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Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2017
Nuorten Kuoroliitto on vuoden 2017 aikana vakiinnuttanut asemaansa lasten- ja nuorten
kuoroharrastuksen aktivoijana. Olemme hakeneet uusia muotoja koulutuksen viemisessä lähelle
kuorotoimintaa, jotta se olisi helposti saavutettavissa. Myös uusi työntekijämme Suvi Haikala on
vuoden aikana kasvanut toiminnanjohtajuuteen ja hoitanut toimistoa kaiken kattavasti. Tehtävän
kuva on muuttunut ja laajentunut nykymaailman tarpeiden mukaan. Suvi ansaitsee suuren
kiitoksen työstään.
Toimistomme Kannelmäessä on saanut uuden ilmeen nyt kun siellä ei työskennellä joka
päiväisesti. Toimitilasta on tehty enemmän kokoontumisille ja kokouksille käyvä hyvä tila, jota
voimme tarjota vuokralle myös muille liitoille. Uudelleen kalustus on aloitettu ja tarkoitus olisi
vielä saada digitaalinen tekniikka kokouskäyttöön.
Talous on saatu vakiinnutetuksi ja sen hoito on siirtynyt nyt liitollemme kokonaan myös Sulasolin
osalta, mikä on meille hyvä juttu.
Uudet nettisivut on otettu käyttöön ja Facebook-sivujen tehokasta käyttöä on lisätty. Haemme
edelleen parhaita muotoja nuorten tavoittamiseen Nuorten tiimin avustuksella. Ulkoiseen
ilmeeseen kiinnitetään huomiota, olemme mm. hankkineet kaksi banderollia, joista toinen on
Nuorten tiimille, näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi.
Hämeenlinnan laulujuhlille jäsenistöämme osallistui kiitettävästi ja nuorille järjestetty oma
illanvietto Hämeen linnassa sai innostuneen vastaanoton. Uusi aluevaltaus oli osallistuminen
kuoroleirillä Sysmän Suvisoittoon yhteistyönä tapahtuman kanssa. Kuoronjohdon kurssit nuorille
ovat saaneet kiitollisen vastaanoton. Julkaisimme myös ensimmäisen nuottijulkaisumme, johon on
odotettavissa jatkoa.
Erityiskiitos vielä kaikille hallituksemme jäsenille liiton asioiden hyväksi tehdystä työstä Nuorten
Kuoroliiton 45- vuotis juhlavuonna, jota vietimme työn merkeissä!

Sari Kaipainen
Puheenjohtaja
Nuorten Kuoroliitto ry

Hallinto
Liittokokous järjestettiin Porissa 12.3.2017. Liittohallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi:
Sari Kaipainen, puheenjohtaja (Vantaa)
Soili Autio, varapuheenjohtaja (Kalajoki)
Pekka Nebelung (Pöytyä)
Vuokko Järvenpää (Pori)
Minna Liettyä-Tyni (Pori)
Anna Nora (Helsinki)
Liisa Saarilampi (Vantaa)
Ja varajäseniksi:
Jonna Vehmanen (Helsinki)
Jessica Lehtilä (Turku)
Vuoden aikana liittohallitus kokoontui 4 kertaa. Kokoukset pidettiin 17.2., 25.3., 9.6. ja 7.8.2017.
Lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta, 21.-22.9. ja 28.-29.10.2017. Vuoden aikana on pidetty
myös sähköpostineuvotteluja ja keskusteltu hallituksen omassa suljetussa ryhmässä Facebookissa.
Liiton toimistosta vastasivat liittosihteeri Minna Heiniö (1.-31.1.2017) ja kehittämisasiantuntija
Suvi Haikala (23.1.-31.12.2017).

