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”Kevät keikkuen tulevi”, kuten vanha sananlasku kuuluu. Ja ennen kuin huomaammekaan on oikukas
kevät ohi ja kesä lomineen alkaa. Sitä ennen kuitenkin ovat vielä edessä laulukauden huipennukset, eli
kuorojen kevätkonsertit, jotka taas ilahduttavat kuulijoita ja saattelevat laulajat kesälaitumille.
Konserttien yhteydessä on myös hyvä hetki muistaa kuoron pitkäaikaisia ahkeria laulajia Nuorten
Kuoroliiton hopeisilla kuoromerkeillä tai ansioituneita tukiyhdistystoimijoita tai innostavaa
kuoronjohtajaa liiton ansiomerkeillä. Merkeistä voi lukea lisää liiton nettisivuilta:
http://nukl.sulasol.fi/toiminta/tuotteet/merkit
Tässä jäsenkirjeessä on tietoa maaliskuussa pidetystä liittokokouksesta, huhtikuun alun kuoronjohtajien
Pietarin-tutustumismatkasta, tulevista tapahtumista sekä monenlaisista jäsenasioista.

LIITTOKOKOUSUUTISET
Porissa Lauantaina 15.3. pidetyssä liittokokouksessa valittiin Nuorten Kuoroliiton toimihenkilöt. Liiton
puheenjohtajana jatkaa Sari Kaipainen. Hallituksessa jatkavat Soili Autio, Vuokko Järvenpää ja Jonna
Vehmanen, uudeksi jäseneksi valittiin Simone Stevenson Mikkelistä. Mihkel Koldits Oulusta toimii
hallituksen ulkopuolisena asiantuntijana. Varajäseninä jatkavat Kirsi Kaunismäki-Suhonen ja Jouni
Rissanen. Kiitämme hallituksen jättäneitä panoksestaan lasten ja nuorten kuorolaulun hyväksi ja
toivotamme uudet voimat tervetulleiksi!
Kokouksessa vahvistettiin menneen vuoden tilit ja kertomus toimintavuodesta 2013 sekä tulevien vuosien
toimintasuunnitelmat. Tämän vuoden toiminta huipentuu poikakuorojen Bachin jouluoratorio -projektin
19.–21. joulukuuta Tampereella, Turussa ja Porissa pidettäviin konsertteihin. Syksyllä liitto saa myös
organisoitavakseen Norbusangin syyskokouksen. Norbusang on pohjoismainen lapsi- ja
nuorisokuorojärjestöjen yhteistyöelin, jonka toiminnan näkyvin osa ovat vuosittain järjestettävät
Norbusang-festivaalit, joista vuoden 2015 keväällä festivaalin järjestämisvuorossa on Nuorten Kuoroliitto.
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KUORONJOHTAJIEN PIETARIN-MATKA
Viime viikon lopulla 3.–6.4. delegaatio Nuorten Kuoroliiton kuoronjohtajia ja liiton puheenjohtaja ovat
olleet tutustumismatkalla Pietariin. Ohjelmassa oli Pietarin kansainväliseen lapsi- ja nuorisokuorokilpailun
seuraamisen lisäksi kuorojen työskentelyyn tutustuttavia mestarikursseja ja paikallisiin lapsi- ja
nuorisokuorotoimijoihin tutustumisia. Matkan tarkoituksena on luoda kontakteja naapureihimme ja
tutustua heidän työskentelyynsä ja sitä kautta mahdollistaa monipuolista kulttuurivaihtoa
tulevaisuudessa. Matkan kokemuksista ja sen annista kuulemme lisää seuraavassa Sulasol-lehdessä.

JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS ON MUUTTUNUT
Sulasol on siirtynyt käyttämään uutta jäsenrekisteriä iFestiä. Tarkoituksena on, että kukin jäsenyhdistys
ylläpitää itse omia jäsentietojaan tässä järjestelmässä. Jäsenlaskutus ja Sulasol-lehtien postitukset, myös
nippupostitukset, toimitetaan rekisterissä olevien jäsentietojen perusteella. Ja tietenkin sekä Sulasolin
että Nuorten Kuoroliiton jäsentiedotteet lähetetään rekisteristä löytyvien yhteystietojen mukaan.
Mitä etua kuorolle?
Siirtämällä kuoron jäsenrekisterin Sulasolin tarjoamaan iFestiin, säästää kuoro työmääräänsä: Kun nimija osoitetietoja ylläpitää Sulasolin tarjoamassa rekisterissä, tulevat päivitykset samalla myös Sulasolin ja
Nuorten Kuoroliiton käyttöön. Enää ei tarvitse muistaa erikseen ilmoittaa toimistolle toimihenkilöiden,
hallitustenjäsenten tai kuorolaisten vaihtuessa.
Rekisterin kautta voi myös tehdä ilmoittautumis- tai kyselylomakkeita. Esimerkiksi kuoromatkalle
ilmoittautumisen tai vaikkapa kuoropaitojen tilaukset voi kätevästi hoitaa iFestin lomakkeilla. Ja kun
kerran on tullut luoneeksi hyvät lomakkeet, voi ne helposti kopioida seuraavan matkan, leirin tai
paitatilauksen tullen.
Omaan iFest-rekisteriin voi myös tallettaa tärkeitä tiedostoja, esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja
muut viralliset dokumentit, joiden on hyvä aina olla yhdistyksen toimihenkilöiden saatavilla. Näin ne eivät
jää vahingossa entisten toimihenkilöiden koneille tai pahimmassa tapauksessa häviä koneen vaikkapa
hajotessa.
iFest-käyttöohje ja tunnusten hakukaavake löytyvät Sulasolin nettisivuilta:
www.sulasol.fi/jasenille/jasentiedot
Jos on kysyttävää Sulasolin jäsenrekisteristä, voitte ottaa yhteyttä
nuorten.kuoroliitto@sulasol.fi
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SULASOL-LEHTIEN NIPPUPOSTITUS
Sulasol-lehti on mahdollista tilata myös nippupostituksena. Tällöin lähetetään jäsenrekisterissä olevien
kuorolaisten määrän verran lehtiä kuoron valitsemalle yhteyshenkilölle. Nippupostitukseen siirtymisen
jälkeen ei tarvitse ylläpitää kuorolaisten osoitetietoja, vaan nimilista jäsenistä riittää. Toimihenkilöiden ja
hallituksen jäsenten yhteystiedot kannattaa kuitenkin rekisteriin aina päivittää, jotta tärkeät tiedotteet
löytävät perille oikeille henkilöille. Lehdet voi tilata myös osittain nippuina ja osittain kotiin kannettuna,
esimerkiksi kuorolaisten lehdet voivat nippuna ja kuoronjohtajan ja vaikkapa puheenjohtajan kotiin
kannettuna.
Jos haluatte siirtyä nippupostituksiin, ottakaa yhteyttä liiton toimistoon: nuorten.kuoroliitto@sulasol.fi

SYMPAATTI-SUKKALAHJOITUS
Nuorten Kuoroliitto on päättänyt lahjoittaa Sympaatti-festivaalilta ylimääräisiksi jääneet noin 40 pientä
villasukkaparia Helsingin lastenklinikalle. Siellä sukat varmasti tulevat käyttöön ja lämmittävät pienten
potilaitten ja heidän vanhempiensa mieltä.

TULEVIA TAPAHTUMIA

VocalEspoo valtaa Espoon kulttuurikeskuksen 1.–7. kesäkuuta. Aiemmin KuoroEspoona tunnettu
festivaali on nyt nimensä lisäksi vaihtanut ajankohtaa ja uusi taiteellinen johtaja Pasi Hyökki on
suunnitellut mukaansatempaavan ohjelmakokonaisuuden, joka tänä vuonna tarjoaa paljon ohjelmaa
myös lapsille ja nuorille.
Ohjelma sisältää muun muassa Laula Tapiolan kuorossa -kurssin 10–16-vuotiaille ja Sanna Valvanteen 6–
12-vuotiaille suunnatun Loista Laulaen -laululeirin. Lisäksi tapahtuman aikana etsitään taitavia kuoroja
musiikkiopistoista, peruskouluista ja lukioista Koulukuorokilpailussa. Lue lisää tapahtuman
nettisivuilta: www.vocalespoo.fi

Seuraava Nuorten Kuoroliiton järjestämä isompi tapahtuma on pohjoismainen Norbusang-festivaali, joka
rantautuu Espooseen helatorstai viikonloppuna 14.–17.5.2015. Kaiken ikäisille lapsi- ja nuorisokuoroille
tarkoitetun tapahtuman teemana on kansanmusiikki. Työpajojen vetäjiksi ovat lupautuneet mm. Sari
Kaasinen, Veera Voima ja Ilona Korhonen. Myös Nuorten Tiimi yhdessä muiden pohjoismaiden
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nuorisotoimijoiden kanssa valmistelee festivaalille oman työpajansa. Festivaalista tulee lisää tietoa liiton
nettisivuille syksyn 2014 aikana.
SULASOLIN LAULUJUHLAT 2017
Seuraavien Hämeenlinnassa 5.–7.5.2017 pidettävien Sulasolin Laulujuhlien järjestelyt on aloitettu. Vuosi
2017 on Hämeenlinnassa omistettu erityisesti lapsille ja nuorille ja Laulujuhlillakin teemavuosi tulee
saamaan huomiota. Laittakaa siis jo alustavat merkinnät kalentereihinne!

FACEBOOK
Ja vielä lopuksi: käyhän tykkäämässä Nuorten Kuoroliiton Facebook-sivua! Nyt meillä on 113 tykkääjää ja
kevään tavoitteena on ylittää 300 raja. Käy sinäkin klikkaamassa kortesi kekoon!
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