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JOHDANTO

JOHDANTO

Tasavallan presidentin tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys

Mieskuorolaulu on ilmaisuvoimainen ja perinteikäs taidemuoto, joka on monella
tapaa myötävaikuttanut suomalaisen taidemusiikin kehitykseen. Monet arvostetut
suomalaiset säveltäjät Jean Sibeliuksesta alkaen ovat valinneet juuri mieskuoron musiikkinsa instrumentiksi.

Tänä huhtikuisena viikonloppuna suomalainen mieskuorokenttä esittäytyy Helsingin Musiikkitalossa koko kirjollaan ja jopa historiallisella laajuudella. Erityisesti tällä kertaa juhlistetaan kaikkein rakkaimpia mieskuorolaulujamme ja nostetaan
130-vuotisjuhlamaljat vanhimmalle suomenkieliselle mieskuorollemme Ylioppilaskunnan Laulajille sekä samana vuonna syntyneelle säveltäjämestari Toivo Kuulalle.

Mieskuoroilla on taiteellisten pyrkimysten ohella ollut alkuajoistaan lähtien myös
yhteiskunnallista merkitystä. Kuorolaulu on sosiaalinen harrastus, joka monien
muiden joukkuelajien tavoin kasvattaa nuoren itsetuntoa ja antaa valmiuksia yhteistoimintaan myös tulevaisuuden koitoksissa. Kuoroharrastus kuuluu myös monien
varttuneempien laulajien elämysrikkaaseen arkeen. Maamme kuoroilla voikin nähdä
olevan roolinsa niin ikäihmisten yksinäisyyden kuin nuorten syrjäytymisen kaltaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisessa.
Suomen Mieskuoroliiton järjestämä Talvipäivät-tapahtuma kokoaa yhteen ennätysmäärän mieskuoroharrastajia ympäri Suomen. Tapahtuma on oiva osoitus suomalaisen mieskuorolaulun väkevästä elinvoimasta. Se lisää varmasti yleisön kiinnostusta
harrastusta kohtaan ja motivoi osallistujia jatkamaan työtään mieskuorotoiminnan
hyväksi.
Tervehdin lämpimästi Talvipäivien osallistujia ja tapahtuman järjestäjiä. Antakaa
laulun soida!

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
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Myös tapahtuman valtakunnallinen näkyvyys on nyt poikkeuksellisen korkealla
tasolla, kun superlauantaina 6.4.2013 mieskuorolaulu täyttää paitsi Musiikkitalon
myös Yleisradion radio- ja internetkanavat aamusta iltaan.
Mieskuoroja pidetään usein menneisyyden sotureina, jotka ovat jähmettyneet poteroihinsa savisen terrakotta-armeijan tavoin. Tänä päivänä mieskuoromme ympäri
Suomen tekevät kuitenkin monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti uutta taidemusiikkia, eivätkä ujostele piipahtamista vaikkapa kevyen musiikin, oopperan, operetin tai musiikkiteatterin alueilla. Tätä uudistumisen henkeä ja sen rinnalla myös
mieskuoroperinteen peruskalliota ja tiennäyttäjien työtä voi nyt Talvipäivillä ahmia
täysin rinnoin. Johtopäätös on selvä: vähintään 130 vuotta vanhan suomenkielisen
mieskuorolauluperinteen jalat eivät ole missään määrin saviset!
Lämmin kiitos osallistujille, yleisölle ja yhteistyökumppaneille tärkeästä tuesta ja hyvästä yhteistyöstä. Suomen Mieskuoroliiton puolesta toivotan kaikille tapahtuman
osallistujille nautinnollista viikonloppua hyvän mieskuoromusiikin merkeissä.

Antti Lindqvist
puheenjohtaja, Suomen Mieskuoroliitto ry
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Kurkistus kulisseihin

Suomen Laulu Jämtlannissa 1900.
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Suomen rakkain mieskuorolaulu -hankkeen kehitystarina Rauman torilla ilmoille
heitetystä ideanpoikasesta suureksi mieskuorolaulun näyteikkunaksi ja historiallisen suureksi valtakunnalliseksi tapahtumaksi vetää hiljaiseksi ja nöyräksi. Tuskinpa
Yleisradion silloinen ohjelmistojohtaja Olli-Pekka Heinonen ja raumalainen mieskuoromies Matti Pursiheimo arvasivat, millaisen lumipallon työnsivät liikkeelle,
kun joskus syksyllä 2010 äityivät puhumaan mieskuoroasiaa kalatiskille pääsyä odotellessaan…
Pursiheimon Heinoselle esittämä alkuperäinen idea suomalaisten mieskuorolaisten sisäisestä äänestyksestä ja voittajateosten esittämisestä tv-sarjassa jäi kuitenkin
onneksemme elämään, ja reilun vuoden päästä syksyllä 2011 Yleisradion ja Suomen
Mieskuoroliiton avioliitto hankkeen ympärillä olikin jo varsin pitkällä ja projektin
huipennuksen kelloja alettiin sovitella keväälle 2013. Suoranuottinen alkuperäinen
suunnitelma alkoi taipua pala palalta entistä kunnianhimoisempaan muotoon päätyen lopulta kuluvan kevään yhdeksi näyttävimmäksi kokonaisuudeksi Yle Klassisen
tarjonnassa ja eittämättä kevään suurimmaksi kuoromusiikin tapaukseksi koko valtakunnassamme. Miten ihmeessä tähän on oikein tultu?
Takapeiliin katsoen hankkeesta voi tunnistaa jopa päivämäärän tarkkuudella
käännepisteitä, tärkeitä tiistaipäiviä, jotka ovat johdattaneet järjestävät tahot, mieskuorolaiset ja mieskuoromusiikin ystävät Helsingin Musiikkitaloon viettämään
mieskuorolaulun superlauantaita 6.4.2013.
Heinosen ja Pursiheimon tärkeän kohtaamisen jälkeen projektissa elettiin varsin pitkään hiljaiseloa, kunnes tiistaina 20.9.2011 alkoi tapahtua. Tuolloin Yleisradion tiloihin Pasilaan kokoontui genretuottaja Miikka Maunulan johdolla lähes
täsmälleen sama core-tiimi, joka viimeiset puolitoista vuotta tuli yhteistyössä viemään hanketta eteenpäin ja aina maaliin saakka. Paikallaolleista keskeisiä henkilöitä
olivat Yleisradion toimittajat Tiina-Maija Lehtonen ja Inari Nuutero, tuottaja Katri
Henriksson sekä Suomen Mieskuoroliiton puolelta toiminnanjohtaja Aino Herranen
sekä allekirjoittanut. Yhteistyön laadun sanavalinta on tarkoin harkittu: hanketta
ei todellakaan ole ”väännetty”, ”puristettu” tai ”runnottu”, vaan ensimmäisestä palaverista alkaen Yleisradion ja Suomen Mieskuoroliiton väki löysi ideanpoikasesta
yhteisen vision, jolle perustalle hanketta on ollut helppo yhdessä rakentaa. Koska
mieskuorolaulu ja klassisen musiikin kuuntelu ovat samanlaisten ikääntymis- ja
kuluttajatottumushaasteiden edessä, alusta saakka tavoitteeksi asetettiinkin uuden
yleisön ja laulajien houkutteleminen mukaan musiikin kuuntelemiseen ja harrastamiseen.
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Yhteiseksi kiinnostuksen kohteeksi ja hankkeen liimaksi ilmeni varsin pian
myös Helsingin Musiikkitalo. Yleisradion näkökulmasta uusi Musiikkitalo tarjosi
lyömättömät tekniset puitteet paitsi radio- myös internetlähetyksiin verrattuna kaikkiin muihin konserttitiloihin, ja Suomen Mieskuoroliitto puolestaan oli jo aiemmin
suunnitellut seuraavia Talvipäiviään järjestettäväksi Helsinkiin kevääksi 2013 – ja
siellä nimenomaan uuteen Musiikkitaloon. Suomen rakkain mieskuorolaulu -konseptin huipennuksen ajan ja paikan palaset loksahtivat siis luontevasti kohdilleen,
mikä tarjosi hyvän perustan suunnittelulle.
Syyskuisen yhteispalaverin nostattama innostus ja ilo meinasivat kuitenkin jäädä lyhytaikaisiksi. Kun Musiikkitalon konserttisalin varausta keväälle puolentoista
vuoden päähän alettiin selvittää, paljastui hämmästyttävä ja masentava tulos: kaikki
kevään 2013 lauantaipäivät, aina helmikuun puolivälistä huhtikuun loppupuolelle olikin jo täyteen varattu! Umpikuja! Ahdistus ja kirous sentään! Hieno lupaava
hanke, tai ainakin sen näyttävät puitteet ja tätä kautta monet modernin teknologian
hyödyt, näyttivät valuvan kuin hiekka sormien välistä Musiikkitalon kovan kysynnän johdosta.
Tarvittiin siis uusi käännepiste, joka tapahtui lopulta marraskuun alkupuolella. Vanhimman ja ehkäpä näkyvimmän suomenkielisen mieskuoromme, Ylioppilaskunnan Laulajien rivijäsenenä tiesin tai vähintäänkin valistuneesti arvasin, että
yksi Musiikkitalon konserttisaliin tehdyistä lauantaivarauksista täytyi olla YL:n
130-vuotisjuhlakonsertin varaus. Aloin mielessäni tehdä alustavia aikataulu- ja synergiahyötysuunnitelmia siltä pohjalta, että YL:n juhlakonsertti- ja Suomen rakkain
mieskuorolaulu -hankkeet voitaisiinkin toteuttaa samana viikonloppuna ja luoda huhtikuun alkuun erityinen ”mieskuorolaulun superlauantai”. Käytyäni asiasta
muutamia alustavia keskusteluja mm. toiminnanjohtajamme Ainon kanssa uskaltauduin ehdottamaan palaveria myös YL:n johdolle, taiteelliselle johtajalle Pasi Hyökille
ja puheenjohtajalle Ilkka Penttilälle. Tiistaina 7.11.2011 kokoonnuimme YL:n harjoitusten tauolla Vanhan kuppilaan, jossa esitin tarkemmin ajatukseni. Onneksemme myös YL:ssä nähtiin yhteistyön monet synergiat: ”valkoinen savu nousi piipusta”
ja sovimme palaverissa alustavasti Musiikkitalon konserttisalin 6.4.2013 varauksen
jakamisesta korporaatioiden kesken. Suuri laiva oli jälleen takaisin kurssillaan – ja
entistä vahvempana!
Tärkeiden peruselementtien loksahdettua paikoilleen Suomen rakkain mieskuorolaulu -projektin äänestyksen yksityiskohdat ja sisällön tuotanto alkoivat edetä
harppauksin. Kevään 2012 aikana sovittiin äänestykseen otettavien laulujen periaatteista ja itse äänestyksen marssijärjestyksestä. Alkuperäistä Pursiheimon ideaa
mukaillen sovittiin, että ensivaiheessa mieskuorolaiset saavat itse äänestää omia rakkaimpia mieskuorolaulujaan. Kevään ja alkusyksyn 2012 aikana järjestetyssä äänestyksessä äänioikeutta käytettiinkin ahkerasti ja yli 250 yksittäistä mieskuorolaulua
sai ääniä sisäisessä äänestyksessä. Ehdotettuja lauluja arvioimaan ja lopullista 50 laulun listaa määrittämään kutsuttiin asiantuntijaraati, jonka jäseniä olivat professorit
Matti Hyökki ja Reijo Pajamo, Suomen Mieskuoroliiton taiteellinen johtaja, säveltäjä
Juha Holma, raadin sihteerinä toiminnanjohtaja Aino Herranen sekä puheenjoh-