Varsinainen toiminta
Parin viime vuoden myllerrys, henkilöstömuutokset ja niiden toimintaan tuomat haasteet
vaikuttivat paljon vielä alkuvuoden toimintaan. Vuonna 2016 rekrytoitu uusi liittosihteeri ei
pystynyt jatkamaan työssä enää vuonna 2017 ja uusi henkilö aloitti puhtaalta pöydältä tammikuun
lopussa. Henkilöstön vaihtuminen ja se, etteivät aikataulut juuri mahdollistaneet perehdytystä
tehtäviin, tuottivat merkittäviä haasteita vuoden 2017 valmisteluun. Tästä syystä vuoden
ensimmäisen puolikkaan toiminta ei ollut toivotulla tasolla. Vauhtia kirittiin kuitenkin
loppuvuodesta ja syksyn aikana järjestettiinkin lukuisia koulutuksia ympäri maata.
Vuosi 2017 oli liitossa uudistumisen ja kehittymisen aikaa. Alkuvuonna julkaistiin liiton uudet
mobiiliystävälliset kotisivut ja niiden sisältöä kehitettiin läpi vuoden. Aktiivisuutta Facebookissa
lisättiin ja yhteyttä jäsenistöön pidettiin ns. soitto-kierroksen muodossa. Tarkoituksena on ollut
kehittää toimintaa entistä enemmän suoraan jäsenistön tarpeisiin vastaavaksi. Edelleen toimintaa
kehitettiin myös taloudellisista näkökulmista. Liiton kirjanpito siirrettiin ostetusta palvelusta liiton
oman työntekijän tehtäväksi ja samalla kirjanpito-ohjelma vaihdettiin, jolloin käyttökustannukset
pienenivät. Myös tilintarkastajien määrä tiputettiin kahdesta yhteen hallintokulujen
pienentämiseksi. Tästä syntyvät säästöt realisoituvat tulevina vuosina.
Syksyllä terävöitettiin liiton tulevaa suuntaa ja vuodelle 2018 kehitettiin uusia toimintamuotoja.
Loppuvuodesta avattiin jäsenistölle kysely, jolla selvitetään mm. millaista toimintaa he toivoisivat

liiton järjestävän ja pyritään saamaan entistä selkeämpi kuva jäsenkuorojen ja niiden johtajien
vaikutuspiirissä olevista muista kuoroista.

Tapahtumat, leirit ja koulutukset
Vuoden aikana järjestettiin yhteensä kymmenen koulutusta eri puolilla maata. Lisäksi olimme
mukana Sulasolin Laulu- ja soittojuhlilla Hämeenlinnassa ja järjestimme leirin yhteistyössä Sysmän
Suvisoiton kanssa. Tässä lueteltuihin koulutuksiin osallistui yhteensä 339 henkilöä ja leiriläisiä oli
18.
Musiikkia maailmalta, etnistä musisointia -workshop 12.3.2017
Koko päivän kestäneen koulutuksen Porissa veti Hanne Orrenmaa. Workshop piti sisällään erilaista
maailman musiikkia Maorien Haka-tanssista John Lennonin Imagineen, josta Hanne on tehnyt
myös videoita workshopeissaan ympäri maailmaa. Koulutuksessa laulun esitti tähän videoiden
sarjaan ensimmäistä kertaa suomalainen ryhmä. Kuorolaisia koulutukseen osallistui 70 ja lisäksi
mukana oli huoltajia.
Sulasolin Laulu- ja soittojuhlat Hämeenlinnassa 12.-14.5.2017
Kattojärjestö Sulasolin organisoimilla laulujuhlilla oli mukana 15 lapsi- ja nuorisokuoroa, yhteensä
noin 450 kuorolaista ja huoltajaa. Näille kuoroille oli varattu monien muiden esiintymisten lisäksi
oma äitienpäivän kirkkokonsertti, joka veti kirkon täyteen juhlayleisöä. Liiton hallinnosta mukana
olivat työntekijä ja useampi hallituksen jäsen. Kaksi hallituksen jäsentä olivat saaneet kunnian
johtaa yhteiskappaleita pääjuhlassa.
Kuoroleiri yhteistyössä Sysmän Suvisoiton kanssa 30.6.-4.7.2017
Tänä vuonna Nuorten Kuoroliitto yhdisti voimansa Sysmän Suvisoiton kanssa tarjoten Suvilaulu leirin kuorolaulusta kiinnostuneille 6 - 14. vuotiaille. Leirin opettajina toimivat musiikkipedagogit
Kirsi Kaunismäki-Suhonen ja Katariina Holm. Leiri pidettiin Sysmässä, Olavinrannan
leirikeskuksessa ja se huipentui 4.7. Sysmän kirkossa yhdessä Sysmän Kamarikuoron kanssa
pidettyyn Suomalaisen musiikin ilta kirkossa -konserttiin, joka oli osa Suvisoitto-festivaalia. Lapsia
osallistui leirille yhteensä 18, joista kenelläkään ei ollut varsinaista laulutaustaa. Suurin osa lapsista
oli tullut lähiseudun kunnista ja kaupungeista. Leirin valvojina toimi paikallisia 4-H:laisia.
Luova musisointi ja äänenkäyttö kuorossa -kuorokurssi 7.10.2017
Kuorokurssi oli tarkoitettu kuorossa laulaville ja kuorolaulusta kiinnostuneille 7-13 -vuotiaille.
Helsingissä pidetyssä koulutuksessa laulettiin liiton uuden, tuolloin vielä julkaisemattoman
nuottijulkaisun kappaleita. Anna Noran johdolla etsittiin, kokeiltiin ja kuunneltiin eri kappaleisiin
soveltuvia äänenkäyttötapoja ja sävyjä. Osallistujia oli 20.

