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Tampereen Yliopiston Laulajat ry:n (TYL) toimintaan osallistui vuonna 2014 noin 70
aktiivista kuorolaista. Kuoron taiteellisessa johdossa jatkoi musiikin maisteri Päivi
Liimola.
Kulunut vuosi rytmittyi kevät- ja syyskauden konserttien ympärille. Vuoden suurimpana
kohokohtana oli kuoron 50-vuotisjuhlakonsertti ja sen ohessa järjestetty vuosijuhla.

Vuoden 2014 kohokohdat
Kevätkausi alkoi ranskalaisen St. Aubin le Cloudin kamarikuoron vierailun
suunnittelulla. TYL kävi vierailulla heidän luonaan Ranskassa vuonna 2012, ja he tulivat
vastavierailulle Suomeen helmi-maaliskuun vaihteessa. Heidät majoitettiin kuorolaisten
luokse. Yhteiskonsertit ranskalaisten kanssa pidettiin Tampereella Finlaysonin kirkossa
27.2. ja Pirkkalassa 28.2. ja heidän vierailuaan juhlistettiin yhteisellä saunaillalla
Kaupinojan saunalla 1.3.
Kevätkaudella keskityttiin juhlakonsertin ja vuosijuhlan järjestämiseen ja konsertin
ohjelmiston opetteluun. Konsertin pääohjelmanumerona oli Anna-Mari Kähärän TYL:lle
säveltämä tilausteos ”My Luve Is Like A Red Red Rose”, jonka kuoro myös opetteli
laulamaan ulkoa konserttia varten. Tilausteoksen pohjalta konsertin nimeksi valittiin
Like a Rose. Toukokuussa pidettyssä juhlakonsertissa oli paljon juhlavieraita ja
yliopiston juhlasali oli täynnä yleisöä. Osa lauluista laulettiin vuosien ja
vuosikymmenten varrella eri aikoina kuorossa laulaneiden TYL-seniorien kanssa.
Vuosijuhlaan osallistui entisiä kuorolaisia kaikilta vuosikymmeniltä 60-luvulta lähtien, ja
juhlat olivat hyvin onnistuneet. Juhlakonsertin yhteydessä julkaistiin myös kuoron 50vuotishistoriikki,
jota
myytiin sekä
konserteissa
että
nettisivujen kautta
tilauslomakkeella koko vuoden ajan.
Kesällä järjestettiin Kesä-TYL, jossa harjoiteltiin vapaamuotoisempaa ohjelmistoa.
Kesän harjoitukset huipentuivat esiintymiseen Tapahtumien yössä, jossa käytiin
laulamassa kolmessa erillisessä tamperelaisessa anniskeluravintolassa nimikkeellä
Akateemisia juomalauluja yhdessä Teekkarikuoron kanssa.
Syyskaudella järjestettiin yhteensä kolme konserttia, joista kaksi ensimmäistä
järjestettiin yhdessä espoolaisen Juvenalia-kuoron kanssa molempien kuorojen
kotipaikkakunnilla Espoossa ja Tampereella. Konserttien nimeksi valittiin Tuplasti
juhlaa, sillä TYL vietti vuoden aikana 50-vuotisjuhliaan ja Juvenalia 25vuotisjuhliaan. Konsertit järjestettiin peräkkäisinä päivinä: Espoon konsertti järjestettiin
ensin Espoon Sellosalissa ja Tampereen konsertti seuraavana päivänä yliopiston
juhlasalissa. Yhteistyö Juvenalia-kuoron kanssa oli mielekästä ja opettavaista.
Joulukonsertti järjestettiin yhdessä Tampereen akateemisen sinfoniaorkesterin (TASO)
kanssa Tampereen tuomiokirkossa. Pääteoksena konsertissa oli Felix Mendelssohnin
joulukantaatti Vom Himmel Hoch, jonka mukaan konsertti oli nimetty. Yhteistyö
TASO:n kanssa oli jo toinen laatuaan ja erittäin onnistunut.