tajana Yleisradion toimittaja Inari Nuutero. Raati kokoontui tiistaina 9.10.2012 ja
viimeisteli lopullisen äänestyslistan. Jälleen yksi käännekohta oli saavutettu ja hankkeen sisällölliset valmistelut pääsivät etenemään seuraavaan vaiheeseen.
Syksyllä 2012 tiistaipalaverit alkoivat lisääntyä entisestään ja kokoontumiset
siirrettiin tulevalle rikospaikalle eli Musiikkitaloon. Käsissä oli paljon hauskoja ideoita, jotka odottivat toteuttajaansa. Yleisradion väki työsti eteenpäin nettisivujen
ja äänestysympäristön sisältöjä. Valmistelutiimiin liittynyt toimittaja Laila Kangas
koordinoi Ylen Elävään arkistoon live-näytteet kaikista finalistilauluista ja Veikko
Ylikojola toimitti lauluihin asiantuntevat esittelytekstit. Pääkaupunkiseudun kuorojen harjoitusten yhteydessä kerättiin mieskuoromuistoja Yle Areenaan, ja samalla
suunniteltiin Mieskuorokevät-blogia rytmittämään äänestystä. Toisaalla SMKL:n
päässä jatkettiin hankkeen huipentavan viikonlopputapahtuman valmisteluja. Lokakuun lopussa päättynyt ilmoittautuminen ylitti kaikki odotukset, kun osallistujamäärä kipusi yli 1400 mieheen. Myötätuulta tuntui muutoinkin edelleen riittävän:
LähiTapiola lupautui tärkeäksi pääyhteistyökumppaniksi ja myöhemmin tukijaksi
saatiin myös Savonlinnan Oopperajuhlat. Muina tärkeinä kumppaneina hankkeeseen eri vaiheissa mukaan tulivat SMKL:n Talvipäivien isäntäkuoro, helsinkiläinen
Laulu-Miehet, Sulasolin Helsingin piiri sekä Töölön seurakunta, jonka kanssa yh-
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Helsingin Musiikkitalo. Kuva Musiikkitalo / Arno Chapelle.
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teistyössä Temppeliaukion kirkkoon valmisteltiin suorana radioitava musiikkijumalanpalvelus sunnuntaiaamulle 7.4.2013.
Runebergin päivänä, tiistaina 5.2.2013, kääntyi taas seuraava historian lehti,
kun loppusuoran merkiksi ensimmäiset Suomen rakkaimman mieskuorolaulun äänet kolahtivat virtuaaliseen uurnaan Yle Klassisen internetsivuilla. Samana päivänä
valtiopäivien avajaisten iltakonsertissa akateemiset mieskuorot valtasivat Musiikkitalon konserttisalin, mikä alleviivasi mainiosti Mieskuorokevään alkua ja mieskuoroväen tähtäystä kohti nyt huhtikuussa käsillä olevaa projektin huipennusta.
Kuten edellä kuvattu kurkistus projektin verhojen taakse toivottavasti osoittaa,
Suomen rakkain mieskuorolaulu -hanke ei olisi ollut mahdollista ilman tärkeitä tiistaipäiviä, avainkorporaatioita ja -henkilöitä sekä heidän sitoutumistaan, visiointia ja
sitä kuuluisaa mieskuorohenkeä ja laajan mieskuorokentän liikkeellelähtöä. Lisäksi
aika iso ripaus tuuriakin on matkan varrella tarvittu. Mutta on myös todettava, että
hanke ei olisi lähtenyt myöskään lentoon ilman rakkaimpia mieskuorolaulujamme,
niiden todellista substanssia ja mieskuorokirjallisuutemme kansainvälisestikin ottaen laajaa sekä laadukasta kirjoa. Projekti onkin eräänlainen kunnianosoitus sille
mieskuorolaulun peruskalliolle, jota vaikkapa ”neljän suuren” eli Sibeliuksen, Madetojan, Kuulan ja Palmgrenin teokset edustavat, sekä heidän jälkeensä mieskuoroaatetta eteenpäin vieneille uudistajille kuten Erik Bergmanille, Nils-Eric Fougstedtille ja Einojuhani Rautavaaralle.
Rakkaus ja kiintymys, myös mieskuorolaulujen suhteen, vaativat aina pitkää
yhteiseloa ja aikaa, joten emme vielä tiedä, mitkä ja ketkä oman aikamme mieskuoromusiikin tekijöistä jäävätkään historiaan ja tunkeutuvat aikanaan kaikkien aikojen
rakkaimpien mieskuorolaulujen joukkoon. Vaikka vertailukohdat kestävätkin hyvin
ajan hammasta, haluan uskoa, että panssarin lävistäviä uusiakin teoksia löytyy. Tämän uskon olevan merkkinä myös mieskuorojen laajemmasta uudesta tulemisesta.
Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen puheenjohtaja, Suomen vanhimman mieskuoron
Akademiska Sångföreningenin taiteellinen johtaja Kari Turunen ennusti blogissaan
jo keväällä 2010 seuraavasti: ”Minäpä uskaltaudun nyt ennustamaan. 2010-luvun
suurimmat nousijat ovat mieskuorot. Niiden taso alkaa parantua kaikilla tasoilla
ja monet jo kuolemaan ulkopuolisten puheissa tuomitut kuorot saavat piristysruiskeen uudesta, taitavasta johtajasta ja joukosta nuorehkoja laulajia, joiden tausta on
rytmimusiikissa. Kuorojen kunnianhimo nousee ja ne löytävät jonkin samanlaisen
musiikillisen ratsun kuin naiskuorot löysivät kansanperinteestä.”
Samanlaiseen profetiaan olen itsekin taipuvainen ja Suomen rakkain mieskuorolaulu -saagan menestys olkoon yhtenä vahvana näyttönä mieskuorolaulun uuden
noususuhdanteen alkamisen puolesta.
Antti Lindqvist
puheenjohtaja, Suomen Mieskuoroliitto ry
Ylioppilaskunnan Laulajat
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Suomen rakkain mieskuorolaulu
-konsertti
6.4.2013 klo 14 Musiikkitalon konserttisali, Helsinki
Inari Nuutero, juontaja
Talvipäivien suurkuoro
Fredrik Pacius: Suomen laulu, joht. Juha Holma
Hämeenlinnan Mieskuoro ja Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat
A. E. Marschner: Gute Nacht, joht. Matti Apajalahti
Jean Sibelius: Sydämeni laulu, joht. Anneli Julén
Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jussit
Erik Bergman: Eteläpohjalainen kansanlaulu, joht. Tommi Niskala
Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jussit ja Joensuun Mieslaulajat
Toivo Kuula: Iltatunnelma, joht. Kari Väänänen
Toivo Kuula: Nuijamiesten marssi, joht. Tommi Niskala
Laulu-Miehet
Nils-Eric Fougstedt: Nattlig Madonna, joht. Matti Hyökki
Laulu-Miehet ja Pohjan Laulu
Heikki Klemetti: Oi, kallis Suomenmaa, joht. Matti Hyökki
Pohjan Laulu
Leevi Madetoja: Valkeat kaupungit, joht. Mihkel Koldits
Porin Mies-Laulu ja Rauman Mieslaulajat
Selim Palmgren: Sjöfararen vid milan, joht. Guido Ausmaa
Tuudur Vettik: Kuu, joht. Pekka Peltonen
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Mieskuoro Sirkat
P. J. Hannikainen: Kevätsointuja, joht. Nikke Isomöttönen
Mieskuoro Laulajat
Frans Linnavuori: Minä laulan sun iltasi tähtihin, joht. Juha Holma
Mieskuoro Laulajat ja Mieskuoro Sirkat
Juha Holma: Löylyloitsu, joht. Juha Holma
Polyteknikkojen Kuoro
Einojuhani Rautavaara: Laulaja, joht. Saara Aittakumpu
Ylioppilaskunnan Laulajat
Toivo Kuula: Virta venhettä vie, joht. Pasi Hyökki
Seppo ”Paroni” Paakkunainen: Dálvi duoddar luohti, joht. Pasi Hyökki
Polyteknikkojen Kuoron kvartetti
Leevi Madetoja: Hän kulkevi kuin yli kukkien
Ylioppilaskunnan Laulajat, Polyteknikkojen Kuoro ja
Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat
Taneli Kuusisto: Suomalainen rukous, joht. Matti Apajalahti
Talvipäivien suurkuoro
Jean Sibelius: Finlandia-hymni, joht. Matti Hyökki
Konsertti radioidaan suorana Yle Radio 1:ssä ja lähetetään suorana internetlähetyksenä osoitteessa yle.fi/klassinen/live. Konsertti on myös kuultavissa lähetyksen
jälkeen 30 päivän ajan Yle Areenassa.
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Rakkaimmat mieskuorolaulut
”Mieskuorolaului, kui pal niit voi ihmine rakasta…?”
Mistä onkaan tuo arri? Oikein, se on muokattua
alikersantti Hietasta Tuntemattomasta sotilaasta.
Alkuperäinen puhuttelun kohdehan on varusvaraston rättimikko, tehtäväänsä kiintynyt, sille
omistautunut ja siihen suorastaan rakastunut armeijan luottomies. Rakastunutta on mukava seurata vierestäkin. On faneja, joille on sama mitä
lauletaan, kunhan lavalla on mieskuoro. Soinnin
syvyys ja tummat sävyt ovat sitä mitä halutaan.
Ja totta onkin, että mitä matalampi on äänilähde,
sitä enemmän jää tilaa akustisille ylä-ääneksille
soida. Pitää tietysti olla myös tila joka soi, antaa
äänelle kaiun ja jatkaa sen matkaa. Kuulija kokee tällaisen soinnin miellyttävänä ja hoitavana.
Myös laulajat palaavat yhä uudelleen voimakkaisiin kokemuksiinsa hyvillä lavoilla ja yhdessä jakamisen palkitseviin tunnelmiin.
Mieskuoro lujittaa ystävyyssuhteita, tarjoaa vertaistukea ja on verraton työyhteisö.
Kyytipoikina musiikillisten elämysten porteille toimivat laulut, rakkaat kuorolaulut, rakkaimmat mieskuorolaulut. Tämän konsertin pohjana olleen äänestyksen
viisikymmentä rakastetuinta laulua on valittu sadoista ehdotuksista ja niin, että nykyaikaisen mieskuoroinstrumentin koko suomalainen elinikä – reippaat 150 vuotta
– näkyy valikoimassa. Huhtikuussa 1856 kantaesitetty Fredrik Paciuksen Suomen
laulu on vanhin, Juha Holman Löylyloitsu ja Seppo “Paroni” Paakkunaisen Dálvi
duoddar luohti, molemmat vuodelta 1995, ovat nuorimmat rakastettumme. Tähän
haarukkaan istahtavat sitten muut eri aikakausien yhteiskunnallisen ilmaston marinoimat mieskuorolaulut. Esisuomalaisuuden porstuassa laulettiin på svenska ja maahan muuttanutta liedertafelia auf Deutsch: Ljufva flicka, Kristallen den fina, Gute
Nacht. Suomen kielellä laulamisen pakosta tuli vahvistuvan kansallistunnon taikajuomaa: Terve Suomeni maa, Mä metsän vihreen helmassa, Kulkeissani vainiolla.
Kun Jean Sibelius 1890-luvulla oli löytänyt avaimet kaikkein pyhimpään,
suomalaisen sielunmaiseman salatuimpiin kammareihin, alkoi pitkä uloshengitys:
Suomi oppi yhdessä itkemään, liikuttumaan, hiljentymään, järkyttymään – ja nauramaankin. Kansakunnalle näytettiin, mistä aineksista sen soivat sisuskalut oli tehty.

