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Tampereen	Yliopiston	Laulajat	ry:n	(TYL)	toimintaan	osallistui	vuonna	2015	noin	60	aktiivista	kuoro-
laista.	Kuoron	taiteellisessa	johdossa	jatkoi	musiikin	maisteri	Päivi	Liimola.	
Kulunut	vuosi	rytmittyi	kevät-	ja	syyskauden	konserttien	ja	kuoromatkan	ympärille.	

	

Vuoden	2015	kohokohdat	
	
Kevätkaudella	 järjestettiin	 Jean	 Sibeliuksen	 syntymän	 150-vuotisjuhlavuoden	 kunniaksi	 toukokuussa	
konsertti	 nimeltään	 Rakkaudella,	 Jean.	 Konsertti	 koostui	 pääasiassa	 säveltäjämestari	 Sibeliuksen	
monipuolisista	kuoroteoksista	 ja	ohjelmistoa	täydensivät	muiden	suomalaisten	säveltäjien	uudemmat	
teokset,	 jotka	 kuitenkin	 henkivät	 samaa	 perisuomalaista	 tunnelmaa.	 Monen	 teoksen	 teksti	 koostui	
Kalevalan	 tai	 sen	 sisarteoksen,	 Kantelettaren	 säkeistä.	 Tekstejä	 oli	 myös	 suomalaisen	 kirjallisuuden	
merkkihenkilöiltä	kautta	aikojen,	muun	muassa	Aleksis	Kiven,	A.V.	Koskimiehen,	Eino	Leinon	 ja	Lauri	
Viidan	 runojen	 muodossa.	 Kevätkaudella	 kävimme	 myös	 konsertoimassa	 ulkomailla	 Slovakiassa	
Košicessa,	mistä	kerrotaan	tarkemmin	alla.	
Kesällä	 järjestettiin	 Kesä-TYL,	 jonka	 aikana	 harjoiteltiin	 vapaamuotoisempaa	 ohjelmistoa.	 Kesän	
harjoitukset	 huipentuivat	 esiintymiseen	 Tapahtumien	 Yössä,	 jolloin	 kävimme	 laulamassa	 kahdessa	
erillisessä	 tamperelaisessa	 anniskeluravintolassa,	 nimikkeellä	 Akateemisia	 juomalauluja,	 yhdessä	
Teekkarikuoron	kanssa.	
Syyskaudella	 järjestettiin	 lokakuussa	 konsertti	 nimellä	 Kansojen	 ääniä.	 Konsertissa	 kuoromme	
pienyhtyeineen	johdatteli	kuulijansa	lumoavalle	matkalle	maailman	ympäri	musiikin	siivin.	Tampereen	
yliopiston	 juhlasali	 täyttyi	 upeista	 sävelistä	 ja	 riemukkaista	 rytmeistä.	 Samaan	 saliin	mahtui	 sulassa	
sovussa	 teoksia	 alkuperäiskansoilta	 Australiasta	 ja	 Balilta,	 iloista	 musiikkia	 Unkarista	 ja	 sen	
naapurimaista,	 Lapin	 saamelaiskulttuurista	 muistuttavia	 sekä	 suomalaiseen	 kansanperinteeseen	
nojaavia	 kappaleita.	Koko	kuoron	 teokset	 yhdessä	 kuorolaisista	 koostuvien	pienyhtyeiden	 esittämien	
teosten	kanssa	toivat	monipuolisen	kattauksen	kuulijoille.	
Joulukonsertin	nimeksi	muodostui	Kelttien	kaikuja	Suomen	joulussa.	Jouluohjelmisto	maalaili	iloista	
ja	 rytmikästä	 sekä	 rauhaisaa	 ja	 harrasta	 joulutunnelmaa	 yhdistelemällä	 perinteisiä	 irlantilaisia	
joulusävelmiä	aina	1200-luvulta	asti	uudempiin	eurooppalaisiin	sävellyksiin.	Ohjelmistoa	laulettiin	niin	
englanniksi,	latinaksi,	suomeksi	kuin	ruotsiksikin,	ja	mukaan	oli	sovitettu	myös	kansallissäveltäjämme	
juhlavuoden	kunniaksi	muun	muassa	Sibeliuksen	säveltämiä	Sakari	Topeliuksen	teksteihin	sovitettuja		
joululauluja.	

