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Vuosi 2005 

Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin laulujuhlat pidettiin Alajärvellä 12.6. 

Jumalanpalveluksessa lauloimme seuraavana vuonna pidettävien Kuopion 

valtakunnallisten kirkkomusiikkijuhlien lauluja. 

Juhlassa lauloimme mm. Kaj-Erik Gustafssonin Communion, Juhani Haapasalon 

Herra on minun paimeneni ja Pekka Kostiaisen Maan ääretkin saivat tietää. 

Syksyn piirin kuorokurssi pidettiin Kauhajoella 29.10. Kouluttajana toimi lennokas 

musiikin maisteri Hannele Filppula Helsingistä. Stemmakouluttajina toimivat Sirkku 

Ratus altto, Ismo Pitkänen tenori , Esko Ruuska basso ja Hannele Filppula sopraano. 

Kuorolaisilla oli järjestelyvastuu  kurssista. He mm. lahjoittivat arpajaisvoitot ja 

avustivat keittiössä ja tarjoilussa. Kurssille osallistui noin 300 laulajaa eri puolelta 

Etelä-Pohjanmaata. 

Kirkkokuoro järjesti joulukonsertin 18.12.  johtajanaan Sirkku Ratus. Konsertissa 

esiintyivät myös  Laulu-Jussien vahvistettu kvartetti johtajanaan Helena Ala-

Prinkkilä, Esko-Latva-Laturi laulu, Anne Havunen piano, Anniina Lahti-Kala huilu, 

kanttorien yhteislaulu ja Ilkka Tuikkala puhe. 

Kuorossa oli laulajia 42 ja palvelutehtäviä 18. Lisäksi kvartetilla oli 2 

palvelutehtävää. 

 

Vuosi 2006 

 



Tämä vuosi oli Valtakunnallisten kirkkomusiikkijuhlien vuosi ja ohjelmistossamme 

oli paljon Kuopioon sävellettyjä , kauniita ehtoollislauluja. Lauluja oli hiottu jo 

edellisten vuosien kursseilla ja vielä maaliskuussa Nurmossa. Järjestimme 28.5. 

omassa kirkossamme kevätkonsertin ”Maan ääretkin saivat tietää” ja ohjelmisto 

koostui e.m. Kuopion ehtoollislauluista. 

Kirkkomusiikkijuhlille  Kuopioon 9-11.6. kuorostamme matkasi 26  laulajaa. ”Taivas 

ja maa on täynnä kirkkauttasi” oli juhlien teemana. Lauantaina oli näyttävä 

juhlakulkue Kuopion torille. Torilla kuorot lauloivat Fredric Paciuksen Suomen laulu 

ja Jean Sibeliuksen Soi kunniaksi Luojan. Julamessu ja säveljuhla järjestettiin 

Kuopio-hallissa. Juhlien taiteellisena johtajana toimi Puijon kanttori Jorma 

Hannikainen. 

 Juhlamessussa  kuorot lauloivat Jorma Hannikaisen : Halleluja ! Nyt ylistys, juhlien 

teemalaulun Gustafssonin Communio, Olli Kortekankaan Uusi ehtoollisvirsi 

”Tämä on” meille luvataan ja G. Nordqvistin, sov. A. Öhrwall Vain Jumalan eessä 

mieleni hiljenee.  Messussa saarnasi Kuopion piispa Wille Riekkinen. 

Juhla päättyi Säveljuhlaan. Kuorot lauloivat Haapasalon Herra on minun 

paimeneni ja Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta, Pekka Kostiaisen Maan 

ääretkin saivat tietää ja Herra antaa, Vulpiuksen Minä olen hyvä paimen ja Kaj-

Erik Gustafssonin Pyhä Leipä ja Communio, juhlien teemalaulu lopuksi. 

 

Hengellisen kuoromusiikin suurkatselmus kokosi Kuopioon noin 8000 laulajaa. 

Juhlien teemana oli ehtoollismusiikki, jolla pyrittiin lisäämään ehtoollisen ja 

ehtoollismusiikin arvostusta, mikä on samalla yksi kirkon 

jumalanpalvelusuudistuksen tavoitteista. 

