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35 vuotta
Vantaan musiikkielämän hyväksi

Tikkurilan Mieskuoro
Kuorolaulu on mieluisa harrastus
Kuorolaulu on satojen vantaalaisten miesten ja naisten, nuorten ja lasten mieluisa
musiikkiharrastus. Se innostaa heitä lähtemään harjoituksiin viikko toisensa
jälkeen jopa vuosikymmenien ajan.
Tikkurilan Mieskuoron toiminnan alku ja kuoron kehittyminen
Tikkurilan Mieskuoro aloitti toimintansa vuonna 1973. Kuoro on kehittynyt
kolmessakymmenessäviidessä vuodessa pienestä kyläkuorosta yhdeksi suuren
kaupungin merkittäväksi edustuskuoroksi. Esiintymisiä eli ”keikkoja” kuorolla
on ollut vuosikymmenten mittaan satoja. Tikkurilan Mieskuoron riveissä laulajia
keväällä 2008 on lähes viisikymmentä. Kuoro harjoittelee torstai-iltaisin Viertolan
koululla Tikkurilassa. Tikkurilan Mieskuoro on ollut Vantaan Aikuisopiston
opintoryhmänä jo vuodesta 1979.
Tikkurilan Mieskuorolla on monipuolinen lauluohjelmisto
Tikkurilan Mieskuoron lauluohjelmistossa on reippaita ja hilpeitä mutta myös
juhlallisia ja syvähenkisiä mieskuoroteoksia. Lauluvalintoihin vaikuttavat mm.
kuoron taitotaso, käytettävissä oleva harjoitusaika sekä konserttiyleisön mielty
mykset, joita on hyvä kuulostella. Mieskuoroille on sävelletty tuhansittain
lauluja, ja mikä ilahduttavinta, lahjakkaat lauluntekijät tekevät mieskuoroille
uusia sävellyksiä tai sovituksia vanhoista lauluista. Jokaisella laululla on oma
sanomansa ja sen aito välittäminen kuulijakunnalle on kuoron tavoitteena.

Laadukas kuoron sointi vaatii paljon työtä laulajilta ja kuoronjohtajalta
Tikkurilan Mieskuoron perustaja Aimo Aalto muistutti aikoinaan, että ”kuorotoiminta
vaatii paljon työtä ja vaivannäköä, mutta se myös antaa oppimisen ja onnistumisen
iloa tekijänsä mieleen”. Laadukas ja yhtenäinen kuorosointi ei yleensä synny
hetkessä. Siinä tarvitaan taitavan kuoronjohtajan ja laulajien saumatonta ja
sinnikästä yhteistyötä eli paljon harjoittelua. Mieskuorossa on neljä stemmaa:
ykköstenorit, kakkostenorit, ykkösbassot ja kakkosbassot.

Neljä johtajaa
Tikkurilan Mieskuorolla on ollut aina eteviä ja määrätietoisia kuoronjohtajia.
Kuoron ensimmäinen johtaja oli Risto Hurskainen (1973–1979). Sitten kuoroa
johti Seppo Suomala aina vuoteen 1998 saakka, ja hän jatkaa edelleen kuoron
kunniajohtajana. Kolmantena johtajana toimi Keimo Joensuu, vuosina 1998–2004.
Tikkurilan Mieskuoroa on johtanut syksystä 2004 lähtien musiikin monitoimimies
Pekka Itkonen.

Laulajalla pitää olla tietyllä tapaa intohimoinen ote harrastukseensa: aina on
pyrittävä parempaan ja hiottava osaamistaan. Lauluäänenmuodostus on hyvän
soinnin perusta. Kuoroesitysten onnistuminen kannustaa laulajaa luonnollisesti
uusiin saavutuksiin ja uuden oppimiseen.

Pelkkä laulaminen ei riitä
Tikkurilan Mieskuoro ry:n toiminnasta vastaa kuoron hallitus. Se pitää puheenjohtajansa johdolla huolta kuoron hallinnosta ja taloudesta sekä monipuolisen
toiminnan järjestämisestä kuoron vuosikokouksen päätösten pohjalta. Kuoron
puheenjohtajana on toiminut Vesa Matikainen vuodesta 2000 lähtien.

Kuoroharrastuksessa merkittävää on myös laulajaveljeys; yhdessä käydään
keikoilla ja harjoituksissa. Vuosien ja vuosikymmenien yhteinen harrastus synnyttää
kestäviä ystävyyssuhteita. Mieskuorohuumori on oma ”taiteenlajinsa”.

