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1. Hallinto

1.1. Hallitus

Kuoron operatiivisesta toiminnasta vuonna 2020 vastasi jäsenistön keskuudestaan valitsema
hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksessa on
oltava puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, sekä enintään viisi muuta jäsentä. Vuoden 2020
hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallitus kokoontui kahden tai kolmen viikon välein, paitsi
kesäkaudella, yhteensä kaksikymmentä kertaa vuoden aikana. Kokoukset olivat avoimia kaikille
yhdistyksen jäsenille.

1.2. Taiteellinen johto

Kuoron taiteellisesta johdosta vastasi kuoron taiteellinen johtaja Päivi Liimola yhdessä
musiikkitoimikunnan kanssa. Musiikkitoimikuntaan kuuluivat vuonna 2020 kuoronjohtaja,
varakuoronjohtaja sekä neljä äänivastaavaa. Musiikkitoimikunta piti kolme varsinaista kokousta ja
niiden lisäksi tarvittaessa lyhyitä palavereja yksittäisten asioiden käsittelyä varten.

1.3. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestettiin 5.5.2020 etäkokouksena ja 14.11.2020
lähikokouksena lauantaiharjoitusten yhteydessä Aleksanterin koulutalossa.

Kevätkokouksen pitäminen toukokuussa tapahtui keväällä annetun poikkeuslain nojalla, eikä
myöhäinen ajankohta täten ollut yhdistyksen sääntöjen tai lainvastainen.

Lainaus PRH:n tiedotteesta liittyen edellä mainittuun poikkeuslakiin: (lähde:
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/koronatilanne.html, luettu 11.3.2021)

“Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja eräät muut yhteisöt saivat
1.5.-30.9.2020 välisenä aikana voimassa olleen väliaikaisen lain nojalla tietyin edellytyksin siirtää
yhtiö- ja vuosikokousten pitämistä 30.9.2020 asti.

Syksyn 2020 ja kevään 2021 kokouksissa saa edelleen tietyin edellytyksin käyttää asiamiestä ja
etäosallistumista. Tämä mahdollisuus perustuu uuteen väliaikaiseen lakiin, joka on voimassa
3.10.2020 ja 30.6.2021 välisena aikana - -. Lakiin, yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuvaa
kokousta ei kuitenkaan enää voida siirtää myöhemmäksi.

- -. Yhdistyksissä valtuuttamiseen ja etäosallistumisen järjestämiseen vaaditaan yhdistyslain
perusteella yleensä sääntömääräys. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty muun muassa
17 §:ssä. Uuden väliaikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen
viimeistään 30.6.2021 pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole
sallitty säännöissä eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja
vaalijärjestystä.”
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2. Talous

Vuonna 2020 suurin yksittäinen menoerä olivat henkilöstökulut. Muita kuluja aiheutui kuoron
perustoiminnasta: konserttien painomateriaaleista ja muista kuluista sekä kuoroleireistä.

Tuloja saatiin jäsenmaksuista ja muista esiintymistuloista. Omista konserteista ei saatu tuottoja, sillä
pandemian vuoksi ei päästy pitämään yhtään varsinaista konserttia. Lisäksi menoja katettiin
avustuksilla, joita saatiin Tampereen kaupungilta, Tampereen Yliopistolta ja yliopiston
ylioppilaskunnalta TREY:ltä, sekä yhteistyöllä Koukkuniemen vanhainkodin kanssa.

Yhdistyksen tulos toteutui noin 823 € alijäämäisenä (vuonna 2019 noin 2440€ ylijäämäisenä).
Tuloksen kehitykseen viime vuodesta vaikutti pandemian aiheuttama konserttien järjestämisen
puute, mutta toisaalta myöskään kuluja aiheuttavia leirejä ei voitu järjestää normaaliin tapaan.
Pandemia saattoi vaikutta myös tilauskeikkojen lukumäärään.

Odotettavissa on, että vuonna 2020 käynnissä olleet projektit aiheuttavat kuorolle kuluja myös
jatkossa, joten varainhankintaan tulee kiinnittää huomiota.

3. Harjoitustoiminta

3.1. Harjoitukset

Kuoron harjoitukset järjestettiin alkuvuonna viikoittain tiistai-iltaisin klo 17.45–20.45. Harjoituksia
johti kuoronjohtaja tai, hänen ollessaan estynyt, kuoron varajohtaja. Pandemian aiheuttamien
kokoontumisrajoitusten seurauksena viikoittaiset harjoitukset jouduttiin keskeyttämään 17.3.
alkaen. Viikottaisten harjoitusten korvaavana toimintana järjestettiin etäharjoituksia, joiden
tavoitteena oli 22.5. julkaistu virtuaalikuorovideo.

