
Laulu-Jaakot
juhlamielellä

   PIETARSAARI    -    Kuoron 
täyttäessä vuosia on luonnollis-
ta, että luodaan katse niin men-
neeseen kuin tulevaan. 35 vuoden 
aikana ehtii kuoronkin kohdalla 
tapahtua paljon. Kun Pietarsaa-
ren suomenkieliset vuonna 1946 
perustivat oman mieskuoron, oli 
laulajia aluksi 15. Kuorossa heis-
tä on vielä Keijo Muje ja Toivo 
Nikkanen, jotka parhaiten muis-
tavat kuoron eri vaiheet ja sen 
johtajat. Kaikki he, niin laulajat 
kuin johtajat, ovat omalta osal-
taan olleet viemässä kuoroa 
eteenpäin yhä parempiin tulok-
siin. Tällä hetkellä on kuoron 
vahvuus lähes 50 miestä ja sitä 
johtaa toista vuotta opettaja Aaro 
Puputti. 
    Juhlavuoden kunniaksi esiin-
tyvät Laulu-Jaakot lauantaisessa 
konsertissaan uusissa, todella 
tyylikäissä puvuissaan Oxham-
nin koulun uudessa salissa. 

Ohjelmisto oli pääosin koottu 
kuorolle vuosien kuluessa rak-
kaiksi tulleista perinteisistä 
mieskuorolauluista. 

   
   Lasse Pihlajamaan ”Nuoruus-
muistoja” - valssi toi heti esiin 
kuorosta uuden positiivisen 
piirteen; kyvyn laulaa myös ke-
vyesti, ilmavasti. Kun ottaa huo-
mioon kuoron koon, on sen johta-
jalle annettava asiasta täysi tun-
nustus. Madetojan ”Hän kulkevi 
kuin yli kukkien” ja Sibeliuksen 
”Kuutamolla” saivat kauniin 
tulkinnan.  Antti Kujalan korkea 
tenori pääsi oikeuksiinsa Meri-
kanon ”Laatokassa”, jossa soolo-
osuuden viimeiset sävelet jättävät 
laulun monille pelkäksi haaveek-
si.Myös loistavan säestäjän 
Gabor Rudaksen ja kuoron 
yhteistyö oli nautittavaa. Kuoron 
”leijonan ääni” oli vavahduttava ja 

osoitus kyvyistä laulaa fortekin  
hallitusti tulkiten.
      Tulkinta onkin ollut selvästi 
asia, johon kuorossa on nyt va-
kavasti paneuduttu. Liian usein 
laulu vain lauletaan läpi, olkoon 
kyse mistä kuorosta tai kuoro-
tyypistä tahansa. Pfeilin ”Lugn 
hvilar sjön” laulettiin sellaisella 
herkkyydellä ja tunteella, joka ei 
voinut olla koskettamatta. Tästä 
laulusta olisi kuorolle, joka 
juhlansa kunniaksi sai lukuisia 
kukkaistervehdyksiä, mielihyvin 
suonut joka miehelle ylimääräi-
sen ruusun.
     Sakari Ylisaaren solistiosuus 
on aina Laulu-Jaakkojen konsert-
tien eräitä odotettuja kohokohtia. 
Schubertin ”Lehmus” saikin mitä 
kauneimman ja kaihoisimman 
tulkinnan. Ylisaaren lämmin 
tenori-barytoni riittäisikin monen 
mielestä yksin syyksi lähteä 
kuoron konsertteihin. 
      Kuoron entisenä johtajana pa-
nee mielihyvin merkille edistymi-
sen niin tulkinnassa kuin voima-
vaihteluitten toteuttamisessa. 
Kuoro voi luottavaisin mielin 
tulevana kesänä innoittavan joh-
tajansa Aaro Puputin kanssa 
suunnata maahan, josta ylimää-
räisenä kuultu  ”Warum bist du so 
ferne” antaakin vihjeen. 
                        Eero Hangassalo
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