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Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2016
Nuorten Kuoroliiton työ lasten ja nuorten musiikinharrastusten lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi on
tärkeää. Haluamme kehittää ja monipuolistaa toimintaamme jatkuvasti. Musiikin ja laulun voima
kaikessa nuoren kehityksessä on laajalti tunnustettu viime aikoina. Saamme lukea artikkeleista ja
tutkimustuloksista miten se vaikuttaa kehittävästi kaikkeen opiskeluun ja auttaa lapsia ja nuoria
hyviin tuloksiin. Kehitämme liiton toimintaa jatkuvasti päämääränä saada musiikinharrastus
mahdollisimman helposti tavoitettavaksi kaikille.
Talouden tasapainottamiseksi meidän oli aloitettava YT-neuvottelut, jotka ovat värittäneet
toimintavuoden tapahtumia. Tuloksena oli, että jouduimme irtisanomaan toiminnanjohtaja Outi
Raudaskosken kesäkuussa, myös Eeva-Maria Seppäläinen sanoi itsensä irti myöhemmin. Esitämme
molemmille pitkäaikaisille työntekijöillemme suuret kiitokset aikaisemmista vuosista.
Elokuussa sitten liitossamme aloitti työnsä uusi liittosihteeri Minna Heiniö. Hän joutui kuitenkin
luopumaan paikastaan vuoden vaihteessa ja jouduimme hakemaan toimistoomme uuden
työntekijän. Suvi Hietanen aloitti työt tammikuun lopulla, hänen työnsä kehittämistyön
asiantuntijana tulee tukemaan työtämme uusien keinojen hakemiseksi lasten ja nuorten musiikin
harrastukseen. Toivotamme Minnalle ja Suville hyvää aikaa uusien työtehtävien parissa!
Tänä syksynä olemme järjestäneet koulutussarjan, jossa perehdyttiin äänimaisemien ja
improvisaation maailmaan. Koulutuksen tarkoituksena oli kehittää nuorten itsevarmuutta tuottaa
ääntä ja antaa valmiuksia itsenäiseen sekä luovaan ilmaisuun. Kouluttajana toimi säveltäjä Olli
Moilanen. Lisäksi koulutuksen aikana tutustuttiin Olli Moilasen uuteen kappaleeseen ”Katsokaa
nyt me tulemme” (2015), joka on tulevien Sulasolin Laulu- ja Soittojuhlien tilaussävellys lapsi- ja
nuorisokuoroille. Turku ja Ylivieska ovat jo takanapäin, mutta vielä on Uudenmaan alueen ja KeskiSuomen kuoroille tulee toivottavasti tilaisuus osallistua koulutuksiin. Osallistumalla koulutuksiin
kuorolaiset saivat jo tuntuman tuleviin laulujuhliin keväällä 2017 Hämeenlinnassa, jonne
toivomme runsasta osanottoa myös liittomme kuoroilta.
Kuorokesä Ikaalisissa sai hyvän vastaanoton, loppukonsertti pidettiin Ikaalisten kirkossa ja
leiriläiset jäivät haikeina odottamaan jo seuraavan kesän leiriä. Kiitos leirin vetäjille Kirsille ja
Pekalle!
Marraskuussa Sulasolin liittokokous pidettiin Helsingissä, uudistuvat järjestöasiat puhuttivat.
Sulasolin uutena puheenjohtajana aloitti Mikko Poutanen.
Laulaen eteenpäin!

Sari Kaipainen
Puheenjohtaja
Nuorten Kuoroliitto ry

Hallinto
Liittokokous järjestettiin Tampereella 13.2.2016. Liittohallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi:
Sari Kaipainen, puheenjohtaja (Vantaa)
Pekka Nebelung, varapuheenjohtaja (Pöytyä)
Vuokko Järvenpää (Pori)
Mihkel Koldits (Oulu)
Anna Nora (Helsinki)
Liisa Saarilampi (Kuopio)
Ja varajäseniksi:
Jonna Vehmanen (Helsinki)
Lauri Salminen (Kaarina)
Vuoden aikana liittohallitus kokoontui 5 kertaa. Kokoukset pidettiin 6.2., 28.2.,7.5.,15.7., 27.8.,
4.11. Lisäksi on pidetty sähköpostineuvotteluja.
Liiton toimistosta vastasivat toiminnanjohtaja Outi Raudaskoski (1.1.-1.6.2016),
projektikoordinaattori Eeva-Maria Seppänen (1.1.-31.7.2016) ja liittosihteeri Minna Heiniö (15.8.31.12.2016).