Konserttitarjonta juhlilla oli erittäin monipuolista, perinteisiä konsertteja, käsikelloja, 

virsidraamaa, yömusiikkia. ”Se oli mahtavaa kuorojen juhlaa”, oli yleinen 

luonnehdinta juhlista. 

Syyskaudelle mahtui kaksi huomattavaa tapahtumaa. Eduskunnan 100-

vuotisjumalanpalvelus aivan itsenäisyyspäivän alla. Jumalanpalveluksessa saarnasi  

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. Kauhajoen veteraanikuoro dir. Musices  

Risto Ala-Ikkelän johdolla esiintyi kuoromme lisäksi. Kanttoreina toimivat Sirkku 

Ratus ja Helena Ala-Prinkkilä. Tarja Torpo-Laitila toimi viulusäestäjänä ja -esittäjänä. 

Juhlaan saapui huomattava määrä kansanedustajia  puhemies Paavo Lipposen 

johtamana. 

Toinen syyskauden huomattava tapahtuma oli  19.11. Kauhajoen kuorojen 

yhteiskonsertti. Upeassa konsertissa oli 12 kuoroa; Kauhajoen Lapsikuoro (joht.H. 

Ala-Prinkkilä), Seniorikuoro (joht. Esko Latva-Laturi), Viihdelaulajat (joht.Timo 

Tikka), Lähde-Kuoro (joht.Leena Nurmenniemi), Laulu-Jussit (joht. H. Ala-

Prinkkilä), Missiokuoro (joht. Ritva Vuollet), Nostalgia (joht. Hannu Panula), 

Kokon Naiskuoro (joht. R. Vuollet), Veteraanikuoro (joht. R. Ala-Ikkelä), 

Kamarikuoro (joht. Romuald Podlesny), Eläkeliiton kuoro (joht. S. Ratus) ja 

Kauhajoen kirkkokuoro (joht. S. Ratus)



 

 

VUOSI 2007 

Sirkku jäi äitiys- ja hoitovapaalle vuoden alusta. Helena Ala-Prinkkilä tuli johtamaan 

kuoroamme kahden vuoden ajaksi. Kevätkaudella 10.3. osallistuimme Jalasjärven 

kuorokurssille. Kurssin ohjelmistossa oli mm. Koraali Tuon tästä päivästä(sov.tunt.) 

ja J.S. Bach Sen haltuun tiesi anna (kuoro-osa Matteus passiosta) 

 



 3.4. vierailimme Männikön kodissa.  29.4. Keskiaikainen Mikael Agricola-messu 

järjestettiin pääkirkossa , jossa kirkkokuoro oli avustamassa. Mm. keskiaikainen 

sävelmä ”Tule , Pyhä Henki”  laulettiin ja taize-laulu” Kunnia, kunnia” laulettiin 

kulkuees 

 

 

Kesällä 12.6. kuoron virkistysmatka suunnattiin Ilmajoelle Lakeuden Lukko-

oopperaa kuulemaan. 

Syyskaudella oli E-P:n kirkkomusiikkipiirin kuorokurssi  27.10. Seinäjoella. 

Kouluttajana oli  Raimo Paaso Oulusta.Kuorokurssin laulut: A.Olsonen: Oi 

Beetlehem. A.Turpela: Taivaassa minulla on sinut. A.Turpela: Luoja, Isä sinulle, 

L.Tolonen: Beetlehemin yö. 

 

 

Vuosi 2008 

Rovastikunnalliseen musiikkijuhlaan osallistuimme Isojoen kirkossa 6.4. 

Yhteislaulujen lisäksi kuorolla oli omat laulut  A.Puronto: Sun kanssas Jeeesus hetki 

ja Jeesus, auta valvomahan. 

Keskiaikaisiin lauluihin saimme tuntumaa, kun 24.5. Kirkon ulkomaanavun kautta 

gregoriaanisen laulun kouluttaja Marja Korkala piti kurssin aiheena Halleluja-laulut, 

kiitoslaulut ja Maria-laulut. 

 

Kesäinen, unohtumaton virkistysmatka tehtiin  6.6. Lauhan kansallispuiston 

maastoon. Opas otti meidät vastaan Spitaalijärven lähistöllä, josta edelleen patikoitiin 



Kivijadalle ja edelleen Marian Luontoaterioille Nälkähiseen. Kesäillan sää oli ihanan 

lämmin.  Ihastelimme matkan varrella alueen erikoista geologisuutta ja kasvillisuutta. 