Muu	toiminta	vuonna	2015	

Harjoitukset	
Joka	tiistai,	tammikuusta	toukokuuhun	ja	elokuusta	joulukuuhun,	TYL	kokoontui	harjoittelemaan	kello	
18–21.	 Harjoittelemme	 yleisesti	 Tampereen	 yliopiston	 vuokraamissa	 tiloissa	 Attilan	 kuudennessa	
kerroksessa	osoitteessa	Yliopistonkatu	38.	
Kuorolaisten	on	mahdollista	ottaa	jokaisten	harjoitusten	yhteydessä	puolen	tunnin	mittaisia	laulutunteja.	
Tänä	vuonna	laulunopettajana	toimi	Emmi-Sofia	Mäkinen.	Kuoro	osallistui	laulutuntien	hintaan	omalta	
osaltaan	niin,	että	kuorolaisen	maksettavaksi	jää	vain	kuusi	euroa	per	puoli	tuntia.	

Kuoroleirit	
Viikoittaisten	 harjoitusten	 lisäksi	 TYL	 harjoittelee	 säännöllisesti	 viikonloppuisin.	 Kuluneena	 vuonna	
pidettiin	 niin	 sanottu	 kaupunkileiri,	 eli	 päivän	 tai	 kahden	 viikonloppuharjoitukset	 Tampereella,	 sekä	



keväällä	 kaksi	 kertaa	 yhden	 päivän	 ajan	 että	 syksyllä	 viikonlopun	 ajan.	 Sekä	 keväällä	 että	 syksyllä	
pidettiin	kuoroleiri	Tampereen	ulkopuolella,	keväällä	Valkeakosken	Kariniemessä	ja	syksyllä	Ruoveden	
Autiossa.	

Kuoromatka	
Kuoromme	kävi	keväällä	Slovakiassa	Košicessa	vierailemassa	paikallisen	teknillisen	yliopiston	kuoron	
luona.	 Kuoromme	 tapasivat	 aiemmin	 Tampereen	 Sävelessä	 vuonna	 2013.	 Kuoromatkalla	 pidettiin	
konsertti,	joka	oli	paikallisen	kuoron	markkinoinnin	ansiosta	lähes	loppuunmyyty.	Konsertin	ohjelmisto	
koostui	 Sibeliuksen	 150-vuotisjuhlavuoden	 kunniaksi	 Sibeliuksen	 kuoromusiikista	 sekä	 muusta	
suomalaisesta	musiikista.	Konsertin	tarkoitus	oli	tuoda	esille	suomalaista	perinteistä	musiikkimaailmaa.	
Matkalla	pidettiin	myös	Prešovin	yliopistossa	Sibeliuksen	kuoromusiikin	seminaari,	 jonka	taiteellinen	
johtajamme	 Päivi	 Liimola	 oli	 koostanut.	 Seminaarin	 tueksi	 kuoromme	 antoi	 näytteitä	 kappaleista.	
Matkalla	tutustuttiin	myös	paikallisiin	kuorolaisiin	sekä	slovakialaiseen	kulttuuriin.	

Lauluhetket	Koukkuniemen	vanhainkodissa	
Kuten	aiempinakin	vuosina,	TYL:stä	kävi	noin	joka	viikko	kaksi	laulajaa	ilahduttamassa	Koukkuniemen	
vanhainkodin	 asukkaita.	 Lauloimme	 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	 evankelis-luterilaisten	 seurakuntien	 yhteistyökuorona	 TYL	 esiintyi	 English	 Service	 -
jumalanpalveluksessa	 helmikuussa	 ja	 syyskuussa.	 Jumalanpalvelusavustuksissa	 kuoro	 saa	 virkistävää	
vaihtelua	ohjelmistoonsa	ja	aina	lämpimän	vastaanoton.	Kansainvälisen	seurakunnan	tilaisuudet	sopivat	
kuorollemme,	 jossa	 laulaa	 joka	 vuosi	 myös	 vaihto-opiskelijoita.	 Osallistuimme	 myös	 loppuvuodesta	
yliopiston	 kampuskappelin	 Kauneimmat	 joululaulut	 -tilaisuuteen,	 Svenska	 Hemmet	 -
jumalanpalvelukseen	sekä	Christmas	Carols	-tapahtumaan	Vanhassa	Kirkossa.	Joulukonsertit	pidettiin	
Aleksanterin	kirkossa	sekä	Ylöjärven	kirkossa.	