Varsinainen toiminta
Alkuvuodesta käynnistyivät YT-neuvottelut, jotka johtivat toiminnanjohtajan irtisanomiseen.
Järjestöuudistuksen myötä nimike muutettiin liittosihteeriksi. Myös osa-aikainen työntekijä
irtisanoutui ja sen seurauksena kesän aikana haettiin uutta työntekijää. Toimea haki yhteensä 140
henkilöä.

Kuoronjohtaja-koulutus 13.2.2016.
Tampereella järjestetyn koulutuksen kouluttajana toimi Suomessa ja maailmalla tunnustettu,
pitkän uran lapsi- ja nuorisokuorojen parissa tehnyt Kari Ala-Pöllänen. Koulutus oli suunnattu
kaikille lapsi- ja nuorisokuorojen parissa työskenteleville kuoronjohtajille ja musiikinopettajille ja
koulutus keräsi yhteensä 13 osallistujaa. Koulutuksessa heräteltiin toisenlaista ajattelua
lapsikuoronjohtamisen dynamiikasta ja harjoittamisesta sekä saatiin vinkkejä lapsikuorojen kanssa
toimimiseen.

Kuorokesä -leiri 3.-7.8.2016
Vuosien tauon jälkeen liitto onnistui elvyttämään kesäleiriperinnettään ja järjesti Ikaalisten
seurakunnaan hallinnoimassa Koivikon leirikeskuksessa Kuorokesä -leirin, jolla oli lopulta 21
leiriläistä. Iältään he olivat 10 - 17-vuotiaita. Ohjaajina toimivat Kirsi Kaunismäki-Suhonen ja Pekka
Nebelung, joka toimi myös leirinjohtajana. Vapaa-ajan ohjaajana ja kolmantena valvojana leirillä

oli Lempi Saurén. Leirin laulajista melkein puolet oli kokonaan vailla aikaisempaa kuorokokemusta,
joten leirin taiteellinen ohjelmisto rakentui sen mukaan. Ohjelmassa oli kattavasti erilaisia
helpohkoja lauluja, 1-3 -äänisiä. Leiriläiset lauloivat afrikkalaisia lauluja, lappilaisia joikuja,
kirkollista ohjelmistoa, yhteisöllisiä lauluja maailmalta sekä suomalaisia kansanlauluja. Leirillä
keskityttiin paljon keskittymis-, äänenmuodostus-, sekä vartalonkäyttöharjoituksiin. Leiriläisiä
rohkaistiin myös ottamaan omia soittimiaan leirille mukaan. Loppukonsertissa kuultiinkin
säestystehtävissä trumpettia, kitaraa, klarinettia ja pianoa leiriläisten soittamina.

Äänimaisemat ja improvisaatio -koulutukset syksyllä 2016
Liiton oli alun perin tarkoitus järjestää koulutukset neljällä paikkakunnalla; Turussa, Ylivieskassa,
Vantaalla ja Jyväskylässä. Liiton toimistossa tapahtuneet työntekijämuutokset hidastuttivat
kuitenkin toimintaa sen verran, että kahdesta jälkimmäisestä paikasta luovuttiin. Koulutuksen
tarkoituksena oli kehittää nuorten itsevarmuutta tuottaa ääntä ja antaa valmiuksia itsenäiseen
sekä luovaan ilmaisuun. Lisäksi koulutuksen aikana tutustuttiin kouluttajana toimineen Olli
Moilasen uuteen kappaleeseen ”Katsokaa nyt me tulemme” (2015), joka on tulevien Sulasolin
Laulu- ja Soittojuhlien tilaussävellys lapsi- ja nuorisokuoroille.

Kuoro joka kouluun -hanke
Hanke laitettiin alulle ja yhteistyökumppaniksi haettiin neuvotteluihin ruotsinkielinen liitto DUNK
(De Ungas Musikförbund). Hankkeen eteenpäinvientiä haastoi kuitenkin liitossa läpikäyty YTprosessi, joka työllisti paljon varsinkin puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Kansainvälinen toiminta
Vuoden 2016 Norbusang-tapahtuma järjestettiin Holstebrossa Tanskassa 4.-8.5.2016. Järjestäjät
pyysivät Nuorten Kuoroliitolta paikalle vapaaehtoisia työntekijöitä ja liittoa lähti edustamaan kaksi
nuorta liiton jäsenkuoroista: Nora Renfors Katajanmarjoista ja Ennu Leiwo KaMu:sta.

Nuottitoimikunta
Nuottitoimikunta on työstänyt julkaisuaan ja se pitäisi olla painovalmis syksyllä 2017.
Nuottijulkaisun teema on maailman musiikkia, opetusmateriaalia yläkouluille.

