Nuorten Kuoroliitto ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Yleistä
Nuorten Kuoroliiton vuosi 2017 on hyvin aktiivinen. Liitto toimii aktiivisesti sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.
Nuorten Kuoroliiton hallinto on uudistunut vuodelle 2017. Vuosi 2017 toteutetaan kahden
työntekijän sijasta yhdellä työntekijällä ja liiton toimintaa pyritään kehittämään edelleen. Hallintokuluja pienentämällä Nuorten Kuoroliitto pyrkii tekemään entistäkin aktiivisemmin osallistavaa nuorisotyötä.
2017 pyrimme tehostamaan toimintaa erityisesti koulujen suuntaan ja pitkällä tähtäimellä
vaikuttamaan siihen, että saamme uusia aktiivisia lasten ja nuorten kuoroja perustetuksi sekä
samalla aktiviteettia alueille, joissa sitä ei muuten välttämättä olisi. Liitto työstää ”Kuoro joka
kouluun” -projektia edelleen ja koulukuoropäivät 2017 järjestetään Kaarinassa.

Varsinainen toiminta
Musiikkia maailmalta, etnistä musisointia -workshopit Porissa ja Lahdessa
Lapsi- ja nuorisokuoroille järjestetään teemakoulutus afrikkalaisen musiikin ympärille
12.3.2017 Porissa Cygnaeuksen koululla. Kouluttajaksi on kutsuttu Hanne Orrenmaa, joka on
tehnyt merkittävää työtä musiikinopetuksen kehittämiseksi maailmalla. Orrenmaa on viettänyt syksyn 2016 Afrikassa tutustuen juuri kyseiseen asiaan. Sama koulutus pyritään toistamaan myöhemmin toimintavuoden aikana Lahdessa.

Lapsikuoro- ja apujohtajakoulutukset 2017
Järjestämme kaksi lapsikuoro- ja yhden apujohtajakoulutuksen. Alustavasti lapsikuoro- koulutukset ovat suunnitteilla Lahteen keväällä ja Seinäjoelle syyskuussa. Apujohtajakoulutus
tullaan järjestämään pääkaupunkiseudulla. Kouluttajana tulee olemaan ainakin Anna Nora,
muilta osin tilanne on vielä neuvottelun alla.

Sulasolin laulu- ja soittojuhlat Hämeenlinnassa 12.−14.5.2017
Nuorten Kuoroliiton jäsenkuoroilla on mahdollisuus osallistua Sulasolin järjestämiin laulu- ja
soittojuhliin, jossa lapset ja nuoret on erityisesti huomioitu. Ennakkotietojen mukaan juhlille
on ilmoittautunut noin 460 lapsi- ja nuorisokuorojen edustajaa. Tarjolla tulee olemaan oma
kansanmusiikkiteemainen työpaja sekä oma illanvietto. Myös mukana tulevilla vanhemmille
on suunnitteilla monipuolista oheisohjelmaa. Nuorten Tiimi on mukana laulujuhlilla omalla
edustuksellaan.

Laulu- ja soittojuhlien osallistujien on mahdollista esiintyä tapahtumassa omalla ohjelmistollaan. Lapsi- ja nuorisokuoroille on ohjelmaan varattu oma konserttinsa sunnuntaille
14.5.2017. Laulujuhlien ohjelmapuoli kehittyy koko ajan ja päivitettyä informaatiota laulujuhlista voi seurata osoitteessa: www.laulujuhlat.fi

45-vuotisjuhlallisuudet marraskuussa 2017
Liiton 45 vuotista historiaa juhlitaan marraskuussa 2017. Yksityiskohtien suunnittelu on vielä
kuitenkin kesken.

