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Tampereen	Yliopiston	Laulajat	ry:n	(TYL)	toimintaan	osallistui	vuonna	2013	noin	70	aktiivista	kuoro-
laista.	Kuoron	taiteellisessa	johdossa	jatkoi	musiikin	maisteri	Päivi	Liimola.	
Kulunut	vuosi	 rytmittyi	kevät-	 ja	syyskauden	konserttien	ympärille.	Lisäksi	kevätkausi	sai	arvoisensa	
päätöksen	kun	TYL	otti	osaa	Tampereen	Sävelen	kansainväliseen	kuorokatselmukseen.	Vuoden	aikana	
jatkoimme	tulevan	50-vuotisjuhlavuoden	suunnittelua	etenkin	juhlatoimikunnnan	ja	historiikkiryhmän	
toimesta.	

	

Vuoden	2013	kohokohdat	
	
Kevätkausi	alkoi	reippaasti	joulukonserttiohjelmiston	kertaamisella,	sillä	edellisvuoden	syksyllä	syntyi	
idea	 joulukorttilevyn	 äänittämisestä	 ja	 tammikuussa	 2014	 suunnitelmat	 toteutettiin.	 Levyn	
äänityspaikaksi	 valikoitui	Viinikan	kirkko,	 johon	kuoro	kokoontui	 äänittämään	 tammikuun	19.	 päivä.	
Levyn	taiteellisesta	tuotannosta	vastasi	Heikki	Liimola	ja	äänityksen	hoiti	Ari	Grönlund.	AM änityspäivä	oli	
pitkä	 ja	 intensiivinen	 ja	 monelle	 kuorolaiselle	 uusi	 ja	 mielenkiintoinen	 kokemus.	 Useiden	 ottojen	 ja	
harjoitusten	 jälkeen	 levylle	 valikoituivat	 laulujen	 parhaimmat	 otokset	 ja	 äänitteen	 jälkituotanto	
valmistui	kevään	 ja	kesän	aikana.	Tuhannen	 levyn	 tilaus	meni	painoon	alkusyksystä.	 Joulukorttilevyn	
myyntiprojekti	 polkaistiin	 käyntiin	 heti	 syyskauden	 alussa.	 Tarkoituksena	 oli	 kannustaa	 kuorolaisia	
myymään	levyä	eteenpäin	muillekin	kuin	omalle	lähipiirille.	Levyprojektin	tarkoituksena	oli	myös	saada	
kasaan	 tuottoja	 tulevaa	 juhlavuotta	 ajatellen.	 Myyntiprojekti	 onnistui	 hienosti,	 sillä	 levyjä	 myytiin	
vuoden	loppuun	mennessä	noin	850	kappaletta.	
	
Alkuvuodesta	 päätimme	 myös	 ilmoittautua	 joka	 toinen	 vuosi	 järjestettävään	 kansainväliseen	
Tampereen	Sävel	kuorokatselmukseen.	Päätös	vaati	kuorolaisilta	sitoutumista	normaalia	pidempään	
kevätkauteen	 sekä	 tiukkaan	 harjoitusaikatauluun.	 Koettiin,	 että	 osallistuminen	 katselmukseen	 toisi	
TYL:lle	uudenlaista	esiintymiskokemusta	 ja	toivottua	haastetta.	Saisimme	myös	rakentavaa	palautetta	
esiintymisestämme	 suoraan	kuoromaailman	huipulta.	 Intensiivisen	harjoitusjakson	 jälkeen	TYL	astui	
Tampere-talon	lavalle	kuorokatselmuksen	toisena	päivänä	kesäkuun	ensimmäisellä	viikolla.	Kokemus	oli	
laulajille	ainutkertainen	ja	varmasti	unohtumaton.	TYL	edusti	hienosti	kotikaupunkinsa	ja	ikäryhmänsä	
kuorokenttää.	 Tuomareilta	 saadussa	 palautteessa	 kehuttiin	 kuoron	 raikasta	 sointia	 ja	 potentiaalia.	
Saimme	lopulliseksi	arvosanaksi	2	hopealeimaa.	
Festivaalin	tunnelma	oli	hyvin	kansainvälinen.	TYL	osoitti	vieraanvaraisuutta	kaupungissa	vieraillutta	
slovakialaista	 Collegium	 Technikum	 -kuoroa	 kohtaan.	 Vierailun	 jälkeen	 kuoro	 kutsui	 meidät	
kotikaupunkiinsa	 vastavierailulle.	 Asiaan	 tuli	 iloinen	 päätös	 vuoden	 loppupuolella,	 kun	 keväällä	
perustettu	 uusi	 matkatoimikunta	 yhdessä	 hallituksen	 kanssa	 valitsi	 vuoden	 2014	
kuoromatkakohteeksi			Slovakian	Kosicen.	
	
