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Tapio Kotilainen

KOHTA 23-VUOTIAS Kamari-
kuoro Sonore koostuu keskisuo-
malaisista laulajista. Jäsenet ovat 
kotoisin Jyväskylästä, Laukaasta, 
Äänekoskelta, Saarijärveltä, Kars-
tulasta ja Pylkönmäeltä.  Kuoro on 
saanut esiintymiskutsun Yhdys-
valtain Oregoniin.

Tänä keväänä pääsiäisen aikaan 
toteutettava vajaan kahden viikon 
pituinen esiintymismatka suun-
tautuu Portlandiin ja Seattleen. 
Kuoro esitteli osan konserttiohjel-
mistoaan Laukaan kirkossa viime 
sunnuntaina Malla Kärkkäisen 
johdolla.

Kuoro asteli reippaasti laula-
en kirkon läpi esiintymispaikal-
le. Heti alusta alkaen huomasi, 
että nyt otetaan kirkon hyvästä 
akustiikasta kaikki irti. Samalla 
aloittamisen esiintymisjännitys 
väistettiin taitavasti. Ohjelmisto 
koostui vanhemmista ja uudem-

mista hengellisistä lauluista. Kuo-
ro ryhmittyi vaihtelevasti kappa-
leiden sointivaatimusten mukaan. 
Samalla kuulijoille tarjoiltava 
kuulokuva vaihteli miellyttävästi. 

Tarkkakorvainen kuulija saat-
toi erottaa ylä-äänten äänenmuo-
dostuksessa pientä vaihtelua, 
mutta senkaltaiset laatuongelmat 
oli helppo ohittaa ja antautua hy-
vin harjoitelleen kuoron ansiok-
kaaseen esittämiseen. Enemmistö 
laulajista oli opetellut ohjelmiston 
ulkoa, ja tämä epäilemättä aut-
toi hyvään kontaktiin johtajan ja 
kuoron ja toisaalta yleisön välillä.

PARHAIMMILLAAN kuoron sointi 
oli kirkas ja tasapainoinen, huoli-
matta miesäänien lievästä aliedus-
tuksesta. Puhdas sointi todentui 
hienolla tavalla esimerkiksi Petri 
Laaksosen laulussa ’Silloin kun 
en itse jaksa’. Kuoro seurasi joh-
tajansa tahtoa tarkasti, pianissi-
motkin olivat yhtenäiset ja herkät. 

Toisaalta fortet soivat täyteläisesti, 
ja erityisesti niissä kuoronjohtaja 
antoi tilaa salin kaiulle.

Konserttiohjelmisto kaartui 
loppua kohti puhuttelemaan kuu-
lijoitaan henkilökohtaisesti. Eri-
tyisen hienoa oli lopussa esitetty 
Jaakko Löytyn ’Käy Herra meitä 
siunaamaan’, jossa kuoro johta-
jansa kanssa siunasi kiitolliset 
kuulijansa.

Kirkkoon olisi mahtunut reilus-
ti enemmän kuulijoita. Ehkä ensi 
kerralla useammat uskaltautuvat 
suuntaamaan askeleensa kirkon-
mäelle kuuntelemaan hyvää mu-
siikkia. 

Mikään ei korvaa oikeassa 
akustiikassa esitettyä elävää 
musiikkia. Semmoisesta musiik-
kielämyksestä saa uskomattoman 
paljon voimaa arjen aherrukseen. 

Kuoro esiintyy ennen Ameri-
kan matkaa vielä Saarijärvellä ja 
Suolahti-salissa 17.2. Suosittelen 
lämpimästi.

Sonore Laukaan kirkossa

Postiosoite Pl 1, 41341 Laukaa Sähköposti toimitus@laukaa-konnevesi.fi Kirjoita omalla nimelläsi. Liitä myös nimimerkkikirjoituksiin nimi, pu-
helinnumero ja osoite sekä merkintä ”Yleisöltä”. Merkkimäärä max. 2800. Ilman kirjoittajan nimeä ja yhteystietoja lähetettyjä kirjoituksia ei 
julkaista. Toimitus valitsee julkaistavat kirjoitukset sekä muokkaa ja lyhentää niitä tarvittaessa.

Nyt näyttää siltä, että Metso-rei-
tin valaistusta ollaan vihdoinkin 
laittamassa kuntoon myös Lep-
päveden soramontun reunamil-
la. Lamppuja sinne onkin jo tul-
lut, valot vain tulenevat joskus 
toiste.

Mikähän siinä kiikastaa, että se 
300 metrin pätkä näyttää edelleen 
jäävän pimeäksi sieltä soramon-
tun pohjan mutkasta alkaen aina 
Lumpeentien alapäähän saakka?