Runon, näkijöiden ja vahvojen tunnetilojen Suomi alkoi herätä. Sortunut ääni, Sydämeni laulu tai Isänmaalle koskettivat jokaista ensi kuulemalta, ne saivat jokaisen suomalaisen sisään kätketyn soittimen helähtämään. Laulut tunnistettiin suomalaisiksi,
niiden laulamisessa ja kuuntelemisessa koettiin yhtä aikaa intiimiyttä ja yhteisöllistä
tunnustuksellisuutta, ne rakensivat ja kohottivat kansallista ylpeyttä. Alkoi tehtävästään tietoisten säveltäjien laaja esiinmarssi: Kuula, Madetoja ja Palmgren sytyttivät
uusia paloja ja näiden kolmannelle sadalle pursuava mieskuorolaulujen määrä täytti maan. Millainen lahja kuorokirjallisuudelle! Suomi lähtee maailmalle ja esittelee
soivia kuvakorttejansa: Valkeat kaupungit, Suvi-illan vieno tuuli, Kaunehin maa, Sjöfararen vid milan. Oman aikamme suurin suomalaisnimi Einojuhani Rautavaara
kirjoitti New Yorkin Laulumiehille Laulaja-teoksen Kalevalan tekstiin 1950-luvulla.
Nyt sekin on palannut kotikonnuilleen ja kuuluu rakkaimpiin mieskuorolauluihin
samoin kuin saman säveltäjän svengaava Legenda.
Eikä rakkaus ruotsinkielisiinkään lauluihin mihinkään ole kadonnut. Viime
vuosisadan puolivälissä estradille astunut Radion Solistikuoron, sittemmin Radiokuoron perustaja ja johtaja Nils-Eric Fougstedt ei väsytä lauluillaan Tre sånger om
kärleken ja Nattlig Madonna. Mutta voimmeko rakastaa Erik Bergmaninkin mieskuorolauluja? Voi, kyllä me voimme. Ja haluammekin! Me, katajainen kansa, jonka perusnautintoihin kuuluu ähistä lauteilla kiukaan mustien urkujen rullatessa
selkänahkaamme, olemme kyllä ansainneet omat musiikillisetkin löylyttäjämme:
”Kun on oikeen hulivililuonto niin istuu vaikka Linnas!”
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Matti Hyökki
professori
Suomen Mieskuoroliiton kunniajohtaja
Laulu-Miesten ja Savonlinnan Oopperajuhlakuoron johtaja
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Teosesittelyt
Fredrik Pacius (1809–1891): Suomen laulu (Emil von Qvanten, suom. Taavi Hahl)
Saksalaissyntyisen säveltäjän Fredrik Paciuksen valinnalla Helsingin yliopiston musiikinjohtajaksi 1830-luvun puolivälissä oli kauaskantoiset seuraukset. Ammattimuusikon ottein hän järjesti uudelleen orkesteri- ja kuorotoiminnan, koulutti soittajia ja laulajia, toimi kapellimestarina ja esiintyi itsekin viulutaiteilijana. Parhaiten
häneltä tunnetaan tietenkin J. L. Runebergin runoon sävelletty Maamme-laulu. Pacius tutustui myös moniin kansallisiin merkkimiehiin ja pystyi näiden vaikutuksesta
omaksumaan suomalaiskansallista henkeä. Uutta kotimaata ylistävistä sävellyksistä
tunnetuimpia on vain 15-vuotiaan Emil von Qvantenin runoon sävelletty Suomen
laulu. Heikki Klemetin kerrotaan ylistäneen sitä Paciuksen ”arvokkaimmaksi lahjaksi Suomen kansalle”.
A. E. Marschner (1810–1853): Gute Nacht – Hyvästi (O. L. B. Wolff)
Adolf Eduard Marschner oli 1800-luvun alkupuoliskolla elänyt saksalaista romantiikkaa edustava säveltäjä. Oikeustieteen opintojen jälkeen hän päätti antautua
kokonaan musiikkialalle, ja toimi sekä laulun että pianonsoiton opettajana Leipzigissa. Marschnerin ilmeisen suppea sävellystuotanto käsitti kolmisenkymmentä
pianosäestyksellistä yksinlaulua sekä pienen määrän mieskuorolauluja, joista pysyvään käyttöön on jäänyt Gute Nacht -niminen laulu. Lyhyen haikeansävyisen laulun
tunnelmaa hallitsee kaipuu kaukaisen rakastetun luokse. Valoa yölliseen maisemaan
antavat taivaalla tuikkivat tähdet ja vaalea kuu,
kunnes on tullut hetki toivottaa hyvää yötä
omalle kullalle.
Jean Sibelius (1865–1957): Sydämeni laulu
(Aleksis Kivi)
Sydämeni laulussa yhdistyvät harvinaisen onnellisella tavalla Aleksis Kiven runollinen teksti ja
Sibeliuksen herkkävireinen musiikki. Alakuloinen mietteliäisyys tuo mieleen säveltäjän toisen
mestarillisen luomuksen Tuonelan joutsenen.
Laulu kuultiin ensimmäisen kerran nuoren
Heikki Klemetin johtamana Ylioppilaskunnan
Laulajien konsertissa joulukuussa 1898. Laulu
sai heti innostuneen vastaanoton ja yleisö vaa16

Jean Sibelius

ti sen esitettäväksi kolmesti. Lapsen kuolemasta kertovan tummasävyisen laulun
syntytaustaan liittyy traaginen tapahtuma. Sen sävellystyön aikoihin Aino Sibelius
odotti tyttölasta, joka menehtyi vuoden ja kolmen kuukauden ikäisenä. Matkalla
Tuonen herran vainiolle Kirsti-nimen saanutta tytärtä saattoivat isän soittamat Sydämeni laulun sävelet.
Erik Bergman (1911–2006), sov.: Eteläpohjalainen kansanlaulu
(Kun on oikeen hulivililuonto)
Akademiska Sångföreningen – lyhyemmin Akademen – on suomenruotsalainen ylioppilasmieskuoro Helsingistä. Se on Suomen vanhin yhä aktiivinen kuoro, jonka perusti vuonna 1838 säveltäjä Fredrik Pacius. Kuoroa ovat myöhempinä aikoina johtaneet sellaiset nimekkäät musiikkimiehet, kuten Bengt Carlsson, Nils-Eric Fougstedt
sekä Erik Bergman, jonka kaksi vuosikymmentä kestänyt johtajakausi alkoi 1950.
Ilmeisesti oman kuoronsa käyttöön Bergman teki sovituksen eteläpohjalaisesta kansanlaulusta Kun on oikeen hulivililuonto. Tämä sovitus on sittemmin levinnyt yleisempäänkin käyttöön. Rytmisesti iskevä ja miehisyyttä korostava laulu on yleisöön
menevä ja tunnelmaa taatusti nostattava musiikkinumero mieskuorokonserteissa.
Toivo Kuula (1883–1918): Iltatunnelma (Lauri Kemiläinen)
Kuoroteokset ja yksinlaulut ovat kestävin ja arvostetuin osa Toivo Kuulan sävellystuotantoa, joka säveltäjän varhaisen kuoleman vuoksi jäi verrattain suppeaksi.
Kuorolaulut voi periaatteessa jakaa kolmeen tyyppiin: polyfonisia aineksia sisältävät
vaativat teokset, myöhäisromanttiselle soinnutukselle perustuvat ja usein tummasävyiset laulut sekä kepeät, humoristisiakin piirteitä sisältävät pikkulaulut. Iltatunnelma kuuluu selkeästi keskimmäiseen ryhmään. Kuula sävelsi tämän laulun vuonna
1916 Lauri Kemiläisen runoon. Kemiläisen Iltatunnelma-runossa yhdistyvät illan
hämärään hiljakseen peittyvä luonto ja kodin lämpö. Tunnelmallinen runo innoitti Kuulan kirjoittamaan yhden hienoimmista mieskuorolauluistaan, jossa musiikki
suorastaan ui ylimaallisen kauniissa harmonioissaan.
Toivo Kuula (1883–1918): Nuijamiesten marssi (V. A. Koskenniemi)
Yksi Toivo Kuulan sytyttävimmistä ja tehoavimmista kuorolauluista on V. A. Koskenniemen uhmakkaaseen tekstiin pohjautuva Nuijamiesten marssi. Nuijamiehet
olivat suomalaisia talonpoikia, jotka nousivat tappioon päättyneeseen kapinaan aatelistoa ja sotaväkeä vastaan 1500-luvun loppuvuosina. Kohtalon armottomuus tulee
17
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vanhaa kansansävelmää, johon hän itse laati sanoituksen. Voimakkaasti tunteisiin
vetoava laulu saatteli aikanaan sotiemme sankarivainajia heidän viimeiselle matkalleen. Laulun merkityksestä kertoo omalla tavallaan sekin, että presidentti Lauri
Kristian Relanderin toivomuksesta se esitettiin hänen hautajaisissaan. Niin tapahtui
myös presidentti Kyösti Kallion toivomuksen mukaan hänen muistojumalanpalveluksessaan Suurkirkossa.

