
 

Vapaa julkaistavaksi tiistaina 19.3.2019 

Akademiska Sångföreningen hakee kuoronjohtajaa 
Akademiska Sångföreningen, eli Akademen, on moderni, aktiivinen ja kunnianhimoinen akateeminen 
mieskuoro Helsingistä. Musiikin tohtori Kari Turunen, joka on johtanut kuoroa vuodesta 2008 alkaen, 
muuttaa kevään päätteeksi ulkomaille uusien haasteiden pariin. Tästä syystä kuoro etsii uutta johtajaa syksystä 
2019 alkaen. 
 
– Akademen on Karin johdolla kehittynyt valtavasti ja olemme kiitollisia hänen suuresta työpanoksestaan 
useiden vuosien aikana. Vaikka yhteistyön päättyminen tuntuu ikävältä, olemme samalla ylpeitä pitkäaikaisesta 
kuoronjohtajastamme, joka on saanut ainutlaatuisen mahdollisuuden ulkomailla, kertoo kuoron puheenjohtaja 
Arthur Lindstedt. 

– Akademen on hyvin hoidettu kuoro ja yhdistys, joka on sekä taiteellisesti että hallinnollisesti vakaalla 
perustalla, joten tuntuu turvalliselta luovuttaa tehtävä eteenpäin yhdentoista vuoden jälkeen. Kuorolaisilta 
löytyy paljon motivaatiota ja osaamista, mikä tulee tukemaan uutta johtajaa tehtävässään, Turunen vakuuttaa. 

Kuoro hakee ammattitaitoista, intohimoista ja inspiroivaa taiteellista johtajaa, jolla on kokemusta 
kuoronjohdosta ja joka vakaalla kädellä, mutta pilke silmäkulmassa, haluaa työskennellä pitkäjänteisesti 
kunnianhimoisten musiikillisten tavoitteiden parissa sitoutuneen kuoron kanssa. Relevantti musiikkikoulutus 
luetaan meriitiksi. Vastineeksi tarjolla on mahdollisuus toteuttaa sekä suuria että pieniä ideoita yhdessä laulajien 
kanssa, jotka suhtautuvat kuorolauluun intohimoisesti. Kuorolaisilla on suuri halu kehittyä laulajina ja tarjota 
yleisölle yhä antoisampia konserttielämyksiä. 

Tehtävästä kiinnostuneita kannustetaan lukemaan lisää osoitteesta https://www.akademen.com/rekry/fi ja 
lähettämään vapaasti muotoiltu hakemus, palkkatoive, CV ja vähintään yksi työnäyte osoitteeseen 
rekry@akademen.com viimeistään torstaina 2.5.2019 klo 16.00. Haastattelut järjestetään sopimuksen mukaan. 
Mahdollinen koekuoronjohto sijoittuu ilta-aikaan maanantaina 20.5 tai maanantaina 27.5, minkä jälkeen kuoro 
tekee päätöksen mahdollisimman pian. Tehtävä alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Hakijoiden 
kysymyksiin vastaa yhteyshenkilö Jonatan Höglund osoitteesta rekry@akademen.com ja numerosta 
+358‑50‑5166564. 

– Nyt on aika kirjoittaa seuraava kappale Suomen vanhimman kuoron historiassa. Uskon, että edessä on vaikea 
valinta monien hyvien ehdokkaiden joukosta, ja toivon, että kaikki tehtävästä kiinnostuneet ovat meihin 
yhteydessä. Aloitamme haastattelut mielellään jo huhtikuussa, Lindstedt kertoo. 

– Kuorokentällä on tänä päivänä paljon taitavia ja lupaavia johtajia. On jännittävää nähdä keneen kuoron 
valinta kohdistuu, Turunen toteaa. Turusella itsellään on kevään päätteeksi edessä muutto Kanadaan, missä 
hänet on valittu Vancouver Chamber Choirin taiteelliseksi johtajaksi. 
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Akademiska Sångföreningenin perusti Fredrik Pacius Helsingin yliopistolla vuonna 1838. Kuoron 
kuutisenkymmentä aktiivista laulajaa ovat 20–40 vuoden ikähaarukassa ja edustavat useita eri korkeakouluja 
pääkaupunkiseudulla. Akademen on kuoro, jolla on pitkät perinteet, mutta ennen kaikkea kuoro joka on 
jatkuvasti ollut edelläkävijä suomalaisessa ja pohjoismaisessa säveltaiteessa. Ohjelmisto on laaja ja monipuolinen: 
kaikkea renessanssista, barokista ja kansallisromantiikasta barbershopiin, modernismiin ja pop-musiikkiin. 
Lisäksi ohjelmistoa laajennetaan jatkuvasti uusilla tilausteoksilla, jotka pyritään aina myös taltioimaan levylle. 
Kuoro konsertoi noin kymmenen kertaa vuodessa. Konserttien joukkoon mahtuu uusia konsepteja kuten 
vuoden 2017 yleisömenestys Fåglarna ja perinteisiä suosikkeja kuten kevätkonsertti Kaisaniemessä 
vappupäivänä. Kuoro tekee myös tiiviisti yhteistyötä Akademiska Damkören Lyranin kanssa. Yhteiset 
joulukonsertit Lyranin kanssa keräävät vuosittain tuhansia kuulijoita ja ovat yleisömäärältään vuoden suurin 
tapahtuma. Tärkeä osa kuoron toimintaa ovat myös kvartettiesiintymiset, jotka tarjoavat yksittäiselle laulajalle 
mahdollisuuden esiintyä ja kehittyä pienemmissä kokoonpanoissa. Musiikillisen puolen lisäksi kuorossa on syvä 
ja antoisa sosiaalinen ulottuvuus, johon kuuluu hyvä kaverihenki, inspiroiva keskusteluilmapiiri ja arvokkaat 
perinteet. Akademiska Sångföreningen on vakaalla taloudella varustettu rekisteröity yhdistys. 

Akademenin kuoronjohtaja on kuoron taiteellinen johtaja, joka vastaa sen musiikillisesta tasosta, 
äänenmuodostuksesta, ohjelmistosta, esiintymisistä ja taiteellisesta kehityksestä. Työtehtäviin kuuluu 
äänenavausten ja harjoitusten suunnittelu ja johtaminen, kuoron johtaminen konserteissa ja muissa 
esiintymisissä, ohjelmiston laajentaminen, kuoron musiikillinen kehittäminen, sekä verkostoituminen 
muusikoiden ja musiikki-instituutioiden kanssa. Lisäksi kuoronjohtaja työskentelee kuoron musiikkineuvoston 
kanssa uusien konserttikonseptien ja -ohjelmien, ideoinnin, uudistamisen, pitkän aikavälin tavoitteiden sekä 
taiteellisen suunnittelun parissa. Kuoro harjoittelee tällä hetkellä maanantai-iltaisin Helsingin keskustassa, ja 
aktiivinen kausi kestää vuosittain noin syyskuun alusta toukokuun loppuun. Kaksi kertaa vuodessa kuoro 
järjestää harjoitusleirin Helsingin ulkopuolella, minkä lisäksi ylimääräisiä harjoituksia pidetään yleensä ennen 
konsertteja. Lähes vuosittain ohjelmaan kuuluu myös jonkinlainen koti- tai ulkomaankiertue. 

Median kysymyksiin vastaa puheenjohtaja Arthur Lindstedt, sähköpostitse osoitteesta 
ordforande@akademen.com ja puhelimitse numerosta +358‑400‑152174. 
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