Tekstejä	Tavallaan	oli	toukokuussa	pidetyn	konserttimme	nimi.		Se	oli	koottu	eri	tavoin	kiinnostavien	
tekstien	 ja	 non-tekstien	 ympärille.	 Konsertti	 oli	 monipuolinen	 ja	 monitaiteellinen,	 sillä	 saimme	
yhteistyöhön	 paikallisen	 nykytanssiryhmä	 Roskis	 Kollektiivin,	 joka	 on	 tunnettu	 eri	 tiloihin	 ja	
ympäristöihin	sijoittuvista	liikkeellisistä	performansseistaan.	
	
Aleksis	 Kivi	 -aiheisen	 konsertin	 suunnittelu	 aloitettiin	 ajoissa	 keväällä.	 Konsertin	 nimeksi	 valittiin	
Oravan	 Laulu	 Kiven	 tekstien	 pohjalta.	 Konserttiyhteistyötä	 ehdotettiin	 Tampere-talolle	 ja	 järjestelyt	
saatiin	hyvin	käyntiin	 tuottaja	 Suvi	Leinosen	kanssa.	 Suunnitelmat	kuitenkin	kuihtuivat	 taloudellisiin	
haasteisiin,	joihin	TYL	ei	pystynyt	varautumaan.		Konserttipaikaksi	valikoitui	täten	yliopiston	juhlasali.	



Monitaiteellisuus	 jatkui	 myös	 syyskauden	 konsertissa,	 sillä	 meillä	 oli	 kunnia	 saada	 näyttelijä	 Heikki	
Kinnunen	 mukaan	 projektiin.	 Konsertissa	 lauloimme	 Aleksis	 Kiven	 teksteihin	 eri	 aikoina	 tehtyjä	
sävellyksiä	ja	lisäksi	kuultiin	Kiven	runoja	ja	näytelmäkatkelmia	Kinnusen	tulkitsemana.	
	
Oravan	 Laulu	 -konsertin	 jälkeen	 lokakuussa	 suuntasimme	 katseen	 tulevaan	 juhlavuoteen	 ja	
harjoittelimme	ensimmäistä	kertaa	Anna-Mari	Kähärän	TYL:lle	säveltämää	tilausteosta	”My	Luve	Is	Like	
A	Red	Red	Rose”.	
	
Joulukonserttimme	kantoi	nimeä	Gaude!.	Konsertissa	teimme	matkaa	joulutunnelmissa	Euroopan	eri	
maiden	kautta	Suomeen.	Konserttia	rytmittivät	viisi	Sibeliuksen	joululaulua,	joita	eräs	kuoromme	jäsen	
säesti	pianolla.	Mukaan	haluttiin	myös	lauluyhtyeitä,	joita	tätä	konserttia	varten	koottiin	kaksi.	

	

Muu	toiminta	vuonna	2013	

Harjoitukset	
Joka	tiistai,	tammikuusta	toukokuuhun	ja	syyskuusta	joulukuuhun,	TYL	kokoontui	harjoittelemaan	kello	
18–21.	Tamyn	omistamat	tilat	Yliopistonkadulla	Attila-rakennuksen	kuudennessa	kerroksessa	sopivat	
isolle	kuorolle	mainiosti.	
Laulunopettajaksi	 valittiin	 Susanna	 Hietala,	 jolta	 kuorolaiset	 saivat	 puolen	 tunnin	 mittaisia	
yksityistunteja	 harjoitusten	 aikana.	 Kuoro	 maksaa	 osan	 tuntien	 kustannuksista,	 joten	 tunnit	 ovat	
jäsenille	edullisia.	Hallitus	päätti	alkuvuodesta,	että	se	tukee	uusien	kuorolaisten	laulutunteja	antamalla	
uusille	kuorolaisille	ensimmäisen	laulutunnin	ilmaiseksi.	