Leevi Madetoja

selväksi jo tekstin alkusanoissa ”meill’ on hanki ja jää”, peräänantamattomuudesta
kertoo vakuutus ”me tulemme voimalla kotoisen tarmon” ja suorastaan kehossaan
kuulija voi tuntea kuoron loppukehotuksen ”vaviskaa”. Väkivahva Nuijamiesten
marssi on isänmaallisten tuntojen tulkitsijana vakiinnuttanut asemansa mieskuorojemme perusohjelmistossa.
Nils-Eric Fougstedt (1910–1961): Nattlig Madonna (Edith Södergran)
Nils-Eric Fougstedt on luonnehtinut sävellystensä ominaispiirteitä tähän tapaan:
”Erityinen kiinnostus polyfoniaan ja muotorakenteeseen on luonut monumentaalisuuteen tähtäävää pyrkimystä. Toinen piirre on idyllis-romanttinen sävy, jota jotkin
melkein maneeriksi käyneet sointuyhdistelmät parhaiten kuvastavat.” Jälkimmäinen
piirre on hallitsevana Fougstedtin kuorolauluissa, joiden säveltämisen hän aloitti jo
1930-luvun alussa. Varhaisiin kuorokappaleisiin kuuluu jouluaiheinen laulu Nattlig Madonna, joka on kuoroversio viululle ja pianolle sävelletystä teoksesta Berceuse.
Tämä laulu oli ainakin Fougstedtin itsensä mielestä hänen parhaitaan. Säveltäjäkollega Selim Palmgren arvosti myös laulua ja kirjoitti kantaesityksen jälkeen: ”Varsin
yksinkertaisin, muttei mitenkään tavanomaisin keinoin on säveltäjä luonut koskettavan hartaan tunnelman.”
Heikki Klemetti (1876–1953): Oi, kallis Suomenmaa
Heikki Klemetti oli puolen vuosisadan ajan suomalaisen kuoroelämän voimahahmoja. Monipuolisen elämäntyönsä, temperamentikkaan luonteensa ja peittelemättömän kansallismielisyytensä ansiosta hänestä tuli ”legenda jo eläessään”. Klemetin
isänmaallisuuden vaikuttavimpia ilmentymiä on hänen marssilaulunsa Oi, kallis
Suomenmaa. Marssihymniksi nimittämänsä sävellyksen pohjana Klemetti käytti
18

Leevi Madetoja (1887–1947): Valkeat kaupungit (V. A. Koskenniemi)
Oulussa syntyneiden säveltäjä Leevi Madetojan ja runoilija V. A. Koskenniemen luomistyön tulokset ovat kohdanneet onnekkaasti useissa kuoro- ja yksinlauluissa. Varhaisimpia niistä on mieskuorolaulu Valkeat kaupungit. Teos kuultiin ensimmäisen
kerran Ylioppilaskunnan Laulajien kevätkonsertissa 1909, jolloin Madetoja teki debyyttinsä kuorosäveltäjänä. Lehtiarvosteluissa kiitettiin uutta laulua ja todettiin sen
osoittavan ”runollista luomisvoimaa ja tunnelmaan syventymiskykyä”. Toinen arvostelija kirjoitti laulusta: ”Se on arvokkaaseen, polyfooniseen tyyliin kirjoitettu sävellys, jossa runon kaihomielinen pohjatunnelma vallitsee ja on kauniisti ja sattuvasti
ilmaistu”. Yllättävä piirre tässä synkän paatoksellisessa laulussa on vain 22-vuotiaan
Madetojan ja häntä kaksi vuotta vanhemman Koskenniemen elämäntuska, joka yllyttää kysymään ”missä, missä on mun nuoruutein?”
Selim Palmgren (1878–1951): Sjöfararen vid milan – Merenkulkijan kaipaus
(Gustaf Fröding, suom. Heikki Klemetti)
Selim Palmgren sävelsi kaikkiaan 118 mieskuorolaulua a cappella. Sekä määrällisesti että laadullisesti hän on merkittävimpiä suomalaisia kuorosäveltäjiä. Kahden
kotimaisen kielen erinomaisena taitajana hän valitsi teksteikseen niin suomen- kuin
ruotsinkielisiäkin runoja. Yksi tunnetuimmista ruotsinkielisistä lauluista on Akademiska Sångföreningen -kuorolle sävelletty Sjöfararen vid milan. Kuoroguru Matti
Hyökki on todennut: ”Pelkästään tällä laululla Palmgren olisi varmistanut kuolemattomuutensa kuorosäveltäjänä.” Laulu kuuluukin
suomalaisten mieskuorojen keskeiseen ohjelmistoon joko Heikki Klemetin suomentamana tai
Gustaf Frödingin alkuperäistekstinä. Laulun
merkityksestä kertoo paljon, että se esitettiin
säveltäjän hautajaisissa 20. joulukuuta 1951 Helsingin Vanhassa kirkossa.

Selim Palmgren

Tuudur Vettik (1898–1982): Kuu (A. Saarik,
suom. Hilkka Norkamo)
Tuudur Vettik oli merkittävä hahmo Viron musiikkielämässä: säveltäjäntyön lisäksi hän on
toiminut pedagogina, kuoronjohtajana ja musiikintutkijana. Surullinen luku säveltäjän elämässä
oli laiton pidätys vuonna 1950 ja sitä seurannut
19
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kuuden vuoden aika eri vankileireillä. Vettikin laajan sävellystuotannon painopiste
on lukuisissa kuorolauluissa, joista käy ilmi perusteelliset tiedot erilaisten äänityyppien mahdollisuuksista sekä taidokas tekstinkäsittely. Laulujensa tekstit säveltäjä on
poiminut virolaisten runoilijoiden tuotannosta, ja mukana on usein hänen omia sanoituksiaan. Itse A. Saarik -pseudonyymilla laatimaansa tekstiin Vettik päätyi myös
laulussa Kuu, joka kuuluu hänen suosituimpiin sävellyksiinsä.

Einojuhani Rautavaara (*1928): Laulaja (Kalevala)
Einojuhani Rautavaara on monipuolisimpia ja tuotteliaimpia suomalaisia säveltäjiä
kautta aikojen. Hänen kansainvälinen maineensa perustuu pääosin orkesteriteoksiin, ja Rautavaara on myös merkittävä oopperasäveltäjä. Vokaalimusiikki on muutoinkin ollut hänelle läheinen musiikin laji. Laajojen kuoroteosten lisäksi hän on säveltänyt runsaasti pienimuotoisia teoksia kaikille kuorotyypeille. Varhaisimpia niistä
on Laulaja-niminen teos mieskuorolle vuodelta 1956. Tuohon aikaan Rautavaara
opiskeli New Yorkissa. Teos on omistettu amerikansuomalaiselle kuorolle New Yorkin Laulumiehet, jota siihen aikaan johti Yleisradion kirjeenvaihtajana myöhemmin
toiminut Jussi Himanka. Kalevalaisessa hengessä sävelletyn laulun teksti on peräisin
kansalliseepoksemme viimeisestä runosta.

P. J. Hannikainen (1854–1924): Kevätsointuja (Larin-Kyösti)
P. J. Hannikaisen merkitystä suomalaiselle kuoroelämälle voi tuskin yliarvioida. Säveltäjänä hän keskittyi kuorolauluihin ja lastenlauluihin rikastuttaen sadoilla lauluillaan tuolloin vielä varsin niukkaa suomenkielistä kuorolauluaineistoa. Oma lukunsa
on hänen kolme vuosikymmentä kestänyt työnsä Jyväskylän seminaarin musiikinlehtorina. Tuona aikana hän koulutti toiselle tuhannelle nousevan määrän musiikkiin ja erityisesti kuorotoimintaan perehtyneitä kansakoulunopettajia, joista monet
kehittyivät hyviksi kuorolaulajiksi ja kuoronjohtajiksi vieden tietotaitojaan vuorostaan omille oppilailleen kaikkialle Suomeen. Yksi monista Hannikaisen ikivihreistä
lauluista on Kevätsointuja vuodelta 1899. Keväistä iloa säteilevä ja riemukas laulu on
aikojen kuluessa juhlistanut ainutkertaisella tavalla suomalaisten vapunviettoa.
Frans Linnavuori (1880–1926), sov. Martti Turunen (1902–1979):
Minä laulan sun iltasi tähtihin (V. A. Koskenniemi)
Runoilijoistamme V. A. Koskenniemi ja Eino Leino ovat innoittaneet eniten suomalaisia laulusäveltäjiä. Koskenniemen runoista sävelasuun on puettu arviolta 500
laulua, mukana on niin kuorolauluja kuin yksinlaulujakin. Yksi suosituimmista
Koskenniemi-lauluista on useimmiten yksinlauluna kuultu Minä laulan sun iltasi
tähtihin. Se on säveltäjänsä Frans Linnavuoren ainoa pysyvään käyttöön jäänyt aikaansaannos, jota myös mieskuorot laulavat. Melodialtaan helposti mieleen jäävän
serenadin suosiosta kertoo kolmas sija Yleisradion kauneimpien suomalaisten laulujen äänestyksessä 1968. Linnavuoren päätoimi 1900-luvun alun Tampereella oli tuomiokirkon urkurin virka. Hänet muistetaan myös Mieskuoro Laulajien johtajana.

Toivo Kuula (1883–1918): Virta venhettä vie (Eino Leino)
Vuonna 1906 valmistunut Virta venhettä vie
-laulu oli säveltäjäntiensä alkutaipaleella olevan Toivo Kuulan siihen asti kunnianhimoisin
kuorosävellys, vaativuudessaan ja laajuudessaan
aivan muuta kuin ajan tavanomainen kuoromusiikki. Kuula tarjosi sitä Ylioppilaskunnan
Laulajille 50 markan maksua vastaan, mutta
tarjous hylättiin. Tarvittiin Heikki Klemetin
asiantuntemus, ennen kuin laulu saatiin esitetyksi. Suomalaisen mieskuorokirjallisuuden
helmiin lukeutuvan Virta venhettä vie -laulun
Kuula sävelsi suosikkirunoilijansa Eino Leinon
suuria elämänkysymyksiä pohtivaan tekstiin.
Laulun merkityksestä ja arvostuksesta kertoo,
että Suomen Laulu ja Laulu-Miehet esittivät sen
Toivo Kuula
Toivo Kuulan hautaustilaisuudessa Helsingissä
28. toukokuuta 1918.

