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KUTSU LIITTOKOKOUKSEEN
Nuorten Kuoroliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään lauantaina 21.3.2009 klo 13.00
Hotelli Helkan Koivu-kokoustilassa osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 23, 00100 Helsinki. Kartan
ja kulkuyhteydet löydät osoitteesta www.helka.fi.
Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat.
Jokainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden edustajan jokaista
alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta henkilöjäsentä kohti vuoden 2008 jäsenmaksusuoritusten
mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi ääni, mutta edustaja voi äänestää valtakirjalla kaikilla
oman yhdistyksensä äänillä.
Oheinen valtakirja tulee palauttaa ke 4.3.2009 mennessä liiton toimistoon. Olette lämpimästi
tervetulleita päättämään liittomme yhteisistä asioista!
Nuorten Kuoroliitto ry:n hallitus
NUORTEN TIIMI JA YOUNG CHOIR MANAGERS NORDIC FORUM
Ensimmäinen pohjoismainen nuorten kuorotoimijoiden foorumi järjestetään Tampereella 13.–
15.3.2009. Noin 15–25-vuotiaille suunnatun foorumin tavoitteena on antaa alustuksin ja
harjoituksin keinoja erilaisten kuoroprojektien toteuttamiseen käytännössä. Workshopien alustajina
toimivat suomalaiset ja norjalaiset kuorojärjestöammattilaiset. Tule mukaan! Tarkempaa tietoa
tapahtumasta oheisessa liitteessä.
Foorumin yhteydessä liiton Nuorten Tiimi kokoontuu myös ensimmäistä kertaa. Tiimiin ovat
tervetulleita kaikki 15 vuotta täyttäneet kuorolaiset, jotka haluavat osallistua liiton toiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen tapahtumista nettisivuihin. Nuorten Tiimin yhteyshenkilöinä
toimivat Julia Autio, julia.autio@jyu.fi, ja Linnea Breiling, linnea.breiling@jippii.fi.
Tapahtumaan on ilmoittauduttava etukäteen. Foorumiin voivat osallistua myös muut kuin Nuorten
Tiimin toimintaan sitoutuvat nuoret. Sitovat ilmoittautumiset ennakkotiedoista poiketen 26.2.2009
mennessä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa http://www.sulasol.fi/lomakkeet/ycmnf_ilm.htm.
Lisätietoja tapahtumasta saatte tarvittaessa liiton toimistosta.
KONTAKTIPYYNNÖT
Belgialainen tyttökuoro Mousikè etsii nuoriso- tai koulukuoroa yhteistyökumppaniksi
kuorovaihtoprojektiin. Kuorossa on noin 25 15–18-vuotiasta laulajaa, ja projektin lähtökohtina
ovat kulttuurivaihdon ohella taiteelliset ja pedagogiset päämäärät.
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Liettualainen koulukuoro Cantica etsii yhteistyökumppaneita Suomen-matkansa järjestelyihin
kesäkuussa 2009. Kuoro vierailee Helsingissä ja Turussa 13. ja 15.6.2009 ja haluaisi matkallaan
pitää konsertteja ja tavata muita kuoroja. Kuoron laulajat ovat 7–18-vuotiaita.
Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä, saat Mousikèn ja Cantican yhteystiedot liiton toimistosta.
KUOROKILPAILUKYSELY
Piippolan vaarin lastenlaulufestivaali 2009 suunnittelee kuorokilpailua lapsille ja haluaisi saada
tietoa lapsi- ja nuorisokuoroilta ja kuoronjohtajilta kiinnostuksesta kesäaikaan järjestettävään
kilpailuun ja ylipäätään lastenkuorokilpailun tarpeellisuudesta Suomessa. Vastaamalla oheisiin
kysymyksiin helmikuun aikana sähköpostitse osoitteella pekka.maatta@siikalatva.fi pääsette
antamaan asiassa arvokkaan mielipiteenne. Vastaukset eivät sido mihinkään. Lisätietoja Pekka
Määtältä, puh. 044 365 1271.
1. Kuoron nimi
2. Kuoron johtajan nimi ja puhelinnumero
3. Kuoron kotipaikka
4. Kuoron ikähaitari
5. Kuorotyyppi
6. Kuoron jäsenmäärä (koko)
7. Onko kuoronne kiinnostunut osallistumaan kesäaikaan järjestettävään kuorokilpailuun?
8. Onko mielestänne tarpeellista järjestää kuorokilpailuja lapsille ja nuorille?
9. Mikä ajankohta vuodesta on mielestänne paras kuorotapahtumalle?
10. Millä tavalla kuorot kustantavat kilpailureissujaan ja yleensä osallistumiskulujaan
kuorotapahtumiin? Saavatko kuorot avustusta kuoromatkoihin ja kilpailutoimintaan?
11. Kertokaa aiemmista kuorokilpailureissuista ja kuorolaulutapahtumiin osallistumisesta
Suomessa? Mitkä olivat hyviä kokemuksia ja mitkä huonoja?
TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT
Nuorten Kuoroliitto kerää vuosittain yhteistyössä Sulasolin kanssa tietoa jäsenyhdistystensä
toiminnasta toimintakertomuksiaan varten. Mikäli kuoronne ei ole vielä ilmoittanut tietoja,
toivomme, että täytätte kyselylomakkeen mahdollisimman pian. Linkin lomakkeeseen löydät
Nuorten Kuoroliiton internetsivuilta osoitteesta www.nukl.sulasol.fi.
JÄSENTIEDOT
Kukin liittomme jäsenyhdistys on velvollinen toimittamaan Sulasolille vuosittain päivitetyn
jäsenluettelon sekä yhdistyksen yhteystiedot. Ajan tasalla oleva jäsenluettelo takaa, että jokainen
saa kotiinsa Sulasol-lehden ja että jäsenmaksut peritään oikein. Yhdistyksen oikeat yhteystiedot
varmistavat, että tiedotuksemme on mahdollisimman tehokasta.
Muutokset tietoihin: Sulasolin toimistosihteeri Helena Reinikainen, helena.reinikainen@sulasol.fi,
puh. 010 8200 234 tai fax 010 8200 222.
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