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Toimintakertomus vuodelta 2017

Joensuun Laulun 59. toimintavuosi on ollut melko vilkas. Suurimpana työllistäjänä on ollut vuoden 
2018 kuoron 60-vuotisjuhlan suunnittelu ja harjoitukset. Kuoronjohtajana on toiminut Hanna-Kaisa 
Laakkonen. Keväällä harjoiteltiin hänen Affekti-yrityksensä tiloissa, syksyllä hautausmaalla 
seurakunnan toimistorakennuksen salissa, Rauhankatu 4.

Toukokuussa kävimme esiintymässä äitienpäivän merkeissä Senioripihassa (10.5.) ja Pihlajakodissa
Siilaisella (11.5.). Muuten kevätkauden valmistelimme Bygdekörin vierailua, joka tapahtui 19.-
21.5.2017. Kolmen päivän aikana meillä oli perjantai-illan pitkät harjoitukset, lauantai-illan 
yhteiskonsertti  ”Sinisiä säveliä – Blåa toner, säveliä sinisen tien varrelta” Rantakylän kirkossa ja 
sen jälkeen karonkka Sulo-ravintolassa. Vierailu päättyi sunnuntaiaamun jumalanpalvelukseen 
osallistumalla keskustan kirkossa. Sitten vilkutimme jäähyväiset ja vieraat jatkoivat matkaansa 
Kuopion kautta Vaasaan. Tämän jälkeen meillä oli kevätkauden virallisen osuuden päättäjäiset. 
Mutta ei tässä vielä kaikki, kuten sanonta kuuluu. 4.6. kuoro järjesti vielä tanssit Sepänsalilla eli 
Ruplalla. Ja sitten kesäloma alkoi.

Syksyllä oli ohjelmassa ensimmäisenä esiintyminen 25.8. Joen yössä. Pääsimme kaupungintalon 
terassille esiintymään. Tila oli haastava mutta täysi. Ja kuulijakunta oli arvovaltainen, monta 
pitkäaikaista, kokenutta kuoronjohtajaa oli paikalla. Muita syksyn esiintymisiä olivat Joensuun 
Rautatieläisten sekakuoron 80-vuotisjuhlakonsertissa 30.9., oma konsertti ”Muistellen” 
pyhäinpäivänä 4.11. kuoroleirin päätteeksi. Syksyn esiintymisen päätti 13.12. suuri joensuulaisten 
kuorojen yhteiskonsertti ”Lahjaksi laulu” -hyväntekeväisyyskonsertti Pielisensuun kirkossa. 
Esiintymässä oli yhteensä 9 eri kuoroa/lauluyhtyettä ja lopuksi kaikki kuorolaiset, n. 200 henkeä, 
lauloivat yhdessä Finlandian ja Suomen Laulun. Rahojen sijoituskohteen sai päättää Pielisensuun 
seurakunta ja käytettiin paikallisten hyväksi mm. köyhien jouluruokailuun.

Suurin virallinen päätös tehtiin nyt syksyllä, kun kuoro päätti liittyä Sulasoliin. Että Sulasolin 
jäsenmaksu ei rasittaisi liikaa kuorolaisia, kuorolaiset maksavat 20 e ja kuoron kassasta maksetaan 
loput vajaa 10 e. Kuoro olikin jo vuoden koejäsenenä ja kolme jäsentämme oli Sulasolin 
piirikokouksessa 27.4.2017. Sulasol järjesti 11.2. Musiikin perusteet -koulutuksen, jonne 
ilmoittautui 15 kuorolaista.

Vuoden mittaa rahaa kerättiin sairaalan myyjäisissä (20.3.), Areenalla kirpputorilla (15.10.), 
hakemalla erilaisia apurahoja ja syksyllä järjestettiin joitakin pika-arpajaisia kuoroharjoitusten 
alussa. Loppuvuodesta myytiin lahjakortteja kuoron 60 v. konsertteihin. Naisille teetetään harmaat 
pitsitunikat ja miehille hankittiin samanväriset kravatit ja liinat. Tosin tunikoista tulee 
omakustanteiset. Lisäksi Vesa Tuominen on askarrellut kuoron 60-vuotishistoriikkia, jonka 
painattamiseen tarvitaan aikanaan rahaa.  Rahaa saatiin vuoden mittaan hankittua 4042,57 euroa ja 
sitä kulutettiin 2616,14 euroa. Kassassa 31.12.2017 on yhteensä 2687,94 euroa. Rahaa kerrytettiin 
kuoron 60 v. konserttia varten. Sekä keväällä että syksyllä kuoron jäsenmäärä oli noin 24 henkeä, 
vain kokoonpanossa oli pientä muutosta. Kevätkokous pidettiin 21.2. ja syyskokous 5.10.2017. 
Hanna-Kaisa Laakkonen perusti Facebookiin suljetun ryhmän Joensuun Laulu.

Lopuksi suru-uutisia. Kuoron tenori Tapio Volkov menehtyi 6.6.2017. Monenlaista vaivaa hänelle 
ehti kertyäkin niin että keväällä hän jo kävi sähköpyörätuolilla harjoituksissa mutta vaivat eivät ole 
este, vain hidaste. Raikukoon laulu hänen muistokseen.
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