Laulu-Miehet ja sen johtaja Matti Hyökki
Miehekästä laulua sadan vuoden ajan!
Laulu-Miehet, (LM) on yksi Suomen maineikkaimmista mieskuoroista. Kuoron
perustivat keväällä 1914 joukko entisiä Ylioppilaskunnan Laulajien ja Suomen
Laulun mieskuoron laulajia. Nykykuoron jäsenistö koostuu pääkaupunkiseudulla
toimivien akateemisten kuorojen entisistä jäsenistä ja muista kokeneista laulajista.
Laulu-Miehet on se kuoro joka ensimmäisenä esitti Jean Sibeliuksen Jääkärien
marssin vuonna 1918. Samoin Jean Sibeliuksen Finlandia-hymni sai ensiesityksensä
Laulu-Miehissä vuonna 1940. Kuoron ohjelmistossa ovat olleet myös
sinfoniaorkesterille ja mieskuorolle sävelletyt teokset kuten Sibeliuksen Kullervo ja
Dmitri Shostakovitsin 13. sinfonia Babi Jar. Lähes kaikki merkittävät suomalaiset
säveltäjät ovat omistaneet sävellyksiään Laulu-Miehille ja kuoro on puolestaan
toteuttanut useita kymmeniä kantaesityksiä. Äänitteiden lisäksi Laulu-Miehet on
julkaissut kolme, suomalaisten mieskuorojen perusohjelmistoa sisältävää kirjaa
Laulu-Miesten lauluja I-III sekä mm. Leevi Madetojan, mieskuorolle,
baritonisolistille ja sinfoniaorkesterille sävelletyn teoksen Aslak Smaukka.
LM on taltioinut ohjelmistoaan useille äänitteille. Parhaillaan LM taltioi Eino
Linnalan mieskuorotuotantoa yhteistyössä Yleisradion (YLE) kanssa. Kaikkiaan
seitsemänkymmentä teosta käsittävä kokonaistaltiointi on osa vuonna 2014 vietettäviä
Laulu-Miehet 100 vuotta -juhlallisuuksia. Ensimmäinen kolmen cd-levyn sarjasta,
Eino Linnalan Mieskuorolaulut osa 1 ilmestyi syksyllä 2012. Laulu-Miehet
julkaisee myös koko Eino Linnalan mieskuorotuotannon käsittävän nuottikirjan
syksyllä 2014.
Laulu-Miehet konsertoi säännöllisesti kotikaupungissaan Helsingissä ja suuntaa
syksyisin kiertueille eri puolille Suomea. Laulu-Miesten Perinteiset Joulukonsertit
sekä vapun alla järjestettävä Varaslähtö Vappuun ovat muodostuneet näkyväksi
osaksi pääkaupunkiseudun konserttitarjontaa. Laulu-Miehet on konsertoinut kotimaan
lisäksi mm. Bulgariassa, Puolassa, Itävallassa, Unkarissa, Ruotsissa, Virossa,
Latviassa, Liettuassa, Belgiassa, Hollannissa, Saksassa, Thaimaassa ja Espanjassa.
Laulu-Miehiä ovat johtaneet tunnetut kuoromiehet, kuten Heikki Klemetti, Martti
Turunen, Ensti Pohjola ja nykyinen johtaja, Matti Hyökki.
Professori Matti Hyökki kutsuttiin Laulu-Miesten johtajaksi syksyllä 1998. Hyökki
aloitti opintonsa yhdeksänvuotiaana Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla
pääaineenaan pianonsoitto. Kirkkomuusikon ja musiikinopettajatutkintojen lisäksi
Hyökillä on taiteellinen tohtorintutkinto kuoromusiikin alalla. Kuoronjohtajana
Hyökillä on vankka kokemus niin mies-, seka- kuin lapsikuoroistakin. Vuosina 19802010 Hyökki toimi Ylioppilaskunnan Laulajien taiteellisena johtajana ja vuodesta
1982 Sibelius-Akatemian kuoronjohdon lehtorin ja myöhemmin professorin virassa.
Vuosina 1992-1995 Hyökki toimi Suomen Kansallisoopperan kuorokapellimestarina
ja 1992-2004 Klemetti-Opiston kamarikuoron johtajana. Savonlinnan Oopperajuhlakuoron taiteellisena johtajana Hyökki on aloittanut 2008. Kuoroammattilaisten
kansainvälisissä kokoontumisissa Hyökki on pitänyt eri kuorojensa kanssa innostusta
herättäneitä työpajoja. Hän on toiminut myös lukuisten kansainvälisten

kuorokilpailujen tuomaristossa.
Laulu-Miesten 100-vuotisjuhlavuoteen liittyy useita tapahtumia, joista mainittakoon
Varaslähtö Vappuun –kevätkonsertti 25.4.2014 Helsingin yliopiston juhlasalissa Laulu-Miehet 100 Vuotta –juhlakonsertti 15.11.2014 Helsingin Musiikkitalossa - LM
100 Joulua, perinteiset joulukonsertit ja kiertue 29.11.-18.12.2014, sekä juhlinnan
huipentava Laulu-Miesten kunniajäsenen, säveltäjämestari Jean Sibeliuksen syntymän
150-vuotisjuhlavuotena, keväällä 2015 järjestettävä LM 100 - Jean Sibelius 150
Vuotta - Juhlamatka Japaniin.
Laulu-Miehet 100 Vuotta -juhlavuoden suojelijana toimii Helsingin kaupunginjohtaja,
ylipormestari Jussi Pajunen.
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