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Kari Taipale

Hietaman kirkko on akus-
tisesti loistava. Laulajat 
varmasti saavat tarvittavan 
kaiun ilmaisulleen. Kuoron 
ilme kertoi tilan olevan tut-
tu ja turvallinen. 

Ohjelma koostui osasta 
kiertueen ohjelmistoa. So-
nore-kuoron linja on ollut 
perustajajäsenen ja  ensim-
mäisen johtajan Pasi Vuo-
tin ajoista saakka ikioma. 
Luotetaan soinnun puhtau-
teen ja pysytään taiteelli-
sesti tavoitteellisissa sävel-
lyksissä ja ennen kaikkea 
sovituksissa. 

Onko se sitten sitä kor-
keakulttuuria? Kannattaa 
ehkä käydä kuuntelemas-
sa, sitten sen tietää pääsee-
kö mikään ihon alle. 

Nykyinen johtaja Malla 
Kärkkäinen on kuorolais-
tensa kanssa sinut kurin-
alaisuuden suhteen. Luot-
tamus ainakin konsertin 
aikana oli läsnä puolin ja 
toisin. 

Reissuun lähdettiin oh-
jelmalla, jossa on side syn-
nyinmaataan edelleen ra-

kastavien ihmisten muis-
toihin ja kaipuun tuntee-
seen. 

Hietaman konsertti alkoi 
Fredrik Paciuksen Suomen 
laululla ja päättyi Finlan-
dia-hymniin.

Väliin mahtui vakavampi
osio uskonnollisine laului-
neen. Mukana oli myös 
isänmaallisuusteema ja ke-
vyempääkin menoa.

Mieleen jäivät alkupuo-
lelta Heino Kasken sävel-
tämä Väinämöisen rukous 

ja Leonard Cohenin Hal-
lelujah. Cohenille tyypil-
linen intensiivinen ote lä-
hes tavoitettiin, ei tosin hä-
nen keinoillaan. Kuoromu-
siikissa on tärkeää sano-
man kertominen teknises-
ti onnistuneitten stemmo-
jen kautta ja myös se miten 
laulu päättyy eli kiteytyy. 
Se on se piste, josta ei ole 
hyvä tulla pilkkua. Ne hoi-
tuivat poikkeuksetta lois-
tavasti, myös vaativimmat. 
Hiljaista hiljaisempi onnis-

tunut piano pianissimo ker-
too tilan täydellisestä hal-
tuun otosta. Poikkeukset-
ta läsnäolija hymyilee kap-
paleen päätteeksi, tunnel-
maan tulee aivan uniikki
lataus. Se on sitä vuoro-
vaikutusta yleisön ja kuo-
ron välillä parhaimmillaan. 
Tämä on niitä juttuja. joita 
ei koe syvemmin kuin live-
konserteissa. 

Äänen käytön toisessa
äärilaidassa hehkutteli-
vat sopraanot. Kirkkaat ja 

puhtaat äänet täydellä vo-
lyymilla on miellyttävää 
kuunneltavaa hyvissä olo-
suhteissa. 

Jazzmuusikkona tunne-
tun Heikki Sarmannon Ei-
no Leinon runoihin tehdyt 
sävellykset ovat kuorolle
vaativia – ja osalle yleisöä 
myös. Epäammattilaisena
myönnän kykenemättö-
myyteni kommentoida niis-
tä muuta. 

Huomio kiinnittyikin 
koskettaviin Leinon ru-

noihin. Sanoituksiin pää-
si muutenkin hyvin sisäl-
le konsertin aikana. Ker-
too tekstiin paneutumises-
ta. Se on asia, joka ei ole 
harrastajakuoroille itses-
tään selvyys. 

Vielä on syytä mainita 
Pekka Kostiaisen Veret tuli 
minun silimihini ja Heikki 
Valpolan Pääskölintu, päi-
völintu. 

Pysähdyttävän ja nau-
tinnollisen konsertin ylei-
sön jäsenenä oli hyvä olla.
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Tällaista 
kannattaisi 
edes kerran 
käydä 
kuuntelemassa.
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KUNNIAKÄYNTI 
kansalaissodan uhrina kuolleiden 
äänekoskelaisten muistomerkille 

keskiviikkona 1.5.2013 klo 11
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NOUDETAAN
RAUTAROMUT JA ROMUAUTOT

• sekä muut koneet ja laitteet
• rekisteristä poistot ja romutustodistukset

Lievestuore p. 0400 679 452
Ympäristökeskuksen hyväksymä yritysAKV-PALVELUT

•Tuulilasimyynti
•Tuulilasiasennukset
•Tuulilasikorjaukset

TERASSIEN
LIUKULASITUS
KYSY TARJOUS!

w
w

w
.k

o
s

k
e

n
re

n
g

a
s

.f
i

Teollisuusk. 48 • p. 0400274233

Uutuus!

Primacy 3 -
kolminkertaista turvallisuuutta

Leiri-ilmoittautumiset 15.5.2013 mennessä.

Uhron salibandyjaosto järjestää kesäleirit lii-
kunnasta innostuneille lapsille kesäkuun kah-
della ensimmäisellä viikolla.
Ensimmäinen leiri on 3.-7.6.2013 ja
toinen 10.-14.6.2013.
Paikkana Äänekosken liikuntatalo.
Leirit ovat joka päivä klo 8 - 16 ja ohjattua ohjelmaa on 
klo 9 - 15 välisenä aikana. 
Leireillä pääpaino on salibandyssä, mutta joka päivä 
liikutaan muidenkin urheilulajien merkeissä.
Leiri maksaa lapselle 120€/vko ja lapsi voi halutes-
saan olla mukana molempina viikkoina, jolloin mak-
su on 210€ kahdelta viikolta. Jos perheestä osallistuu 
useampi lapsi, niin sisaralennus on 20€/lapsi. Leiri-
maksu sisältää lounaan ja välipalan joka päivä. Lisäk-
si hintaan kuuluu varustepaketti (pallo, pyyhe ja juo-
mapullo), vakuutus ja liikunnan ohjaus.
Leirillä vetäjinä toimivat salibandyseura Happeen liiga-
pelaajia sekä Urhon miesten edustusjoukkueen pelaa-
jia ja valmentajia.
Ilmoittautumiset osoitteeseen
salibandyurho@gmail.com
tai puhelimitse 045 885 8797/ Pasi Kotilainen, Urhon 
miesten edustusjoukkueen valmentaja ja leirin vas-
taava ohjaaja.
Lisätiedot leiristä myös tuosta numerosta.
Ilmoittautumiseen
• lapsen koko nimi
• lapsen syntymäaika
• ruoka-aine allergiat
• terveydelliset seikat, esim. lääkitykset ja allergiat
• kummalle viikolle (tai molemmille) lapsi osallistuu

URHON
SALIBANDY- JA
LIIKUNTALEIRI
8–15 VUOTIAILLE

ÄÄNEKOSKI

Leiritunnelmassa mukana

La Kala -ooppera esit-
tää 27.4. Epäortodoksi-
sen Liedkonsertin Sumiai-
sissa. Taidelaulukonsertin

on ohjannut Anna-Mari 
Laulumaa ja laulajina näh-
dään Eeva Kähärä, Noora 
Määttä sekä Marie Finne-

Bray. Pianistina konsertis-
sa on Sonja Hendunen. 

Konsertti on La Kalan  ke-
vään ainoa Äänekoskella.

Kesäkuussa La Kala aloit-
taa lauantain ehtookello-
laulut ja loppukesästä on 
luvassa Carmen-oopperaa. 

Kevään ainoa La Kalassa tänään