Juha Holma (*1960): Löylyloitsu (Lauri Hannikainen)
Juha Holma on vaikuttanut suomalaisessa kuoromaailmassa useiden eri kuorojen
johtajana sekä järjestötehtävissä. Näiden toimien ohessa hän on ahkeroinut kuoromusiikin säveltäjänä. Varsinaiseksi ”hittinumeroksi” on lyhyessä ajassa noussut
Mieskuoro Sirkkojen kantaesittämä Löylyloitsu, josta säveltäjä kirjoittaa: ”Mantranomaisen bassokuvion päällä liikkuvat medianttiset kolmisoinnut hallitsevat pitkälti
teosta, ja kaikessa yksinkertaisuudessaan ne luovat suorastaan mystisen tunnelman.
Tekstin ja sävellyksen vahva kalevalainen ilme on teokselle leimaa-antava. Suomalaiselle sauna on ennen kaikkea puhdistautumispaikka. Tällä kertaa puhdistetaan
ennen kaikkea sielua kaikesta pahasta. Viimeinen, järisyttävän crescendon päättävä
furioso-sihaus taatusti takaa asian!”

Seppo ”Paroni” Paakkunainen (*1943): Dálvi duoddar luohti
Seppo ”Paroni” Paakkunainen on omaleimainen ja värikäs hahmo suomalaisessa
musiikkielämässä. Säveltäjänä hän liikkuu luontevasti yli musiikin tyylirajojen ja
esityskokoonpanojen. Paakkunainen kertoo: ”Tein vuosina 1972–2001 yhteistyötä
Nils-Aslak Valkeapään kanssa kiertäen esittämässä uutta saamelaista joikua monella
mantereella. Sovitin Esa Kotilaisen kanssa Valkeapään uuden joiun Lillehammerin
talviolympialaisten 1994 avajaismusiikiksi. Siitä esityksestä innostui kuoronjohtaja
Matti Hyökki. Hän tilasi YL:lle minulta joikuteoksen, jonka ensiesitys oli 1995.
Olen pääasiassa säveltänyt Dálvi duoddar luohti (Talvitunturin joikha) -laulun, mutta
käyttänyt mukana myös joikufragmentteja. Teos soi kokonaisuudessaan tunturisaamelaisessa duuripentatoniikassa. Tietojeni mukaan sävellykseni on ollut kestohitti
YL:n ulkomaisilla kiertueilla.”
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Leevi Madetoja (1887–1947): Hän kulkevi kuin yli kukkien (Eino Leino)
”Kuorosäveltäjänä Leevi Madetoja on ehkä Suomen huomattavin, mutta koska hänen kuoroteoksensa ovat esityksellisesti erittäin vaativia, ne ovat Suomessakin jossain
määrin jääneet kansanomaisempien kuorosävellysten varjoon.” Tähän tapaan Madetojan asemaa arvioi hänestä laajan elämäkerran kirjoittanut Erkki Salmenhaara.
Säveltäjän noin sadasta kuoroteoksesta nelisenkymmentä on sävelletty mieskuorolle.
Ajallisesti viimeisimpiin kuuluu vuonna 1946 sävelletty Hän kulkevi kuin yli kukkien, josta on tullut yksi suosituimmista ja lauletuimmista serenadeista. Runo on Eino
Leinon käsialaa, ja siinä Matti Hyökin mielestä runoilija ”purkaa tuntonsa nopeasti,
kuin salaa. Lyhyessä palvovassa repliikissä kohteena on ’hän’, salattu, suojassa pidetty
rakastettu tai unikuva, tavoittamaton haaveolento.”

Laulu-Miehet ja Eino Linnala
Laulu-Miesten kokonaiseditiohanke Eino Linnalan mieskuoromusiikista huipentuu
kuoron 100-vuotisjuhlallisuuksiin. Kaikkiaan lähes kuusikymmentä mieskuoroteosta
käsittävää tuotantoa taltioidaan parhaillaan yhteistyössä Yleisradion kanssa. Kolmen
levyn sarjasta ensimmäinen - Eino Linnala Mieskuorolaulut osa 1 on jo ilmestynyt.
Kaikki sävelmät sisältävän nuottikirjan LM julkaisee ensi syksynä. Laulu-Miesten johtaja professori Matti Hyökki esittelee LM:n kokonaiseditiohanketta Musiikkitalon
auditoriossa 6.4. klo 17-17.45. Tilaisuuteen osallistuville kuoronjohtajille on luvassa
yllätyslahja!

Taneli Kuusisto (1905–1988): Suomalainen rukous (Uuno Kailas)
Taneli Kuusisto kuuluu tunnettuun Kuusistojen musiikkisukuun. Suomalaiseen
kuoroelämään Kuusisto vaikutti sekä kuoronjohtajana että säveltäjänä. Hänen verrattain suppean sävellystuotantonsa tunnetuin teos on Suomalainen rukous. Sen
teksti on peräisin Uuno Kailaan vuoden 1930 itsenäisyyspäiväksi kirjoittamasta
runosarjasta Isänmaan päivä. Kuusisto puki Kailaan runon sävelasuun Yleisradion
pyynnöstä syksyllä 1939, ja laulu esitettiin julkisesti ensimmäisen kerran muutamaa päivää ennen talvisodan alkua. Harrassävyinen ja vakavahenkinen Suomalainen
rukous on sittemmin levinnyt laajaan käyttöön. Vuonna 1986 se otettiin mukaan
Suomen evankelis-luterilaiseen virsikirjaan, jossa se on virsi numero 584.
Jean Sibelius (1865–1957): Finlandia-hymni (V. A. Koskenniemi)
Finlandia-hymnin syntyhistoria on monivaiheinen tapahtuma. Orkesteriteoksena
Finlandia kuultiin ensimmäisen kerran Helsingissä marraskuussa 1899, jolloin se oli
Suomen historiasta kertovan kuvaelmasarjan päätösosa otsikolla Suomi herää. Se vakiinnutti nopeasti asemansa yhtenä säveltäjänsä suosituimmista orkesterikappaleista. Finlandian loppujakso oli kuin luotu laulettavaksi, vaikka Sibelius itse vieroksui
ajatusta. Sekä amerikansuomalainen Yrjö Sjöblom että oopperalaulaja Wäinö Sola
kirjoittivat sanat sävellyksen hymniosaan. Käyttöön on kuitenkin vakiintunut V. A.
Koskenniemen sanoitus, joka syntyi YL:n ja Laulu-Miesten johtajan Martti Turusen aloitteesta. Hanke sai lopulta Sibeliuksenkin hyväksynnän. Finlandian kyseisen
kuoroversion ensiesitys tapahtui Laulu-Miesten konsertissa joulukuussa 1940.

Laulu-Miesten tuotantoa erikoishinnoin!
Talvipäivien osallistujilla on mahdollisuus hankkia LM tuotantoa erikoishinnoin.
Tutustu tuotteisiin Musiikkitalon alalämpiön LM -myyntipisteessä. Samalla voit ennakkoon varata ensi syksynä ilmestyvän Eino Linnalan Mieskuorolaulut - nuottikirjan
erikoishintaan!

Varaslähtö Vappuun
Laulu-Miehet ottaa jälleen Varaslähdön Vappuun kevätkonsertissaan Helsingin
yliopiston juhlasalissa torstaina 25.4. kello 18.30. Konsertissa kuullaan komeimpia
kevätlauluja, hauskimpia juomalauluja, rakkaimpia serenadeja sekä harvinaisia Eino
Linnalan mieskuoroteoksia. Liput 25 €, sisältäen lasin kuohujuomaa. Liput ennakkoon Lippupalvelusta ja kuorolaisilta!

Laulu-Miehet 100 vuotta 2014
LM 100 JUHLAKONSERTTI 15.11. Musiikkitalo, Helsinki
LM - LY - SIBELIUS KULLERVO 5.12. Logomo, Turku
LM 100 JOULUA, Joulukonsertit 29.11-22.12.
LM 100 - SIBELIUS 150 - JUHLAMATKA, 27.2-9.3.2015, Japani