Kuoroleirit	
Viikoittaisten	 harjoitusten	 lisäksi	 TYL	 harjoittelee	 säännöllisesti	 viikonloppuisin.	 Kuluneena	 vuonna	
pidettiin	 niin	 sanottu	 kaupunkileiri	 eli	 kahden	 päivän	 viikonloppuharjoitukset	 Attilassa	 Tampereella	
sekä	 keväällä	 että	 syksyllä.	 Keväällä	 pidettiin	 lisäksi	 metsäleiri,	 joka	 tarkoitti	 viikonloppua	
leirikeskuksessa	Kariniemellä.	Leireillä	ohjelmisto	ja	kuoron	sointi	kehittyvät	valtavasti,	ja	intensiivisten	
harjoitusten	jälkeen	on	rentouttavaa	viettää	vapaa-aikaa	yhdessä.	

Lauluhetket	Koukkuniemen	vanhainkodissa	
Kuten	 aiempinakin	 vuosina,	 TYL:stä	 kävi	 joka	 viikko	 kaksi	 laulajaa	 ilahduttamassa	 Koukkuniemen	
vanhainkodin	 asukkaita.	 Laulamme	 vanhusten	 kanssa	 heidän	 nuoruutensa	 lauluja,	 kuten	 iskelmiä,	
kansanlauluja	ja	virsiä,	aina	tunnin	verran.	Yhteistyö	toimii	ja	antaa	elämyksiä	molemmille	osapuolille.	

Jumalanpalvelusavustukset	ja	muut	kirkolliset	esiintymiset	
Tampereen	 evankelisluterilaisten	 seurakuntien	 yhteistyökuorona	 TYL	 esiintyi	 English	 Service	 -
jumalanpalveluksissa	 huhtikuussa	 ja	 joulukuussa.	 Jumalanpalvelusavustuksissa	 kuoro	 saa	 virkistävää	
vaihtelua	ohjelmistoonsa	ja	aina	lämpimän	vastaanoton.	Kansainvälisen	seurakunnan	tilaisuudet	sopivat	
kuorollemme,	jossa	laulaa	joka	vuosi	myös	vaihto-opiskelijoita.	Osallistuimme	myös	Yhteisvastuukeräys	
-konserttiin	 helmikuussa.	 Joulukonserttiviikolla	 kuoro	 esiintyi	 Kampuskappelin	 Kauneimmat	
joululaulut	-tilaisuudessa	ja	yhteistyökuorojen	Kauneimmat	joululaulut	-maratonissa	Vanhassa	kirkossa.	
Joulukonsertteihimme	Tampereen	Viinikan	kirkossa	ja	Pirkkalan	kirkoissa	oli	maksullinen	käsiohjelma,	
mutta	vapaa	pääsy.	

Kesä-TYL	
Kesä-TYL	kokoontuu	kesä-tiistaisin	vapaamuotoisesti	ja	ilman	taiteellista	johtajaa.	Viime	vuoden	tapaan	
päämäärämme	oli	kattaa	Teekkarikuoron	kanssa	Akateeminen	 juomalaulutarjoilu	Tapahtumien	yössä.		



Kesä-TYL:ssä	korostuu	harrastuksen	sosiaalisuus	–	haluamme	laulaa	ja	viettää	aikaa	yhdessä	myös	loma-
aikana.	

Muut	esiintymiset	ja	varainkeruu	
Kuorosta	koottuja	kokoonpanoja	esiintyi	lukuisissa	yksityis-	ja	yliopiston	tilaisuuksissa	vuoden	aikana.	
Näiden	 lisäksi	 lauloimme	 esimerkiksi	 kansainvälisen	Metropolis-konferenssin	 vapaa-ajan	 ohjelmassa	
Tampereen	Tuomiokirkossa,	Peda	forum	-tilaisuudessa	ja	Tampereen	Stockmannilla.	Avustimme	myös	
Yliopiston	laskiaisgaalassa	narikkatyöntekijöinä.	
Rohkaisemme	 jokaista	 kuorolaista	 osallistumaan	 tilausesiintymisiin,	 koska	 pienemmässä	 porukassa	
esiintyminen	kehittää	laulutaitoa	ja	esiintymisvarmuutta.	Kuluneenakin	vuonna	on	ollut	ilo	nähdä,	että	
uudetkin	kuorolaiset	uskaltautuvat	tilauskeikoille.	
Keikkoja	myyntiin	kiitettävästi,	tulos	kipusi	melkein	samalle	tasolle	vuoden	2012	huipputuloksen	kanssa.	
Vuoden	2013	keskeisin	varankeruu-projekti	oli	kuitenkin	joulukorttilevyn	myynti,	mikä	ylitti	odotukset	
positiivisesti.	Muu	varankeruu	perustui	konserttilippujen	sekä	käsiohjelmien	mainostilan	myymiseen.	

