
Oulun NMKY:n nuorisokuoro Oulun Fröökynöiden kuoromatkasta Tallinnan Laulujuhlille 
heinäkuussa 2014 

1. Kuvaus esiintymismatkasta ja nuorten kokemuksista 

XXVI LAULUPIDU "AJA PUUDUTUS. PUUDUTUSE AEG" 

Nuorisokuoro Oulun Fröökynät osallistui Tallinnan laulujuhlille heinäkuussa. Laulujuhlat 
järjestetään joka viides vuosi ja tämän kertaiset Laulujuhlat oli nimetty otsikolla ”Aja 
puudutus – puudutuse aeg” eli Ajan kosketus – Kosketuksen aika. Mukana matkalla oli 
kuoronjohtaja Ahti Sepp, 20 fröökynää ja kolme huoltajaa. 

Valmistautuminen kuoromatkalle alkoi jo syksyllä 2013, kun kuoro alkoi harjoitella esitettäviä 
kappaleita. Tiesimme, että vain pieni osa Laulujuhlille hakijoista hyväksytään esiintymään, 
joten lauluihin panostettiin heti täysillä. Syksyn kuoroleirillä tehtiin äänitys, jolla sitten 
pyrittiin mukaan. 

Talvella kuoronjohtaja Ahti Sepp toi harjoituksiin uutisen: Fröökynät on hyväksytty 
laulujuhlille, vieläpä naiskuorojen sarjassa! Siitä alkoi tehokas harjoittelu ja taustajoukoilla 
samaan aikaan urakka matkan varainhankinnassa. Laulut tuntuivat aluksi haastavilta, koska 
stemmojen lisäksi piti opetella laulamaan uudella kielellä eli viroksi. Harjoitukset sujuivat 
kuitenkin hyvin ja keväällä moni laulu oli jo hallussa. 

Lähdimme linja-autolla matkaan 
keskiviikkona 2.heinäkuuta kello kuusi 
aamulla Oulusta ONMKYn eli Ynnin pihasta. 
Ensimmäiset laulut laulettiin tietysti jo 
bussissa, mutta myös Länsisatamassa laivaa 
odottavat kuin Tallinnassakin laivasta 
nousevat matkustajat saivat kuulla 
laulujuhlakappaleita Fröökynöiden 
esittämänä. 

Ensimmäisenä iltana Tallinnassa majoituimme Viru- hotelliin ja kävimme iltakävelyllä 
kauniissa vanhassa kaupungissa. Torstaina tutustuimme kaupunkiin paremmin. Meillä oli 
aamupäivän mukana pätevä paikallinen opas, jonka kanssa kuljimme vanhassa kaupungissa ja 
kävimme mm. TV-tornissa, jossa muut vierailijat saivat nauttia tyttöjen musiikkituokiosta. Myös 
ostoksille päästiin isoon kauppakeskukseen. 

 

 

 

 

 

 
Iltakävelyllä Tallinnan vanhassa kaupungissa (kuva Anna 
Maaninen) 

 
Mukavan oppaan ohjauksessa tutustumassa Tallinnaan (kuva 
Anna Maaninen) 

 
Pop-Up tuokio Tallinnan laivaterminaalissa (kuva: Anna 
Maaninen) 



Perjantaina oli ensimmäisten Laulupidu-yhteisharjoitusten aika. Upean Laululavan eri puolille 
kokoonnuttiin äänittäin oman äänen kyltin luo ja sitten mentiin hyvässä järjestyksessä lavalle. 
Naiskuorossa oli noin tuhat laulajaa kussakin äänessä. Harjoitukset sujuivat pääosin hyvin.  
Melkein joka kappaletta johti eri kuoronjohtaja, ja jokaisella oli oma tyylinsä johtaa, mikä 
kielen lisäksi toi haastetta harjoituksiin. 

Samana illalla palasimme vielä Laululavalle toisiin harjoituksiin. Silloin harjoiteltiin myös 
yhteiskuoron kanssa, joka oli juhlien suurin kokoonpano – lavalla oli yhtä aikaa noin 25 000 
laulajaa. Huoltajat juttelivat harjoitusten aikana eri kuorojen edustajien kanssa, jotka olivat 
vaikuttuneita siitä, että Fröökynät oli päässyt mukaan laulamaan vaikeita naiskuorolauluja. 

 

 

 

 

 

 

 

Lauantaina kävelimme reilun viiden kilometrin matkan perinteisessä kulkueessa ja helteisessä 
säässä Laululavalle muiden esiintyjien kanssa laulaen ja hurraten. Kulkue on Laulujuhlien 
konserttien lisäksi yksi huipentuma, joka myös televisioitiin suorana lähetyksenä, kuten koko 
Laulujuhlat. Sekä kulkueväki että kadunvarsille kokoontunut yleisö oli pukeutunut 
kansallispukuihin, ja sini-musta-valkeat Viron liput liehuivat. Kulkueessa oli iloinen meininki ja 
teiden varsilla oli koko matkan paljon väkeä katsomassa ja kannustamassa. 

Kun pääsimme Laululavalle, meidän piti heti kiiruhtaa esiintymään. Ensimmäinen esiintyminen 
sujui hyvin, vaikka kokonaisuuden hahmottaminen oli hieman vaikeaa, koska muita ääniä ei 
kuulunut kunnolla. Laulu oli yllättävän puhdasta ottaen huomioon laulajien määrän. Myös 
kuorodynamiikka oli hyvä. 

