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Eroao mooseuro kunnan kanttorin tofmesto 30. 9,
1950, hoidettuaon virkoonsa io kuoroaan
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A{deldrjoitthnut rtul{ tuntemaan Jyvåe&ylån maaseurakunnan kanttorb
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joka vuosi eri puolilla seurakuntaa ainakin parikymmendä.

Kirkolllsissa Iaulujuhllssa on kuo-

ro mvöskln useln ollut

ia niin

mukana

olemme kävneet osaliistumassa

kolmiin kirkkolaulujuhliin J1väskylässä,

MiRko V. Slppooon

mgh

lisäksl Jämsässä, Petäjävedellä, Keu'
ruulla, Multialla, Mikkelisså, Vaasassa
Tamperee'lla.
'komeroista
'ia viimeksi
voisi pu'lMuistojen

flrman kynnyken, kynn/ksen

Jota

ollui'iisi mukana I 8 la u lujuhlissa, milloin kuunielijana, milioin kuoron kanssa. millöin taas,en
! oa'lkintotuomarina.
i
Mitä vielå täällä suoritiamaani
j kuorotyöhön
tulee, on minun ilol'la to-

urku,r{n

lrcin sd,ma'lla hetkellå, jolloln
- alu,kr
ci vo,rsln lmino,na rgsnlg6tforrirnsp
actuim,rne jala,l,lamrno yll tårnÄn lehtl"
ttr'caä sltrien

tå

on tu'llut

- es.ills palionkin mielenkiintolsta.
pahtaa

blenhan

hangaturksl oiir

läth'tien. Nlihtn a,lkoihin kanttodr
oiiternmin ttrehtöör.t M. V. Sippo'nen
toimi rlelpÄvirkansar ohella myöekin

tlmän lehden taloudenholfajana.

i det'tava. että mitä pitemmälie on päästv,
I eitä heloommin on kaikki suiunut. Serlr
rakuntakin on kiitettävällä tävalla vmmärtänvt mvöskin tärnänlaatuista seurakunna'llista tvömuo'toa, Kuorolla onkin jo pitkät ajat ollut hyvät edellyiyk-

Kun

me ensimäisen kerran läl<s,imms yl€"

mädn rsenttllaskuar

tolmltukcesta
kasoaan, rsanol el,llolnen rpäär tleltdd
Flyppönen Mlllho Sipposesta: r8s on

tt{ukka mio$, rnutta
holpootbl

naut

sot

toiminnalleen. I(irkko on kaunis,
urut hyvät, urkulehterillä on kuorolla
erittäin hwät tilat. Ja klrkko on kuor.o-

raå klrkon

{<ane anoplston kuoro, Vllpurin
Arbetwännerien kuoro, Vllpurin Rautatlelåisten kuoro, Vii'purin kauppakoulun
Ruoro, Vlipurin Nuorten Nutjan edka-

mielessäkin erinomainen esiintymispaikka'. Missåpä minä parem,min viihtyisln
näissä maallisissa olois- - joka on sekin hysa?t- Seurakuntasaii,
väs,sä lrunnos,sa, on ollut mainio harjoi-

kuoro, &arnan yhdistyksen nalgkuoro,
VI,l'purin kantt'ori-urlcurihoulun kuoro

(2'v. varaJohtajana), Lahden Raittluesouran kuoro, Lahden yhteiskoulun kuoro, La'hden kriet. tv:n kuoro, Irahdm
Mt,kho V. Slpponen ercaa Jyvårkylån lutrh. evant. yhd. kuoro, I-ahdcn Kirkmaaseurakunnan kanttor{n {bl,rdereta lookuoro, .fyväekylän ty:n kuoro, Jyvåslauantaina, cyyskuun viimel,serrå pä'lvå- kylån Vcl,kkojen sekakuoror saman seuUA, ja Jo seuraavana päivån'I l'. :10. ran nalskuoro, Jkylän luth. evank, yhd.
Jyväskylän kaupungin K'lrklco1960 istuu ruusl mlesr glllä rpuiloillar, kuoro,'(oljaisena)
sekä lopuksl J yväejota Mikko Sipponel niln kauan on oi' kuoib
Kirkiänyt hdllus6riän. Stket on mätl'lå rivt kylån Maaeourakunnan
mleluinen vslvolll6'rius mu,lstaa muutä. kokuoro, Jonka johdossa tlreht. S'lpm a I I a,rlvtl'l ä hå ngn rnu,si,l,kkitoi m inrta ansa ponen on ollut 35 vuottal
ylepns{ Ja tåällä Jyväskyl{,sså erikoi.
caa kunnianarvol,sa kuo,rolrete- Nvt
eestl, Hänen muuhun toimintaansa em. raan,t
l{co kertoilla muiatdaan, liehoitme nyt kajoa, sillä cdelleenkln hån låå toll alleki,nJoittanut. Eikä turhaan, sil,lä
pankln rtlskln> taakse pohtlmaan pän. Mi'kko Sipposella on sana hallu,ssaan,
kln asiakkaiden kanssä raha-asloitten hän kertoo plrteästi ia on lieäksi
eyntyjä syviä.
kurten edellå öanottiin
mies, 1'oka hyMikko Sipponen on evntvi.sin sakko. myilee Ja naureskelee -oikein mukavastll
ja

tushuoneus,to.