Body Percussion -koulutukset Pohjanmaalla 3.-5.11.2017 ja Kaarinassa 18.11.2017
Jyrki Myllylä kiersi marraskuun alussa pitämässä kolme Body Percussion -koulutusta Pohjanmaalla
pidettyään ensin elokuussa tutustumiskoulutuksen Nuorten Tiimiläisille ja hallituksen jäsenille
(tästä lisää Nuorten Tiimin alla). Koulutukset järjestettiin Kalajoella, Ylivieskassa sekä Kokkolassa ja
ne kestivät kahdesta neljään tuntia. Sisältöä sovellettiin käytössä olevan ajan, osallistujien iän ja
määrän suhteen, mutta kaikissa koulutuksissa tavoitteena oli kehittää rytmitajua, toisten
kuuntelua, luovuutta, ryhmätyöskentelytaitoja ja rohkeutta. Tutustumisosiossa käytettiin omia
nimiä, joita muunneltiin (improvisoitiin) rytmisesti ja äänellisesti. Näin nimitietoisuus lisääntyi ja
samalla myös rohkeus tehdä tulevia harjoituksia. Body Percussion- eli kehorytmiikkaosuudessa
harjoitettiin erilaisia rytmikuvioita perusrytmeistä vaativampiin kokonaisuuksiin. Niitä myös
liitettiin laulettuihin kaanoneihin ja ääni- sekä liikeimprovisaatioiden avulla tehtiin ryhmissä pieniä
kokonaisuuksia. Myöhemmin marraskuussa Kaarinassa koulutukseen oli varattu kuutisen tuntia ja
edellisten osien lisäksi siellä tehtiin ”bodyperkkaa” KaMu-kuoron tulevaan kilpailukappaleeseen.
Osallistujia koulutuksissa oli yhteensä 123 (Kalajoella 21, Ylivieskassa 35 Kokkolassa 19 ja
Kaarinassa 48).
Lasten kuorokoulutus 10.11.2017
Tässä yhden päivän koulutuksessa Mikkelissä käytiin läpi verryttelyä, äänenavaus- ja
äänenkäyttöharjoituksia, osallistujille uusia lauluja 2- ja 3-äänisesti sekä laululeikkejä. Kouluttajana
toimi Mia Makaroff ja paikalla oli 18 alakouluikäistä osallistujaa.
Chorus -kuoronjohdon alkeet -kurssi 18.11.2017
Kuoronjohdon alkeita opiskeltiin Lahdessa päivän mittaisessa koulutuksessa Anna Noran johdolla.
Koulutus sisälsi mm. äänenharjoittamisen perusteita, äänenavauksen pitämisen opettelua,
lyöntitekniikan alkeita, kuoron ja stemmaharjoittamisen perustekniikkaa, äänenantamisen
periaatteita sekä kuoron laulutekniikan, soinnin ja intonaation harjoittamisen perusteita.
Koulutukseen osallistui yhteensä 7 oppilasta, joista viisi oli Puolustusvoimien
Varusmiessoittokunnan aliupseerikurssin kapellimestarilinjan oppilaita.
Luovuus ja improvisaatio kuorossa - Vocal Painting -työpaja 25.11.2017
Tämä 2,5 tunnin työpaja järjestettiin Helsingissä Merzi Rajalan johdolla. Koulutuksessa opeteltiin
kuoroimprovisaatiota Vocal Painting -viittomien avulla. Koulutus oli avoin kaikille 13-18-vuotiaille
jo aiemmin jonkin verran laulua ja kuorolaulua harrastaneille. Mukana oli 18 osallistujaa.
Lapsikuorokoulutus - Lauluja maailmalta 21.12.2017
Anna Nora kävi kouluttamassa Porissa vielä joulun alla uuden nuottijulkaisun kappaleista kolmea.
Koulutuksessa harjoiteltiin kahteen kappaleeseen laulua tukeva ja esiintymistä rohkaiseva
kuorokoreografia. Lisäksi opeteltiin soittimia imitoivaa laulutapaa ja harjoiteltiin japanin sekä
thainkielen lausumisen perusteita. Osallistujia oli 83.

