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Jäsentiedote 1/13 18.2.2013
KUTSU LIITTOKOKOUKSEEN 9.3.2013
Nuorten Kuoroliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään lauantaina 9.3.2013 klo 14.00 alkaen
Sulasolin toimistolla (Klaneettitie 6–8). Kokouksessa valitaan liiton luottamushenkilöt, päätetään
tulevan vuoden toiminnasta ja hyväksytään menneen vuoden tilit ja toimintakertomus. Kokous on hyvä
tilaisuus tulla vaikuttamaan yhteisiin asioihin, tutustumaan liiton toimintaan, luottamushenkilöihin ja
työntekijöihin. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus tutustua nuottimyymälän antimiin, sillä myymälää
pidetään auki kokousväelle. Tule siis päättämään yhteisistä asioista, vaikuttamaan tulevaisuuteen ja
samalla kaivelemaan nuottimyymälän aarteita!
Liittokokousvaltakirjapohja lähetetään jäsenkirjeen mukana helmikuussa ja se löytyy myös nuorten
kuoroliiton nettisivuilta. Muista palauttaa valtakirja viimeistään perjantaina 1.3.2013 postilla
(Klaneettitie 6–8, 00420 Helsinki), faksilla (010 8200 222) tai sähköpostilla skannattuna
(nuorten.kuoroliitto@sulasol.fi).
VUODEN 2012 TOIMINTATIEDOT ja JÄSENTIEDOT
Muistattehan, että kukin liittomme jäsenyhdistys on velvollinen toimittamaan Sulasolille vuosittain
tiedot kuoron toiminnasta Sulasolin ja Nuorten Kuoroliiton toimintakertomuksia varten.
Toimintatiedot ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella Sulasolin internetsivujen kautta viimeistään
28.2.2013. Lomake löytyy Sulasolin nettisivuilta: http://www.sulasol.fi/jasenille/ajankohtaista/.
Lomaketta täyttäessä kannattaa muistaa, että valistunut arvaus riittää!
Samoin jokaisen yhdistyksen tulee pitää huoli, että yhdistyksen jäsenluettelo ja yhteystiedot ovat
ajan tasalla. Näin jokainen saa kotiinsa Sulasol-lehden, jäsenmaksut peritään oikein ja viestimme
välittyvät oikeille ihmisille, jolloin tiedotuksemme on siten mahdollisimman tehokasta. Muutokset
jäsenluetteloon ja yhteystietoihin: helena.reinikainen@sulasol.fi, puh. 010 8200 234 tai fax 010 8200
222.
MUSIC AGAINST DRUGS -YHTEISTYÖ
Nuorten Kuoroliitto on tehnyt yhteistyösopimuksen Music Against
Drugs -järjestön kanssa.
Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti toimiva yhdistys, jonka päämääränä on edistää lasten ja
nuorten hyvinvointia. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsten sekä nuorten osallisuutta ehkäisevässä
päihdetyössä, saattaa yhteistyökumppanina olevien järjestöjen laadukkaita sisältöjä sekä
osallistumismahdollisuuksia ja hyväksi havaittuja käytänteitä lapsille ja nuorille ja heidän parissaan
työskenteleville eri kuntiin ympäri Suomea. Järjestö toteuttaa tehtäväänsä tarjoamalla kuntatoimijoille
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kuuden kuukauden mittaisia Music Against Drugs -kokonaisuuksia, jotka huipentuvat Music Against
Drugs -iltatapahtumiin. Iltatapahtumissa alueen eri nuorisojärjestöt esittelevät omaa harraste- ja
vapaajan toimintaansa ja houkuttelevat uusia nuoria mukaan siten ehkäisevät omalla toiminnallaan
nuorten syrjäytymistä.
Käytännössä yhteistyö tarjoaa Nuorten Kuoroliiton kuoroille mahdollisuutta osallistua alueellisiin
iltatapahtumiin esittelemällä omaa toimintaansa ja samalla houkutella uusia nuoria hienon harrastuksen
pariin. Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeää ja tällä yhteistyöllä voi jokainen meistä vaikuttaa!
Alueellisista tapahtumista tiedotamme kunhan seuraavien projektien paikkakunnat ja aikataulut
selviävät.
Lisää tietoa Music Against Drugs -järjestöstä: http://musicagainstdrugs.info/
SYMPAATTI
Sympaatti-festivaalin ilmoittautumisaika on päättynyt. Mukaan festivaalille on hyväksytty 10 kotimaista
kuoroa. Toistaiseksi mukaan on tulossa ulkomailta Netherlands Youth Choir mutta vielä haemme
kiinnostuneita kuoroja, jotta saisimme useamman vierailevan kuoron mukaan.
Sukkaprojekti on käynnistytyt mukavasti. Toistaiseksi innokkaimpia kutojia ovat
olleet Sekakuoroliiton jäsenet. Siispä haastan Nuorten Kuoroliiton jäsenkuorot
mukaan! Jo yhdellä sukkaparilla/kuoro saadaan monen lapsen jalat lämpimäksi!
AJANKOHTAISET UUTISET JA KONSERTIT
Nuorten Kuoroliiton internetsivuilla on parikin palstaa, jonne kuorot voivat ilmoittaa ajankohtaisia
uutisiaan. Tällä hetkellä palstat ammottavat tyhjyyttään! Ajankohtaista -palstalle kuoro voi ilmoittaa
juhlavuodesta, uudesta levystään, ulkomaan kilpailumatkasta ja menestyksestä tai vaikkapa
johtajavaihdoksesta. Konsertti-palstalle otamme mielellämme tietoa konserteistanne.
Lähetä siis uutisesi liiton
nuorten.kuoroliitto@sulasol.fi
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Liittokokouksessa nähdään!
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