Kesä-TYL	
Kesä-TYL	kokoontui	kesätiistaisin	vapaamuotoisesti	ja	ilman	taiteellista	johtajaa.	Viime	vuoden	tapaan	
tarjoilimme	yhdessä	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	yksityisissä	ja	Tampereen	yliopiston	järjestämisissä	
tilaisuuksissa	 vuoden	 aikana.	 Rohkaisemme	 jokaista	 kuorolaista	 osallistumaan	 tilauskeikoille,	 koska	
pienemmässä	 porukassa	 esiintyminen	 kehittää	 laulutaitoa	 ja	 esiintymisvarmuutta.	 Myös	 kuluneena	
vuonna	on	ollut	ilo	nähdä,	että	uudet	kuorolaiset	uskaltautuvat	tilauskeikoille.	
Koko	 kuoro	 tilattiin	 Tampereen	 yliopiston	 puolesta	 esiintymään	 yliopiston	 90-vuotisjuhlaan	
huhtikuussa.	Esitimme	yhteisprojektina	Tampereen	akateemisen	sinfoniaorkesterin	kanssa	Sibeliuksen	
kantaatin	 Vapautettu	 Kuningatar,	 jonka	 TYL	 esitti	 myös	 historiansa	 ensimmäisenä	 julkisena	
esiintymisenä	tasan	50	vuotta	sitten.	Kuoromme	oli	mukana	myös	Teatterityön	tutkinto-ohjelman	(NA[TY)	
esityksessä.	
Keikkoja	myytiin	kiitettävästi	ja	tilauskeikkatulot	kasvoivat	viimevuotiseen	verrattuna.	Joulukorttilevyjä	
ja	 historiikkeja	 myytiin	 myös	 koko	 vuoden	 ajan,	 jonkin	 verran.	 Muu	 varainkeruu	 perustui	
konserttilippujen	sekä	käsiohjelmien	mainostilan	myymiseen.	

Vapaa-ajan	toiminta	
Järjestimme	toukokuussa	ensimmäistä	kertaa	yhteistyössä	Teekkarikuoron	kanssa	yhteiset	sitsit,	joiden	
teemana	 oli	 Euroviisut.	 Sitsit	 olivat	 onnistuneet	 ja	 loivat	 uuden	 tavan	 tehdä	 yhteistyötä	 kahden	
tamperelaisen	kuoron	välillä.	



Jokaisen	konsertin	jälkeen	pidetään	karonkka.	Karonkat	pidettiin	erilaisissa	ravintoloissa.	Kevätkauden	
konsertin	 karonkka	 pidettiin	 Plevnassa,	 syyskauden	 konsertin	 karonkka	 ravintola	 Tillikassa	 ja	
joulukonsertin	 jälkeiset	 kuoron	 pikkujoulut	 TYL:n	 varaamissa	 tiloissa	 TOAS	 Ilmarin	 yläkerran	
saunatiloissa,	jossa	tarjolla	oli	ruokaa	ja	ohjelmaa.	
Keväällä	 ja	 syksyllä	 pidettiin	 uusien	 kuorolaisten	 ensimmäisten	 harjoitusten	 jälkeen	 tutustumisilta	
ravintola	Telakalla	ja	Klubilla,	jolloin	saimme	tutustua	toisiimme	ja	laulaa.	Uusille	kuorolaisille	pidettiin	
myös	tutustumisbileet	sekä	kevätkaudella	että	syyskaudella.	Molemmilla	kausilla	pidettiin	myös	erilliset	
miesten	 ja	 naisten	 illat,	 joissa	 harjoiteltiin	 nais-ja	 mieskuorolauluja	 ja	 tutustuttiin	 paremmin	 toisiin	
kuorolaisiin.	
Karonkat,	tutustumisbileet	ja	miesten	ja	naisten	illat	ovat	tärkeä	osa	kuoroyhteisön	elämää.	Kun	tuntee	
kuorotoverinsa,	 on	 myös	 mukavampaa	 laulaa	 yhdessä,	 ja	 hyvin	 yhteen	 hioutuneen	 porukan	 sointi	
kuulostaa	parhaalta.	Siksi	TYL	haluaa	tarjota	jatkossakin		jäsenilleen	myös	monipuolista	ja	säännöllistä	
vapaa-ajan	toimintaa.	