Kuoro joka kouluun -hanke
Hankkeella pyritään tarjoamaan ala- ja yläkoulujen opettajille työkaluja koulun oman kuoron
pyörittämiseen. Projektin aikana kouluun muodostetaan kuoro, jonka toiminnan aloituksessa
Nuorten Kuoroliitto ry:n kouluttaja on vahvasti mukana. Kuorosta pyritään tekemään arvostettu ja
kiinnostava harrastus koulun väen keskuudessa. Kuorolaiset saavat perusosaamista ja pääsevät
kuorossa laulamisen alkuun. Opettaja saa apua kuoron pyörittämiseen koko projektin ajan. Alussa
käydään läpi perusasioita opettajan lähtötaso huomioiden ja projektin edetessä on useita
mahdollisuuksia käydä läpi erilaisia johtamis- ja harjoituttamistekniikoita. Projektin kokonaisraamit
suunnitellaan koulun kanssa kattamaan juuri kyseisen koulun tarpeet.
Vuonna 2017 saimme ensimmäisen kunnon pilottihankkeen alkuun Ylöjärven Vuorentaustan
koulussa, josta mukaan saatiin luokat 4-6, noin 60 lasta. Projekti alkoi keväällä 2 päivän
kuoroworkshopilla luokkien kanssa. Syyskuussa jatkettiin ensin päivän workshopilla ja seuraavat
kaksi päivää kuoroleirillä (27.-29.9.). Kuoroleirillä kouluttajan lisäksi oli liitolta mukana kaksi nuorta
kokenutta kuorolaista auttamassa koulutuksessa ja valvomassa leiriläisiä. Lokakuun alussa alkoivat
kuoron viikoittaiset harjoitukset koulussa. Marraskuussa liiton kouluttaja teki kontrollikäynnin
kuoron harjoituksiin ja kävi koontikeskustelun opettajien kanssa. Projekti jatkuu vielä koulun
osalta vuonna 2018. Helmikuussa kuoro lähtee esiintymään KaMu-kuoron vieraaksi Kaarinaan ja
kesäkuussa 2018 kuoron tavoitteena on osallistua VocalEspoon koulukuorokilpailuun.

Nuorten Tiimi
Nuorten Tiimin jäseninä vuonna 2017 olivat tiimin mentori Liisa Saarilampi (Vantaa), Lotta Peltola
(Kaarina), Sanni Koivula (Lieto), Hilla Isokääntä (Kalajoki), Helmi Isokääntä (Kalajoki) ja Jessica
Lehtilä (Turku).
Vuoden aikana tiimi oli järjestämässä illanvieton nuorille Tampereen Sävelessä 10.6. Ohjelmassa
oli pelejä ja leikkejä, joilla pyrittiin saamaan kuoroja kanssakäymiseen keskenään ja viettämään
hauska ilta yhdessä.
Liitossa etsitään koko ajan uusia mielenkiintoisia koulutusaiheita ja tänä vuonna tutustuttiin Body
Percussionin käyttöön kuoromusiikin tukena ja harjoittelussa. Nuorten Tiimiläisille ja sen
toiminnasta kiinnostuneille järjestettiin aiheesta tutustumiskoulutus Tampereella 12.8. Jyrki
Myllylän vetämänä. Koulutuksessa tehtiin monipuolisia rytmikuvioita ja soundeja oman kehon
avulla: perusrytmejä kaanonissa, erilaisia komppeja ja improvisaatiota, jossa ääniä yhdistettiin
liikkeeseen. Mukana oli Nuorten Tiimiläisiä ja hallituksen jäseniä, yhteensä 9 henkeä. Kuten edeltä
saattoi huomata, myöhemmin vuoden aikana järjestettiinkin vielä 4 erillistä koulutusta samalla
teemalla.
Marraskuussa tiimi kokoontui suunnittelemaan tulevaa toimintaa Vantaalle. Vuodelle 2018
mietittiin keinoja löytää tiimiin uusia jäseniä ja suunniteltiin omaa koulutusta, jonka aiheeksi
valittiin nuorten oman kiinnostuksen perusteella yhtyelaulu.

