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Tervetuloa konserttiin!TerveTuloa konserTTiin!

Mieskuoro Pirkanmiehet ja Kamarikuoro Camēna toivottavat sinut tervetulleeksi 
konserttiin, joka kantaa yksinkertaista nimeä Kevät!. Sekä Pirkanmiehillä että 
Camēnalla on kuorovuoden kierrossa selvä toistuva malli. Syyskaudella harjoitel-
laan harrasta ja vakavaa ohjelmistoa kirkkokonsertteihin, isänmaalliseen juhlaan 
ja joulun ajan esiintymisiin. Keväällä päivän piteneminen ja auringonvalon 
lisääntyminen tuo valoa ja keveyttä myös kuorojen ohjelmistoon.

Tässä konsertissa kuullaan musiikkia, joka kuvaa kevättä vuodenaikana. Keväällä-
hän luonto herää talven unesta, vedet vapautuvat jäiden painosta, muuttolinnut 
palaavat, aurinko nousee korkealle ja ihmismielikin on valoisa ja tulevaisuuteen 
uskova. Pimeä, kylmä ja loskainen talvi on takana, edessä on kesäöiden valo, 
rantasaunan ja koivuvihdan tuoksu ja peilityynet järvenselät. Kaikkea tätä valoa 
ja toivoa pitää sisällään se kevät, jota tahdomme tuoda yleisölle niin musiikilla 
kuin konsertin nimelläkin. Toivomme, että nautit konsertista!



Ohjelmaohjelma

Mieskuoro Pirkanmiehet

Kevätsointuja
säv. Pekka Juhani Hannikainen • san. Larin-Kyösti

Satumaa
säv. ja san. Unto Mononen • sov. Sakari Hildén

Ilta skanssissa
säv. ja san. Georg Malmstén

Äänisen aallot
säv. George de Godzinsky • san. Kerttu Mustonen • sov. Pertti Puhakka

Lähde
säv. Fredrik August Ehrström • suom. san. Elias Lönnrot • sov. Karl Johan Moring

Emma
suomalainen kansansävelmä • sov. Pertti Puhakka

Ihanainen impi
säv. ja san. Juha Holma

Lennä mun lempeni laulu
säv. ja san. Usko Kemppi • sov. Pertti Puhakka

Siellä on silta ja pihlajatie
säv. Aulis Raitala • san. Elina Vaara

Ikävä
säv. ja san. Usko Kemppi • sov. Pertti Puhakka

Uudelleen jos luokses tulla voisin
säv. V. Salanov • san. Juha Vainio • sov. Pertti Puhakka

Minä laulan sun iltasi tähtihin
säv. Franz Linnavuori • san. Veikko Antero Koskenniemi • sov. Martti Turunen



Kamarikuoro Camēna

Hämyssä kesäisen yön
säv. ja san. Pekka Juhani Hannikainen

Wellspring
säv. Hilary Tann • san. Menna Elfyn

Ma elän!
säv. Pekka Kostiainen • san. Larin-Kyösti

Kevätlaulu
säv. Toivo Kuula • san. Veikko Antero Koskenniemi

Polska and Fugue in F minor
suomalainen kansansävelmä • sov. Jaakko Mäntyjärvi

Kevätunta
säv. Leevi Madetoja • san. L. Onerva

Den ensamma
säv. Selim Segerstam • san. Frey-Viking Österblom

Onnelliset
säv. Leevi Madetoja • san. Aleksis Kivi

Tuomien alla
säv. Nils-Eric Fougstedt • suom. san. Kyllikki Solanterä

Auringon noustessa
säv. Toivo Kuula • san. Veikko Antero Koskenniemi

Lähtö
säv. Einojuhani Rautavaara • san. Toivo Pekkanen



Mieskuoro Pirkanmiehetmieskuoro PirkanmieheT

Mieskuoro Pirkanmiehet täytti pari vuotta sitten 60 vuotta. Miehen iästä huoli-
matta kuoro on nuorekas ja laulajien silmien pilke iloinen. Ikävuodet näkyvät 
korkeintaan tunnettavuutena ja arvostuksena Tampereella ja Pirkanmaalla.  

Vuosittainen päätapahtuma on perinteellinen Isänmaallinen juhla itsenäisyys-
päivän aattona 5.12. yliopiston juhlasalissa. Juhlissa Pirkanmiehet kantavat pää-
vastuun järjestelyistä, vaikka mukana on yleensä myös poikakuoro Pirkanpojat. 
Viime vuonna mukana oli myös Tampereen Filharmoninen kuoro.

Kuoro on esiintynyt useasti Tampereen kaupungin itsenäisyyspäivän juhlissa, 
jossa se on laulanut torintäydelle kuulijakunnalle tuttuja isänmaallisia lauluja.

