
 

Kulttuuritoimintaa kuoroille ja lauluyhtyeille Pohjois-Karjalassa 

 

Sulasolin Pohjois-Karjalan piiri on tehnyt perinteen järjestämällä kolmena vuotena peräkkäin 

maakunnan kaikille kuoroille talven keskellä koulutus- ja konserttitapahtuman, joka on ollut avoin 

kaikille kuoromuodoille ja lauluyhtyeille, myös Sulasoliin kuulumattomat ovat olleet tervetulleita ja 

osallistuneet innolla tapahtumiin. 

Vuoden 2014 helmikuussa järjestimme kuorokavalkadin 'Helmikuun helmiä' Lieksan Brahe-salissa.  

Tapahtuman käytännön järjestäjinä toimivat sekakuoro Pielisen Laulu ja Lieksan Mieslaulajat, 

esiintyjiä oli yli 100 ja kuulijoita lähes 300 henkilöä.  

Vuonna 2015 tammikuussa aloitimme piirin toiminnan 'Kuorolaisen ABC-koulutus' -tapahtumalla 

Joensuun Rantakylän kirkon tiloissa. Kouluttajina toimivat kanttori Janne Piipponen ja 

musiikkikasvatuksen lehtori dir.cant Helena Hulmi. Koulutukseen osallistui 97 henkilöä. 

Sulosointuja -kuorotapahtuma 2016 

Vuosi 2016 aloitettiin piirin koordinoimana kuorojen ja pienryhmien kokopäiväisellä koulutus- ja 

konserttitapahtumalla lauantaina 13.2.2016. Päivä aloitettiin klo 9 -12 koulutuksella Joensuun 

Laulutalolla ja vastapäisen Ravintola Eliaksen tiloissa. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, jotka 

saivat koulutukset samoista aiheista. Kouluttajina toimivat Hannu-Heikki Hakulinen, aiheenaan 

äänenmuodostus ja Sanna Heikkisen johdolla opimme miten laulaja hallitsee  kehoaan  ja erittäin  

tärkeää esiintymistaitoa. Koulutukseen osallistui 51 henkilöä. 

Koulutuksen jälkeen nautimme Elias-ravintolan järjestämän maukkaan aterian, jonka jälkeen 

siirryttiin aikataulutettuun soundcheckiin Carelia-salille. 

Kuorokavalkadi talven keskellä 'Sulosointuja' -konsertti alkoi klo 16. Konsertista  järjestettiin 

monipuolinen ja perinteikäs kuoromusiikin tapahtuma, jonka taiteellinen tavoite oli tuottaa 

laadukasta, eri-ikäistä kuoromusiikkia ja aiheuttaa kuulijoille mielihyvää. Toivomuksena oli, että 

kuorot esittävät omaa mielimusiikkiaan. Konserttiin osallistui viisi kuoroa ja kolme lauluyhtyettä, 

jotka lopuksi esiintyivät salintäyteiselle yleisölle 137 laulajan suurkuorona. Kuorojen johtajina 

toimivat Helena Hulmi, Hannu-Heikki Hakulinen, Janne Piipponen ja Kalle Rintala. Esiintyjäjoukko 

oli miesvoittoinen, naisia oli n. 40 laulajaa konsertissa esiintyneissä kuoroissa ja yhtyeissä. 

Kuorot esittivät yhteisesti seuraavat laulut: 

 Hiljainen ilta, säv. Ilkka Kuusisto, san. Oiva Paloheimo 

 On hetki, Rauno Lehtinen, kuorolle sov. Jouni Maunula 

 Kotiseudulle, P.J. Hannikainen 

 Finlandia, säv. Jean Sibelius, san. V. A. Koskenniemi 

Konsertin alussa puheenvuoron piti pitkäaikainen puheenjohtaja ja nykyinen kunniapuheenjohtaja 

Toivo Turunen ja konsertin lopussa meillä oli ilo ja kunnia luovuttaa piirin korkein kunnianosoitus 

'Hannikais-plaketti' nro 10 lieksalaiselle kuoromusiikin suurmiehelle Raimo Tuomelle.  

Konsertin jälkeen - illan jo pimetessä - siirryimme Joensuun Mieslaulajien Laulutalolle viettämään 

karonkkaa hyvän illallisen ja perinteisten juomien pariin ja tietysti lauloimme naiset ja miehet illan 

päätteeksi toisemme suohon. 

Tapahtuma oli avoin kaikille maakunnassa toimiville kuoroille ja lauluyhtyeille! Päivä 

kokonaisuudessaan oli erittäin onnistunut. Käytännön järjestelyt hoitivat mallikkaasti yhdessä 

Joensuun Naiskuoro ja Joensuun Mieslaulajat. Suuret kiitokset piirin puolesta heille sekä kaikille 

muille koulutukseen ja konserttiin osallistuneille! 

Irma Pakarinen 

Sulasolin Pohjois-Karjalan piirin sihteeri 

 

Liitteenä kaksi kuvaa 

  

Kuvatekstit:  

Kuva: Joensuun Naiskuoro esitti kolme laulua Helena Hulmin johdolla. 

Kuva: Mieslauluyhtye Vesselät Kalle Rintalan johdolla esittivät mm. (säv. Kennedy Jimmy & Carr 

Michael, san. ja sov. Ilkka Aaltonen) kappaleen 'Meksikolainen kuutamoyö', koreografia esittää 

palmupuita rannalla. 


