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Harvinaisen yhtenäiseltä yhtye näytti Kaarlelan kirkossa ennen äitien kunniaksi iäriestettyä konserttia'

Tuttilaisct myos sooloil örat
naiset m1'önfåvät sooloilevansa'

- Yhb-å1aulu-.sa on solisti-q€mPl

ote }lrln kuorossa- \tei'Cän }r'rn-

Puoli rmotta oli vhteisfå lauleske

lua, mutta vaiaat pari rmotta sitten

Äut.* tuti' Pie Jerti ia h.änen

myötään otettiin ammattrmar-
sempi ote.

fäit<tci tuttilaiset ovat entisiä

nuorisokuorolaisia - yksi tosin ei

foLkolan maineikkaassa nuoriso-

i.;;;;t;" laulanut' Yhteistä lau-

lantaa naiset alkoivat miettiä nuo-

risokuoron 2o-vuotisiuhlassa'
ia;ikkt halusivat laula a ia oikeas-

itt" kauPungista Puuttui naisten

lauluryhmä.
Nimi Tutti viehåtti "kaksimieli-

srrvdellään" . Aloitettaessa kaikilla

;ii tutti-it aitia lapsia' Toisaalta

tutti on musiikkitärmi, ioka tar-

koittaa kaikki - eli soolon vasta--k;ili;;. 
vaikka tuttilaisia ovatkin'

menen naisen rYhrnägs-113gs

tti"åa"tin duetioia' Tämå vaatii

hanoittelula Palion- i1 oT haes-

teellista meille kaii<elle' luorca

iohtava Pia |änri toteaa'
Naiset mYöntävät, että kuorossa

olisi tietyllä tavalla- helpompi' \'o1-

si vailka f oskr"rs piiloutua toisen ää-

;; taakse. YhtYeessä on ioka ää-

"å*a 
pari kolme laulaiaa eikä sii-

nä ole v araalusmuilla'- -- 
T"isaalta kuorossa pitää saada

ky**enet äänet soimaan Yhteen'
.i ," siis sen helPomPaa ole' nai-

set painottavat.
Vi.tyeen tavoitteena on neliääni-

tyyt.fity.essä laulavat Tuii a q'ol--
iåtg, nå 1anri, Pia Klemets' Ilona

Leiäu, Sanna Mård, Tiina Määttä-

Ui rtfinna Salmela, Titta Salo, San-

"å 
S"tt t inen ia Natascha Skog'

'yä..ryafl"
Kr-rnrnenen naisen lauluYhtY-

eel.le ei ralmiiksi sovitetLua mu-

siikr.ra iuurikaan löydy' Niinpä

kuor o1 ai-.et sorittalat laulunsa itse'

Alkuun sonftrltsista vastasi Pia

Iänri, mutta noPeasb hån innosti
ä""tf.i" kokeilänlaan ja n1t kaik-

ki ovat saaneet tuntumaa msös so
' vittamiseen.

- Olemme loYtäneet itsestämme

uusiå kykyiä! iloitsee Tuii" Folq-
U.tg ii mYOntää, että sovittami-

senkin voi oPPia'
Tuttilaisei äntavat kiitosta ioh-

taiilleen, ioka on kannustanqt io-
tiittt yntiamään myös sovituksia'

va-{Llrte*

Persoona,llisutts YhtYee s s ä on

triitt tärkeä iuttu, että yhtenåistå

.rii"tymisasuakaan ei vielä ole

fr."tiit". E siintymistilaisuuksiin
o" yftdessä sovitu värisävyt' joita

tcuntcin asussa ttrlee olla' Muuten

asuvalinta on ollut vaPaa'

Yhtye on koonnut useita noin
puolen tusinan laulun ohielma-

;"k;["f a, ioita he voivat eri tilai-

iuuksissa esittää' Tutti onkin
e siintrrrlt nrnsaasti monenlaisia
tilaisuuksissa kuten muun muas-

sa häissä, taidenäYftelYn avaiai-

sissa la seurakunnan tilaisuuk-
,irt". Virsikonsertti oli kuiten-
t itt ensimmäinen varsinainen
konsertti.

MaisaJä,welä

LauluyhtYe Tutli on laskutavasta

riippuen vaiaat Ja1 1eity.l, I.l5.l
;ått"yhdesJähiltitr reit@:


