KRISTEL-KUORO RY

Johdanto
Kristel-kuoron tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kuorolauluharrastusta lähinnä Kristillisen Eläkeliitto ry:n
jäsenistön keskuudessa liiton toimintaperiaatteitten mukaisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää
säännöllisesti harjoitusleirejä ja kursseja eri paikkakunnilla ja ylläpitää Kristel -kuoro nimistä kuoroa. Kuoro hankkii
käyttöön sopivaa ohjelmistoa, järjestää omia konsertteja sekä esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa ja Kristillisen
Eläkeliitto ry:n valtakunnallisissa tilaisuuksissa.
Kuoron ensiesiintyminen oli Kiteellä 4.8.1979 Kristillisen Eläkeliiton kesäjuhlilla. Kristel -kuoroyhdistyksen
perustamiskokous oli 5.7.1984. Kristel -nimi tuli kuorolle v. 1985. Kuoroyhdistys ry:ksi kuoro haki
16.10.2001.
Kuoron harjoituksia on neljä kertaa vuodessa. Noin kuukausi ennen esiintymisleiriä on harjoitusleiri,
jossa otetaan uudet laulut harjoitettavaksi ja pidetään sääntömääräiset kokoukset. Kuorolla on kaksi
kuoronjohtajaa, Miia Liukko Kuopiosta ja Risto Kahila Multialta. Ohjelmisto on pääosin hengellistä
musiikkia. Kuorossa on 40-50 laulajaa eri puolelta Suomea. Kuoro täytti v. 2014 35-vuotta!

Kuva1: Kuoron ensimmäinen johtaja Kyösti Pitkonen
Kuva 2: II kuoronjohtaja Pitkänen

Kuva 3: Nykyiset kuoronjohtajat Risto Kahila ja Miia Liukko
Kuva 4: Kristel-kuoro ry:n puheenjohtaja Lea Könönen

Puheenjohtajan mietteitä
Se oli vuonna 2004, kun olimme Turussa Krellin syyspäivillä ja se oli vuosi, joka jäi lähtemättömästi mieleeni.
Me Kristel -kuorolaiset olimme tulleet jo etukäteen harjoittelemaan. Juhlilla lauloimme avajaisissa sekä päätösjuhlassa. Iltamusiikki oli Pyhän Katariinan vanhassa
kirkossa ja siellä olimme myös sunnuntain messussa.
Miksi nämä syyspäivät ovat jääneet erityisesti mieleeni,
koska silloin olin astunut ns. suuriin saappaisiin. Muistan,
miten sydän pamppaili miettiessäni tehtävää, johon minut
oli valittu. Sydämessäni kyselin kuinka selviän vastuusta?
Nyt katselen almanakkaa todeten; että kyllä siitä tosiaan
on 10 vuotta, kun aloitin puheenjohtajana Kristel -kuoron
hallituksessa. Mitä kymmenen vuotta tuo mieleen?
No, tietenkin hyvin paljon iloisia ja onnellisia muistoja!
Olemme kuorossa saaneet toteuttaa tehtäväämme: viedä
laulaen evankeliumia eteenpäin! Se onnistuu katsomalla
uskoen
ylöspäin,
rakkaudella
sivulle
päin,
kiittäen taaksepäin ja toivoen eteenpäin! Tämä
tuntemattoman lausuma on ohjenuorana oiva opas.

Kahilalle ja Miia Liukolle, meidän nykyisille, innostaville
kuoronjohtajille!
Heidän kanssaan saimme toteuttaa haaveemme vuonna
2013, kun teimme oman äänitteen Laula Matkalainen.
Levy on otettu hyvin vastaan ja sitä on myyty jo 1200 kpl.
Levyn tekeminen oli mukavaa ja kuoroa kehittävää.
Odotan mielenkiinnolla tulevaa kesää ja mahdollisuutta
laulaa evankeliumia eteenpäin, sillä Multialla järjestetään
kesätapahtuma ja Kristel -kuoro laulaa siellä. Sitä ennen
esiinnymme Krellin kevätjuhlilla Karkussa. Niin jos Herra
suo.
Ylin ohjaajamme on viisaudessaan ja armossaan johtanut
kaikkia vaiheitamme! Kiitos ja kunnia Hänelle! Ilman
Herramme apua emme voisi mitään tehdä. Virsikirjan
etulehdellä on neuvo Kolossalaisille Paavalilta: Antakaa
Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne.
Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja
laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä
ja hengellisiä lauluja. Kol. 3-16

Paljon on aihetta kiittää hyvästä yhteishengestä ja
syvästä yhteenkuuluvaisuuden tunteesta, joka on
muodostunut kuorolaisten keskuuteen. Olemme saaneet
oikein hyvää opastusta ja ohjausta mainioilta kuoron
johtajilta.

Mitä minä toivon? Toivon uusia laulajia kuoroomme! Siis
tervetuloa laulavaiset ystävät joukkoon!