Vapaa-ajan	toiminta	
Tekstejä	 Tavallaan	 -konsertin	 jälkeen	 vietimme	 karonkkaa	Holiday	 Inn	 -hotellin	 ravintolassa.	 Oravan	
Laulu-konsertin	 jälkeen	 kokoonnuimme	 Piazza	 Food	 Factoryssa	 ja	 pikkujoulut	 järjestimme	
onnistuneesti	Amos-klubilla.	Keväällä	ja	syksyllä	pidettiin	uusien	ilta	heti	uusien	kuorolaisten	laulettua	
ensimmäisissä	harjoituksissaan.	Iltaa	istuttiin	mm.	Telakalla,	jossa	saimme	tutustua	toisiimme	ja	laulaa	
vapaasti.	
Karonkat,	tutustumisbileet	ja	stemmaillat	ovat	tärkeä	osa	yhteisön	elämää.	Kun	tuntee	kuorotoverinsa,	
on	myös	mukavampaa	laulaa	yhdessä,	ja	hyvin	yhteen	hioutuneen	porukan	sointi	kuulostaa	parhaalta.	
Siksi	TYL	haluaa	jatkossakin	viihdyttää	jäseniään	säännöllisesti	myös	vapaa-ajalla.	



TYL:n	vuosi	2013	

Tammikuu	
ma	3.1.			 	 Esiintyminen	Finlaysonin	palatsissa	

ti	8.1.	 	 Harjoitukset	

ti	15.1.		 	 Harjoitukset	

ke	16.1.	 	 Koelaulut	Kampuskappelissa	

la	19.1.		 	 Joulukorttilevyn	äänitykset	Viinikan	kirkossa	

ti	22.1.		 	 Uusien	ilta	Telakalla	

ti	29.1.		 	 Harjoitukset	

Helmikuu	
La	2.2.	 	 Laskiaisgaala	yliopistolla	

ti	5.2.	 	 Harjoitukset	

ti	12.2.	 	 Harjoitukset	

pe	15.2.	 	 Tutustumisbileet	Markuksentorilla	

su	17.2.	 	 Yhteisvastuukonsertti	Tuomiokirkossa	

ti	19.2.	 	 Kuoron	valokuvaus,	harjoitukset	ja	yhdistyksen	kevätkokous	

ti	26.2.		 	 Harjoitukset	

Maaliskuu	
ti	5.3.	 	 Harjoitukset	

ma	11.3.	 	 Stemmaharjoitukset	bassoille	

ti	12.3.	 	 Harjoitukset	ja	stemmaharjoitukset	tenoreille	

to	14.3.	 	 Stemmaharjoitukset	sopraanoille	ja	altoille	

pe–su	15.-17.3.		 Kuoroleiri	Kariniemen	leirikeskuksessa	

ti	19.3.	 	 Harjoitukset	ja	esiintyminen	Pohjola-Nordean	tilaisuudessa		Astorissa	

to	21.3.		 	 Esiintyminen	TAMKin	Unkarilaisessa	illassa	Ravintola	Eetvartissa	

ti	26.3.	 	 Harjoitukset	

Huhtikuu	
ti	2.4.	 	 Harjoitukset	

ti	9.4.	 	 Harjoitukset	

ti	16.4.	 	 Harjoitukset	

la–su	20.-21.4.		 Kaupunkileiri	Attilassa	

su	21.4.		 	 Jumalanpalvelusavustus	English	Servicessä	Vanhassa	kirkossa	

ti	23.4.	 	 Harjoitukset	

ma	29.4.		 	 Harjoitukset	Yliopiston	juhlasalissa	



Toukokuu	
pe	3.5.		 	 Esiintyminen	näyttelyn	avajaisissa	Näsilinnassa	

ti	7.5.		 	 Harjoitukset	Yliopiston	auditoriossa	ja	sopraanojen	stemmaharjoitukset	

ma	13.5.	 	 Esiintyminen	Aivoliiton	tilaisuudessa	

ti	14.5.		 	 Esiintyminen	Pääkirjasto	Metsossa,	Tampereen	Sävelen	promotilaisuus,		
	 	 harjoitukset	Yliopiston	juhlasalissa	