 

 

 

 

 

 

 
Ahti ja huoltajat Mervi ja Leena vielä hetken tyhjyyttään 
ammottavassa katsomossa Laulumäellä (kuva Anna Maaninen) 

 
Löydätkö kaikki seitsemän Fröökynäämme naisjoukosta (kuva: 
Anna Maaninen) 

 
Pop-Up laulantaa Tallinnan huikean näkötornin kahvilassa 
(kuva Anna Maaninen) 

 
Vähän ennen kenraaliharjoitusta Laulumäellä (kuva: Anna 
Maaninen) 



Sunnuntaina juhlien päätöskonsertissa esiintyivät kaikki kuorot. Aurinko paistoi, järjestelyt 
toimivat ja laulut sujuivat hyvin. Yleisö eli mukana ja osoitti suosiotaan. Kun laulut oli laulettu, 
oli encoreiden aika, mutta toisin kuin yleensä konserteissa, niitä ei pyytänyt yleisö, vaan 
kuorolaiset, jotka huusivat toivelaulujaan ja niiden johtajia takaisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monille meistä tuli pienenä yllätyksenä Laulujuhlien valtava isänmaallisuus. Ulkomaalaisia 
kuoroja on Laulujuhlilla melko vähän, koska kyseessä on niin virolainen tapahtuma. Koimme 
itsemme etuoikeutetuiksi, kun saimme olla mukana tässä kansanjuhlassa. 

Laulujuhlat olivat antoisa ja ainutlaatuinen kokemus. Harva on saanut laulaa 
sadalletuhannelle ihmiselle! Niin laulajissa kuin yleisössäkin kuului, näkyi ja tuntui yhdessä 
laulamisen voima ja riemu. 

Kiitos elämyksestä kuoronjohtaja Ahti Seppille, matkanjohtaja Mervi Ruokoselle ja ennen 
kaikkea Fröökynöille! 

 

Kuorolaisten Alma Keräsen, Selma Kiurun 
ja Vilja Perttusen raportin pohjalta 
kirjoittanut huoltajana mukana ollut Leena 
Kiuru 

 

  

 
Hetken hengähdys puiden varjossa vähän ennen pitkän 
kulkueen starttia (kuva: Anna Maaninen) 

 
Kulkueen päätteeksi Laulumäellä (kuva: Anna Maaninen) 

 
Pitkällä kotimatkalla pitkä tauko - uintia ja jäätelöä... (kuva: 
Anna Maaninen) 



2. Matkan tavoitteiden toteutumisesta 

OF:n tekee kuoromatkan ulkomaille joka toinen vuosi. Osallistuminen Tallinnan kuuluisille 
laulujuhlille on ollut haaveena usein, mutta koska juhlat järjestetään vain joka viides vuosi ja 
koska niille pääseminen on vaikuttanut ennakkoon kovin vaikealta, on osallistuminen myös 
jäänyt haaveeksi. Kun OF sitten sai mahdollisuuden osallistua vuoden 2014 Tallinnan 
Laulujuhlille, motivoi se sekä tyttöjen, kuoronjohtajan että kuoron taustajoukkojen 
työskentelyä entisestään. Naiskuoro-ohjelmisto tiedettiin ja se osoittautuikin vaativaksi, mutta 
haasteeseen tartuttiin, ja omiin taitoihin uskottiin. 

Kuoromatkan ja esiintymisen tavoitteena oli onnistua vaativien laulujen esittämisessä isossa 
kuorossa, vieraalla kielellä uusien kuoronjohtajien ohjauksessa. Myös Laulujuhlapäivien tiivis 
ohjelma harjoituksineen ja kulkuineen vaati sekä kuntoa että innostuneisuutta. Matka 
tutustutti mukana olleet myös virolaiseen laajaan kuoroharrastukseen, sukulaiskansan 
kulttuuriin ja Tallinnan nähtävyyksiin, mikä sekin oli tietysti eräs matkan tarkoitus. 

Tytöt saivat matkalta ennen kaikkea arvokasta kokemusta isojen kuorojen yhteisesiintymisessä, 
mutta myös elämyksiä musiikin ja laulun voimasta sekä hullaannuttavasta yhteisöllisyydestä, 
joka oli selvästi aistittavissa Laulujuhlien aikaan koko kaupungissa ja ihmisten kesken, kun 
yleisö eli ja hengitti yhdessä kuorojen kanssa. Yhteinen kokemus tiivisti kuoroa ja lisäsi 
rohkeutta, luottamusta ja intoa kehittää omia taitoja jatkossakin. Matka kaikkineen oli arvokas, 
ainutlaatuinen, ikimuistoinen ja pelkästään positiivinen kokemus, joka kasvattava vaikutus 
ulottuu pitkälle tuleviin kuorovuosiin. 

 

3. Esiintymismatkan saama julkisuus 

Virolainen media seurasi Tallinnan Laulujuhlia reaaliajassa usean päivän ajan. Sekä 
monituntinen kulkue että konsertit esitettiin Viron televisiossa suorana lähetyksenä, ja myös 
OF näkyy tv-kuvissa. Konserttitaltioinnit ovat lisäksi myynnissä ja tilattavissa 
järjestelyorganisaatiolta. 

Paikan päällä oli toimittajia myös ulkomailta, mutta heidän toimittamistaan jutuista emme ole 
tietoisia. Organisaation www-sivuilla on tunnelmia, kuvia ja reportaaseja juhlilta. 

Suomessa Laulujuhlista kirjoitti ainakin Helsingin Sanomat sekä lehdessä että verkkosivuillaan. 
Myös YLE uutisoi juhlista. Annoimme juttuvinkin myös oman alueen lehdelle Kalevalle, mutta 
siihen ei valitettavasti tartuttu. Toisen oululaisen kuoron Viroon suuntautuvan vierailumatkan 
jutun yhteydessä Kalevassa OF:n osallistuminen tapahtumaan kuitenkin mainittiin. 

 

Oulussa 19.10.2014 

Mervi Ruokonen, OF:n kuoromatkan matkanjohtaja 


