
TOIVO KUULA –LAULUKILPAILUN TUOMARISTOSSA TÄHTIEN 
SÄIHKETTÄ, KARISMAA JA KOKEMUSTA 
      
Toivo Kuula –laulukilpailun 2016 tuomaristo julkistettiin keskiviikkona 27.5.2015 Helsingin Musiikkitalossa.  
 
Kaikki tuomariston jäsenet ovat kotimaiselle yleisölle tuttuja, kansainvälisen tason laulajia, joilla on 
esiintymiskarriäärin lisäksi pedagogista kokemusta ja vankka kotimaisen laulumusiikin tuntemus. 
Tuomariston kokeneimpaan kaartiin kuuluvat basso Matti Salminen ja tenori Seppo Ruohonen. 
Nuorempaa polvea puolestaan edustavat sopraanot Johanna Rusanen-Kartano ja Sirkka Lamminen.  
 
Alavuden kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää kertoo, että Alavus haluaa jatkaa aloittamaansa 
merkittävää kulttuurityötä Toivo Kuula –laulukilpailun merkeissä. Alavudella Toivo Kuula –laulukilpailu 
järjestettiin vuonna 2012 ensimmäistä kertaa ja siitä saatu runsas positiivinen palaute niin kilpailijoilta, 
tuomareilta kuin yleisöltäkin kannusti kaupunkia jatkamaan kilpailuperinnettä. 
 
 
Kilpailun aikataulu ja toteutus 
 
Kilpailun järjestelyt saivat vuonna 2012 paljon kiitosta niin osallistujilta kuin yleisöltäkin. Siksi suurempia 
muutoksia vuoden 2016 kilpailuun ei ole tulossa. Tällä kertaa esikarsinta suoritetaan CD AUDIO 
äänitallenteiden muodossa, joiden tekemiseen kilpailutoimikunta kehottaa kilpailijoita ryhtymään ajoissa. 
Yhdessä muodossa kuunnellut tallenteet ovat paremmin vertailukelpoisia keskenään.  
 
Toivo Kuula -laulukilpailun ilmoittautumisaika on lokakuussa, mutta kilpailujärjestäjät kehottavat 
kilpailijoita aloittamaan valmistautumisen hyvissä ajoin ja tutustumaan sääntöihin kilpailun verkkosivulla 
www.toivokuula.fi  
 
Alkukilpailu pidetään Helsingissä maaliskuussa 2016 ja varsinainen kilpailu Alavuden kirkossa 13.-
14.8.2016. 
 
 
Palkinnot 
 
Toivo Kuula -laulukilpailun 2016 kolme parasta laulajaa palkitaan seuraavasti: 1 sija: 10 000 euroa, 2. sija: 
6 000 euroa, 3. sija: 3 000 euroa. Tuomaristolla on lisäksi mahdollisuus jakaa 1000 euron arvoinen 
erityispalkinto parhaasta uuden musiikin tulkinnasta. 
 
 
Kilpailun vaatimukset 
 
Toivo Kuula -laulukilpailu 2016 on avoin suomalaisille ja Suomessa toimiville laulajille. Kilpailijoiden 
kansallisuutta ei ole rajoitettu. Kilpailussa on yksi, yhteinen sarja miehille ja naisille. Kilpailussa ei ole 
ikärajaa. Kilpailun osallistujilta edellytetään kehittynyttä laulutekniikkaa ja ilmaisullista kypsyyttä. 

http://www.toivokuula.fi/


 
Kilpailulla nimekäs ja tunnettu tuomaristo 
  
Kamarilaulaja ja professori Matti Salminen haluaa toimia aktiivisesti suomalaisen laulumusiikin 
edistämisen hyväksi. Hän kannustaa laulajia pitkäjänteiseen työhön: ”Laulajan ammatti on elinikäinen 
itsensä kehittämisen prosessi. Laulaja ei koskaan pysy samalla tasolla. Joko harjoittelee ja kehittyy tai sitten 
menee taaksepäin. Itsensä kanssa on kilvoiteltava joka päivä. Toivo Kuula –laulukilpailussa ei etsitä 
äänellistä lupausta, vaan osaajaa ja valmista tulkintaa. Laulaja on juuri niin hyvä kuin sen hetkinen 
esiintymiskunto on. Kilpailussa ratkaisee lauluteknisen osaamisen lisäksi persoonallinen tulkinta.” 
  
