
Ulkosuomalaisten suurkuoro 
 

Ulkosuomalaisten suurkuoro on tänä vuonna tekemässä 10-12 laulun levyä, jonka teemana on Yli rajojen. 

Projektiin voivat osallistua Suomen ulkopuolella toimivat suomeksi laulavat kuorot sekä yksittäiset laulajat. 

CD-levyllä haluamme näyttää musiikin moninaisuutta sekä tuoda esille sitä rikasta suomenkielistä 

kulttuurityötä mitä Suomen rajojen ulkopuolella tehdään. Perinteisen suomalaisen kuoromusiikin lisäksi 

tuomme esille myös ulkosuomalaisten tekemää musiikkia sekä lauluja kveeniksi ja meänkielellä. 

Ulkosuomalaisten suurkuoro perustettiin vuonna 2021 ja se esiintyi virtuaalisesti 

Ulkosuomalaisparlamentin avajaisissa 10.6.2021. Esiintymistä varten nauhoitimme kaksi laulua: Jean 

Sibeliuksen Finlandian sekä Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen.  

 

Videot ovat nähtävissä Youtubessa. 

Sininen ja valkoinen  

https://www.youtube.com/watch?v=4vZcpGXPWO0   

Finlandia  

https://www.youtube.com/watch?v=PGWdSXyZQOA.  

Suurkuoroon osallistui n. 30 suomeksi laulavia kuoroja Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Kuoroja yhdistää 

suomen kieli ja suomalainen musiikki. Harjoituksissa puhutaan kuorosta riippuen myös muita kieliä, esim. 

Hampurin merimieskirkon kuoron harjoituksissa puhutaan suomea ja saksaa. 

Mikäli tunnette kuoroja tai laulajia, joilla olisi kiinnostusta osallistua, tämän sähköpostin saa mielellään 

lähettää eteenpäin ja/tai lähettää minulle yhteystietoja. 

Jos teillä on kysymyksiä minut tavoittaa sähköpostin lisäksi myös puhelimitse numerosta + 49 163 9831109. 

 

Alla tarkempia tietoja Ulkosuomalaisten suurkuoron Yli rajojen projektista. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Eva-Christina Pietarinen 

Ulkosuomalaisten suurkuoron ja Hampurin merimieskirkon kuoron johtaja 

ecpiet(at)gmx.de 

+ 49 163 9831109. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vZcpGXPWO0
https://www.youtube.com/watch?v=PGWdSXyZQOA


 

Tervetuloa Ulkosuomalaisten suurkuoroon! 
 

Ulkosuomalaisten suurkuoron uusi projekti Yli rajojen CD:n levytys alkaa. Tuttuun tapaan järjestämme 

Zoomissa harjoitukset. Toimitamme kaikille Ulkosuomalaisten suurkuoron laulajille myös laulujen nuotit 

sekä harjoitusnauhat, joiden avulla osallistujat myös äänittävät kappaleet kotona. Levyn ohjelmisto jaetaan 

2-3 laulun ryhmiin. Jokainen kuoro/osallistuja päättää itse, kuinka monen kappaleen äänittämiseen 

osallistuu. Harjoitusaikataulu on laadittu niin että 2-3 laulua harjoitellaan yhdessä kolmessa harjoituksessa. 

Tämän jälkeen kuorolaisilla on kaksi viikkoa aikaa äänittää kyseiset kappaleet. Mikäli ei ehdi sinä kahden 

viikon jakson aikana äänittämään, nauhoituksen voi myös lähettää myöhemmin. Kaikki nauhoitukset on 

kuitenkin lähetettävä viimeistään 15.7.2022. 

Levyllä on perinteisen suomalaisen kuoromusiikin rinnalla meänkielen, kveenin, inkeriläisten sekä 

ulkosuomalaisten lauluja. Kuten ohjelmistolistasta huomaatte ohjelmisto ei ole vielä täysin valmis. 

Tulemme täydentämään sitä harjoitusten aikana. 

 

Ohjelmisto 

Laulut 1-2   

On suuri sun rantas’ autius  

Kotimaani ompi Suomi 

Laulut 3-5   

Finlandia (a cappella F-duurissa) 

Inkerin valssi 

Kalliolle kukkulalle 

Laulut 6-7  

Hyvän illan sanon sulle kultani armas 

Kesäpäivä Kangasalla 

Laulut 8-9  

Minä suojelen sinua kaikelta (sekakuorosovitus vielä työn alla) 

Laulut 10-12  

Sininen ja valkoinen (uusille laulajille) 

 

Laulujen nuotteihin voi tutustua etukäteen täällä:  

https://drive.google.com/drive/folders/1-MwGb08Ck4eBDb1LAHQQ8iAScuPrGxve?usp=sharing 

Kaikki laulut ovat sekakuorolle sovitettuja. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-MwGb08Ck4eBDb1LAHQQ8iAScuPrGxve?usp=sharing


Harjoitusaikataulu 

 

La 29.1 Ulkosuomalaisten suurkuoron infotilaisuus/harjoitukset 19-21 

 

Laulut 1-2 

La 5.2. Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

Ti  8.2 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21  

La 19.2 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

 

Laulut 3 -4 

La 5.3. Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

La 12.3.Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

La 19.3 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

 

Laulut 5-6 

La 2.4 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

La 9.4 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

La 23.4 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

 

Laulut 7-8 

La 7.5 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

Pe 13.5 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21  

La 21.5 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

 

Laulut 9-10 

La 4.6 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

La 11.6 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

La 18.6 Ulkosuomalaisten suurkuoron harjoitukset 19-21 

 

Pe 15.7 Ulkosuomalaisten suurkuoron äänitysten deadline 

 

To 8.12 Levyn julkaisu 

 



Voitte ilmoittautua minulle sähköpostitse. Ilmoittautumisessa ilmoittakaa nimi, laulut, stemma ja 

sähköposti. Uutta tässä projektissa on, että kuorojen lisäksi myös yksittäiset Suomen ulkopuolella asuvat 

laulajat voivat osallistua. Jos tunnette jonkun, joka voisi olla kiinnostunut laulamaan mukana tätä viestiä saa 

jakaa ja lähettää eteenpäin. Linkki infotilaisuuteen tulee viikolla 4.  

 

Terveisin, 

Eva-Christina 

ecpiet(at)gmx.de 

+ 49 163 9831109. 

 

 