Vappuisin kuoro kiertelee kaupungilla ja laulaa keväisiä ja iloisia serenaadipitoi-
sia vappulauluja. Kesäisin lauletaan puistokonsertteja. Syksyisin ja keväisin on 
usein yhteiskonsertteja muiden kuorojen kanssa. Jouluaattona  pidetään perin-
teellinen joulukonsertti Tampereen Vanhassa kirkossa.

Ulkomailla Pirkanmiehet on konsertoinut Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Itävallas-
sa, Virossa ja Espanjassa. Nyt on vireillä matka Saksaan. 

Kuoron kirjavahvuus on pysynyt noin 40 laulajan paikkeilla. Kuoron sisällä toimii 
pienempi ryhmä ”Pirtin Pojat”, joka on ahkera esiintyjä pienimuotoisissa juhla-
tilaisuuksissa.

Kuoroa johtaa toista vuotta MuM Jussi 
Kauranen, joka on edelleen myös Pirkan-
poikien johtaja. Hän on valmistunut 
Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosas-
tolta pääaineinaan laulu ja kuoronjohto. 
Lisäksi hän on hankkinut ammattikoulu-
tusta erilaisilla kuoron- ja orkesterinjohdon 
kursseilla niin kotimaassa kuin ulkomailla. 
Hänen päätyönsä on toimia Pirkanpojat-
poikakuoron taiteellisena johtajana. Poika-
kuorolaisten keskuudessa hänet tunnetaan 
vaativana, mutta huumorintajuisena ja 
innostavana musiikkikasvattajana. Sulasolin 
Nuorten Kuoroliitto on palkinnut Kaurasen 
vuonna 2000 kultaisella ansiomerkillä nuor-
ten kuoromusiikin ja erityisesti poikakuoro-
jen hyväksi tehdystä työstä. Vuoden 2005 
Tampereen Sävel -kuorofestivaaleilla hänet 
palkittiin kuoronjohtajapalkinnolla.



Kamarikuoro Camenakamarikuoro Camēna

Kamarikuoro Camēna on perustettu Tampereella 1979, ja siinä on nykyisin noin 
45 laulajaa.

Latinankielinen sana ”Camena” tarkoittaa lähteen jumalatarta. Joissakin yhteyk-
sissä sanalla tarkoitetaan kreikkalaista muusa-käsitettä. Egerian lehdossa Via 
Appian varrella sijaitsi Camenan temppeli. Kamarikuoro Camēnan ohjelmistossa 
on uutta ja vanhaa, niin maallista kuin kirkollistakin kotimaista musiikkia. 

Kuoro on esiintynyt kotimaan lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Ranskassa, 
Itävallassa ja Unkarissa. Kuoro on saanut vuosina 1983 ja 1991 kultaleiman ja 
vuonna 1999 kolme hopealeimaa Tampereen Sävelen kuorokatselmuksessa ja 
sijoittunut kolmanneksi vuonna 1986 Bela Bartok -kilpailussa Unkarissa. Vuonna 
1990 Camēna oli mukana Klemetti-kamarikuorokilpailun finaalissa Orivedellä. 
Vuonna 1998 kuoro kilpaili Saksassa Pohlheimissa ja saavutti sekä kirkko- että 
kamarimusiikkisarjassa hopeaa.

Tänä vuonna Camēna kilpailee Walesissa Llangollenin kuorofestivaaleilla, ja tässä 
konsertissa kuullaan kilpailumatkalle valmistettua ohjelmistoa, joka esittelee 
monipuolisesti Camēnan osaamista erityisesti suomalaisen kansallisromanttisen 
musiikin esittäjänä.

Kamarikuoro Camēnan taiteellinen johtaja 
Juha Törmä on johtanut kuoroa vuodesta 
2001. Hän on todellinen musiikin moni-
toimiammattilainen. Hän valmistui 1986 
pianonsoitonopettajaksi Tampereen kon-
servatoriosta ja jatkoi musiikkiopintojaan 
Sibelius-Akatemiassa. Kapellimestariopin-
tonsa hän aloitti Osmo Vänskän ja Lauri Sii-
meksen johdolla ja jatkoi opintojaan Jorma 
Panulan kapellimestariluokalla Sibelius-
Akatemiassa. Orkesterinjohdon A-tutkin-
non Törmä suoritti Sibelius-Akatemiassa 
1992. Kuoronjohtoa hän opiskeli Sibelius-
Akatemiassa Matti Hyökin ja Heikki Liimo-
lan johdolla, ja kuoronjohdon A-tutkinnon 
hän suoritti 1997. Juha Törmä on tehnyt 
lukuisia konsertti- ja ooppera produktioita 
eri orkestereiden kanssa, ja hänen sovituk-
siaan voi kuulla kymmenillä levyillä.



www.sunpoint.net/~camena
www.pirkanmiehet.com