Tulevan toiminnan suunnittelu
Liiton taiteellinen johtaja Soili Autio on osallistunut yhdessä Sulasolin taiteellisen toimikunnan
kanssa Sulasolin laulujuhlien suunnitteluun, keväällä on mukana ollut myös Anna Nora. Sulasolin
laulujuhlat järjestetään toukokuussa 2017 Hämeenlinnassa.
Kesällä 2017 tehdään yhteistyössä Sysmän Suvisoiton kanssa laululeiri. Apujohtaja ja
kuorokoulutukset eri paikkakunnilla ovat myös suunnitelmissa. Syksylle 2017 on suunnitteilla
valtakunnalliset koulukuoropäivät Kaarinaan, joihin pyritään kutsumaan myös muutamia
ulkomaisia koulukuoroja. Kuoropäiviä on suunniteltu keväälle 2018 Oulaisiin.

Liiton myöntämät huomionosoitukset
Vuonna 2016 liitto myönsi jäsenistölleen seuraavat huomionosoitukset:
Heinz Hofmann -mitali
Anna-Liisa Valkonen

Tyttökuoro Sävelsirkut

9.9.2016

Laurus Nuorisokuoro
Laurus Nuorisokuoro
Laurus Nuorisokuoro
Laurus Nuorisokuoro
Tyttökuoro Sävelsirkut

14.4.2016
14.4.2016
14.4.2016
14.4.2016
9.9.2016

Laurus Kamarikuoro
Lapsi-ja nuorisokuoro Katajanmarjat
Lapsi-ja nuorisokuoro Katajanmarjat

14.4.2016
8.5.2016
8.5.2016

Hopeinen ansiomerkki
Sonja Pääsukene
Ella Nortava
Hanna Kastala
Sonja Dunkley
Minna Liettyä-Tyni
Pronssinen ansiomerkki
Tiina Salminen
Laura Antila
Anne Lilja
Hopeinen kuoromerkki
Sofia Harri
Heidi Ollikainen
Hanna Ollinkoski
Selma Kiuru
Mirja Pouke

E-Pohjanmaan Mus.op. Nuorisokuoro Lauluflikat
E-Pohjanmaan Mus.op. Nuorisokuoro Lauluflikat
E-Pohjanmaan Mus.op. Nuorisokuoro Lauluflikat
Oulun NMKY:n Nuorisok.Oulun Fröökynät
Oulun NMKY:n Nuorisok.Oulun Fröökynät

5.5.2016
5.5.2016
5.5.2016
8.5.2016
8.5.2016

Jäsenyhdistykset vuonna 2016 (yht. 52)
Alavieskan Lapsi-ja Nuorisokuoro
Cantus Mercurialis
Cantus Michaelis
CCI-Poikakuoro
DoReMi-kuoro
E-P:n Mus.op. Nuorisokuoro Lauluflikat
Espoon Nuorisokuoro Candomino
Fermaatti-kuoro
Galante-kuoro
Jalasjärven Nuorisokuoro
Juvenalia-kuoro
KaMu-kuoro
Kauniaisten Musiikkiopiston Nuorisokuoro
Kirviset
Kokkolan Nuorisokuoro
Kouvolan Musiikkiluokkien kuoro
Kuusankosken Musiikkiluokkien kuorot
Lahden Musiikkiluokat
Lapsi-ja nuorisokuoro Katajanmarjat
Lapsi-ja nuorisokuoro Pihlajanmarjat
Larte-kuorot
Laurus-kuorot
Lopen Lapsi-ja Nuorisokuoro
Madetojan musiikkilukion kuoro
Nuorisokuoro Allegro
Nuorisokuoro Kuhankeittäjät

Nuorisokuoro Sympaatti
Nurmijärven nuorten kuoro Laulujoutsenet
Oulaisten Nuorisokuoro
Oulun NMKY:n Nuorisok.Oulun Fröökynät
Oulun NMKY:n Poikakuoro Ynnin Pojat
Poikakuoro Pirkanpojat
Porin Poikakuoro
Primus-kuoro
Puolalan musiikkituki ry
Raahen Nuorisokuoro
Rauman Poikakuoro
SYK:n kamarikuoro
SYK:n nuorisokuoro
Synkooppi-kuoro
Tampereen lapsi-ja nuorisokuoro
Tapiolan kuoro
Turun konservatorion lapsi-ja nuorisokuoro
Tyttökuoro Sävelsirkut
Tähdet kertovat-tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Vaskivuoren lukion kamarikuoro
Vetelin Poikakuoro
Vivace-kuoro
Vox Aurea
Vox Aurea / Kolmekuutoset
Lahden Aurinkoiset (koejäsenyys)