Veikko Ylikojola 2013

* Tokio-Toyota-Kioto-Nishinomiya-Osaka-Hiroshima

www.laulumiehet.fi

www.facebook.com/laulumiehet

info@laulumiehet.fi
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Äänestykseen osallistuneet teokset
Franz Abt: Ljufva flicka
Erik Bergman, sov.: Eteläpohjalainen kansanlaulu (Kun on oikeen hulivililuonto)
Ossi Elokas: Kuutamolla (V. A. Koskenniemi)
Nils-Eric Fougstedt: Tre sånger om kärleken (Arvid Mörne, Vilhelm Ekelund,
Erik Blomberg)
Nils-Eric Fougstedt: Nattlig Madonna (Edith Södergran)
Emil Genetz: Metsänhartaus (P. J. Hannikainen)
Emil Genetz: Terve, Suomeni maa (P. J. Hannikainen)
Arthur E. Hall, sov.: My Evaline (trad.)
P. J. Hannikainen: Annin laulu (Kallio)
P. J. Hannikainen: Kevätsointuja (Larin-Kyösti)
Eduard Hermes: Metsämiehen juomalaulu
Juha Holma: Löylyloitsu (Lauri Hannikainen)
Juha Holma: Ihanainen impi (trad.)
G. A. Härtel: Sua tervehdin (suom. Toivo Muroma)
Armas Järnefelt: Pois meni merehen päivä (Kallio)
Armas Järnefelt: Sirkka (Kallio)
Yrjö Kilpinen: Laululle (V. E. Törmänen)
Heikki Klemetti: Oi, kallis Suomenmaa
Toivo Kuula: Virta venhettä vie (Eino Leino)
Toivo Kuula: Iltatunnelma (Lauri Kemiläinen)
Toivo Kuula: Nuijamiesten marssi (V. A. Koskenniemi)
Toivo Kuula: Iltapilviä (V. A. Koskenniemi)
Taneli Kuusisto: Suomalainen rukous (Uuno Kailas)
Petri Laaksonen: Täällä Pohjantähden alla (Turkka Mali)
Frans Linnavuori, sov. Martti Turunen: Minä laulan sun iltasi tähtihin
(V. A. Koskenniemi)
Leevi Madetoja: Valkeat kaupungit (V. A. Koskenniemi)
Leevi Madetoja: Suvi-illan vieno tuuli (Eino Leino)
Leevi Madetoja: Hän kulkevi kuin yli kukkien (Eino Leino)
Leevi Madetoja: De profundis (Psalmi 130)
Leevi Madetoja: Kaunehin maa (Bertel Gripenberg, suom. Eino Leino)
A. E. Marschner: Gute Nacht – Hyvästi (O. L. B. Wolff)
Aarre Merikanto: Juhannus (Eino Leino)
Jaakko Mäntyjärvi: Pseudo-Yoik NT
Seppo ”Paroni” Paakkunainen: Dálvi duoddar luohti
Fredrik Pacius: Suomen laulu (Emil von Qvanten, suom. Taavi Hahl)
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Selim Palmgren: Sjöfararen vid milan – Merenkulkijan kaipaus (Gustaf Fröding,
suom. Heikki Klemetti)
Selim Palmgren: Serenadi (Larin-Kyösti)
Väinö Pesola: Suomenmaa (Aleksis Kivi)
Olavi Pesonen, sov.: Kun poijat ne raitilla (trad.)
Einojuhani Rautavaara: Laulaja (Kalevala)
Einojuhani Rautavaara: Legenda (Eino Leino)
Teppo Salakka: Hiprakassa (Eelis Artell)
Jean Sibelius: Finlandia-hymni (V. A. Koskenniemi)
Jean Sibelius: Sydämeni laulu (Aleksis Kivi)
Jean Sibelius: Sortunut ääni (Kanteletar)
Jean Sibelius, sov. Selim Palmgren: Isänmaalle (Paavo Cajander)
J. H. Stuntz: Ylioppilaslaulu (trad.)
Otto Fredrik Tullberg, sov.: Kristallen den fina – On kristalli hieno (trad., suom.
R. R. Ryynänen)
Aksel Törnudd: Kirkonkäynti (Kanteletar)
Tuudur Vettik: Kuu (A. Saarik, suom. Hilkka Norkamo)

Kaikkien 50 laulun esittelyt ja ääninäytteet: yle.fi/elavaarkisto
Mieskuorokevät 2013 -blogi: yle.fi/klassinen
Mieskuoroanekdootteja: areena.yle.fi/tv/1822372
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Suomen Mieskuoroliiton Talvipäivät

Kahvilakonsertti

Helsinki 5.–7.4.2013

6.4.2013 päälämpiö, Musiikkitalo

Pe 5.4.2013
klo 18.30–21.00

La 6.4.2013
klo 10.15–13.45

Mikko-Oskari Koski ja Markku Hakonen, juontajat
Mieskuorokonsertti
Camerata-sali, Musiikkitalo

Koulutusta ja esittelytilaisuuksia
auditorio, Musiikkitalo

klo 10.40–13.50

Kahvilakonsertti
päälämpiö, Musiikkitalo

klo 14.00–15.30

Suomen rakkain mieskuorolaulu -konsertti
konserttisali, Musiikkitalo, suora lähetys Yle Radio 1:ssä

klo 15.40–17.50

Kahvilakonsertti
päälämpiö, Musiikkitalo

klo 15.45–17.30

Lauluyhtyekilpailu
Camerata-sali (videoyhteys Black Box -saliin), Musiikkitalo

klo 15.45–18.30

Koulutusta ja esittelytilaisuuksia
auditorio, Musiikkitalo

klo 19.00–21.15

Ylioppilaskunnan Laulajien 130-vuotisjuhlakonsertti
konserttisali, Musiikkitalo, suora lähetys Yle Radio 1:ssä

klo 21.30–24.00

Karonkka (vain illalliskortin ennakkoon varanneille)
päälämpiö, Musiikkitalo

Su 7.4.2013
klo 10.00–11.00
klo 13.00–15.00

Talvipäivien musiikkijumalanpalvelus
Temppeliaukion kirkko, suora lähetys Yle Radio 1:ssä
Suomen Mieskuoroliiton liittokokous
Ravintola Laulumiehet

Suora internetlähetys osoitteessa yle.fi/klassinen/live la 6.4. klo 13.30–22.00.
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klo 10.40
klo 10.50
klo 11.00
klo 11.10
klo 11.20
klo 11.30
klo 11.40

Helsingin Faktorilaulajat, joht. Matti Orlamo
Mäntsälän Mieskuoro, joht. Pekka Itkonen
Järvenpään Mieslaulajat, joht. Filip Häyrynen
Mieskuoro Laulajat, joht. Juha Holma
Keravan Mieslaulajat, joht. Teppo Salakka
Kaaderilaulajat, joht. Matti Orlamo
Vantaan Laulu, joht. Jori Männistö

klo 13.10
klo 13.20
klo 13.30
klo 13.40

Vuoksen Mieslaulajat, joht. Samuli Saarela
Tornion Mieskuoro, joht. Tuomas Lampela
Helsingin Poliisilaulajat, joht. Paavo Hyökki
Rauman Mieslaulajat, joht. Pekka Peltonen

klo 15.40
klo 15.50
klo 16.00
klo 16.10
klo 16.20
klo 16.30
klo 16.40

Mieskuoro Naskalit, joht. Tommi Saalas
Ikaalisten Mieslaulajat, joht. Anna-Mari Yrjänä
Mieskuoro Manifestum, joht. Markus Westerlund
Oriveden Mieslaulajat, joht. Matti Rautio
Porin Mies-Laulu, joht. Guido Ausmaa
Mieskuoro Ilkanmiehet, joht. Tapio Lempola
Lapuan Mieslaulajat, joht. Maunu Malkamäki

klo 17.00
klo 17.10
klo 17.20
klo 17.30
klo 17.40

Mieskuoro Sirkat, joht. Nikke Isomöttönen
Kokkolan Lauluveikot, joht. Mari Sillanpää
Vilppulan Mieslaulajat, joht. Erlend Jantsikene
Luvian Mieskuoro, joht. Sanna Kuusisto
Lahden Mieskuoro, joht. Tuisku Marttinen

Koulutukset ja esittelytilaisuudet
6.4.2013 auditorio, Musiikkitalo

klo 10.15–12.00 Suomen Mieskuoroliitto 2020 -seminaari (vain kutsuvieraille)
klo 12.00–13.00 Naistoimikunta-aktiivien tapaaminen
klo 13.00–13.45 Sulasolin Helsingin piiri esittäytyy
klo 15.45–17.00
klo 17.00–17.45
klo 17.45–18.30

Ylioppilaskunnan Laulajat: Mieskuorohallinnon workshop
Laulu-Miesten Linnala-kokonaiseditiohankkeen esittely
Ylioppilaskunnan Laulajien Kuula-kokonaiseditiohankkeen
esittely
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Talvipäivien mieskuorokonsertti
5.4.2013 klo 18.30 Camerata-sali, Musiikkitalo
Jukka Matula, juontaja
ESPOON MIESLAULAJAT, joht. Helge Kõrvits
Alo Ritsing: Santa Maria (P.-E. Rummo)
Aarre Merikanto: Juhannus (Eino Leino)
Axel Törnudd: Loitsu
HELSINGIN LAULUVELJET, joht. Viive Mäemets ja Matti Koivisto, hanuri
Simo Leppä
C. F. Chudleigh Candish: Laulu ”Merihaukasta” (suom. H. Teittinen)
Georg Malmstén, sov. Urpo Jokinen: Vanhan merimiehen koti-ikävä
(R.R. Ryynänen)
sov. Aatu Leinonen & Mikko Hurme: Potpuri Laulaen meriä
HELSINGIN SUOMALAISEN KLUBIN KUORO, joht. Henrik Lamberg
Wilhelm Petersson-Berger: Vaelluslaulu (suom. Esko Lumirae)
Alf Wold: Keskiyön auringossa (Sture Odd, suom. K. K. Kivirinta)
Tuudur Vettik: Kuu (A. Saarik, suom. Hilkka Norkamo)
Armas Järnefelt: Sirkka (Kallio)
KAADERILAULAJAT, joht. Matti Orlamo
Sam Sihvo: Jääkärin laulu (Sam Sihvo)
Esko Nieminen, sov. Matti Orlamo: Soomepoisid (Heljä Kirber)
Urpo Jokinen: Suomi on hyvä maa (Urpo Jokinen)
VANTAAN LAULU, joht. Jori Männistö
Franz Biebl: Ave Maria
LOPEN MIESLAULAJAT, joht. Petri Lindberg
trad. barbershop, sov. A. E. Hall: My Evaline
Juan Quiros Alvarez, sov. Petri Lindberg: Sabeline (suom. Saukki)
Richard Gottehrer & Jonathan B. Stroll, sov. Juha Kuivanen: Hetki lyö
(suom. Pertti Reponen)
HELSINGIN FAKTORILAULAJAT, joht. Matti Orlamo
Jackie Trent & Tony Hatch, sov. Matti Orlamo: Kolmatta linjaa takaisin
(suom. Juha Vainio)
trad., sov. Matti Orlamo: Helsingin aamu
Jussi Isomeri, sov. Urpo Jokinen: Niin gimis on stadi (Veikko Lehmuksela)
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MIESKUORO MANIFESTUM, joht. Markus Westerlund, piano Mika
Westerlund
Oskar Merikanto, sov. Markus Westerlund: Laatokka, Op. 83/1 (Mikko Uotinen)
Richard Wagner: Pilgerchor / Tannhäuser