ke	15.5.		 	 Tekstejä	Tavallaan	-konsertti	Yliopiston	juhlasalissa	

ti	21.5.	 	 Harjoitukset	Tampereen	Sävelen	kuorokatselmusta	varten	

la	25.5.	 	 Esiintyminen	hääjuhlassa	Vanhassa	kirkossa	

ti	28.5.	 	 Harjoitukset	Tampereen	Sävelen	kuorokatselmusta	varten	

Kesäkuu	
la	1.6.	 	 Esiintyminen	ylioppilasjuhlissa	

ti	4.6.	 	 Harjoitukset	

pe	7.6.	 	 Esiintyminen	Tampereen	Sävel	kuorokatselmuksessa	

la	8.6.	 	 Picnic	Collegium	Technicum	-kuoron	kanssa	

ti	25.6.	 	 Kesä-TYL	 	

Heinäkuu	
ti	3.7.	 	 Kesä-TYL	
ti	10.7.	 	 Kesä-TYL	
ti	17.7.	 	 Kesä-TYL	
ti	24.7.	 	 Kesä-TYL	
ti	31.7.	 	 Kesä-TYL	

Elokuu	
to	8.8.		 	 Harjoitukset	ja	kolme	esiintymistä	Teekkarikuoron	kanssa	Tapahtumien	yössä	

su	18.8.		 	 Harrastetori	Pakkahuoneella	

ti	20.8.		 	 Esiintyminen	Peda	Forum	tapahtumassa	Yliopiston	juhlasalissa	

ti	27.8.	 	 Esiintyminen	vaihto-opiskelijoiden	orientaatiotilaisuudessa	yliopistolla	

ti	27.8.	 	 Harjoitukset	

Syyskuu	
ti	3.9.	 	 Harjoitukset	

ke	4.9.		 	 Koelaulut	Kampuskappelissa	

ma	9.9.		 	 Koelaulut	Kampuskappelissa	

ti	10.9.	 	 Harjoitukset	

ke	11.9.	 	 Esiintyminen	Metropolis	-konferenssin	tilaisuudessa	Tuomiokirkossa	

ti	17.9.	 	 Harjoitukset	



ti	24.9.	 	 Harjoitukset	

la-su	28.-29.9.	 Kaupunkileiri	Attilassa	

Lokakuu	
ti	1.10.	 	 Harjoitukset	

ti	8.10.	 	 Harjoitukset	Yliopiston	juhlasalissa	

to	10.10.	 	 Esiintyminen	Linna	-rakennuksessa	

pe	11.10.	 	 Oravan	Laulu	-konsertti	Yliopiston	juhlasalissa	

la	12.10.	 	 Oravan	Laulu	-konsertti	Kanavan	koululla	Lempäälässä,	karonkka	Piazza	Food	
	 	 Factory	ravintolassa	

ti	22.10.	 	 Harjoitukset	ja	koelaulut	miehille	

ti	29.10.	 	 Harjoitukset	

Marraskuu	
ti	5.11.	 	 Harjoitukset	

pe	8.11.	 	 Esiintyminen	 Juveneksen	 Juhlakeskuksella,	 Tampereen	 yliopiston	 opetusalan	
	 	 yhdistyksen	40v	-juhlat	

ti	12.11.	 	 Harjoitukset	

ti	19.11.		 	 Harjoitukset	

to	21.11.	 	 Esiintyminen	väitöstilaisuudessa	Pyynikin	Panimolla	

ti	26.11.	 	 Harjoitukset	ja	sopraanojen	stemmaharjoitukset	ja	yhdistyksen	syyskokous	

to	28.11.	 	 Esiintyminen	Sosiaali-	ja	terveysjohtamisen	MBA	

ti	27.11.	 	 Stemmaharjoitukset	tytöille	Attilassa	

la-su	30.11.-1.12.	 Kuoroleiri	Attilassa	ja	Kalevan	lukiossa	

Joulukuu	
ti	3.12.	 	 Harjoitukset	

to	5.12.		 	 Esiintyminen	Stockmannilla	

ma	9.12.	 	 Esiintyminen	väitöstilaisuudessa	

ti	10.12.	 	 Harjoitukset	Viinikan	kirkossa	

ke	11.12.	 	 Esiintyminen	Christmas	Carol	Servicessa	Vanhassa	Kirkossa	

to	12.12.		 	 Esiintyminen	Kauneimmissa	joululauluissa	Kampuskappelissa	

to	12.12.	 	 Gaude!		-konsertti	Viinikan	kirkossa	

la	14.12.	 	 Gaude!	-konsertti	Pirkkalan	kirkossa	

la	14.12.	 	 Pikkujoulut	Amos	Klubilla	

ma	16.12.		 Esiintyminen	yliopistolla	

ke	18.12.	 	 Esiintyminen	yliopistolla	

ti	31.12.	 	 Esiintyminen	häissä	Pispalassa	

	