Muu toiminta vuonna 2014
Harjoitukset
Joka tiistai, tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun, TYL kokoontui
harjoittelemaan kello 18–21. Tamyn hallinnoimat tilat Yliopistonkadulla Attilarakennuksen kuudennessa kerroksessa sopivat isolle kuorolle mainiosti.
Laulunopettajaa emme saaneet kevätkaudeksi, mutta syyskaudeksi laulunopettajaksi
valittiin Leena Rantala, jolta kuorolaiset saivat puolen tunnin mittaisia yksityistunteja
harjoitusten aikana. Kuoro maksaa osan tuntien kustannuksista, joten tunnit ovat
jäsenille edullisia.

Kuoroleirit
Viikoittaisten harjoitusten lisäksi TYL harjoittelee säännöllisesti viikonloppuisin.
Kuluneena vuonna pidettiin niin sanottu kaupunkileiri eli päivän tai kahden
viikonloppuharjoitukset Attilassa Tampereella sekä keväällä että syksyllä. Syyskaudella
harjoituspäiviä pidettiin kolme kauden aikana. Keväällä pidettiin myös viikonlopun
kestävä metsäleiri Valkeakosken Kariniemen leirikeskuksessa.

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 -jumalanpalveluksessa maaliskuussa. Jumalanpalvelusavustuksissa kuoro saa
virkistävää vaihtelua ohjelmistoonsa ja aina lämpimän vastaanoton. Kansainvälisen
seurakunnan tilaisuudet sopivat kuorollemme, jossa laulaa joka vuosi myös vaihtoopiskelijoita. Osallistuimme myös koko perheen pihakirkkotapahtumaan Pispalan
Uittotunnelilla
toukokuussa.
Joulukonserttiviikolla
kuoro
esiintyi
yliopiston
kampuskappelin Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa. Konsertteihimme ranskalaisen
kuoron kanssa Pirkkalan kirkossa ja Finlaysonin kirkossa sekä joulukonserttiimme
Tampereen tuomiokirkossa oli vapaa pääsy kaikilta, mutta maksulliset käsiohjelmat.

Kesä-TYL
Kesä-TYL kokoontuu kesätiistaisin vapaamuotoisesti ja ilman taiteellista johtajaa. Viime
vuoden tapaan päämäärämme oli tarjoilla 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 yksityistilaisuuksissa ja yliopiston
tilaisuuksissa vuoden aikana. Kenties suurin tilauskeikkamme vuoden aikana oli
Tampereen Stockmannin laajennoksen avajaiset, jossa esiinnyimme marraskuussa niin
koko kuoron voimin kuin pienemmillä kokoonpanoillakin.
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 ja tilauskeikkatulot kasvoivat selvästi viimevuotiseen
verrattuna. Joulukorttilevyjä ja historiikkeja myytiin myös koko vuoden ajan, mutta
tulokset eivät olleet odotetulla tasolla. Muu varankeruu perustui konserttilippujen sekä
käsiohjelmien mainostilan myymiseen.

Vapaa-ajan toiminta
Jokaisen konsertin jälkeen pidetään karonkka. Ranskalaiskuoron kanssa esitettyjen
konserttien jälkeen menimme yhdessä syömään Tillikkaan. Juhlakonsertin jälkeen
järjestettiin juhlagaala Juvenes Juhlakeskus Ziberiassa, ja jatkot olivat Sorin klubilla.
Seuraavana päivänä oli vuosijuhlatyyliin silliaamiainen Media54:n saunatiloissa.
Juvenalia-kuoron kanssa pidetyn Tampereen konsertin jälkeen kuoroilla oli yhteinen
illanvietto Villa Vintissä Kehräsaaressa. Joulukonsertin karonkka pidettiin Scandichotellin kokoustiloissa Tampereen keskustassa. Keväällä ja syksyllä pidettiin uusien
kuorolaisten ensimmäisten harjoitusten jälkeen tutustumisilta Telakalla, jossa saimme
tutustua toisiimme ja laulaa vapaasti. Uusille kuorolaisille pidettiin myös saunailta sekä
kevät-että syyskaudella ensimmäisten kaupunkileirien yhteydessä.
Karonkat, tutustumisbileet ja stemmaillat ovat tärkeä osa kuoroyhteisön 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 2014
Tammikuu
• Harjoitukset tiistaisin
• 7.1. klo 16:30 Hallituksen kokous
• 8.1. klo 18 Koelaulut Yliopiston kappelissa
• 13.1. klo 19 Koelaulut Yliopiston kappelissa
• 14.1. Uusien kuorolaisten tervetuliaiset, info ja ensimmäiset harjoitukset
• 16.1. klo 18 Hallituksen kokous
• 28.1. ylimääräiset koelaulut