Kesällä mopopojat ja talvella 
lumikelkat kyllä ajelevat mon-
tussa miten haluavat, mutta 
yleishyödyllisen latukoneen on 
mentävä jostain syystä pitkin 
Soratietä, vaikka valmis jonkin-
tasoinen tienpohja olisi olemassa 
siinä missä se hiihtäjien tekemä 
oikolatu nytkin menee.

Ja vielä pieni toive tulevasta: 
Sitten kun ne työkoneet joskus 
tulevat sinne uudelleen pystyttä-
mään valotolppia sille puuttuvalle 
osalle, niin eikö kunta voisi samal-
la laittaa valot ja ladun myöskin 
sieltä montun pohjan mutkasta 
tänne kylälle päin, eli Eerolantien 
päähän saakka.

Ehkä viisi tai kuusi tolppaa 
siihen menisi, mutta se  palvelisi 
ainakin meitä Tiituspohjalaisia 
hiihtäjiä todella paljon. Eerolan-
tien päässä on valmis parkkipaik-
kakin noin kuudelle autolle, joten 
kauempaa kylältä autoilla lähte-
vien ei tarvitsisi ajaa ampujien 
majalle tai Vihtavuoreen päästäk-
seen autollaan suoraan valoladun 
varteen.

Eero Karjalainen

Valoa Metso-reitille 
Leppävedellä

Suuri kiitos Laukaan terveys-
keskuksen vuodeosaston henki-
lökunnalle ja lääkärille todella 
asiantuntevasta ja myötämielises-
tä hoidosta.

Teette todella arvokasta työtä. 
Kaikkea hyvää teille kaikille.

Lämmöllä
Raimo Huttunen

Hyvää hoitoa vuodeosastolla

Peippokoirasta palelee talven pakkasessa. Kuva: Timo Kytömäki

�Voi voi, ei löydy 
sopivaa naapuria. Aina pitää 
narista ja valittaa. 
UMPIHULLUUTTA

�Ahonen ahmaisi viisi paikkaa, 
murusia muille! Se on 
persudemokratiaa. 
TARKKAILIJA

�Äänestin Jolankia näkemysten 

vuoksi, työnnettiin sivuraiteelle. 
Turhaanko uurnilla? 
SE TEMOKRATIA

�Laukaan valtuuston pitää toimia 
kuntalain mukaan, ei tunne-
pohjalta. Valitus on 
aiheellinen. Ymmärrystä 
päättäjille!
V. RAVOLAINEN, 
LIEVESTUORE

Lähetä mielipiteesi Tekstarit-palstalle tekstiviestinä numeroon 
13520. Kirjoita viestin alkuun LK ja välilyönnin jälkeen napakka, kor-
keintaan 160 merkin mittainen viesti. Hinta on 0,70 euroa.

TEKSTARIT

Amerikan matkalle valmistautuva Kamarikuoro Sonore ilahdutti konserttiyleisöä Laukaan kirkossa sunnun-
taina.

PEURUNGASSA kisattiin viime 
viikonloppuna avantouinnin Suo-
men mestaruuksista. 

Paikalla oli järjestäjien mukaan 
peräti 900 osanottajaa ja kylmää 
kilpailua seuraamassa pitkälle 

toista tuhatta katsojaa.
Kilpailuviikonloppu sujui jär-

jestelyiden osalta rauhallisesti, 
ainoastaan jää alkoi sunnuntaina 
rakoilla. Yleisölle tästä ei koitunut 
haittaa, mutta juontajan kengät 
kastuivat.

UINTIKILVAT käytiin 25 metriä 
pitkällä radalla, joka oli tehty 
Peurunkajärveen. Joukkueita 
oli ympäri Suomen, ja muutamia 

kansainvälisiäkin kilvoittelijoita 
oli paikalla. Laukaaseen tai Kon-
nevedelle ei herunut menestystä.

Avantouinnin SM-kilpailut jär-
jestettiin jo 25. kerran. Peurungas-
sa kilpailtiin myös vuonna 2008, 
kun kilpailut järjestettiin 20. ker-
ran.

Avantouinti on Suomessa suo-
sittu harrastus. Suomen Ladun 
mukaan 120 000 suomalaista har-
rastaa lajia vuosittain.

Avantotyyliin kuului pakollisena varusteena lämmin pipo. Kuva: Tauno Ahonen

Kylmää kilvoittelua avannossa

�900 kilpailijaa otti 
hyisen kasteen Peurungan 
SM-kisoissa

Sinua jaksaisin kuunnella
päivästä toiseen
Sinulle jaksaisin puhua
päivästä toiseen
Mutta päivääkään en jaksaisi
mykkää katsettasi
pronssiin hakatun sielusi
syyntakeetonta tuijotusta

Martti Hakkarainen
Laukaa

Sinua jaksaisin…
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