TYL:n	vuosi	2015	
	

Tammikuu 
• Harjoitukset tiistaisin 

• 8.1. klo 17.00, hallituksen kokous 
• 20.1. avoimet harjoitukset 
• 21.1. koelaulut uusille laulajille 
• 27.1. Uusien ilta Telakalla 

• 29.1. hallituksen kokous 

Helmikuu 
• Harjoitukset tiistaisin 

• 5.2. klo 18, Koukkuniemi-lauluilta 

• 16.2. klo 17.30, hallituksen kokous 

• 21.2. kuoroleiripäivä Tampereella 

• 22.2. English Service Vanhassa kirkossa 

Maaliskuu 	
• Harjoitukset tiistaisin 

• 2.3. Miesten ilta TOAS Markuksentorilla 

• 3.3. Yhdistyksen kevätkokous 

• 5.3. Naisten ilta TOAS Markuksentorilla 

• 12.3. klo 18, hallituksen kokous 

• 20.-22.3. Metsäleiri Valkeakoskella Kariniemen leirikeskuksessa 

• 26.3. klo 18, hallituksen kokous 

• 27.3. matkalle lähtevien kuorolaisten illanistujaiset 

 Huhtikuu 	
• Harjoitukset tiistaisin 

• 7.-12.4. Kuoromatka Slovakian Košiceen 

• 20.4. klo 18, hallituksen kokous 

• 25.4. Kuoroleiripäivä Tampereella 

• 25.4. matkanmuistelubileet TOAS Markuksentorilla 

• 29.4. Tampereen yliopiston 90-vuotisjuhlaesiintyminen (Vapautettu Kuningatar) 

 Toukokuu 	
• Harjoitukset tiistaisin 

• 7.5. klo 18, hallituksen kokous 

• 13.5. klo 19, kevätkauden konsertti Rakkaudella, Jean 

• 23.5. yhteissitsit Teekkarikuoron kanssa TTY:llä 

• 28.5. klo 18, hallituksen kokous 

 Kesäkuu 
• Ei toimintaa 



 Heinäkuu 	
• Kesä-TYL harjoitukset tiistaisin 

 Elokuu 	
• 6.8. Esiintyminen Tapahtumien yössä 

• 18.8. klo 17:30, hallituksen kokous 

• 25.8. syyskauden ensimmäiset harjoitukset 

 Syyskuu 
• Harjoitukset tiistaisin 

• 3.9. Osallistuminen yliopiston avajaisiin 

• 9.9. klo 18, koelaulut uusille laulajille 

• 10.9. klo 18, koelaulut uusille laulajille 

• 13.9. English Service Vanhassa kirkossa 

• 14.9. klo 17:30, hallituksen kokous 

• 15.9. Uusien ilta Klubilla 

• 19.9. Uusien bileet TOAS Markuksentorilla 

• 30.9. klo 17:30, hallituksen kokous 

 Lokakuu 
• Harjoitukset tiistaisin 

• 2.-4.10. Metsäleiri Ruovedellä Aution Leirikeskuksessa 

• 15.10. klo 19, hallituksen kokous 

• 23.10. klo 19, Syyskauden konsertti Kansojen ääniä 

 Marraskuu 	
• Harjoitukset tiistaisin 

• 4.11. klo 17:30, hallituksen kokous 

• 12.11. Naisten ilta TOAS Markuksentorilla 

• 18.11. Miesten ilta TOAS Markuksentorilla 

• 19.11. klo 17:30, hallituksen kokous 

• 21.-22.10. Kaupunkileiri Tampereella 

• 24.10. Yhdistyksen syyskokous 

 Joulukuu 	
• Harjoitukset tiistaisin 

• 7.12. klo 17:30, hallituksen kokous 

• 9.12. Christmas Carols Vanhassa kirkossa 

• 10.12. Yliopistoväen kauneimmat joululaulut 

• 10.12. klo 19, Joulukonsertti Aleksanterin kirkossa 

• 11.12. klo 19, Joulukonsertti Ylöjärven kirkossa 

• 13.12. Jumalanpalvelusavustus, Svenska Hemmet 

 