Lähteen äärellä lauloimme F.A. Ehrstömin ”Sua lähde kaunis katselen”. Nälkähisessä 

meitä odotti loimulohi- ja Ylämaan härkäateria. 

 

10.8. oli luontojumalanpalvelus Kirkkokalliolla Keevelintiellä sateisessa säässä. 

Kirkkokuoro toimi esiveisaajana vanhoihin virsiin O kuinka ihana, Herraa hyvää 

kiittäkää, Waikka nousis sota suuri , Christe, Valo valkeudest ja Kiittäkää Herraa. 

 

Syyskuun 23. päivänä Kauhajoella tapahtui surullinen koulutragedia, mikä järkytti 

koko Suomea. Televisioitu  ja radioitu muistojumalanpalvelus  menehtyneiden 

muistolle järjestettiin 28. päivänä. Kuoron tehtävänä oli toimia esiveisaajana. 

Tasavallan presidentti  Tarja Halonen osallistui puolisonsa kanssa 

jumalanpalvelukseen.



Piispanmessu sekä Kauhajoen srk:n 150-vuotis ja kirkon 50-vuotismessu 30.11. 

Juhlamessussa kulkuemusiikkina lauloimme Alta trinita beata (tuntematon hymni 

1400-luvulta) sekä lisäksi H.Schutzin Kaikki katsovat sinua . Tilaisuudessa lauloivat 

myös Missiokuoro, Pisara-ja Lähde-kuoro. Kaikki kuorot lauloivat yhdessä päätteeksi 

Taize-laulun Jeesus Kristus on juhlariemu säv. Jacques Berthier (suom. Anna-Maija 

Raittila). Päiväjuhlassa lauloimme Glorian. 

Työvuoron vaihtuessa kanttori Helena Ala-Prinkkilä toivotti sydämelliset kiitokset 

jokaiselle ihanalle kuorolaiselle yhteisistä hetkistä, toivotti Taivaan Isän siunausta 

tuleville lauluille ja Sirkulle työhön. 

 

Vuosi 2009

 



Kanttori Sirkku Ratus palaa äitiysvapaalta.   Meidät oli kutsuttu  8.3. esiintymään 

Isojoen kirkkoon jumalanpalvelukseen . 

Birgetta Palonkoski valittiin  vuosikokouksessa kuoron  uudeksi puheenjohtajaksi. 

14.3. kuorokurssilla Teuvalla kaikkien kuorojen konsertissa lauloimme  Aaro Anttilan  

” Armon kalliolla” sekä sov. A.Öhrwall: ”Vain Jumalan eessä mieleni hiljenee.”   

Maaliskuussa vierailimme myös Männikönkodilla. 

Kuoron 85-juhlakonsertti  oli 31.5.  Tuomas Ala-Opas piti puheen konsertissa. 

Ohjelmisto koostui tutuista lauluista mm. Paciuksen Suomen laulu, Latva-Laturin 

Hymni Lakeudelle, Haapasalon Herra on minun paimeneni ja Rautasuon Iltalaulu. 

Sleyn evankeliumijuhlien Juhlamessu ja päiväjuhla oli Kristiinankaupungissa  28.6. 

Mukana juhlakuorossa oli myös Missiokuoro Kauhajoelta. Lauloimme  Haapasalon  

”Herra on minun paimeneni”, Kuusiston ”Kun Hengen tuuli puhaltaa”, Kortekankaan 

”Uusi ehtoollisvirsi” sekä E.Alavillamon ”Uuteen huomiseen”. 

Kesäretken teimme elokuun alussa Isonkyrön vanhaan kirkkoon ”Kuorot kohtaavat”   

- tapahtumaan.   Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin järjestämä kesätapahtuma oli 

lajissaan ensimmäinen. 

Syksyn piirin kuorokurssi oli Kauhavalla 21.11.  Eri ikäpolvet kohtasivat kurssilla. 