Sydämellinen kiitos Kyösti Pitkoselle, kuoron isälle ja
Martti Pitkäselle aikaisemmasta ajasta! Kiitos Risto

Kristel-kuoro ry:n puheenjohtaja

Näin kiitoksin tervehtien, hyviä lauluhetkiä toivottaen

Lea Könönen

Kristel-kuoro ry:n hallitus ja muut toimijat v. 2014
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen, kuoronjohtaja
Asiantuntijajäsen, kuoronjoht.
Varajäsen
Varajäsen

Lea Könönen
Marjo-Riitta Seppälä)
Eero Heikkinen
Paavo Tolonen
Miia Liukko
Risto Kahila
Lotta Siitonen
Reijo Sulkala

Sihteeri/rah.hoitaja Riitta Räisänen (ei hall.jäsen)
Muut toimijat:
Kuoronjohtajat Miia Liukko ja Risto Kahila
Ääniharjoittajat Marjo-Riitta Seppälä ja Reijo Sulkala
Jäsensihteeri Reijo Sulkala
Nuotistonhoitaja Pirkko Koivunen
Toiminnantarkastaja Tuula Laitinen, vara Eila Tolonen

Pidetyt kokoukset
1/27.02.2014 Hallituksen kokous, Seurakuntaopisto, Pieksämäki
osall. 6, poissa 3
2/28.02.2014 Vuosikokous, Seurakuntaopisto, Pieksämäki
osall. 28
3/02.03.2014 Hallituksen kokous, Seurakuntaopisto, Pieksämäki
osall. 9
4/26.09.2014 Hallituksen kokous, Otavan opisto, 50670 Otava
osall. 8, poissa 1
5/27.09.2014 Syyskokous, Otavan opisto, Otava
osall. 29
6/24.10.2014 Hallituksen kokous, Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
osall. 8, poissa 1
Jäsenet
Osa kuorolaisista on ollut kuorossa jo yli 20 vuoden ajan. Koska kyseessä on eläkeläiskuoro, on poistumia välillä enemmän.
Uusia laulajia etsitään koko ajan. Kuorolaisten keski-ikä 71,3 (73,12) vuotta. 1.1.2014 Kuorolaisia yhteensä 44, tullut 2 ja
poistunut 3, vuoden lopussa 31.12.2014 kuorolaisia kirjoilla 43.
Nuotisto
Kuorolaiset ovat edelleen saaneet nuotit valmiiksi kopioituina. Nuotiston määrän kasvaessa, on tämä palvelu laulajille ollut
erittäin tärkeää. Nuotistonhoitajana toiminut Pirkko Koivunen. Kuoronjohtajat ovat myös tarvittaessa monistaneet nuotteja.

Tiedottaminen
* Sisäinen tiedottaminen: sähköpostit, tekstiviestit, kirjeet tai puhelin
* KRISTELLI-lehdessä. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Lehdessä Kristel-kuoropalsta.
* Kurssipaikkakuntien seurakuntien ilmoituksissa
* Krellin kotisivuilla kuorolla oma sivusto www.krell.fi/yhdistykset/kristelkuoro
KUORON TOIMINTA V. 2014
Harjoitusleirit 27.2.-2.3.
28.3.
31.3.
26.9-28.9.
Esiintymisleirit 25.-27.4.
24.-26.10.
Esiintymiset 2.3.2014
26.4.2014
25.10.

Seurakuntaopisto, Pieksämäki
* osall. 28 + 2 + 2 = 32
Pienryhmäharjoitukset, Kuopio
* osall. 18
Pienryhmäharjoitukset, Jämsä
* osall. 7
Harjoitusleiri, Otavan opisto
* osall.26 + 2 +2 = 30
Valkealan kristillinen kansanopisto
* osall.32 + 2 = 34
Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
* osall.30 + 2 = 32
Vaalialan kuntoutuslaitos, Pieksämäki
* osall. 12 laulajaa, kuulijoita 25
Iltamusiikki, Keskuskirkko, Kouvola
* osall. 34 laulajaa
kuorolaisen puheenvuoro Tarja Sulkala
* kuulijoita 118
Iltamusiikki, Suomen Raamattuopisto, Kauniainen * osall. 32 laulajaa
kuorolaisen puheenvuoro Anneli Pajunen
* kuulijoita 150

Vuosi 2014 oli kuorolaisille innostava uusien laulujen myötä! Kristel-kuorolaiset ovat palvelustehtävässä – juhlistamassa
ja sanomaa tuoden sanoin ja sävelin. Mottomme Laulaen evankeliumia eteenpäin velvoittaa edelleen! Kiitos kuorolaisille, kuoronjohtajille, Kristilliselle Eläkeliitolle, eri yhteistyötahoille yhteistyöstä ja kannustuksesta kuoromme hyväksi!

