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Kertomus  musikaalisuudesta ja lähimmäisenrakkaudesta. 
 
 
Ensimmäinen vuosi 
 
Oli myöhäissyksy 2009 ja Sirpaleet kuoro ilman johtajaa. Etsittiin, ilmoiteltiin ja käytiin 
laulelemassa pienessä luokkahuoneessa Kampin palvelukeskuksen ruokasalin takana. Yritettiin 
pitää tila varattuna Sirpaleille. Olihan ryhmä laulanut ja esiintynyt jo viisi vuotta. Marraskuu oli 
pitkällä ja joulunaika lähestyi. Siinä sinä seisoit yllättäen eteisessä ja kysyit: ”Vieläkö tarvitsette 
kuorolle johtajaa?”. Kiitollisin mielin otimme sinut vastaan ja pidimme lujasti kiinni viisi vuotta. 
Mitä mahdoit itse ajatella seniorikuorostamme, kun kuulit lauluamme ensimmäisen kerran. Meitä 
oli silloin yhdeksän naista ja neljä miestä ja jos nykyiseen Sirpaleet kuoroon vertaa, niin 
lauluryhmäksi sitä olisi pitänyt kutsua. Oli toki esiinnytty ja niinhän seniorikuorot tekevät rohkein 
ja innostunein mielin. Vaan sinä sait meidät tiukkapipoisemmatkin uskomaan muutokseen ja 
laulamaan lyhyellä harjoituksella jopa hilpeän joulutangon pikkujoulussa 10.12.2009.  Tiedettiin 
hyvin, että ”pieleen meni”, mutta kaikilla oli hauskaa ja me uskoimme jo vahvasti tulevaisuuteen ja 
moniääniseen kuorolauluun. Erityisesti uskoimme sinuun.  
 
Alusta alkaen olit kiinnostunut keskustelemaan kanssani kuoron tulevaisuudesta. Mielikseni 
loikkasimme myös pitkän tähtäyksen suunnitelmiin ja ilokseni mietit keskustelujamme jopa 
”omissa oloissasi”. Kanssasi oli heti helppo rakennella ohjelmakokonaisuuksia. Löysit meille 
oppimis-ja kokemusväylän omasta seurakunnastasi, Roihuvuoren seurakunnasta. Uskoit ja 
ymmärsit, että halusimme viedä laulaen tietoa sotaorvoista laajemmalle kuulijakunnalle ja jopa 
nuoremmille sukupolville.  
Heittäydyit toki hilpein mielin mukaan myös sotaorpoyhdistyksen kevätmatineaan johtamaan 
Sirpaleet kuoron osuutta jo heti keväällä 2010. Edellisen vuoden matineassa oli ollut enemmän 
esiintyjiä kuin yleisöä, mutta tuona keväänä jo täysi sali kuulijoita Kinaporin palvelukeskuksessa. 
Harjoituspaikkamme vaihtuminen Paavalin seurakunnan tiloihin toi meidät lähemmäksi kirkkoa. 
Raivasit kuorolle mahdollisuuden laulaa Kaatuneitten muistopäivän messussa Paavalin kirkossa 
16.5.2010. Se oli mahtava kokemus ja silloin tuli myös varmuus siitä, että Kaatuneitten 
muistopäivä on sotaorpojen erityinen kirkkopäivä. Näissä merkeissä halusimme jatkaa ja lisätä 
yhteistyötä sotaorpojen ja eri seurakuntien välille.  Sotaorpojen tulisi silloin itse saada esiintyä.  
 
Tänä juhlapäivänä sunnuntain 
runokirjasta kiitossanoja hain. 
Ei sieltä niin suurta kiitosta saa 
mitä Sirpaleet-kuoro nyt toivottaa. 
 
Sinä talvella tulit jo lahjaksi meille, 
annoit toivoa laulumme sävelteille. 
Nyt kun kesään jo hienosti siirrytty on 
meillä ilo on laulusta rajaton. 
 