Lapset ja aikuiset opiskelivat samana päivänä ja pitivät päätteeksi yhteisen 

musiikkitapahtuman, jossa  lauloimme Tuli kirkkoon mies ja lapsi 

(Nuutinen/Lähteenkorva) ja Kun Hengen tuuli puhaltaa (Kuusisto/Perkiö). 

 

 



 

Vuosi 2010 

Parkanon kirkkokuoron kutsusta saimme olla mukana maaliskuussa Parkanon 

rovastikunnan kuorokonsertissa. Oma kuoromme esitti Raiskin ”Lähetyskäskyn” ja 

skotlantilaisen ”Ihmeinen armo” (Amazig Grace). Yhteisinä lauluina olivat 

Melartinin ”Isä Meidän” ja Lowryn ”Matkaa teemme tiellä taivaan”. 

Toukokuussa oli Kauhajoen vuoro järjestää oman rovastikuntamme konsertti. Omina 

lauluina esitimme mm. Lähetyskäskyn. 

Kaksipäiväinen kesäretkemme suuntautui Keuruulle ja Petäjävedelle. 13-14.7. Aluksi 

tutustutuimme Keuruun vanhaan pappilaan ja sen pihapiiriin .  Majoitus oli Hotelli 

Keurusselässä. jonka kylpylää hyödynsimme heti alkuunsa. Illalla lähdimme 

kulttuuritalo Kimaraan, missä oli meneillään Seppo Seppälän käsikirjoittama ja 

ohjaama musiikkinäytelmä ”Luokkakokous”. Esitystä tähdittivät TV:stä tutut Sanna 

Saarijärvi, Pirjo Bergström ja Mikko Rasila. 

Seuraavana päivänä olivat vuorossa Keuruun uusi  ja vanha kirkko sekä Petäjäveden    

kirkko. Matkan kohokohtana oli Kauhajoen kirkkokuoron konsertti Petäjäveden 

vanhassa kirkossa. Tämä harvinainen 250-vuotias puinen Herran huone  kuuluu 

Unescon maailmanperintökohteisiin. Ilahduttavaa oli, kun saatiin kirkko täyteen 

kuulijoita. 

20.8. kuoro lauloi entisen arvostetun kuoronjohtajamme  Esko Latva-Laturin      

(1983 -1991)  siunaustilaisuudessa. 

Marraskuussa osallistuimme  kaksipäiväiselle Lapuan kuorokurssille Wanhalla 

Karhumäen opistolla.  Hyvänä, innostavana ja perusteellisena kouluttajana toimi  

SKML:n toiminnanjohtaja  Hanna Remes. Osallistujia oli lähes 200.          

 Joulukuulla seurakunnan kuorot järjestivät joulukonsertin. Esitimme Webberin 

”Kirkkain ja loistavin”. M.Helan ”Hiljainen joululaulu” ja J. Maukosen  ”Hän pitää 

meistä huolen”.

 

Joulukonsertin jälkeen oli Ritva Vuolteen lähtiäiset, missä laulettiin myös ”Hän pitää 

meistä huolen”.                                                                                                            

Sirkku Ratus on ollut vuodesta 2010 alkaen Erelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin 

hallituksen jäsen, 



Vuosi 2011 

Jalasjärven kirkkokuoro kutsui meidät vieraakseen ja esiintymään 20.2. 

jumalanpalvelukseen. Maaliskuussa kuoro kutsuttiin esiintymään rovasti Adolf 

Jyllilän siunaus- ja muistotilaisuuteen. 

 

19.3. Kauhajoen kirkkokuoron vuoro oli järjestää piirin kuorokurssi. Kurssin 

ohjelmisto muodostui niistä lauluista, jotka esitetään v 2012 Kirkon musiikkijuhlilla 

Jyväskylässä.  Kouluttajana toimi Seinäjoen alueseurakunnan kanttori Johanna 

Ojala.  Kuorolaulun hyvää tekevistä vaikutuksista on puhuttu paljon. Ojala totesi 

lehtihaastattelussa laulamisen erittävän meissä endorfiinia samoin kuin liiikkuminen. 

Hän totesi myös, että yhteisöllisyys ja sitoutuminen korvataan tänä päivänä 

individualismilla, tietokoneilla ja produktioilla. Niinpä kirkkokuoroihin on nykyään 

vaikea saada nuorempaa väkeä.  Kurssille osallistui noin 150 laulajaa. Kuorolaiset 

olivat mukana kurssin toteuttamisessa. 

