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JÄSENKYSELY
Nuorten Kuoroliitto pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa, ja kaipaamme tällä hetkellä jäsenistön
mielipiteitä erityisesti koulutustapahtumia koskien. Kysymme koulutustarpeitanne ja
-toiveitanne lyhyessä jäsenkyselyssä, johon pyydämme vastaamaan 13.6.2010 mennessä.
Samalla kartoitamme kokemuksia ja keräämme arvioita kuorotapahtumista, joissa jäsenkuoromme
ovat vierailleet, jotta voimme entistä paremmin palvella aktiivisesti kuoromatkailevaa jäsenistöämme.
Sähköinen kyselylomake löytyy osoitteesta http://www.sulasol.kyselyt.com/lomake.html?id=24 ja siihen on
myös linkki internetsivuiltamme. Kyselyyn voi vastata useampikin henkilö samasta kuorosta tai
kuoroyhdistyksestä.
TULEVIA TAPAHTUMIA
Nuorten Kuoropäivät järjestetään seuraavan kerran Tampereella 8.–10.4.2011. Luvassa on tänä
keväänä Jyväskylässä järjestettyjen kuoropäivien tapaan monenlaisia monipuolisia työpajoja ja muuta
hauskaa ohjelmaa eri-ikäisille ja -tasoisille kuoroille, sekä tytöille että pojille. XIII Valtakunnallisten Nuorten
Kuoropäivien ohjelma julkaistaan syksyn ensimmäisessä jäsentiedotteessa, Sulasol-lehdessä ja Nuorten
Kuoroliiton internetsivuilla.
Viimeksi vuonna 2007 järjestetty International Choral Sympaatti on suunnitteilla seuraavan kerran
vuonna 2013. Tällä kertaa suurtapahtuma sijoittuu pohjoiseen Suomeen itsenäisyyspäivän ympärille 5.–
8.12.2013. Lisätietoja tulossa kaudella 2010–2011!
OK-opintokeskus järjestää Sulasolin Etelä-Karjalan piirin aloitteesta Lappeenrannassa 14.8.2010
tapahtuman Laulava perhe, johon kaivataan innokasta laulavaa yleisöä. Tapahtumalla pyritään
kannustamaan lapsiperheitä laulamaan yhdessä äänissä. Tapahtuman vetäjänä on Sari Kaasinen, joka
kiertää aamupäivällä klo 10–13 kaupungilla lauluyhtyeen ja lapsiryhmän kanssa laulattamassa yleisöä.
Tapahtuman kruunaa Lappeenranta-salissa klo 15 pidettävä ilmaiskonsertti, jossa Kaasista ja lauluryhmiä
säestää jousikvartetti.
LAULUNUOTTA-SÄVELLYSKILPAILU
Nuorten Kuoroliiton tammikuussa 2010 julistettu sävellyskilpailu Laulunuotta on käynnistynyt reippaasti.
Säveltäjillä on vielä hyvin aikaa osallistua 15.12.2010 päättyvään kilpailuun, joten nyt kannattaa kaivaa
nuottipaperi ja kynä esiin! Osallistumisohjeet ja säännöt ovat luettavissa osoitteessa
http://nukl.sulasol.fi/laulunuotta/.
Kilpailun tulokset julkistetaan finaalikonsertissa Helsingin Konservatorion salissa 2.10.2011.
Finaalikonserttia ja yhteistyössä Alba Recordsin kanssa toteutettavaa äänitettä varten kaivataan nyt
erityyppisiä kuoroja (lapsikuorot, tyttökuorot, poikakuorot, sekakuorot) esittämään kilpailun
parhaimmistoa. Tuomariston valitsemat kuorot saavat esitettävien teosten nuotit helmikuussa 2011, ja ne
levytetään loppukevään–kesän 2011 aikana kuorojen omat aikataulut huomioiden.
Vaikka palkkiota konsertista tai levytyksestä ei makseta, aiheutuneet kulut korvataan ja kuoro saa lunastaa
myytäväkseen tietyn määrän äänitettä omaa varainhankintaansa varten. Jos olet kiinnostunut, ota
yhteyttä kilpailun sihteeriin, projektikoordinaattori Aino Herraseen (yhteystiedot alla) elokuun 2010
loppuun mennessä!
