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Tanperelalnen K4marlkuoro carnöna on perustettu v. lgzgJa sflnå
on nyk5dsln n. 40 laulagaa. Ihroroa on modesta lgSoJohtanul musttk-
ldluokanopettaJa, dir.cant. Olll Vehkavaara.

pamöna on yll \rmmenvuotisen tolmlntansa erkana pltånyt noln 5O
ko-nserttla Ja esflntynyt mm. radto- Ja televtslo-ohlerårssai Kuoro on
g+fnF4yt myös yhdesså Tampereen l(aupungtnoikestertn kanssa.
ohJelmrstossa on uuttaJa vanhaa seka kirtofista ettå maeilrsls 6s-
sllkkla. Kuoron pyrldmyksenä on eslttäå l,aulut alkuldelellit.

KonsertflmatkoJa cainöna on tehnyt fusrrrn4a1llsåksl Ruotslln, Rans-
karn, unkariinJa sahsaan. Vuosinä lggtlJa l99l kuoro saarrutä Tam
pere rr chorus -kuorokatselnuksessa yhden kultalelman. Kesållä
1986 se ssallrslsl unkartssa s€la Bartdk -kuorotdlpalluun, Jonka fl-naalrssa sat 3. palHnnon. I(esåkuussa l99o camenä ou mriiarra lfle-
mettl -kemarlkuorokllpatlussa orlvedel&l yhtenå kuudesta ffnatlsfl-
kuorosta.

5go1q-9t- myös vastlkään Julkatssut enstmmätsen oulan äånflev5msä.
"IGsällä kello vllsl"-ntmls€Uå levyllil on ynrn. Antonin Dvoråknl
Totrro Kuulan, Aarre Merlkannon, Alfred JansonlnJa oltt vehkavaaran
såvellykstä.

Kuoron_JohtaJa ollt vehkavaara hrruretaan paltst musiikldpedagoglna
myös säveltåJånä. Päåastassa hån on såveltånyt urkuteoGta se-kä
lapsl-Ja sekalruorolauluJa. camöna on kantaeitttånyt uselta hitnen
teoksiaan.

MItå nlml carnöna tarkotttaa? Latrnanhelnen sana camha merkttst
fåhteen Jumalatarta. Jotssakln yhteykstssä sanalla oh sarna stsåItö
kuln kretkkalatsella rnur.tso, -kasttteellå. camänan temppelt sUaltsl al-
kolnaan Egertan lehdossa Vla Applan varrella.
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Rrhe, pastorl Maurl Vlrtanen _
vtrsr 431 , kolehö dtakontan hyvåkst

Ollt Vehkarraara sorr.
(r941-)

Anonyrn h5rmn, l4oo-talet

Giovannl Plerluigl da Palestrtna
(1524 /1525 -1594)

Giuseppe Ottavio Pitoni
(r657- 17431

F. Rosselli

Heikld Klemetfl, sov.
(r876- r953)

Norsk reltgias Joketone
(NorJalainen hengelltnen sävelmå)

AltaTfirita beata
(Pyhä kolmiyhteys)

O ctusc ann
(Alnoo toivomme)

Motettl Dtto ufurahn
Morsiamen kauneuden yllst5rs,
I(orkea Veisu 7: 2-51

Cantate Domtno
Meisatkaa Herralle uusi virsi)

Adoramus
fRukoilemme sinua, Iftistus)

IGsldaikatsta suomalatsta klrkhomu-
siikkla Pia Cartiones -kokoelmasta:
Atn mnrLs stella diuinitafås
(Tåhden lempeen lailla)

Psa|d:at sctwlantm concto
(Jo valkee aemurl tullen yö)

Benedicite Dominum
[Ylistyslaulu)

Jukl€ l(ankainen
(1932-)

Aare Mertkanto
(1893-r958)

P. J. tlanntkainen
(r854- 19241

Sune Carlsson
(r892- r966)

Selim Palmgiren
(r878-r95r)

.la ullliinl
suo palvclla
niin omia
kuin vieraita
mielellåi liinrpirnällå.

{. 0n suurin voima rakkaus.
se loinrii, kestää, voittaa,
ja niin kuin påivån kirkkaus
se s1dämiimme koittaa,
Vaan luomion
se alla on.
ken vasluutaån
ei lunnekaan.
laan ilseäiin lain hoitaa.

5. Suo kovuuteni anteeksi.
oi rakas.fecsukseni.
jl rrnrollnsi uudeksi
luo kllmä s1-dåmeni.
Se lämnritå
ja pehmitå.
niin avoin sr
laas kaikille
on lähimmåisilleni.

Simeonin kiitosuirsi

LefrAn pahrumatoU;ant Ja rulatlen

(g$analatnen rukous, muokannut F}ltz
Pawelztk, suomentanut Llisa Lehtonen)

Sgdfurcnt tauht
Gleksls Klvt)

fohdaamt
(Herman Rllbergh)

Mun käten glteen liitö.

HWrtågdA
(AntU Ry.tkönen)

431 j:l'.ä Jili::åxT 
i n':':r': ii is'cn i

nrliis minun tuhc rakaslaa
kuin onraa itseäni?
Vain isäni
tui äilini
lai veljcni,
sisareni
lai parhain lstiivåni?

2. ()i Herra, kaikki piirillii rnaun
loit lähimmäisiksenrnre.
myös kieleltään ja uskollnan
niin vieraal toisillcnrmc,
Kun sinulta
saa hoivansa
mliis kaukaincn
maa, kansa sen.
niin kelään torju enrnrc.

-1. Kun kuolit kaikkcin prxrhsla.
oi Jcesus, ristin päiillii.
suo meidän nähdä rakkain:r
ntyös vihamiehet tåällii.