Valtakunnalliset koulukuoropäivät Kaarinassa (marras–joulukuu 2017)
Nuorten Kuoroliitto järjestää valtakunnalliset koulukuoropäivät, jotka on suunnattu yläkoulujen ja lukioiden kuoroille. Koulukuoropäiville pyritään saamaan mukaan muutama ulkomailta
saapuva kuoro. Päivät kestävät perjantaista lauantaihin ja ohjelmassa tulee olemaan koulutusta, harjoituksia sekä loppukonsertti. Päivien sisällössä huomioidaan Suomi 100 -juhlavuosi,
jouluteema ja Nuorten Kuoroliiton 45-vuotisjuhlavuosi.

Kesäleirit Sysmän Suvisoiton yhteydessä ja Ikaalisissa
Sysmän Suvisoiton kanssa tehdään yhteistyötä järjestämällä Lasten Suvilaulu-leiri tapahtuman yhteydessä 30.6.-4.7.2017. Leiri on tarkoitettu kaiken tasoisille 6-14-vuotiaille laulajille.
Leirillä muodostetaan Nuorten Kesäkuoro, joka esiintyy Suvisoiton kirkkokonsertissa yhdessä
Sysmän Kamarikuoron kanssa tiistaina 4.7. klo 19. Leirin opettajina toimivat musiikkipedagogit Kirsi Kaunismäki-Suhonen ja Katariina Holm.
Myös Ikaalisten leiri pidetään viime kesän tapaan, viisipäiväinen valtakunnallinen kuorokesäleiri pidetään Koivikon leirikeskuksessa, Ikaalisissa elokuun alussa. Leirin kouluttajana toimii
kuoronjohtaja Pekka Nebelung. Leiri on tarkoitettu 9-17 -vuotiaille laulajille.
Leirin järjestämisen taustalla on elvyttää liiton pitkäaikainen perinne kesäleireistä, jotka toiminnan kaksi ensimmäistä vuosikymmentä (1970−80 -luvuilla) olivat nuorten kuorolaisten
suosittuja ja odotettuja kohtaamispaikkoja. Edeltävien kesäleirien pitkän ajan vaikutuksena
on ollut myös uusien kuoronjohtajasukupolvien kehittyminen, joiden tuloksista saadaan hyötyä tämän päivän musiikkielämässä. Kuorokesäleirien voidaan siis katsoa olevan monellakin
tapaa merkityksellinen toimintamuoto.
Nuorten Kuoroliitto järjestää monenlaisia lapsi- ja nuorisokuoroille suunnattuja tapahtumia,
joista erityyppiset laululeirit muodostavat toiminnan kulmakiven. Toteutettavan kesäleirin
avulla Nuorten Kuoroliitto pyrkii samaan taidetta ja kulttuuria tasavertaisemmin lasten ja
nuorten ulottuville ja omaksuttavaksi. Tavoitteena on koota yhteen joukko eri-ikäisiä ja eri
tasoisia laulajia ympäri Suomen ja valmistaa lyhyessä ajassa leiriläisistä uusi soiva soitin.
Leirin aikana laulajat yhdistävät laulua ja liikettä, laulavat äänissä, omaksuvat kappaleita ulkoa, improvisoivat ja laulavat pienryhmissä. Myös ilmaisutaito- ja liikuntaharjoitteet sidotaan
leirin aikana kiinteästi lauluharjoitteisiin. Tavoitteena on näiden monipuolisten työskentelymuotojen avulla saada aikaiseksi päätöskonsertti, jossa jokainen leiriläinen kokee olevansa
ainutlaatuinen ja tärkeä.

Laulamisen lisäksi sosiaalinen verkostoituminen on leirillä tärkeää ja leirin keskeisenä tavoitteena onkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen musiikin tekemisen kautta. Luova ympäristö tukee lasten ja aikuisten myönteistä vuorovaikutusta ja luottamusta sekä lisää uskoa
omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin.

