Lontooseen, matkoihin on liittynyt esiintyminen tai
konsertti.

KUORONJOHTAJAN
AJATUKSIA MENNEISTÄ
VUOSISTA
On ollut mukava johtaa itse
perustamaa lapsikuoroa. Intoa
on pitänyt yllä se, että on
saanut suunnitella mieluisan
ohjelmiston ja myös omat lapset
ovat olleet toiminnassa mukana.
Lisäksi se innostaa, että voi
välittää kivoja lauluja lasten
”laulureppuun”.
Laulujen johtaminen lapsikuoron
yksiäänisestä laulusta
nuorisokuoron neliääniseen
lauluun on ollut innostavaa.
Koen 1-2 ääniset sekä kaanonit
sopiviksi haasteiksi lapsikuorolle.
Lapset ovat opettaneet
laulullaan, että lapsikuoro syttyy
soimaan, kun lauletaan tarpeeksi
voimakkaasti. Tietty volyymi
täytyy saavuttaa.
Lapsikuoro laulujoutsenissa
lauletaan pianon säestyksellä
ja vuodet ovat opettaneet myös
vetäjää paljon musiikillisesti.
Kuorossa lauletaan
maksimissaan 6-7 vuotta, joten
laulajien ikäerot ovat suuret.
Laulut eivät saa olla liian

Tällä hetkellä kuorossa laulava Oona Varonen on Laulujoutsen jo toisessa 		
polvessa. Oonan äiti Johanna Varonen lauloi lapsikuorossa toiminnan
aloittamisen aikoihin, 20 vuotta sitten.

vaikeita, mutta toisaalta rimaa
ei pidä asettaa liian matalalle.
Tietyllä tavalla kolmiäänisenä
laulettu laulu on ollut kuoron
historian isoin haaste, toisaalta
kuoro on onnistunut myös
silloin hyvin, kun on laulettu
voimakkaasti ja taitavasti
yksiääninen laulu kirkossa tai
torilla.

ilo kuulla, kun lapsikuoro laulaa
esimerkiksi laulua: ”Oi katsohan
lintua oksalla puun, se laulaa niin
kauniisti aina, se Korkeimman
kiitokseen aukaisee suun, sen
mieltä ei huolet ne paina, se
laulaen Luojaansa kiittää”

Kuoron laulussa, kuorolaisissa ja
vetäjässä tapahtuu vuosittain ja
vuodesta toiseen kehitystä. On

TEKSTI: SALLI HYTTINEN /
HANNU TERVO,
KUVAT: HANNU TERVO

LAPSIKUORON

Joulukonsertti
LAUKAAN KIRKOSSA

17.12.2021 klo 18.00.
Konsertin lopuksi on glögija piparitarjoilu.

Tervetuloa!
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