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Tervehdys laulajaveljet 
 

Toivottavasti kaikilla on kevät ja kesä sujunut Korona pandemiasta huolimatta ja olette perheinenne 

pysyneet terveinä. Kukapa oli viime vuonna kuvitellut millaiseen pyöritykseen pieni virus laittaa koko 

maailman ja Suomen. Toivottavasti kaikki myös odottavat innokkaasti uuden laulukauden alkua, vaikka 

vallitsevissa olosuhteissa ei ole paluuta ns. normaaliin vielä näköpiirissä. 

Kuoron hallitus kokoontui alkuviikolla tutustumaan saatuihin ohjeistuksiin, miten toimintaa voidaan jatkaa 

huomioiden kaikki tarpeelliset varotoimenpiteet tartuntojen välttämiseksi. Ohjeistusta on onneksi saatu 

Suomen Mieskuoroliitosta, Sulasolilta ja viranomaisilta. Myös kilpailevien kuorojen suunnitelmia ja 

toimintamalleja on selvitelty mahdollisuuksien mukaan. Harri Saloranta toimitti mieskuoroliiton 

jäsenkirjeen kaikille kuorolaisille, toivottavasti olette ehtineet siihen tutustumaan.  

Kuoron toimintaa jatketaan 25.8.2020 alkaen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Kuitenkin siten, että 
harjoitukset jaetaan ryhmiin, jotta voidaan varmistaa riittävät turvavälit ja muut tarvittavat toimet. 
 
HARJOITETTAVAT KAPPALEET – kaksi uutta joululaulua. Nuotit löytyvät jäsensivuilta 
O Magnum Mysterium - Morten Lauridsen 
Joululaulu – Konsta Jylhä 
ja  
Madetoja kilpailun Esmilan omat kappaleet sekä suurkuoro kappaleet 
 
Harjoitusten rytmitys toistaiseksi: 
25.8.2020  17.30 – 19.00 1 tenori 
 19.00 – 19.30 tuuletus 
 19.30 – 21.00 2 tenori 
 
1.9.2020 17.30 – 19.00 1 basso 
 19.00 – 19.30 tuuletus 
 19.30 – 21.00 2 basso 
 
Jatkossa tulee tietoa Esmilan jäsensivuille, mitkä stemmat ovat harjoituksessa. Kuoron hallitus seuraa koko 
ajan pandemian kehitystä ja mahdollisia viranomaisten ohjeistuksia. Muutoksiin tulee siis tarvittaessa 
varautua lyhyellä varoitusajalla. 
 
Lopullinen vastuu päätöksestä osallistua kuoron toimintaan on aina yksittäisellä laulajalla.  
 
Mikäli päätät olla osallistumatta henkilökohtaisen päätöksen perusteella, toivomme että informoit asiasta 
omaa stemmaviskaalia, joiden tehtävänä on seurata osallistujien määrää harjoituksissa. Mikäli joku laulaja 
ei halua/voi osallistua fyysiseen harjoitukseen, mutta on halukas kuuntelemaan harjoitusta,  
harjoitukseen voi osallistua ZOOM-yhteydellä. Tästä tarpeesta on ilmoitettava harjoitusta edeltävänä 
maanantaina stemmaviskaalille ja Helgelle.  
 
Toisaalta kuoro on sitoutunut siihen, että toistaiseksi pois jäävällä laulajalla on esteetön paluu ja 
osallistuminen kuoron toimintaan siinä vaiheessa, kun epidemiatilanne rauhoittuu. 
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Lopussa on vielä ohjeistus toiminnasta harjoituksissa. Toivon että jokainen perehtyy siihen huolellisesti ja 
omalta osaltaan sitoutuu ohjeita noudattamaan. Näin toimien varmistamme yhteisesti niin oman kuin 
laulajaveljiemme terveyden. 
 
Harjoituskauden alkuvaiheessa tutustumme stemmoittain kahteen uuteen joululauluun, uskoen ja luottaen 
siihen, että tämän hetken huolesta huolimatta päästään joulukonsertit tänäkin vuonna pitämään. Lisää 
ohjelmistoon liittyvää ohjeistusta tulee Helgeltä. Seuraa siis sähköpostiasi! 
 
Toivottavasti näistä ankeista ajoista huolimatta pääsemme harjoituksissa hyvään vauhtiin ja saadaan uutta 
iloa elämään laulun kautta. Mukavaa nähdä teitä kaikkia taas pitkästä aikaa, vaikkakin vain stemmoittain! 
 
TOIMINTAOHJEET KUORON HARJOITUKSISSA 

• Harjoituksiin tultaessa ja poistuttaessa kädet desinfioidaan hyvin pöydällä olevien käsidesien avulla 

• Sosiaaliset kontaktit ja keskustelut hoidetaan ulkona ennen tai jälkeen harjoituksen 

• Sisätiloissa ylläpidetään riittävää turvaväliä (min. 2 metriä) ja lähikontaktit, esim kättely on 

yksiselitteisesti kielletty 

• Välimatka kuoron johtajaan on 3 metriä 

• Pianon siirrossa yksi henkilö auttaa johtajaa 

• Pöytiä ei siirretä, vaan istutaan niiden ympärillä, 2 metrin turvaväli huomioon ottaen 

• Päällysvaatteita ei laiteta naulakkoon, vaan oman tuolin selkänojalle 

• Tuolin selkänojan koskemisen jälkeen muista käyttää käsidesiä (Niittylounaassa käy päivällä 

lounastajia) 

• Jokainen laulaja käyttää vain omia nuottejaan ja kynää, ei lainata kavereille tai kavereilta 

• Mikäli tulet harjoitukseen julkisilla kulkuneuvoilla, on hyvä käyttää maskia 

• Jos yskittää, yski hihaan tai kertakäyttönenäliinaan ja hävitä se heti 

• Väliaikakahvitusta ei toistaiseksi järjestetä 

• WC:n aulatilaan ei mene yhtä aikaa useita henkilöitä, muista turvavälit 

• WC:ssä käytäessä kädet pestään saippualla. Pesun kesto vähintään 1 säkeistö Finlandiaa 

• WC:n tiloihin varataan riittävästi paperikäsipyyhkeitä ja käytön jälkeen vessa vedetään ja 

ovenkahvaa kosketetaan aina käsipyyhettä käyttäen. Käsipyyhkeet käytön jälkeen roskakoriin. 

 

HARJOITUKSIIN EI TULE OSALLISTUA, JOS 

• On minkäänlaisia flunssan tai hengitystieinfektion oireita 

• On viimeisen kahden viikon aikana ollut tekemisissä flunssaoireisen henkilön kanssa tai altistunut 

COVID-19-taudille 

• On ollut ulkomaanmatkalla ja palannut Suomeen viimeisen kahden viikon aikana 

• Tuntuu vähänkin ahdistavalta tai epämiellyttävältä tulla samaan suljettuun tilaan toisten kanssa  

Harjoitustila tuuletetaan puolen tunnin ajan stemmojen harjoitusten välillä. Tänä aikana laulajat eivät saa 

oleskella salissa.  

Aina jälkimmäisen harjoituksen päätteeksi stemmaviskaali huolehtii käsidesit kaappiin, jossa säilytetään 

kahvitustarpeita. 
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