Kuoron naistoimikunta auttaa monin tavoin kuorotoimintaa mm. järjestämällä
arpajaisia ja somistamalla konserttisaleja.
Esiintymiset tekevät kuoron tunnetuksi
Kuoro on huolehtinut mieskuorolaulusta kymmenissä Vantaan kaupungin tilai
suuksissa, joskus myös yhdessä toisten vantaalaisten kuorojen tai orkestereiden
kanssa. Mieskuoron yhteistoiminta Vantaan seurakuntien kanssa on niin ikään
Kuoron taiteellinen johtaja Pekka Itkonen

Näillä laulajilla
on monien
vuosikymmen
ten mieskuoro
kokemus. Vas.
Valto Kokkonen,
kuoron kunniajohtaja Seppo
Suomala,
Frieder Ziessler,
ja Heimo Kujala.

Syksystä 2004 alkaen olen johtanut Tikkurilan Mies
kuoroa. On ollut hienoa huomata kuinka mieskuorolaulu
vetää puoleensa yhä uusia innokkaita laulajia. Kuoroon
myös sitoudutaan ja viikosta toiseen tullaan yhteisen
harrastuksen pariin. Näin toki tuleekin olla, jotta laulut
alkavat elää ja saavutetaan yhteinen hiottu sointi. Kuoro
laulu on joukkuelaji, jossa jokaisella on oma tärkeä
paikkansa ja tehtävänsä. Tosissaan lauletaan, mutta
ei totisesti eikä otsa rypyssä. On suurenmoista aistia,
kuinka mieskuorolaulun hurma valloittaa niin laulajat kuin
kuulijatkin. Uljas, vahva laulu puhuttelee ja koskettaa. Siinä
riittää haastetta tulevaisuudessakin.

Tikkurilan Mieskuorossa harrastetaan myös pienyhtyelaulua.
Vuonna 2001 syntyneessä
MARVET- kvartetissa laulavat
vas. Asko Matikainen, Vesa
Matikainen, Matti Lehtonen ja
Aimo Nissinen.
Vuonna 2008 on aloittanut
tuplakvartetti the tiXingers.

Sulasol on vuonna 1922 perustettu Suo
men Laulajain ja Soittajien Liitto r.y. Siihen
kuuluu n. 360 kuoroa ja 20 orkesteria.
Henkilöjäseniä yhdistyksissä on n. 13 500.
www.sulasol.fi

tiivistä. Ovathan Vantaan kirkot juuri hengelliselle ohjelmistolle oivallisia esiinty
mispaikkoja. Tikkurilan Mieskuoron laulu kaikuu usein myös erilaisten järjestöjen
ja liikelaitosten tilaisuuksissa.
Mieskuoron vahvoihin perinteisiin kuuluvat itsenäisyyspäivän aaton juhlatanssiaisten järjestäminen sekä tunnelmalliset joulukonsertit Vantaan kirkoissa.
Niissä kohdataan joka vuosi tuhansia vantaalaisia laulunystäviä. Keväiset
reippaat vappupäivän laulelot Tikkurilassa on samoin suosittu kuorotapahtuma.
Kuoro on osallistunut muutaman kerran Art goes Kapakka -kierroksille Helsingissä
kymmenien muiden pääkaupunkiseudun kuorojen kanssa. Tikkurilan Mieskuoro
on ollut kahdesti mukana valtakunnallisissa Madetoja-kilpailuissa. Palaute on
ollut positiivista, vaikka mitalisijoja ei ole vielä tullut.
Vuonna 2001 teki Tikkurilan
Mieskuoro menestyksellisen
esiintymismatkan Unkariin ja
Transylvaniaan sekä vuonna
2005 Espanjan Fuengirolaan.

Laulajat tauolla Fuengirolassa.

Suomen Mieskuoroliitto on yksi Sulasolin
viidestä erikoisliitosta. Jäsenkuoroja on yli
100 ja laulajia n. 5 000. Tikkurilan Mieskuoro
r.y. on ollut liiton jäsenenä kymmenen vuotta.
www.sulasol.fi/smkl

Tule mukaan!
Tikkurilan Mieskuoro ry kuuluu Mieskuoroliittoon ja sitä kautta Sulasoliin. Kuoro ottaa
mielellään uusia laulajia riveihinsä. Erityisen ilahtuneita ollaan, kun mieskuoroon liittyy
uusia nuoria laulunharrastajia.

Mies, anna äänellesi mahdollisuus.
Arvoisat pääkaupunkiseudun yritykset ja yhteisöt !
Tikkurilan Mieskuoro tulee esiintymään eri tilaisuuksiin
Kun suunnittelette erilaisia juhlia ja tilaisuuksia, joihin tarvitsette tasokasta
lauluryhmää, kannattaa ottaa yhteyttä Tikkurilan Mieskuoroon. Toivomustenne
mukaan tulemme tilaisuuksiinne laulamaan joko koko kuorona tai pienempänäkin
ryhmänä.

Tikkurilan mieskuoron yhteystiedot
Puheenjohtaja Vesa Matikainen, vesa.matikainen@tikkurilanmieskuoro.fi
Sihteeri Antti Mainio, antti.mainio@tikkurilanmieskuoro.fi
www.tikkurilanmieskuoro.fi