Tämä kiitosrunomme olkohon, pian syksy ja laulu taas meidän on.  kirjoitti Pirkko   
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Muistojen kertomaa  esiintymismahdollisuuksien lisääntyessä. 
 
Esiintymiset Roihuvuoren seurakunnan tilaisuuksissa jatkuivat. Sotalapset pyysivät kuoroamme 
laulamaan taas messussa.  Hiljalleen aloimme uskoa jo mahdollisuuksiimme laulaa myös missä 
tahansa kirkossa.  Olimme kokeilleet kerran, jo ennen sinun aikaasi, Evelin Ojalon johtamana, 
laulamista Vanhassa kirkossa. Silloin oli Talvisodan päättymisen muistojuhla maaliskuussa 2009.   
Marraskuussa isänpäivänä 14.11.2010 ei ollut enää epäilystä siitä mikä kuoro silloin laulaa 
Tuomas-messussa Mikael Agricolan kirkossa.     
 
Seuraavan vuoden toukokuussa Pääkaupunkiseudun sotaorvot ry täytti 10 vuotta ja silloin jo 
Sirpaleet kuoro sai laulaa monipuolisen ohjelman ” Sotaorvon tunnelmin äidin ja isän muistolle”.  
Siinä sinua taas tarvittiin vahvalla panoksella ja uusin sovituksin kuorollemme. Kevätkauden 2011 
ahersimme tuon projektin parissa ja onnistuimme 12.5.2011.  
Keväällä olimme saaneet tietää, että voisimme kokeilla laulamista myös sotaorpojen järjestämässä 
itsenäisyyspäivän konsertissa 6.12.2011.  Tärkeimpänä esiintyjänä olisivat Aikamiehet, mutta 
Sirpaleet kuorolla olisi tässä konsertissa myös merkittävä lauluosuus.  Tilaisuuden jälkeen sait 
Kaatuneitten Omaisten Liiton standaarin tunnustuksena työpanoksestasi kuoron hyväksi. 
 
Sirpaleiden laulutehtävät lisääntyivät. Helmikuussa 2012 Kalevalan päivänä oli kuorollamme 
konsertti Kaunialan sairaalassa. Se sisälsi monipuolisen ohjelman. Esiinnyimme juhlavasti 
kansallispuvuissa ja konsertin teemaan liittyi myös kalevalaisia lauluja ja runoja. Konsertin laulut 
olivat etupäässä iloisia, jopa hiukan rempseitä. Päivään sisältyi odottamatta ja yllättäen myös 
aivan toisenlainenkin tehtävä. 
Kuoron laulajat saivat kunnian saattaa laulaen viimeiselle matkalle sotaveteraanin hänen 
pitkäaikaisesta hoitopaikastaan Kaunialasta. Valkoinen arkku, kansallispukuiset laulajat sinun 
johtamanasi ja Arvo Isohannin laulama Veteraanin iltahuuto, johon kuoro yhtyi. Sairaalan 
henkilöstölle ja sotaveteraanin omaisille sekä kaikille meille Sirpaleille se jäi pysyväksi muistoksi. 
 
Aikaa kului harjoittelun ja esiintymisien merkeissä, mutta sotaorpojen ja pääkaupunkiseudun 
kirkkojen yhteistyö Kaatuneitten muistopäivänä sai odottaa edelleen.  Kuoromme toimi kuitenkin 
omalla tahollaan ja vei viestiä Kaatuneitten muistopäivän sotasankareista eteenpäin. Toukokuussa 
2012 veit meidät tuona tärkeänä muistopäivänä laulamaan Laajasalon kirkkoon ja iloksemme siellä 
oli läsnä lähialueelta monia sotaorpoja. Kaatuneitten muistopäivänä on sotaorvon hyvä olla 
kirkossa. 
 