 



 

Huhtikuusa oli  Kauhajoen Kriuhnaasut-tapahtumaan, mikä järjestettiin Suupohja-

salissa. 

22.5. Nurmo-hallilla piirIn Kirkkomusiikkijuhla. Juhlamessussa saarnasi 

emerituspiispa Yrjö Sariola. Säveljuhlassa lauloimme tulevien kirkon musiikkijuhlien 

laulut.  Johtajina ja säestäjinä toimivat: Johanna Ojala, Mari Järvinen, Helena Ala-

Prinkkilä, Ismo Pitkänen, Liisa Erkkilä, Terhi Urvanta-Jylhä ja Anneli Urvanta. 

Nurmon kappeliseurakunta oli valmistanut piirihallituksen kanssa meille hienon 

juhlan. Paula Kari, piirihallituksen sihteeri, oli kirjoittanut 3.5. kutsukirjeessään: 

”Avaa huulemme ylistämään Sinua sanoin ja sävelin ja tyynnytä Hengelläsi 

levottomat mielemme. Puhdista meidät käyttöösi. Tee jumalanpalveluksestamme 

juhla Sinun kunniaksesi. Tätä pyydämme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 

nimessä”. 

Syyskuussa  ruokamessujen yhteydessä kirkossa järjestettiin  ensimmäisen kerran 

”Ehtoo nuotin vieres” -kävelykonsertti .                                                       

Kappalainen Olavi Kauppisen eläkkeellejäämisjuhla oli 18.9. 

Edesmenneen  kuoronjohtajamme kanttori Esko Latva-Laturin muistokonsertti oli 

30.10. 

 

Vuosi 2012 

Tämä vuosi oli Jyväskylän kirkon musiikkijuhlien vuosi 

Kevään kuorokurssi oli Kauhavalla 10.3. Kouluttajana toimi Timo Kiiskinen, tulevien  

musiikkijuhlien taiteellinen johtaja.  Juhlien lauluja harjoiteltiin edelleen tehokkaasti.



  

Männikön kodilla käytiin myös maaliskuussa. 

Huhtikuussa oli  entisen kuoron puheenjohtajanamme (1976-1981) ja (1993-1994 ) 

Alpo Myllyniemen 80-vuotiskonsertti sekä Kriuhnaasukonsertti. Tavaksi on tullut 

olla mukana laulamassa  Kriuhnaasukonsertissa ja niin tehtiin tänäkin vuonna. 

 

Kirkon musiikkijuhlilla 25-27.5 Jyväskylässä kirkon musiikkia oli  esillä laidasta 

laitaan. Musiikin tekemisen eri muodot ja traditiot kohtasivat, samoin eri ikäryhmät. 

Ensimmäisenä iltana oli Nostalgia-ilta Jäähallissa.  Konsertissa laulettiin aikaisimpien 

kirkon musiikkijuhlien lauluja, enimmäkseen  niiden teemalauluja. 

Seuraavana päivänä harjoitusten jälkeen, kansanlauluja laulavaa juhlakulkuetta oli 

saapunut seuraamaan runsaasti väkeä katujen varsille.  Kävelykadulla laulettiin 

Suvivirsi, Kesäpäivä Kangasalla ja Soi kunniaksi Luojan.  Illalla oli  tarjolla runsaasti 

erilaisia konsettivaihtoehtoja  kaupungin kirkoissa ja juhlasaleissa. 

Kolmas päivä sunnuntai aloitettiin juhlamessulla.  Kauhajokiset osallistuivat  

Jäähallin messuun, jossa saarnan piti emerituspiispa  Eero Huovinen. 

Päivä huipentui iltapäivän Säveljuhlaan Jäähallissa. Juhlassa laulettiin:                        

Esa Toivola: Henki , armon tuoja            Vesa Koskimaa: Sana                               

Timo Kiiskinen: Halleluja-kaanon           Juhani Haapasalo: Ehtoollislaulu         

Säde Bartling: Jumalan tuuli                    Pekka Kostiainen: Helluntailaulu            

Jutta Salminen: Kunniaksesi Herra                                                          

Johanson/Valtonen:Uudet taivaat,uuden maan



 

Syyskuussa Karvian seurakunnan kirkkoherra  Seppo Myyryläinen, entinen 

kuorolainen, kutsui kuoromme esiintymään  Karvian kirkkoon jumalanpalveluksessa. 