VÄLIAIKA

LAULU-MIEHET, joht. Matti Hyökki
Eino Linnala: Soi, laulu soi! (Eino Tikkanen)
Eino Linnala: Iltalaulu (Aaro Hellaakoski)
Eino Linnala: Dödspolka (Bertel Gripenberg)
PORIN MIES-LAULU, joht. Guido Ausmaa
Selim Palmgren: Laulakaamme (Kalervo Heikkilä)
Selim Palmgren: Yötunnelma (suom. Heikki Klemetti)
Mihkel Lüdig: Aamunkoitto / Koit (suom. Hilkka Norkamo)
MIESKUORO ILKANMIEHET, joht. Tapio Lempola
Jaakko Mäntyjärvi: Turistitango (Kalevi Keinänen)
Jussi Syrjälä, sov. Erkki Rajamäki: Siivet saan (Jukka Saarinen)
soolo Martti Peltola
TORNION MIESKUORO, joht. Tuomas Lampela
Tuomas Lampela: Lapinmaa (Maija Konttinen)
Jouko Tekoniemi: Laulun maa (Sanni Kotiranta)
J. Ph. Rameau, sov. T. Kuusisto & T. Lampela: Vuorenlouhija (Aukusti Simojoki)
RIIHIMÄEN MIESLAULAJAT, joht. Klaus Hildén
Eemeli Kolehmainen: Ällös päätäs maahan paina (Aukusti Simojoki)
trad., sov. Klaus Hildén: Synnyinmaan laulu (C. Hansen)
trad., sov. Klaus Hildén: Halitulijallaa
KERAVAN MIESLAULAJAT, joht. Teppo Salakka
Eduard Hermes: Metsämiehen juomalaulu
Michel Legrand, sov. Reijo Kekkonen: Cherbourgin sateenvarjot (Jacques Demy,
suom. Saukki)
Rauno Lehtinen, sov. Teppo Salakka: Muistan kesän
HELSINGIN POLIISILAULAJAT, joht. Paavo Hyökki
Joel Linna, sov. Timo Turtiainen: Teräskyttä (Hullu Sika -ork. & HPL)
Ismo Sajakorpi, sov. Saima Hyökki: Tankeros Love (Ismo Sajakorpi)
Kummeli, sov. Saima Hyökki: Sakkoja, sakkoja (Kummeli)
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Lauluyhtyekilpailu
6.4.2013 klo 15.45 Camerata-sali, Musiikkitalo
Lars Moberg, juontaja
klo 15.45 BLISTERING BARNACLES (Mieskuoro Vantaan Laulu ja
Kamarikuoro Qoro Quando)
Timo Galkin, I tenori | Jaakko Jussila, II tenori/I basso |
Heikki Norio, I basso/II tenori | Mikko Boberg, II basso
trad., sov. Roger Payne: I’ve Been Workin’ on the Railroad
Kim Kuusi, sov. Markku Koskela: Hiljainen laulu (Kim Kuusi)
Ernest R. Ball, sov. David Wright: Love Me and the World Is Mine (Dave Reed Jr.)
klo 15.55 NAMIKATSE (Turun NMKY:n mieskuoro Naskalit)
Niklas Broman, I tenori | Teemu Mustonen, I tenori |
Ilari Lemponen, II tenori | Allan Nieminen, II tenori |
William Häggblom, I basso | Mikael Malmisalo, I basso |
Paavo Korvenmaa, II basso | Jalmari Mäki, II basso
Grace Le Boy: I Wish I Had a Girl (Gus Kahn)
Asko Raivio, sov. Teppo Salakka: Stripteasetanssija
Ilkka Kuusisto: Pieni syntinen laulu (Uuno Kailas)
Juha Hilander: Nocturne (Eino Leino)
klo 16.05 STAGEMENT (Polyteknikkojen Kuoro)
Teemu Känsäkangas, tenori | Eero Hämäläinen, tenori | Paavo Hurskainen, tenori |
Ats Nisov, baritoni | Tatu Karlström, basso
Kerkko Koskinen, sov. Jouni Jyllinmaa: Savanni nukahtaa (Anni Sinnemäki)
Veeti Kallio, sov. Eero Hämäläinen: Brother Rap and Sister Soul (Veeti Kallio)
Merle Travis, sov. Eero Hämäläinen: Sixteen Tons (Merle Travis)
klo 16.15 3xTS (Porvoon Mieslaulajat)
Matti Koski, I tenori | Raimo Anttila, II tenori |
Markus Nymark, I basso | Anssi Holappa, II basso
Asko Raivio, sov. Teppo Salakka: Stripteasetanssija
Paul Anka, sov. Tapio Saarikko: Pääsi rinnallein painuu (suom. Pertti Reponen)
Erik Lindström, sov. Tapio Saarikko: Ranskalaiset korot (Hillevi)
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klo 16.25 TIMO V. & LANA (Joensuun Mieslaulajat)
Mikko Vehmas, I tenori | Ossi Ruotsalainen, II tenori |
Perttu Kivivuori, I basso | Heikki Vimpari, II basso
Rauli ”Badding” Somerjoki, sov. Jarkko Kiiski: Paratiisi (Arja Tiainen)
Ilja Teppo, sov. Olli Hurskainen: Kauneusihanteet
Franz Abt: Ljufva flicka
VÄLIAIKA

klo 16.50 BLACK (Porin Mies-Laulu)
Mikko Poutanen, I tenori | Marko Vironmäki, II tenori |
Jani Peltonen, I basso | Johannes Tiusanen, baritoni | Ismo Raitakari, II basso
Tuomas Holopainen, sov. Olli Hurskainen: Eva (Tuomas Holopainen)
Lennon & McCartney, sov. Daryl Runswick: Blackbird (Lennon & McCartney)
klo 17.00 YÖMYSSY (Joensuun Mieslaulajat ja Joensuun yliopiston kuoro)
Juho Leppänen, I tenori | Matias Kangas, II tenori |
Ilkka Marttinen, I basso | Jaakko Lautamo, II basso
Rauli ”Badding” Somerjoki, sov. Jarkko Kiiski: Paratiisi (Arja Tiainen)
Henri Sorvali & Moonsorrow, sov. Juho Leppänen: Huuto, pimeä, aurinko ja kuu
(Ville Sorvali & Marko Tarvonen)
klo 17.10 RYHMÄ PL (Pohjan Laulu)
Mihkel Koldits, tenori | Juha Lampela, tenori |
Pekka Mattila, tenori | Veli-Matti Nopanen, tenori |
Kristian Heberg, basso | Markus Lumme, basso |
Heikki Saajoranta, basso | Jouko Vuorjoki, basso
Franz Biebl: Ave Maria
Kerkko Koskinen, sov. Jouni Jyllinmaa: Savanni nukahtaa (Anni Sinnemäki)
klo 17.20 PIENET SIEVÄT (Joensuun Mieslaulajat)
Mikko Tanskanen, I tenori | Olli Hurskainen, II tenori |
Tauno Nousiainen, I basso | Risto Gröhn, II basso
Olli Hurskainen: Jos ois (Kaarlo Kramsu)
Asko Raivio, sov. Teppo Salakka: Stripteasetanssija
Olli Hurskainen: Kaksi laulua krapulasta (Ossi Ruotsalainen)
Aamun vieras
Mies ja vasara
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Lauluyhtyekilpailun tuomaristo
Juha Holma, tuomariston puheenjohtaja

Paavo Hyökki

Juha Holman (s. 1960) kuoronjohtoura
on jo yli 30 vuoden mittainen. Viimeiset
parikymmentä vuotta hänet on yhdistetty erityisesti mieskuoroihin. Mieskuoro
Sirkkojen johtajana hän saavutti useita
kilpailumenestyksiä, esimerkkinä mm.
Madetoja-kilpailun voitto v. 2000. Hänen aikanaan kuoro myös teki runsaasti kiertueita ulkomaille. Näyttämölliset
projektit olivat myös leimaa-antavia hänen johtajakaudelleen, ja tämä esiintymisen alue on tullut tutuksi myös Holman
nykyiselle kuorolle, Tampereen Mieskuoro Laulajille. Parin vuoden takainen 12
paitaa -produktio oli todellinen merkkitapaus mieskuorokentällä. Laulajat on myös
kilpaillut menestyksekkäästi viime vuosina, parhaan sijoituksena ensimmäinen sija
ja kultaleima Linzin Anton Bruckner -kilpailussa vuonna 2010.
Juha Holma tunnetaan tuotteliaana ja suosittuna säveltäjänä kuoromaailmassa. Hänen toimenkuvaansa on myös pitkään kuulunut kuorojen ja lauluyhtyeitten
kouluttaminen sekä toimiminen tuomarina kuoro- ja yhtyelaulukilpailuissa ja katselmuksissa.

Paavo Hyökki aloitti opintonsa vuonna
1987 Espoon Musiikkiopistossa instrumentteinaan sello ja piano. Opinnot jatkuivat sittemmin Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolla ja myöhemmin
kuoronjohtoluokalla. Kuoronjohdon diplomin Hyökki suoritti vuonna 2012 erinomaisin arvosanoin.
Tällä hetkellä Paavo Hyökki toimii
taiteellisena johtajana Helsingin Poliisilaulajissa, Lain Huudossa sekä tammikuussa
perustetussa kamarikuoromuotoisessa Ahjo Ensemblessä. Lisäksi hän toimi lääkärikuoro Medicanton johtajana kaudet 2005–2013. Hyökki on työskennellyt myös
mm. Kirkkonummen kamariorkesterin, EMO Ensemblen, Cantabilen ja Akateemisen Laulun kanssa.
Kuorolauluammattilaisena hän toimii mm. Sibelius-Akatemian vokaaliyhtyeessä, Helsingin kamarikuorossa ja EMO Ensemblessä. Hyökki kuuluu myös Lauluyhtye Tallan ja Ensemble Petraloysion vakiokokoonpanoon. Paavo Hyökki on kuulunut Suomen Mieskuoroliiton musiikkilautakuntaan vuodesta 2012 sekä Suomen
Kuoronjohtajayhdistyksen hallitukseen vuodesta 2010.
Matti Kemiläinen, tuomariston sihteeri

Tuomas Ahola
Tuomas Ahola on pitkän kuoro- ja lauluyhtyetaustan omaava laulaja. Kuorokokemusta Ahola
on hankkinut pääasiassa Ylioppilaskunnan Laulajissa, jossa hän on toiminut kvartettimestarina, äänenjohtajana ja laulanut kuoron solistina
sekä useissa edustuskvarteteissa. Ahola tunnetaan kuitenkin varmasti parhaiten maineikkaan
Lauluyhtye Club For Fiven baritonina, jossa
hän lauloi vuosina 2001–2010. Club For Five
on monipuolinen a cappella -lauluyhtye, joka on
valloittanut yleisönsä suvereenilla osaamisellaan
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
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Palkinnot
Lauluyhtyekilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 2 000 euroa:
• ensimmäinen palkinto 1 000 euroa
• toinen palkinto 600 euroa
• kolmas palkinto 400 euroa
Tuomaristo voi myös jakaa palkinnot toisin. Lisäksi tuomariston nimeämä Suomen
Mieskuoroliiton jäsenkuoron laulajista koostuva kvartetti saa haltuunsa määräajaksi Saken Kannu -kiertopalkinnon. Saken Kannun jakamisesta ja myöntöperusteista
päättää kilpailun tuomaristo. Palkinnot jaetaan karonkan alussa la 6.4. klo 21.30
päälämpiössä.
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Osallistuvat kuorot
Akateeminen mieskuoro Psaldo (Helsinki)
1996
www.psaldo.fi