Jokaisen esiintymisen sisältö on rakennettu yhdessä ja aloitettu hyvissä ajoin. Sitä on harjoiteltu 
sitkeästi muokaten sinun huolellisessa ohjauksessasi. Yhdessä on aina jännitetty ja esiintymisen 
jälkeen olet aivan kuin hämmästyen saanut iloita hyvästä suoriutumisestamme. Jokaisesta 
onnistuneesta esiintymisestä olemme osanneet olla kiitollisia, ja vähitellen sait meidät 
huomaamaan ja uskomaan, että työmme on tarkoitettu jatkumaan vielä ainakin joitakin vuosia. 
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Sirpaleet kuoron onnelliset ruuhkavuodet 
 
 
Vähitellen sydämellinen ja taitava työ sekä sitkeä uurastus toi tulosta. Alkoi olla itsestään selvää, 
että Kaatuneitten muistopäivän messua rakennetaan yhteistyössä seurakuntien kanssa. Vuonna 
2013 onnistuttiin Paavalin kirkossa, joka täyttyi sotaorvoista ja muista kuulijoista. Seuraavana 
vuonna oli sydänlämpöinen messu Munkkivuoren kirkossa.  Nyt 2015 kuorosi valmistautuu 
laulamaan Kaatuneitten muistopäivänä Helsingin Tuomiokirkossa järjestettävässä 
Valtakunnallisessa Juhlamessussa. Laulamme hyvällä mielellä seuraajasi Tonin ohjauksessa.   
 
Itsenäisyyspäivän konsertit ovat jatkuneet yhteistyössä Vanhan kirkon henkilöstön kanssa ja 
Sirpaleet kuoron osallistuminen usealla laululla on ollut mahdollista. Mukana konserteissa on 
esiintynyt kahtena vuonna lapsikuoro. Molemmilla kerroilla eri kuorot. Lapset ovat avoimella 
tavalla laulaen kertoneet kirkkosalin täyttäneelle konserttiyleisölle siitä, minkä ikäiseksi me 
sotaorvot jäimme menetettyämme isämme.  Viime vuonna hoitivat omat tyttäresi suloisesti 
laulaen tuon tehtävän.  
 
Tämän kaiken rinnalla on laulettu Kampin palvelukeskuksen itsenäisyysjuhlissa monena vuonna 
sekä kevätmatineoissa, joulujuhlissa ja kevätjuhlissa. Sinä ja Sirpaleet kuoron laulajat tietävät, mitä 
vaati selvitä kolmesta juhlakonsertista 10 vuoden kuorotoiminnan kunniaksi.  
 
Sinulle kuuluneet viisi vuotta olivat työtä musiikillisella ammattitaidolla, lähimmäisenrakkaudella ja 
isänmaallisessa hengessä. Johdit kutsuttuna johtajana vielä kuoroamme Sotaorpojen 
tunnusjuhlassa 27.1.2015 Helsingin kaupungintalon juhlasalissa.     
 
Asettamamme tavoitteet on pitkälti saavutettu.  Saamme laulaa vaativissa tilaisuuksissa ja 
lauluamme ovat voineet kuulla myös nuoremmat sukupolvet. Työsi jatkuu. Olet saanut hyvän ja 
musikaallisen seuraajan. Tiedät, että olet aina tervetullut meitä kuuntelemaan. Muista ” Kerran 
sydänlämmöllä Sirpale, aina Sirpale ”. 
 
Tomille kevätjuhlassa 2014 
 
Niin vinhasti viiletti tämäkin vuosi. 
se kuoron konsertteja myös suosi. 
On esitystasomme monelle juhlaa, 
he eiväthän turhasta kehuja tuhlaa. 
 
Kiitos kultainen Tomi taas kerran siitä, 
ei kiitossanat nää edes riitä. 
Saat vanhat äänemme soimaan yhteen, 
teet niistä muistoksi taikalyhteen.  / Kirjoitti Pirkko 
 
Tämän koosteen kokosi sinulle kiitollinen ystäväsi ja yhteistyökumppanisi Pirkko Sirpale 