Kuoro joka kouluun -projekti
Koulu kuoroon -projektin tarkoituksena on edistää lapsi- ja nuorisokuorotoimintaa maassamme. Projektin tavoitteena on elävöittää koulukuoroperinnettä, jonka pitkä traditio Suomessa on osin hiipumassa. Liitto haluaa helpottaa ja mahdollistaa uusien kuorojen perustamista ja parantaa lasten ja nuorten kuoroharrastusmahdollisuuksia eri puolilla Suomea. Kuoro tai lauluryhmä toteutetaan koulujen kerhotoiminnan parissa ja toiminta suunnataan niihin
kouluihin, joissa kuoroa ei aiemmin ole ollut. Harrastusmahdollisuus tuodaan lasten ja nuorten ulottuville tutussa ja turvallisessa toimintaympäristössä.
Ennen pääprojektia toteutetaan pilottihanke, jonka yhteistyökumppaniksi on saatu Porin
Tuorsniemen koulu. Pilottivaiheen kokemusten perusteella konseptia kehitetään ja tuotetaan
ohjelmisto- ja koulutusmateriaalipaketti, jota jatkossakin voi hyödyntää kuorotoiminnan lisäämiseen tähtäävässä koulutustoiminnassa.
Mahdollisimman toimivan mallin aikaansaamiseksi käydään yhteistyöneuvotteluja mm. ruotsinkielisten lapsi- ja nuorisokuorotoimijoiden, sisarjärjestömme DUNK:in (De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf.) ja muiden toimijoiden kanssa. Kantaprojektin toteutuksesta ja
jatkosta käydään neuvotteluja useiden tahojen, mm. koulujen kanssa.
Kuoro joka kouluun toteutetaan kurssimuotoisena opetuksena. Kurssin aikana kerätään koulun lauluharrastuksesta kiinnostuneet lapset kuoroon yhteistyössä koulun opettajan kanssa.
Koulutuksen aikana opettaja perehdytetään monipuolisesti kuoronjohtamisen tekniikkaan,
harjoitusmenetelmiin, lapsikuoro-ohjelmistoon ja kuorotoiminnan käytäntöihin. Tavoitteena
on, että projektin seurauksena kouluun saadaan kerhotuntien puitteissa toimia kuoro, jota
koulun opettaja johtaa.

Muu toiminta
Nuorten tiimi
Nuorten Kuoroliiton Nuorten tiimin toimintaa pyritään tehostamaan. On tärkeää että tiimissä
olisi edustus maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti. Selvitystyö tiimin uudistamiseksi
alkaa alkuvuonna 2017.

Tiedotustoiminta
Nuorten Kuoroliitto tehostaa markkinointiaan viemällä sitä selkeästi lähelle nuoria. Uudistetut kotisivut julkaistaan maaliskuussa 2017 ja liitto etsii keinoja päästä lähemmäksi nuoria
mm. sosiaalisen median kautta.

Nuottijulkaisu
Nuorten Kuoroliiton nuottijulkaisutyöryhmä on aloittanut toimintansa syksyllä 2016. Työryhmän tavoitteena on koota liitolle oma nuottijulkaisujen sarja, jossa otetaan huomioon eri
kuoromuotojen tarpeet. Ensimmäinen julkaisu on työnimeltään ”Tervehdyskäyntilauluja eri
maihin”. Työryhmä pyrkii löytämään uusia raikkaita sovituksia teemaan sopivista kappaleista,
mutta hyödyntää myös jonkin verran aiemmin julkaistuja materiaaleja. Julkaisusarjassa otetaan huomioon kuorojen eri taitotasot. Ensimmäinen julkaisu ilmestyy vuoden 2017 aikana
45-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Laulusilta – puheenjohtajan kassa
Nuorten Kuoroliitto pyrkii budjetoimaan pienen summan vuosittain puheenjohtajan rahastoon. Tästä kassasta jäsenyhdistykset voivat hakea avustuksia erityisesti taiteellisesti korkeatasoisen osallistuttavan nuorisotyön toteuttamiseksi. Avustus voi olla esimerkiksi projektiavustus tai vaikka yksittäisen kuorolaisen harrastusmaksun tukeminen taloudellisen ahdingon kohdalla.