Jumalan-tuuli konsertti  7.10. oli yhteiskonsertti Poutapilven kanssa.       

Ohjelmassa oli Jyväskylän lauluja. 

Karijoen kirkon 200v juhlistettiin rovastikunnallisella konsertilla. Yhteislauluja olivat 

T.Rautasuo: Jumalan suuri rakkaus ja Mika Piiparinen: Meren tiedän. 

 

Vuosi 2013 

Kuoro oli 17.2. ensimmäistä kertaa laulamassa ILME-messussa.  Laulettiin mm. 

Hämäläinen-Ikolan Herra, Herra hädässäni, Simson-Kivekäs -Lejon Hiljaa 

rukoilen, Maukosen Tässä pöydässä ja Crosby-Laaksosen Varmana laulaa. 

Kriuhnaasukonsertti oli 25.4. kauppaoppilaitoksella. Vuorossa olivat Haapasalon 

Herra on minun paimeneni, Erkkilän Minun sieluni halajaa sinua ja Kostiainen-

Pispan Helluntailaulu.  Näin päästiin  ”Fiilistellen kevääseen kauhajokisten kuorojen 

tahtiin.” 

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 130 vuotta Toivo Kuulan syntymästä. Vaasan 

kuorofestivaaleilla 8-12.5. haluttiin juhlistaa ja muistaa suuren säveltäjämestarin 

merkkivuotta. Kuula-teema oli vahvasti mukana festivaaleilla.  Lauloimme  11.5. 

Rewell-Centerissä.  Kuulan sävelmistä valitsimme On Herran templiin tulla.   

Lisäksi lauloimme Helluntailaulun ja Minun sieluni halajaa sinua. 

24.5. Aino Marja Jaakkola järjesti unohtumattoman rovastikunnallisen retken 

Helsingin Musiikkitaloon . Saimme nauttia Wagner-konsetista. Musiikkia oli 

oopperoista Lentävä Hollantilainen, Amfortasin rukous Mein Vater (Persifal), 

Alkusoitto (Rienzi), Wolframin laulu iltatähdelle (Tannhäuser) jaValkyyriasta.  

Kapellimestarina oli Leif Segerstam ja solistina Juha Uusitalo baritoni. 



 

 

Rovastikunnallinen konsertti Kaskisissa oli 20.10. Esitimme omina lauluina  

Pänkäläisen Tie totuus ja elämä ja Maukosen Hän pitää meistä huolen. 

Suurkuorossa soi komeasti Hayford, sov Linden ylistyslaulu Kuningas, ainoa valtias 

Ennen pyhäinpäivän iltajumalanpalvelusta, on tullut tavaksi, että kuoro esittää 

Pyhäinpäivän Hartaat sävelet, niin tänäkin vuonna, sillä tapahtuma on saanut kiitosta 

seurakunnalta. 

Kuorokurssille 9.11. Nurmoon osallistuimme.  Aivan uudenlainen messu oli 

marraskuinen raikas ”Metallimessu”. Parvella oli bändi kitaroineen ja rumpuineen. 

Kirkkokuoro  toimi esilaulajana gospellauluille. Uudenlainen tapahtuma viehätti 

kuulijoita. 

 

Vuosi 2014 

 



Tänä vuonna työstimme ahkerasti CD levyä ”Hän pitää meistä huolen”  kuoron 90-

juhlavuoden kunniaksi. Kappaleita äänitettiin pitkin vuotta. Timo Torpo kutsuttiin 

mukaan toteuttamisprosessin asiantuntijaksi. Hän on tehnyt mm. äänitykset. 

Naiset hankkivat omakustanteiset kakkosasut, pirteät pellavaiset viitat.  Entistä asua, 

10 vuotta sitten hankittua, käytetään edelleen juhla-asuna. 

Kauhavan kirkkokuoron kanssa järjestimme yhteiskonsertit ”Lauluja Lakeudelle”. 

