
Annami Hylkilä odottaa innolla 
konserttia

Sisko ThorsMiehet ikääntyvät, mutta kuoronjohtajat ne vain nuorentuvat ja nätistyvät, Annami 
Hylkilä lupaa vielä ainakin ensi vuoden pitää Laulu Jaakot hyppysissään.

PIETARSAARI
Viimeisiä harjoituksia mentiin keskiviikkoiltana Ristikarin koululla Laulu 
Jaakkojen kevätkonsertin kynnyksellä. Annami Hylkilälle vuosi on ollut 
varsinainen tulikoe, hyvin ovat miehet pysyneet ruodussa, mutta itsekin 
on pitänyt hakea kuoronjohtajan identiteettiä.
- Olenhan minä itse laulanut kuorossa, mutta en aiemmin ole toiminut 
kuoronjohtajana, hän tunnustaa.
Laulunopettajaksi joulun alla valmistuva Hylkilä ei ole haastetta, eikä 
vastuuta, kuitenkaan hätkähtänyt.
- Ensimmäinen kosketus kuoroon oli viime keväänä kun kävin 
kuulemassa kuoron kevätkonsertin, silloin minua oli kysytty 
kuoronjohtajaksi ja halusin ennen päätöksen tekoa kuulla Laulu 
Jaakkojen laulavan.
Motivoitunut kuoro
Edeltäjälleen Hylkilä antaa avoimesti tunnustusta. Anna-Leena Salokorpi 
jätti motivoituneen kuoron, jonka kanssa on ollut mukava tehdä töitä.
- Mä olen kyllä ollut aika tiukka, vaikka ei näitten kanssa voi olla liikaa 
ryppyotsainen, Hylkilä tuumii.
Yhteissoinnin Hylkilä sanoo parantuneen vuoden aikana entisestään, 
joten nyt onkin mielenkiintoista kuulla tämän kevään ohjelmisto. 
Ohjelmistosta on päästy kuoronjohtajan mukaan aika hyvin 
yhteisymmärrykseen.
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- Itsenäinen isänmaa on teemana ja ohjelmistossa tietty rakenne, 
alkuosa perinteistä kuoromusiikkia, toinen puolikas sitten mennään Laulu 
Jaakoille ominaista linjaa, mukana muun muassa Junnu Vainiota ja 
Juicea. Tavoitteena on ollut ottaa useampi laulu aina yhdeltä säveltäjältä 
mukaan.
Entäs se koreografia? Joutuvatko miehet kenties jälleen asujen vaihtoon 
ja leikkimään rekvisiitan kanssa?
- Yllätyksiä voi olla ohjelmassa, Hylkilä myhäilee salaperäisenä.
Laulajia toivotaan lisää
Ainakin ensi vuoden Hylkilä lupaa luotsata könsikkäitä, siitä eteenpäin 
nuoren naisen suunnitelmat ovat vielä auki. Mutta kuten aiemmatkin 
kuoronjohtajat, myös Hylkilä kaipaa uutta verta kuoron riveihin. Nuoria 
olisi saatava innostumaan, että kuoro eläisi jatkossakin ja voisi hyvin.
- Nythän on konserttiin hyvä tulla tarkistamaan mikä on meininki ja 
minulle voi ilmoittautua, Hylkilä yllyttää.
Kvartettitoimintaa jatketaan kuten jo Laulu Jaakkojen kanssa on totuttu. 
Pienemmällä kokoonpanolla on helppo lähteä esiintymään tilaisuuteen 
kuin tilaisuuteen.
Mutta nyt on edessä kevään huipennus lauantaina, perhosia ihan 
hiukkasen vatsassa, mutta varmalla pohjalla, hyvin harjoiteltuna 
valmiina polkaisemaan Runebergin-salissa lauantai-iltana kevätkonsertti 
käyntiin.
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