Vuosikertomus 2012

Kristelkuoroyhdistys ry

Laulaen
evankeliumia
eteenpäin
Vuosi 2012 oli Kristel-kuoron 33:s toimintavuosi. Kuoron tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kuoroharrastusta lähinnä Kristillisen Eläkeliitto ry:n jäsenistön keskuudessa kristillisen arvoperustan mukaisen kuorolaulun
merkeissä. Laulajia kuorossa on lähes joka puolelta Suomea. Kuoron esiintymiset ovat yleensä Kristillisen
Eläkeliiton juhlissa sekä harjoitusleirien yhteydessä harjoituspaikkakuntien lähikirkoissa. Kuoro esiintyy lisäksi
pyydettäessä kuorona tai ”pikku-Kristelinä.” Savon seudulla tämä kokoonpano on saanut nimekseen Savon siipi.
Kuorolla on ollut alusta lähtien hyvät kuoronjohtajat. Nyt kuoroa ovat johtaneet Miia Liukko ja Risto Kahila.
Kuorolaiset kustantavat pääosin itse harjoitus- ja esiintymisleirien kustannukset ja matkat. Laulamisen ilo, hyvä
opetus ja ohjaus ovat innoittaneet laulamaan yhä uudelleen ja tapaamaan kuorolauluystäviä.
Kuoroyhdistyksen hallitus 2012
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä.
Puheenjohtaja
Lea Könönen
Varapj, nuotistonhoitaja
Pirkko Koivunen
Jäsenet
Miia Liukko, Lotta Siitonen, Paavo
Tolonen
Varajäsenet
Marjo-Riitta Seppälä ja Reijo Sulkala
Asiantuntijajäsen
Risto Kahila
Sihteeri
Terttu Metsälä
Rahastonhoitaja
Riitta Räisänen
Toiminnantarkastaja
Tuula Laitinen ja vara Eila Tolonen
> Kuvassa vas. Pirkko Koivunen, keskellä Lea Könönen ja oik. Terttu Metsälä
Hallituksen kokoukset 1.3.2012
Pieksämäki
20.9.2012
22.9.2012
Yleiset kokoukset
1.3.2012
22.9.2012

Koulutuskeskus Agricola
Loimaan Kristillinen Opisto, Loimaa
Loimaan Kristillinen Opisto, Loimaa ja 19.10. Valamossa (muistio)
Vuosikokous, Koulutuskeskus Agricola, Pieksämäki
Syyskokous, Loimaan Kristillinen Opisto Loimaa

Jäsenistö
Kuoron jäsenmäärässä on vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Osa kuorolaisista on jättänyt kuorotoiminnan ja
uusia on saatu mukaan toimintaamme. Lisäksi on muutama entinen laulaja kannattajajäseninä (5).
Kuoro: sopraanot 24 - altot 12 - tenorit 8 - bassot 6 = Yhteensä 50 laulajaa + 5 kannattajajäsentä
Tiedottaminen
Tiedottaminen KRISTELLI-lehdessä. Kuorolla on oma kuoropalsta, jossa ilmoitetaan kuoron ohjelmat ja niihin

sisältyvät asiat. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Myös kurssipaikkakuntien seurakuntien ilmoituksissa on
nähtävillä kuoron esiintymiset. Krellin nettisivustolla kuorolla oma sivusto. www.krell.fi/piirit/kristelkuoro
Kuoron toiminta
Kun mennyt vuosi on takanapäin, luomme katseita myös tulevaan toimintaan. V. 2013 tehdään oma äänite.
Toivotaan, että äänite lisäisi kuoron tunnettavuutta ja toisi myös tuloja tulevia kuorohaasteita varten esim.
kuoroasusteet. Kaikkein tärkeimpänä on äänitteen kautta laulaa Jumalan suuruudesta ja rakkaudesta meitä
kaikkia kohtaan. Näin toivomme ja sitä rukouksin pyydämme – siunausta ja johdatusta.
Harjoitusleirit:

1.-4.3. Koulutuskeskus Agricola Pieksämäki
20.-23.9. Loimaan Kristillinen Opisto
Esiintymisleirit: 20.-22.4. Karkun Kristillisellä opistolla
19.-21.10. Valamon kansanopistolla Heinävedellä
Esiintymiset:
4.3.
Messu, Pieksämäen vanha kirkko
21.-22.4.
Krellin kevätpäivät, Karkun kristillinen opisto
21.4.
Iltamusiikki, Karkun kirkko
23.9.
Messu, Loimaan kirkko
20.-21.10.
Krellin syyspäivät, Valamon kulttuurikeskus, Heinävesi
20.10.
Iltamusiikki, Valamon kulttuurikeskus, Heinävesi
> Kuoronjohtajat: Mia Liukko ja Risto Kahila Valamossa 2012
Alueelliset harjoitukset ja esiintymiset

Harjoitukset

12.4.
9.9.

Esiintymiset

8.5.
9.9.
9.9.

Seurakuntatalo, Kuopio
Pieksämäen kirkko
Kuopion Kristilliset Eläkeläisten 35-v. juhla, Seurakuntalo
Messu, Pieksämäen kirkko
Pieksämäen Kristilliset Eläkeläisten 20 –v. juhla, srk.sali

Nuotisto Kuorolaiset ovat edelleen saaneet nuotit valmiiksi kopioituina. Nuotistonhoitajana toiminut Pirkko
Koivunen. Nuotiston määrän kasvaessa, on tämän tehtävän hoitaminen kuorolle erittäin tärkeä osa kokonaisuutta.
Kuoronjohtajat ovat tarvittaessa monistaneet nuotteja ja kuorokurssipaikoilla on myös voitu niitä monistaa.
Kuoron talous
Vuoden 2012 aikana yhdistyksellä ei ole ollut merkittäviä meno tai tuloeriä. Iltamusiikkitapahtumissa on kerätty
kolehti työmme tukemiseen ja Krell on maksanut kevät- ja syyspäivien esiintymisistä korvauksen. Kuorolaisille on
yhdistys maksanut kuoroavustusta kuoroleireille osallistumisesta.
_______________
Näin on jälleen yksi vuosi siirtynyt muistojen joukkoon ja valmistaudumme seuraavan vuoden haasteisiin.
Yleensä ennen harjoitusten alkamista pidämme hartaushetken ja usein esille tuodaan psalmeja. Ne ovatkin meille
laulajille lohtuna ja turvana matkallamme, elämän myrskyt kun ovat heitelleet useita meistä kärsimyksiin ja
koettelemuksiin. Saamme uskoa ja luottaa, että Jeesus on mukanamme ja rauhallisena elämämme veneessä.
Näin yhtenäisenä kuorojoukkona olemme kokeneet. Laulun sanat:” kun väsymys voittaa, niin ystävä hoitaa” on
totta monien kohdalla. Luottamus Jumalaan kuvastuu, kun viemme evankeliumin sanomaa eteenpäin laulaen:
Siunaavat kädet, ohjaavat meitä kulkiessamme palvelun teitä.
Käsiisi Herra, kätemme peitä, työhömme anna siunauksesi !
(Kangasharju)
28.2.2013 Hallitus

Tekstit: Terttu ja Riitta