Syyskaudella päästiin taas harjoittelemaan, mutta yliopiston tilavarausten rajoituksista johtuen vain
klo. 17.45–19.45. Syyskauden harjoitukset jouduttiin myös ennenaikaisesti lopettamaan 1.12.2020
alkaen.

Viikonloppuharjoituksia pidettiin kevätkaudella 15.2.2020 ja syyskaudella pidettiin toinen
lauantaiharjoituspäivä 14.11.2020 Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalossa.

3.2. Harjoitustilat

Kevätkauden aikana kuoro harjoitteli Tampereen yliopiston tarjoamissa tiloissa yliopiston
Linna-rakennuksessa.

Syksyllä siirryttiin harjoittelemaan pääsääntöisesti Tampereen yliopiston päätalon juhlasalissa
turvavälien ylläpitämiseksi.
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TYL:n fyysistä omaisuutta säilytettiin kauden aikana yliopiston tarjoamassa
varasto-/toimistotilassa.

4. Konsertointi ja esiintymiset

4.1. Konsertit

Vuonna 2020 TYL ei voinut järjestää kokonaisia konsertteja.

Kevätkauden konsertti Vesille suunniteltiin pidettäväksi 7.5.2020, mutta konsertti jouduttiin
perumaan. Myös suunnitelmat syyskauden ensimmäisestä konsertista peruttiin jo keväällä.

Syyskaudella alettiin harjoitella heti joulukonsertteja varten, ja joulukonsertit oli tarkoitus pitää
9.12.2020 Pyhän Birgitan kirkossa Lempäälässä ja 10.12.2020 Finlaysonin kirkossa Tampereella.
Nämäkin konsertit jouduttiin perumaan. Konserttisarjan nimeksi suunniteltiin A Ceremony of
Carols ja yhteistyötä suunniteltiin harpisti Kirsti Vartiaisen kanssa.

4.2. Esiintymiset yhteistyötahojen tilaisuuksissa

TYL toimi vuonna 2020 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien yhteistyökuorona. Kuoro
sitoutui esiintymään seurakunnan tilaisuuksissa korvauksena vuoden 2019 joulukonserttien
kirkkojen käytöstä. Pandemian vuoksi osa esiintymisistä peruuntui, mutta seurakunta suostui joka
tapauksessa lukemaan ne tehdyiksi, joten seurakunnan kanssa tehty yhteistyösopimus tuli
asianmukaisesti täytetyksi.

4.3. Muut esiintymiset

Kuoro teki myös pienempiä tilauskeikkoja pääsääntöisesti kvartetti-, sekstetti- ja
tuplakvartettikokoonpanoilla. Muita laskutettavia esiintymisiä oli vuoden aikana yhteensä 4, minkä
lisäksi oli muutamia sellaisia esiintymisiä, joista ei laskutettu.

Sunnuntaina 8.3.2020 kuoro esiintyi Tampereen Muumimuseossa ja Vanhassa kirkossa.

Kuorosta esiintyi tuplakvartettikokoonpano Tampereen yliopiston virtuaalisessa joulukonsertissa,
joka ladattiin näkyväksi yleisölle 18.12.2020.

5. Jäsentoiminta

Kuorossa oli mukana 78 laulajaa vuonna 2020. Kaiken kaikkiaan yhdistykseen kuuluu noin 170
jäsentä. Valtaosa laulajista opiskelee Tampereen yliopistossa tai muissa Tampereen korkeakouluissa.
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5.1. Uudet jäsenet

Kuoroon otettiin uusia jäseniä molempien kausien alussa. Kevään 2020 koelaulutilaisuus
järjestettiin 22.1.2020 Tampereen yliopiston kampuskappelissa ja syyskauden koelaulutilaisuus
miesäänille 16.9.2020 Linna-rakennuksessa. Syyskauden koelaulutilaisuus oli vain miesäänille
kuoron äänijakaumaan sekä pandemiatilanteeseen liittyvistä syistä.

Keväällä uusille kuorolaisille järjestettiin perehdytys- ja esittelytilaisuus ennen heidän ensimmäisiä
harjoituksiaan. Syksyllä uudet kuorolaiset perehdytettiin harjoitusten yhteydessä.

5.2. Vapaa-ajan toiminta

Kuoron virallisen toiminnan ohessa jäsenistölle järjestettiin monipuolista vapaa-ajan toimintaa
yhteishengen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Pandemian vuoksi vapaa-ajan toiminta on järjestetty
pääosin etäyhteyden välityksellä.

Uusille kuorolaisille järjestettiin tutustumisilta 15.2.2020. TOAS Pellavapään kerhotilassa.
Vastaavaa tilaisuutta ei voitu virallisesti syksyllä järjestää tartuntatautitilanteen johdosta.