Helmikuu
• Harjoitukset tiistaisin
• 3.2. klo 18 Hallituksen kokous
• 8.2. klo 9:15 Hallituksen kokous
• 8.2. klo 10 kuoroleiripäivä Tampereella
• 8.2. Uusien kuorolaisten tervetuliaisjuhlat
• 25.2.-3.3. Ranskalaisen kuoron vierailu
• 27.2. klo 19 Konsertti ranskalaisen kuoron kanssa Finlaysonin kirkossa
• 28.2. klo 19 Konsertti ranskalaisen kuoron kanssa Pirkkalan kirkossa

Maaliskuu
• Harjoitukset tiistaisin
• 1.3. saunailta ranskalaisen kuoron kanssa Kaupinojan saunalla
• 3.3. klo 18 Hallituksen kokous
• 4.3. klo 20:30 Yhdistyksen kevätkokous
• 15.3. klo 10 Kuoroleiripäivä Tampereella
• 16.3. klo 16 jumalanpalvelusavustus Vanhassa kirkossa English Servicessä.
• 31.3. klo 17:30 Hallituksen kokous

Huhtikuu
• Harjoitukset tiistaisin
• 11.4.-13.4. Kuoron metsäleiri Valkeakoskella Kariniemen leirikeskuksessa.
• 24.4. klo 18 Hallituksen kokous

Toukokuu
• Harjoitukset tiistaisin
• 8.5. klo 18 Hallituksen kokous
• 17.5. klo 18 Like a Rose -juhlakonsertti Tampereen yliopiston juhlasalissa.
• 17.5. klo 20 vuosijuhla ravintola Ziberiassa
• 29.5. klo 18 keikka Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien järjestämässä
tapahtumassa Uittotunnelilla

Kesäkuu
• 1.6. klo 12 Hallituksen kokous
• Harjoitustauko
• Pieniä tilauskeikkoja

Heinäkuu
• Kesä-TYL harjoitukset tiistaisin
• Tilauskeikkoja

Elokuu
• Kesä-TYL harjoitukset ennen Tapahtumien yötä
• Tilauskeikkoja
• 7.8. Yhteensä kolme esiintymistä Tapahtumien yössä Teekkarikuoron kanssa
Plevnassa, Telakalla ja Teerenpelissä
• 14.8. klo 18 Hallituksen kokous
• 26.8. klo 18 ensimmäiset kauden harjoitukset

Syyskuu
• Harjoitukset tiistaisin
• 1.9. klo 18 Hallituksen kokous
• 2.9. Osallistuminen yliopiston avajaisiin
• 3. ja 4.9. klo 18 Koelaulut uusille kuorolaisille yliopiston tiloissa
• 9.9. Uusien kuorolaisten tervetuliaiset, info ja ensimmäiset harjoitukset
• 11.9. Hallituksen kokous
• 24.9. Kuoron esittelyä ja mainostusta yliopistolla Aatemarkkinoilla

• 27.-28.9. Kaupunkileiri Tampereella
• 27.9. Uusien kuorolaisten saunailta

Lokakuu
• Harjoitukset tiistaisin
• 6.10. klo 17 Hallituksen kokous
• 19.10. klo 15 Hallituksen kokous
• 24.10.

Tuplasti

juhlaa

-yhteiskonsertti

Juvenalia-kuoron

kanssa

Espoossa

Sellosalissa
• 25.10. Tuplasti juhlaa -yhteiskonsertti Juvenalia-kuoron kanssa Tampereen
yliopiston juhlasalissa

Marraskuu
• Harjoitukset tiistaisin
• 10.11. klo 17 Hallituksen kokous
• 14.9. klo 17:30 Koko kuoron keikka Stockmannin avajaisissa
• 25.11. klo 20:45 Yhdistyksen syyskokous
• 29.11. Kuoroleiripäivä Tampereella

Joulukuu
• Harjoitukset tiistaisin
• 1.12. klo 17:30 Hallituksen kokous
• 13.12. klo 18 Joulukonsertti TASO:n kanssa Tampereen tuomiokirkossa

