Kirkkokuorojen yhteinen juhla Kiskossa 1.12.2013:
Kiskon kuoro 130 v. – Muurlan kuoro 110 v.
Juhlapäivämme alkoi kuorolaisten saapumisella Kiskon kirkkoon yhteiseen
harjoitukseen ennen juhlamessun alkamista. Aluekappalainen Martti Santakari,
aktiivinen valokuvauksen harrastaja, viritteli jo kameraansa jalustalle, ja päivän
aluksi hän ikuisti kuvaan juhlivat kuorolaiset. Tästä päästiin hyvään alkuun, ja
kuvauksen jälkeen kaikki siirtyivät kipin kapin äänenvirittelyyn kanttori Sanna
Räisäsen kanssa.
Juhlamessu kirkossa
Kirkkoon saapui runsaasti seurakuntalaisia, ja iloksemme mukana oli myös
kirkkoherramme Timo Hukka.
Jumalanpalveluksessa kuoro lauloi aluksi Tuomo Nikkolan ensimmäisen adventtisunnuntain psalmin "Iloitse, tytär Siion", ja viimeistään siinä vaiheessa jokaisen
mielessä juhlatunnelma oli valmis. Vielä kun koko kirkkoväki yhtyi laulamaan
Hoosiannaa, tuli joulun odotuskin juhlaan mukaan.
Martti Santakari kertoi saarnassaan molempien kuorojen vaiheista aina perustamisesta lähtien. Saimme silmiemme eteen kuvan vuosien takaisista ajoista, siitä
kaikesta, miten yhdessä laulamisen voima ja musiikki yhdistävät seurakuntalaisia ja
kasvattavat yhteisöllisyyttä. Hauskasti Martti kertoi, kuinka kuorolaisten joukosta
kanttori voi löytää vaikka puolison, jos sattuu katselemaan vähän tarkemmin.
Ehtoollisen aikana kuoro lauloi E. Wikfeldtin säveltämän "Hiljaa niin kuin kaste" ja
Tapani Nuutisen "Polvistun hiljaa". Juhlamessun lopussa saimme laulaa vielä Jari
Jakoleffin sävellyksen "Aamen". Kun siihen yhtyi Seppo Multamäki trumpetteineen,
niin varmasti kaikki kirkossa olijat tunsivat olevansa juhlassa.
Juhla seurakuntatalossa
Kirkosta siirryimme jatkamaan juhlaa Kiskon seurakuntataloon. Siellä odottivat
juhlakahvit. Yhdessä suoriuduimme tarjoiluun liittyvistä ongelmista ja saimme
nauttia voileipä- ja täytekakuista juhlavieraiden kanssa.
Ohjelmaakin juhlassamme oli, tietysti! Kanttorimme Sanna otti juontovastuun, ja
kuuliaisesti teimme hänen ohjeidensa mukaan.
Kirkkoherra Timo Hukka osaa käyttää sanan säilää koskettavasti, ja häneltä saimme
kuulla monia rohkaisevia ja kiittäviä sanoja kuorojen ja musiikin merkityksestä
seurakuntaelämälle. Juhlaohjelmaan sisältyi vielä kuoron esittämänä Armas Maasalon kaunis kuorolaulu "Tie tehkää tulla Herran" ja Pekka Simojoen säveltämä
iloinen ja reipas "Pyhiinvaeltajan laulu".
Diakonimme Niina Jyllilä, joka oli mukana myös kuoromme laulajana, heijasti
vuosien varrelta koottuja, kuorolaisten omia valokuvia valkokankaalle. Kummasti
vain kuvissa olevat kuorolaiset olivat paljon kauniimpia, joten jotain vikaa Niinan
heijastinlaitteissa taatusti oli!
Muutamia laulusta kertovia ajatuksia kuultiin myös lausuttuna Eila Mamian suulla.

Tervehdyksiä ja onnittelujakin saimme vastaanottaa. Kirkkoherra Timo Hukka ja
aluekappalaisemme Martti Santakari onnittelivat kuoroa Salon seurakunnan puolesta. Lahjaksi molemmat kuorot saivat toimittaja Pirjo Silverin kirjoittaman teoksen,
joka avaa meille näkymät Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon. Kirjan runsas kuvamateriaali antaa lukijalle elävän kuvan kirkosta, joka tuhopolton jälkeen otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2009. Nykytaiteilijat Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala viimeistelivät käsityönä kirkon uuden sisustuksen ja ovat yhteistyönä toimittajan kanssa
koostaneet edellä mainitun, upean kuva-sanateoksen.
Ensimmäiseen adventtiin osunut juhlapäivä aiheutti sen, että Salon alueen muut
kuorolaiset eivät päässeet juhlimaan kanssamme, kaikki kuorothan kokoontuvat
kyseisenä päivänä laulamaan oman alueensa kirkkoihin. Onneksi kuitenkin joku
edustaja alueemme kuoroista ehti piipahtaa juhlassamme.
Perttelin kuorosta olimme saaneet vieraita. He toivat tervehdyksenä toisenlaisen
lahjan, peräti kuusi kanaa! Ihmetteleville juhlijoille he kertoivat tämän olevan ns.
eettinen lahja, joka liittyy Kirkon ulkomaanapuun. Tällaisella lahjalla tuetaan
kehitysmaiden naisia heidän toimeentulonsa parantamiseksi. Kaikin puolin siis
oivallinen lahja, jolla myös samalla annettiin apua kaikkein köyhimmille.
Kuusjoen kuoron edustaja toi meille suomalaisia sielunmaisemia sisältävän kirjasen
nimeltään "Sininen ja valkoinen". Se sisältää Jukka Kuoppamäen kauneimmat laulut
kuvitettuna Akseli Gallen-Kallelan maalauksilla ja on ulkoasultaan kauniin sinivalkoinen poutapilvien heijastuessa järvenpintaan.
Suomusjärven kuoron edustajat toivat lahjansa illaksi Muurlan kirkkoon. He
muistivat molempia juhlivia kuoroja 50 euron rahalahjoituksella, jonka voimme
käyttää yhteisen päätöksen mukaan siihen mitä tarvitsemme.
Vapaan sanan aikana Martti Santakari nosti juhlakansan joukosta esille paikalla
olevat kanttorit, joita löytyi neljä: Marita Toivoniemi, Hanna-Leena Keinänen, Heikki
Tamminen ja Sanna Räisänen. He kertoivat monista hauskoistakin sattumuksista
kuorolaisten kanssa. – Kyllä musiikissa täytyy olla jokin parantava voima, kun
kanttoreista iäkkäämmätkin olivat edelleen niin nuorekkaita!
Päiväjuhlan päätyttyä kuorolaisille oli varattu vielä lohikeittoa, jotta jaksaisimme
lähteä Muurlan kirkkoon viettämään iltahetkeä.
Adventtivesper
Muurlan kuorolla on ollut traditiona jo vuosien ajan esittää ensimmäisenä adventtina Armas Maasalon Adventtivesper. Nyt myös Kiskon kuoro sai olla mukana ja
nauttia laulamisesta isossa kuorossa. Vesperin päätteeksi seurakunnan vapaaehtoiset tarjoilivat vielä kaikille kirkkoon tulleille glögiä ja pipareita. Joulun maku
suussa lähdimme tyytyväisin mielin kotimatkalle.
Juhlapäivästämme tuli alkuvaikeuksista huolimatta mieleenpainuvan
lämminhenkinen.
Kiitos kaikille mukana olleille!
Teksti Eila Mamia,
Kiskon kirkkokuoron sihteeri