Normaalitilanteesta poiketen konserttikaronkkoja, miesten- ja naisteniltoja, vappupäivän kulkuetta,
kevätkauden päättäjäisiä ja pikkujouluja ei järjestetty. Kesäaikana harjoiteltiin epävirallisen
Kesä-TYL-toiminnan muodossa, Tapahtumien Yössä ei esiinnytty.

5.3. Laulutunnit

Laulutunteja pidettiin alkuvuodesta 2020. Lauluopettajaksi valittiin Susanna Hietala, mutta myös
laulutuntitoiminta keskeytyi pandemian takia. Toimintakauden 2020 päätteeksi oli edelleen
käyttämättä kuoron jo Hietalalle maksamia laulutunteja, joita yhdistyksen jäsenet voivat ottaa
etätunteina tai matkustamalla Susanna Hietalan opetustilaan Orivedelle.

6. Viestintä

6.1. Sisäinen viestintä

Kuoron virallisina sisäisinä tiedotuskanavina toimivat kuoron nettisivujen Kuorolaisille-osio (vaatii
kirjautumisen), sekä kuoron sähköpostilista, johon kuuluvat kaikki kuoron jäsenet.
Epävirallisempina tiedotuskanavana toimivat kuoron Facebook-ryhmä TYL-huuhaa sekä kuoron eri
WhatsApp-ryhmät.

6.2. Ulkoinen viestintä

Kuoron ensisijainen ulkoinen viestintäkanava on kuoron verkkosivut. Lisäksi kuorolla on
Facebook-, Twitter-, YouTube- ja Instagram-tilit. Kuoron toimintaa markkinoitiin kuoron
somekanavien kautta ja  painotuotteilla (mm. julisteet ja flyerit).
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Vuonna 2019 aloitettujen verkkosivujen kehitys jatkui vuonna 2020, mutta ne odottavat vielä
visuaalista ilmettä, joka oli tarkoitus toteuttaa otattamalla kuorosta valokuvia. Valokuvien ottaminen
ei ole toistaiseksi toteutunut pandemiatilanteen vuoksi.
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7. Toimintakalenteri

Tammikuu

Harjoitukset tiistaisin (alkaen 7.1.)

Ma 7.1. Hallituksen kokous (Kalevantie 5)

Ti 21.1. Hallituksen kokous (Kalevantie 5)

Ke 22.1. Koelaulutilaisuus

Ti 14.1. Laulutunnit alkavat

Helmikuu

Harjoitukset tiistaisin

Ti 11.2. Hallituksen kokous (Kalevantie 5)

La 15.2. Harjoituspäivä Aleksanterin koulutalolla

La 15.2. Uusien kuorolaisten tutustumisilta (Rohdinkuja 2)

Ti 25.2. Hallituksen kokous (Kalevantie 5)

Maaliskuu

Kontaktiharjoitukset tiistaisin lopetetaan 17.3. alkaen

Ti 3.3. Hallituksen kokous (Kalevantie 5)

Su 8.3. Esiintyminen Muumimuseossa sekä Vanhassa kirkossa

Ti 17.3 Hallituksen kokous (etäkokous)

Huhtikuu

Ti 7.4. Hallituksen kokous (etäkokous)

Su 26.4. Hallituksen kokous (etäkokous)

6



Toukokuu

Ti 5.5. Yhdistyksen kevätkokous

To 14.5. Hallituksen kokous (etäkokous)

Pe 22.5. Virtuaalikuorovideo Winds julkaistiin

To 28.5. Hallituksen kokous (etäkokous)

Kesäkuu

Su 7.6. Hallituksen kokous (etäkokous)

Heinäkuu

Kesä-TYL

Elokuu

Kesä-TYL

To 12.8. Hallituksen kokous (Arboretum)

Ma 24.8. Hallituksen kokous (Arboretum)

Syyskuu

Harjoitukset tiistaisin alkaen 1.9.

Ke 9.9. Hallituksen kokous (etäkokous)

Ke 16.9. Koelaulutilaisuus tenoreille ja bassoille

Lokakuu

Harjoitukset tiistaisin

Ke 7.10. Hallituksen kokous (Etäkokous)
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Marraskuu

Harjoitukset tiistaisin

Ti 3.11. Hallituksen kokous (etäkokous)

Pe 6.11. Hallituksen kokous (etäkokous)

La 14.11. Viikonloppuharjoitus Aleksanterin koulutalolla

La 14.11. Yhdistyksen syyskokous

Pe 20.11. Hallituksen kokous (etäkokous)

Ma 30.11. Hallituksen kokous (etäkokous)

Joulukuu

Harjoitukset peruttu 1.12 alkaen

Ti 8.12. Etäpikkujoulut

Ma 14.12. Hallituksen kokous (etäkokous)
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