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NUORTEN TIIMI
Maaliskuussa 2009 käynnistynyt Nuorten Kuoroliiton nuorisovaikuttajien eli Nuorten Tiimin ensimmäinen
toimintakausi huipentui kuoropäivillä maaliskuussa Jyväskylässä. Tiimi järjesti itse osallistujille iltaohjelmaa
ja osallistui kuoropäivien toteuttamiseen talkoolaisina. Tulevalla kaudella on kuoropäivien lisäksi luvassa
muun muassa kuoroaiheisiin liittyvää koulutusta, liiton toiminnan suunnitteluun osallistumista ja
vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä.
Tiimiin kaivataan tällä hetkellä uusia innokkaita jäseniä ja lisäksi tiimin ja jäsenkuorojen välillä toimivia
yhteyshenkilöitä, joiden kautta tieto kulkisi tiimiltä kuoroihin ja toisinpäin. Tiimin toiminnasta kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä liiton toimistoon tai Nuorten Tiimin kontaktivastaava Linnea Breilingiin
(linnea.breiling@hotmail.com, 040 723 3890).
SÄHKÖINEN TIEDOTUS
Nuorten Kuoroliiton internetsivut http://nukl.sulasol.fi, Facebook-ryhmä
http://www.facebook.com/group.php?gid=56741388741 ja Sulasolin keskustelufoorumi
http://keskustelu.sulasol.fi/ ovat kaikkien jäsentemme ja muiden lasten ja nuorten kuorotoiminnasta
kiinnostuneiden käytössä. Liity Facebook-ryhmään ja jaa kiinnostavat ohjelmistovinkit ja YouTube-linkit tai
keskustele vaikka varainhankinnasta tai konserttien markkinoinnista!
Kaikilla Nuorten Kuoroliiton jäsenkuoroilla on myös mahdollisuus hyödyntää Nuorten Kuoroliiton
internetsivuja luomalla sinne oma sivu kuoron tiedotusta varten. Julkaisemme lisäksi jäsenkuorojemme
ajankohtaisia tiedotuksia nettiuutisissa, joten esimerkiksi kilpailumenestyksestä tai juhlavuodesta
kannattaa aina ilmoittaa myös meille. Internetsivuihin ja sähköiseen tiedotukseen liittyviin kysymyksiin
vastaa projektikoordinaattori Aino Herranen.
JÄSENPINSSI
Nuorten Kuoroliiton merkkivalikoima on laajentunut rennolla jäsenpinssillä, jonka jokainen liiton jäsen voi
tilata itselleen 5 euron hintaan. Värikkäässä pinssissä on tämänkin tiedotteen yläreunassa näkyvä
kukkamainen kuvio offset-painatuksella ja epoksipinnoitteella. Pinssin halkaisija on 19 mm ja siinä on
muiden Nuorten Kuoroliiton merkkien tapaan kätevä perhoskiinnitys. Tilaa nyt kuorollesi jäsenpinssit liiton
toimistosta! Postitse lähetettäviin tilauksiin lisätään toimituskulut.
JÄSENTIEDOT
Muistattehan edelleen, että jokaisen jäsenyhdistyksemme tulee pitää huoli yhdistyksen jäsenluettelon ja
yhteystietojen ajantasaisuudesta Sulasolin jäsenrekisterissä. Näin jokainen jäsen saa kotiinsa Sulasollehden, jäsenmaksut peritään nykyisen laulajamäärän mukaan ja viestimme välittyvät oikeille ihmisille,
jolloin tiedotuksemme on mahdollisimman tehokasta. Lapsi- ja nuorisokuoroissa kuorolaisten vaihtuvuus
on välillä suurta, joten suosittelemme tietojen päivitystä vähintään kahdesti vuodessa syys- ja
kevätlukukauden alussa. Muutokset jäsenluetteloon ja yhteystietoihin Sulasolin toimistosihteeri Helena
Reinikaiselle (helena.reinikainen@sulasol.fi, puh. 010 8200 234 tai fax 010 8200 222).
Nuorten Kuoroliiton toimisto toivottaa lämmintä ja rentouttavaa kesää!
Outi Raudaskoski
toiminnanjohtaja
outi.raudaskoski@sulasol.fi
010 8200 238
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