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Kuoron puheenjohtaja Minna Karjalainen tuulettaa Veronan kilpailun hopeapystin kera. Kuva: Vaput

Vanhin suomenkielinen 

naiskuoro ja Sirkkojen 

”pikkusisko” Vaput osallis-

tui Veronan kansainväliseen 

kuorokilpailuun 15.4.2011. 

Vaput sijoittui hyvien kuoro-

jen kisassa hopealle. Vappu-

jen hopeapokaali on hieno 

jatko Suomen vuoden 2010 

naiskuoro –nimitykselle, 

jonka Suomen Naiskuoroliit-

to antoi Vapuille vain vähää 

aiemmin. 

Italian matka oli kuorolaisille ensim-
mäinen kilpailumatka yli kymmeneen 

vuoteen. Siihen valmistauduttiin 
huolella. Vapaassa naiskuorosarjassa 
piti esittää 1700-luvun, romantismin 
ja 2000-luvun kappaleet, minkä lisäksi 
toivottiin oman maan kansanalau-
lua. Muuksi Italian ohjelmistoksi 
valikoitui kansanlauluja, Vappujen 
tuoreen sävellyskilpailun satoa sekä 
mm. Suomen laulu ja Finlandia, 

jonka nuotit italialaiskuoro pyysi 
omakseen – ja sai, totta kai.  

Kilpailun lisäksi kuoro sekä konser-
toi paikallisten kuorojen kanssa että 
retkeili mm. Milanossa, Venetsiassa ja 
Sirmionessa Garda-järvellä. Kuorossa 
naureskeltiinkin, että viikon ohjelma 
oli mahdutettu neljään päivään. Unet 
jäivät vähiin, mutta hauskaa oli!  

Hienoja saavutuksia pitää tietenkin 
juhlia myös Jyväskylässä. Vapuilla on 
takuuvarmasti ainakin yksi konsertti 
vuosittain, Vappuna. Se sopii myös 
kuoron saavutusten juhlapäiväksi. 
Hopeapokaalia ja Suomen naiskuoro 
-nimitystä pitää juhlia aivan erityisen 
perusteellisesti!  

Vappujen nimipäivä-
kahvit perinne

Nimi Vaput tuli valituksi kuorolle 
Vappu-päivän kunniaksi. Kuoro oli 
jo ennen virallista perustamistaan 
vuonna 1910 toiminut useampia 
vuosia epävirallisesti kotikuorona ja 
sille oli tullut tavaksi laulella keväisiä 
lauluja vappuna Harjun portailla. 
Joskus Vaput lauloivat kaupunginta-

lon edessä tai Aren aukiolla. Usein 
Vaput tapasivat Sirkat ja esiintyivät 
yhdessä. Vuonna 1955 naiskuoro Vaput 
siirtyi sisätiloihin kaupungintalolle, 
joka nyt on toista vuotta remontissa. 
Tänä vuonna kahvitellaan Vaajakos-
ken Liekkilässä, joka on miltei yhtä 
vanha kuin Vaput! 

Vaput porskuttaa

Usein nimenomaan keskisuoma-
laisten säveltäjien, sanoittajien ja 
sovittajien töitä esittävä kuoro on 
reilun neljänkymmenen naisen hen-
kireikä. Kuoron pitkän iän salaisuus 
lienee monipuolinen toiminta ja 
ohjelmisto sekä eri-ikäiset laulajat. 
Tänä vuonna kuoron vanhin laulaja 
juhli 50-vuotisuraansa Vappuna ja 
yli 20 vuotta Vappuna viihtyneitä 
naisiakin on useita. Ensi vuodeksi 
suunnittelemme levytystä varta vasten 
Vapuille sävelletyistä kappaleista, eli 
hyvä meno jatkuu. 

Lue lisää www.vaput.com.

Teksti:

Outi Raatikainen

100-vuotiasta Naiskuoro 
Vappuja ei vanhuus vaivaa

ALH. Ystävyyskuoroiltana paitsi 
konsertoitiin myös seurusteltiin. 
Vaput vei tuliaisiksi Keski-Suomi 
-kirjat, joihin piti tietenkin riipustaa 
myös kaikkien kuorolaisten nim-
marit. Kuva: Outi Raatikainen

Vaput ja Italialainen mieskuoro Alpeilta kilpalaulannassa kuorojen picnicillä Veronassa. Kuva: Outi Raatikainen