Keravan Mieslaulajat 1928
www.keravanmieslaulajat.fi
Kerimäen Mieslaulajat 1947
www.kerimaenmieslaulajat.com

Espoon Mieslaulajat ESMILA 1977
www.esmila.com

Kokkolan Lauluveikot 1928
www.kokkolanlauluveikot.fi

Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jussit
(Seinäjoki) 1951
www.jussit.net

Kouvolan Mieskuoro 1907
www.kouvolanmieskuoro.fi

Haukiputaan Mieskuoro 1934
www.haukiputaanmieskuoro.fi

Lahden Mieskuoro 1904
www.lahdenmieskuoro.fi

Helsingin Faktorilaulajat 1942

Lapin Lauluveikot 1946
lapinlauluveikot.com

Helsingin Lauluveljet 2007
www.kolumbus.fi/markus.winter

Lapuan Mieslaulajat 1973
netikka.net/koivumaki/sauli/
lapuanmieslaulajat

Helsingin Poliisilaulajat 1943
www.poliisilaulajat.com
Helsingin Suomalaisen Klubin kuoro 2000
www.klubi.fi/www/
toimintajaharrastukset_kuoro.html

Laulu-Miehet (Helsinki) 1914
www.laulumiehet.fi
Lopen Mieslaulajat 1968
www.loppi.net/mieslaulajat

Hämeenlinnan Mieskuoro 1922
www.hameenlinnanmieskuoro.fi

Luvian Mieskuoro 1948
www.luvianmieskuoro.fi

Ikaalisten Mieslaulajat 1951
www.ikaalistenmieslaulajat.net
Jalasjärven Mieslaulajat 1945

Mieskuoro Ilkanmiehet (Ilmajoki) 1961
www.ilkanmiehet.fi

Joensuun Mieslaulajat 1911
www.laulutalo.fi

Mieskuoro Laulajat (Tampere) 1909
www.mieskuorolaulajat.fi

Järvenpään Mieslaulajat 1948
www.jarvenpaanmieslaulajat.sulasol.net

Mieskuoro Laulajien seniorikuoro Konkelot
(Tampere) 1991
www.mieskuorolaulajat.fi

Kaaderilaulajat (Helsinki) 1994
www.kadettikunta.fi/laulajat
Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan
Laulajat (Helsinki) 1949
www.kyl.fi
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Mieskuoroväkeä Madetoja-mieskuorokilpailussa vuonna 2010. Kuva Markku Pihlaja.

Mieskuoro Sirkat (Jyväskylä) 1899
www.sirkat.fi

Raahen Mieslaulajat 1940
Rauman Mieslaulajat 1925
www.raumanmieslaulajat.fi

Mikkelin Mieslaulajat 1929
mikkelinmieslaulajat.yhdistysavain.fi

Riihimäen Mieslaulajat 1946
rimila.110mb.com

Mäntsälän Mieskuoro 1945
www.mantsalanmieskuoro.fi

Ruokolahden Mieslaulajat 1954

Mäntyharjun Laulu-Sepot 1945

Tornion Mieskuoro 1953
www.tornionmieskuoro.fi

Orimattilan Mieslaulajat 1938
www.orimattilanmieslaulajat.fi

Vantaan Laulu 1966
www.vantaanlaulu.fi

Oriveden Mieslaulajat 1964
www.orivedenmieslaulajat.net

Vilppulan Mieslaulajat 1947
www.vilppulanmieslaulajat.fi

Pohjan Laulu (Oulu) 1908
www.pohjanlaulu.fi

Vuoksen Mieslaulajat 1947
www.vuoksenmieslaulajat.com

Polyteknikkojen Kuoro (Espoo) 1900
www.polyteknikkojenkuoro.fi

Mieskuoro Manifestum (Helsinki) 2010
www.manskorenmanifestum.fi

Porin Mies-Laulu 1945
www.pml.fi

Mieskuoro Naskalit (Turku) 1919
www.naskalit.fi

Porvoon Mieslaulajat 1946
www.porvoonmieslaulajat.net

Ylioppilaskunnan Laulajat (Helsinki) 1883
www.yl.fi
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TALVIPÄIVÄT

SULASOLIN HELSINGIN PIIRI RY
Laulun ja soiton riemua yhdessä ja erikseen!

Järjestäjä
Suomen Mieskuoroliitto
Klaneettitie 6–8, 00420 Helsinki
puh. 010 8200 236, fax 010 8200 222
mieskuoroliitto@sulasol.fi
www.mieskuoro.fi, www.facebook.com/mieskuoroliitto

LAPSI- JA NUORISOKUOROJA
ORKESTEREITA
NAISKUOROJA
SEKAKUOROJA MIESKUOROJA

Olemme mukana myös täällä SMKL:n talvipäivillä!
Tule tapaamaan meitä Auditorioon la 6.4 klo 13.00–13.45

Pääyhteistyökumppani
LähiTapiola

Sydämenasianamme yhteislauluperinteen säilyttäminen!

Yhteistyökumppanit ja tukijat
Yleisradio
Laulu-Miehet
Ylioppilaskunnan Laulajat
Töölön seurakunta
Sulasolin Helsingin piiri
Hopiala-rahasto
Savonlinnan Oopperajuhlat

Talvella laulamme ja laulatamme Musiikkitalon Harjoitussalissa
Kesäksi palaamme jälleen Helsingin perinteikkäälle Soutustadionille, tule toki sinäkin!
Yhteislaulukirjastamme on ilmestynyt uusi painos, joko sinulla on oma kappale?
http://helsinginpiiri.sulasol.fi

Suomen Mieskuoroliitto
Suomenkielisten mieskuorojen valtakunnallisena organisaationa toimiva Suomen
Mieskuoroliitto ry on perustettu vuonna 1945. Liittoon kuuluu vajaat 120 mieskuoroyhdistystä, joissa laulaa yli 4 000 miestä. Liitto toimii maamme mieskuoroyhdistysten yhdyssiteenä ja tekee työtä mieskuorolaulun edistämiseksi maassamme.
Suomen Mieskuoroliitto palvelee jäsenyhdistyksiään antamalla asiantuntijaapua, neuvontaa ja valmennusta. Liitto järjestää koulutustilaisuuksia, kursseja, yhteiskonsertteja sekä valtakunnallisia ja kansainvälisiä kilpailuja. Liitto julkaisee uutta
mieskuoromusiikkia kustantaen sävellyksiä ja sovituksia ja järjestämällä sävellyskilpailuja. Liiton tärkeänä tehtävänä on myös kehittää koti- ja ulkomaisten mieskuorojen, muiden kuoromuotojen ja musiikkijärjestöjen välistä yhteistyötä. Suomen Mieskuoroliitto toimii mieskuoroyhdistysten edustajana Sulasolissa, Suomen Laulajain ja
Soittajain Liitossa.

36

www.pukumies.fi
Oulu, Rovaniemi, Kokkola,
Seinäjoki, Jyväskylä, Kotka

1 883
Savonlinnan Oopperajuhlat yhteistyössä
Suomen Mieskuoroliiton kanssa

2013

Wagnerin 200-vuotisjuhlavuoden mestariteos

Yhdessä parasta vuosikertaa

LOHENGRIN
Esitykset 8.7. (ensi-ilta), 12.7., 19.7., 24.7. kello 18.

YL ja TOIVO KUULA
130 vuotta

Koe kaikkien aikojen mieskuoro-ooppera
ja tienaa kuorollesi rahaa!

Kevään juhlaturnee:
Helsingin Musiikkitalo
La 6.4. klo 19 • 30 € Loppuunmyyty

Kesäretki ystävien kanssa kauniiseen Savonlinnaan on nyt erityisen
kannattavaa. Saat nauttia upeasta Richard Wagnerin oopperasta ja
tienata samalla kuorollesi rahaa vaikkapa kuoroleiriä tai levytystä varten.

Helsingin yliopiston juhlasali
Pe 12.4. klo 18.30 ja klo 21 • 20/12 €

Helppoa ja palkitsevaa
Savonlinnan Oopperajuhlat tilittää kuorollesi 25 €
jokaisesta kuoron kautta myydystä lipusta.

Vaasan kirkko
La 13.4. klo 18.30 • 20/12 €

Myytävät liput ovat Olavinlinnan katsomossa keskeisillä paikoilla (punainen alue):
ma 8.7. (ensi-ilta) ja ke 24.7. liput 135 €/kpl
pe 12.7. ja pe 19.7. liput 147 €/kpl

Lakeuden risti, Seinäjoki
Su 14.4. klo 18.30 • 20/12 €

Huomioi myös lisäetu! Savonlinnan Oopperajuhlat vastaa kaikista lippujen
toimituskuluista (etu 3,5 €/lippu ja 20 €/laskutus).

”Lohengrin on todellista
miesäänen juhlaa, joka
jokaisen mieskuorolaisen
kannattaa kokea.”
Matti Hyökki

Liput Lippupalvelusta
ja laulajilta.

Toimi näin (jokainen voi tilata lippuja tai voitte valita yhteisen lippumiehen):
•

Konserttien yhteydessä
myynnissä uunituore
Toivo Kuula -levytys ja
nuottikirja!

Tee kerralla vähintään 10 lipun tilaus sähköpostitse osoitteeseen
sales@operafestival.fi tai soita numeroon (015) 476 750

•

Mainitse kuorosi nimi ja koodi ”Team Opera”
ja jätä omat yhteystietosi (nimi, puhelin ja osoite)

•

Kerää lippurahat ja ohjaa ne kuorosi tilille

•

Liput laskutetaan kuorolta, liput postitetaan tilauksen tehneen kuoron edustajan osoitteeseen.

Lue lisää juhlavuoden
tapahtumista yl.fi

K UsaUmeLreAn
O lm
T O IV
vi rta he as
nu ku

— Complete Songs

for Male Voice Ch

Savonlinnan Oopperajuhlakuoron johtaja,
Mieskuoroliiton
kunniajohtaja

Lisätietoa Lohengrinista ja Oopperajuhlista Musiikkitalon alalämpiön infopisteestä. Tervetuloa!

oir

Suomen mukavin kesäfestivaali 5.7.−3.8.2013

Siitä on etua,
kun omistaa itse
pankkinsa ja
vakuutusyhtiönsä.
Välitetään
toisistamme.
Katso sinua lähinnä oleva konttorimme osoitteesta
www.lahitapiola.fi ja tule käymään!

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö,
LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy ja Tapiola Varainhoito Oy

