
Tervetuloa mukaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton 

virtuaalikuoroon!  

 

Laulettava teos on virsi 942 – Aurinko tanssii, halleluja! Virsi on 

alun perin tansanialainen sävelmä, johon Pia Perkiö on tehnyt 

suomenkielisen sanoituksen. 

Alla on ohjeita oman tallenteesi tekemiseen ja lähettämiseen. 

Noudatathan annettuja ohjeita tarkasti.  

Virressä on neljä stemmaa: sopraano, altto, tenori ja basso. Tenoristemma sopii myös monille 

altoille laulettavaksi. Harjoittelethan oman stemmasi huolellisesti.  

Äänitallenne riittää. Omaa laulua ei siis tarvitse videoida, vaan voit käyttää puhelimen 

äänitallennussovellusta. 

 Kiinnitä huomiota sanojen ja tavujen rytmiin. 

Tallenteen tekemiseen tarvitset puhelimen tai tabletin ja kuulokkeet. Ethän käytä handsfree -

laitetta äänesi tallentamiseen, koska tämä saattaa heikentää äänen laatua. Kuulokkeista voit 

kuunnella lyömäsoittaja Arnold Chiwalalan soittamaa rytmiä samalla kun äänität omaa osuuttasi. 

Rytmiä ei tule kuunnella kaiuttimista omaa laulua äänitettäessä koska silloin lyömäsoitinten ääni 

voi kuulua lauluosuuden päälle. Käytäthän siksi kuulokkeita. Lyömäsoitinten osuus lisätään 

valmiiseen virtuaalikuoroon jälkikäteen. 

Etsi sopiva, hiljainen paikka tallenteen tekemiselle. Pyri saamaan tallennuslaitteesi suunnilleen 

silmiesi korkeudelle. Sopiva etäisyys laulajan ja tallentimen välillä on noin puolesta metristä 

metriin. 

Virressä on kahdeksan tahdin alkusoitto. Rumpusäestys vaihtuu, kun lauluosuus alkaa. Säkeistöjen 

välissä on kahden tahdin välisoitto. Olethan tarkka myös säkeistöjen alussa. Voimme mahdollisesti 

tehdä tähän liittyviä pieniä korjauksia. 

Kun aloitat tallennuksen, laske hiljaa kaksi tahtia tyhjää virren tempolla. Laske siis ensin kolmeen, 

heti perään kahteen ja toisen tahdin kolmannella iskulla lyö kätesi terävästi yhteen, eli näin: ”yksi, 

kaksi, kolme, yksi, kaksi *taputus*” Tämä auttaa tallenteiden synkronoimisessa, koska jokaisen 

tallenteen alussa on eri määrä tyhjää ennen kuin laulaja alkaa laskea ja laulaa. Jätä virren loppuun 

muutama sekunti tyhjää ennen kuin pysäytät tallennuksen. 

Kuuntele oma tallenteesi. Jos et ole tyytyväinen, tee uusi. Tallenteen tulee olla yksi yhtäjaksoinen 

äänite virren alusta loppuun. Älä siis äänitä jokaista säkeistöä erikseen vaan koko virsi kerralla. 

Nimeä oma tallenteesi niin, että ensimmäisenä kirjaimena on stemmasi alkukirjain S, A, T tai B ja 

sen jälkeen oma nimesi, esimerkiksi näin: T Lauri Laulaja. 

Lähetä oma tallenteesi heti kun se on valmis, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 16.5.2021, 

sähköpostilla osoitteeseen skml@skml.fi. Voit lähettää mahdolliset kysymyksesi samaan 

osoitteeseen tai soittaa numeroon 050 336 5396. 

mailto:skml@skml.fi