Tuomariston puheenjohtaja Seppo Ruohonen pitää Toivo Kuula –laulukilpailua merkittävänä juuri siitä 
syystä, että kilpailussa ei ole ikärajaa: ”Kun kokeneet laulajat kisaavat keskenään, niin tulkinnan merkitys 
kasvaa entisestään.  Tulkinnat ja niiden arviointi ovat paljon myös makuasioita. Tässä kilpailussa ei palkita 
äänimateriaalista vaan osaamisesta. Ulkoiset seikat tai aikaisemmat meriitit eivät ratkaise, vaan juuri 
tämän hetkinen osaaminen. Kilpailussa oli paljon erinomaisia laulajia mukana viime kerralla. Toivon, että 
heistä moni rohkaistuisi osallistumaan uudelleenkin. Kilpailussa on merkittävät palkinnot, ja kilpailussa 
esiintyminen tarjoaa oivallisen mahdollisuuden esittää laajalle yleisölle oma osaamisensa.” 
  
Sopraano Johanna Rusanen-Kartano valmistautuu parhaillaan Ilmajoen oopperajuhlien ensi-iltaan yhdessä 
edellisen Toivo Kuula –laulukilpailun voittajan, Juhani Alakärpän, kanssa. Johanna Rusanen-Kartano 
painottaa persoonallisia tulkintoja kilpailutuomarina toimiessaan: ”Nyt etsitään osaajaa, joka voi tulkita 
Toivo Kuulan lauluja parhaalla mahdollisella tavalla. Yleisöllä on mahdollisuus kuulla uusia ja 
mielenkiintoisia tulkintoja Toivo Kuulan lauluista sekä tutustua finaalissa myös uudempaan laulumusiikkiin. 
Toivo Kuula –laulukilpailu tarjoaa mahdollisuuden laulajille esittää työnsä tulokset laajalle yleisöpohjalle ja 
saada sitä kautta lisää esiintymismahdollisuuksia.” 
  
Sopraano Sirkka Lamminen toimii toista kertaa Toivo Kuula –laulukilpailun taiteellisena johtajana. Hän on  
tyytyväinen kilpailun tuomaristoon. ” Olen erittäin iloinen, että saimme näin fantastisen, valovoimaisen ja 
kokeneen tuomariston mukaan vuoden 2016 Toivo Kuula -laulukilpailuun. Meillä oli kerrassaan upea 
tuomaristo viime kerrallakin ja olen todella kiitollinen heille tekemästään työstä. Koen, että kilpailun 
kannalta muutokset tuomariston kokoonpanossa ovat hyvä asia. Tällöin erilaiset tulkinnat saavat 
mahdollisuuden päästä esille.” Sirkka Lamminen toimii ensimmäistä kertaa kilpailutuomarina: ”Jokaisen 
kilpailusuorituksen takana on paljon työtä, tunnetta, uhrauksia, iloa ja tahtoa. Toivon, että kilpailijoille 
tämä olisi mahdollisuus esittää parhaimpansa ja että se toisi heille paljon uusia työtilaisuuksia.”  
 
 
Lisätiedot ja yhteydenotot 
 
www.toivokuula.fi 
 
Sirkka Lamminen 
Kilpailun taiteellinen johtaja 
Tuomariston jäsen 
sirkka.lamminen@uniarts.fi 
Puh. 040 1810 704 
 
Anu Katajamäki 
Toivo Kuula –laulukilpailu, projektipäällikkö 
anu.katajamaki@alavus.fi 
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