Ensin 9.2. Kauhajoen kirkossa , johtajana Sirkku Ratus ja 16.2.Kauhavan kirkossa, 

johtajana Mirja Multasuo. Lauloimme Hän pitää meistä huolen, Jumalan suuri 

rakkaus, Kuljeta minua Herra, Kuningas, ainoa valtias ja Vain Jumalan eessä mieleni 

hiljenee.  Yhteiskuorossa lauloimme Vivaldin ”Gloria”, Händelin  ”Halleluja”  ja 

Erkkilän  ”Minun sieluni halajaa sinua”.

 

Peräti 9 kauhajokista kuoroa oli laulamassa Kriuhnaasu-tapahtumassa 23.4. 

”Kevätpurojen solinaa, laulu meitä näin yhdistää” - laulujan 40-60 luvuilta. 

Kirkkokuoro lauloi Lasse Mårtenssonin ”Jumala rakastaa maailmaa” ja 

negrospiritualin ”Vie vuorille tää viesti”.  Yhteistyö muiden kuorojen kanssa on  ollut 

merkittävää , mikä  uudistaa ja monipuolistaa kuoron toimintaa.

 

Kesäretki tehtiin Tallinnan Laulu- ja Soittojuhliin 4-6.7.   ”Aja puudutus. 

Puudutuse aeg”.  Lauantaina 5.7. oli Tanssijuhla Kalevi Stadionilla. Noin 

kaksituhatta tanssijaa esitti upeaa ohjelmaa kansallispuvuissa.  Itapäivällä kymmenet 

tuhannet laulajat ja tanssijat kulkivat kansallispuvuissa Vapauden aukiolta 

laulukentälle. Illalla Laululavalla oli kuorojen konsertti. Tätä retkeä oli kovasti 



odotettu. 

Sunnuntaina kuoromme lauloi Tallinnan ruotsalaisen seurakunnan Pyhän Mikaelin 

kirkossa jumalanpalveluksessa.  Kuoromme lisäksi esiintyivät kirkkokuorot 

Lempäälästä ja Tukholmasta. 

Ruokamessujen yhteydessä 6.9.  kirkossa Kuorot kohtaavat Kauhajoella. Saimme 

vieraaksemme kirkkokuoroja eri puolilta Etelä-Pohjanmaata. Suurkuorossa 

lauloimme Salmisen  ”Turvapaikka”,  P. Kostiaisen  ”Helluntailaulu” ja Etelä-

Afrikasta ”Eteesi Herra nöyrrymme.” Jälleen saimme vaihtaa kuulumisia muiden 

seurakuntien kuorolaisten kanssa. 

Syksyllä on tehty viimeiset äänitykset CD-levyyn,  johon kappaeet on valittu 

kuorolaisten toiveiden perusteella.  Mukana on lauluja, jotka ovat kuuluneet pitkään 

kuoron ohjelmistoon, sekä myös uudempia lauluja. Kirkkovuoden tapahtumien ohella 

olemme valmistelleet 90-v juhlakonserttia. 

Jumalanpalvelusten rikastuttaminen lauluilla on ollut aina kuoron päätehtävä.  

Seurakunnan työtä on tuettu myös vierailemalla sairaaloissa ja vanhainkodeissa.  

Kirkkokuoro puolestaan on saanut seurakunnalta taloudellista tukea toimintaansa. 

Kuorolaulu voi tuoda kirkkoon palan taivasta, jakaa iloa, valoa, lohtua ja rohkaista.  

Musiikki kantaa ja hoitaa silloinkin, kun sanat loppuvat. 

 

Kauhajoen kirkkokuoron johtajat 2004-2014 

Sirkku Ratus                1999-2006                                                                                                                           

Helena Ala-Prinkkilä   2007-2008 

Sirkku Ratus                2009- 

 

Kuoron puheenjohtajat 2004-2014 

Jaakko Hallivuori  2004-2008 

Birgetta Palonkoski 2009-     

 

Kuoron sihteerit 2004-2014 

Birgetta Palonkoski 2003-2008 

Raija Kumpula  2009-2011 

Maj-Lis Korhonen  2012- 

 

Kuoron rahastonhoitaja 

Riitta Tasanko  1998-                                                               

 



 

 

 

 

 

 

 

 


