
Terveisiä kuoron puheenjohtajalta!  

Minusta tuli canzonettalainen vuonna 1999. Astuin tuolloin 

seurakuntakeskuksen koelauluovista sisään Rajamäen Erkin ja 

musiikkilautakunnan eteen. Siitä tieni sitten jatkui kuororiviin. Ensi 

tunnelmani olivat lämpimät. Kuoro otti uudet jäsenensä sydämellisesti 

vastaan. Harjoituksissa herskyivät huumori, hikinen työnteko ja hieno laulu. 

Vuodesta toiseen eteen tuli mahtavia mahdollisuuksia olla osana upeita 

teoksia, esiintyä niin Järvenpäässä ja muualla Suomessa kuin Suomen 

rajojen ulkopuolellakin. 

Sain kasvaa kuorolaisena vuosia, nauttia hyvästä johtajasta ja johtoportaasta, mahtavista kuorokavereista, 

väliaikakaffeista, kuoron tarjoamasta lastenhoidosta, seurakunnan tuesta sekä Järvenpään kaupungin 

tuesta. Vuonna 2012 Erkki oli jättämässä kuoromme johtamisen Elina Rantamäen käsiin ja silloinen 

yhdistyksemme puheenjohtaja Luanne Siliämaa oli myös luopumassa tehtävästään. Astuin siis 29-vuotiaan 

kuoron ruoriin: oli aikani antaa oma panokseni Canzonetta Novalle. 

Olemme kuorona kokeneet viime vuosina valtavan paljon. Kävin läpi vuosikertomuksia ja oi, kuinka 

monenmoisia asioita sieltä muistuikaan mieleeni. Vuosi toisensa jälkeen elämyksiä, kokemuksia, 

tapahtumia, kuoropukuja, laululeirejä, juhlia, odotettuja isoja teoksia, pienempiä esiintymisiä, joulu- ja 

kesäkonsertteja, messuissa mukana oloa, ulkomaanmatkoja, muiden kuorojen tapaamisia ja useita 

kuoronjohtajia. Canzonetan kanssa on koettu elämää sen kaikessa muodossaan, iloja, suruja. Mutta 

kuoroon on aina kaiken jälkeen ollut hyvä palata -kuin kotiin.  

Nyt, vuonna 2019, kuoromme viettää 35. toimintakauttaan. Olen iloinen ja ylpeä canzonettalainen. Me 

olemme upea kuoro. Olemme kuin joukkue, jolla on hyvään suoritukseen vievä kapteeni, uutterat ja 

runsaat huoltojoukot sekä taitavat muut joukkueen jäsenet sekä hienon tukensa antava Järvenpään 

seurakunta. Meillä on laulamassa niin perustajajäseniä kuin upouusia kuorolaulajia. Soppa, jossa on kaikkea 

sopivassa suhteessa. Ja kaikki mieleltään kuin kypsät 25-vuotiaat.  

Yritin kuvitella, millainen Canzonetta Nova on täytettyään seuraavat 35 vuotta. En ihan osannut. Toivon 

kuitenkin, että laulaminen tuottaa joukkueen jäsenille yhtä paljon hyvää kuin meille nyt. Laulaminen on 

vuorovaikutusta. Ilon tuottaminen toiselle ja se yhteys, joka kuulijan kanssa parhaimmillaan syntyy, tuo 

musiikkiin jotain pyhää. On siunattua saada laulaa ja jakaa sen tuoma hyvä ympärilleen.  

   

Kellokoskella 9.9.2019 

Terhi Maskonen 
Canzonetta Nova Ry:n puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

Kuoron puheenjohtajakin 

(edessä) on mieleltään 

kuin kypsä 25-vuotias.  