Seurakunta saakoon klitoksen siitä
taloudellisesta tuesta, jonka kuoro

siltä on saanut.
Työ laulajien

ja minun väliilzini
on- mieles,täni sujunut Iäheisessä, lämpimäs,sä hengessä, suhde on aina ollui
väliiön, joten mitään >toivomisen va'raa) ei minulla ole ollut. Lie,äksi ovat
läheisimmät omai,seni minua aina tu.
ken,eet aktiivisesti kuorotvössä. Flarioituksissakäynti on aina oliut ahkerra.
Haluaisin nyt, kun 35 vuoden ja

laisia
kävi aikoinaan-Viipu,rin kantminulie muo- Pi't'käaikaisimmaks.i
torikoulun, Emil Sivorin roöinr. I I o. dogtul
tämå Maaseurakunnan Kirkkomantslsea hänet tapaammo Darin kuono. Aloitteestani al'koi tåmä ,lruoro I
kuukauden ajan v. l90ii, sitten ioimi toirrnintan'da eyksyllä 1916 Ja taean 351
hän Vilpurin tuomiokirkossa lyhyemmän vuotrta o,len saanut Johlag tät! kuorpa.

v, 1010. Tuli eitten mduitrto Lahteen ja siellä toimi hän I viotta la
7 kk ell li I l9l2-30 /7 t9l6 vältsön
ajan, Mutta ei hän kuitenkaan oilu{
grJkoiseq tyyiyväinen Päijänteen o t eläpäähän, koskapa haki, pääsl la
ajan

l kyllä

morienla,lslti va llreuksla.
Ehkäpä tuntui monis'ta oudolta se. että
rupes'in riähtäämäänr eu.urkuoron muodostamistaI Ensirnäis,enä vuotena Iiirttvi
kUgnron 30-40 laulal'aa ja työ edistyi
ndln, että helatorstalna l9l8 qnnoimme
Alus.s.a ol

muutti tänne Jyväskylään maaseurakuir- cnsimälsen lronsertln Tau,l'utnåön
,kirkossa.
na.n kanttoriksi, ja aiitä lähtien on hän sitten v, l9l8 palanees,sa
- Suvimäen
vllhtl'nyt .erittäin hyvin tåä'llå Påijä.n- Harioi'iu'lmet pldettiin aluksi
toql pohjois-päässtr!
kanö,akoululla, josta citten elirryttiin
, lltikko

V. Sipponen on alna ollut Taulumäen

seu,rakuntasaliin,

ia tolmekslpaneva kuoro

Seuraav'ina vuosina minå laaien- kuo,r,on
,tsiminn,an ulottumaa.n. åeusi,n
ra{<unnan ori pu'olille,
kuien P'.s'kkaan,
ja komca on so kuoro,ien earia. iolrta Puuppolaan, -Oravasaareen,
KelJoon,
Mikko V. Sipponen on pitkän kai,riäårin- KuohuLlo ja sitten myöskin Tikkakoc'Sakkolan
eÄ aikana löhtanuttl
Hapa. kelle. Kuoron ttoiminnan nåin laajen-

ahkera

mtes

raisten ns:n kuoro, Valkjärven n's:n
kuoro, Kiviniemen ns:n kuöro, Uuden,

tues,sa.
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2 -kuukauden >työpäivän> jälkcen jäiän
paikkani nuoremman polven,täy{ettävaksi, kiittaa iokaista entistä ia nvkvis!4 laulajaa oikein kädesta puriitaenl
Ho ovat olleet arvaamatto'man suurena
apuna siinä 'työssä, mikä minulle on

ollut rakkainta ja Iäheisintä. Tulen

eåi'lyttämään laulajisia

aina

ja kaikista muis-

ta, jotka tavalla taikka toisella ovat
ja auttaneet kuoroani
pa.
pistosta, seurakunnan kirkollisistå
- älimistä, seura'kuntala.lsista vm.
mitä
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kauneimman muiston, siirtvessäni
euosineet

kaihomielin rvanhuudenlepöonr.
minä
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ehke olen an-

sainnutkln!- .Seuraajani- on nuori mies,
Slbellurs-Akatemiassä diploominsa suorittanut kantto,ri-urkuri Vilho Kekkon e n. Nuorin vo.imin hän voi irikr.r
työtä. Ja se on kiitollista
tiat;.
sen voinen minä hyvällä omailatunnoJla
val{uuttaal

a

Näin jutteJi jo harmaantunut, mutta yhä vielä salskea ja suora iireht.

Mikko V. Sipponenl

Nostamme

haituamme hänen piikälle, komeallo

ovat tiissä työssä olleet mukana

elämäntyölleen

Jen opettaJat,

,Iyvåskylän maaseurakunlran hengellisen musiikin johtajana ja edisräiänäl

ratkalsevalla tavalla monet koulu-

ja

saavutukselleen
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