Kansainvälinen toiminta
Liiton edustajia on matkustanut vuoden aikana kahdesti Norbusangrådetin kokouksiin, ensin
keväällä Islantiin ja syksyllä Tanskaan. Lisäksi kaksi liiton nuorta ja aikuinen huoltaja olivat
vapaaehtoisina Nårbusang-kuorofestivaalilla Norjassa.

Nuottitoimikunta
Nuottitoimikunta, eli Anna Nora, Pekka Nebelung ja Jonna Vehmanen valmistelivat vuoden aikana
liiton ensimmäistä omaa nuottijulkaisua. Kokoelman on tarkoitus olla ensimmäinen osa
Laulunuotta-julkaisujen sarjaa, joilla pyritään tuottamaan uutta, taiteellisesti arvokasta ja
käyttökelpoista ohjelmistoa lapsi- ja nuorisokuoroille. Tämä ensimmäinen Laulunuotta 1 esittelee
lauluja maailmalta. Nuottiaineisto lähti painoon vuoden viimeisinä päivinä ja se saadaan myyntiin
tammikuussa 2018.

Muu toiminta ja tulevan toiminnan suunnittelu
Vuoden aikana liitto oli mukana myös Vaskivuoren lukion kamarikuoron onnistuneeksi
osoittautuneessa Let the peoples sing -kilpailuvalmistautumisessa, jonka yhteydessä Tuuni Partti
kävi liiton kouluttajana tarjoamassa heille joikuosaamistaan. Lisäksi osallistuttiin Haminassa
Kirvisten Leikkiooppera-projektiin, johon osaamistaan tarjosivat liiton puolesta Arimo Haltsonen ja
Hannele Kainulainen-Haltsonen. Leikkioopperan esitykset ovat huhtikuussa 2018. Puheenjohtajan
hallinnoimasta Laulusilta-kassasta myönnettiin 250€ avustus Laurus-kuorolle kuorovierailun
järjestämiseen. Laulusilta-raha budjetoidaan vuosittain jäsenmaksutuloista ja sitä voi anoa
vapaamuotoisella hakemuksella suoraan puheenjohtajalta.
Vuoden aikana luonnollisesti suunniteltiin myös liiton tulevaa toimintaa. Seuraava Sympaatti
päätettiin järjestää 2020 elokuussa. Kesälle 2018 kehitettiin täysin uudenlaista päiväleiritoimintaa,
jonka kohteena ovat esikoululaiset ja 1-2 luokkalaiset, joilla ei välttämättä ole aiempaa kuoro- tai
laulukokemusta. Tarkoituksena on järjestää päiväleirit 5 eri paikkakunnalla heti koulujen loputtua.
Leiriyhteistyötä Sysmän Suvisoiton kanssa tullaan jatkamaan ja kesälle on suunniteltu myös liiton
omaa kuoroleiriä. Vuonna 2018 on tarkoitus hankkia myös uutta materiaalia lapsi- ja
nuorisokuoroille tilausteosten muodossa.

Liiton myöntämät huomionosoitukset
Vuonna 2017 liitto myönsi jäsenistölleen seuraavat huomionosoitukset:
Erkki Pohjola -palkinto
Tapani Tirilä ja
Leila Ristiluoma-Tirilä

Oulaisten nuorisokuoro

7.10.2017

Heinz Hofmann -mitali
Jaakko Laakso
Mia Makaroff

Nuorisokuoro Lauluflikat
Vivace-kuoro

6.5.2017
22.5.2017

Kuusankosken Musiikkiluokkien tuki
Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat

9.5.2017
10.12.2017

Nuorisokuoro Lauluflikat
Kuusankosken Musiikkiluokkien tuki
Porin Poikakuoro

6.5.2017
9.5.2017
3.12.2017

Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Valtimon tyttökuoro
Nuorisokuoro Lauluflikat
Nuorisokuoro Lauluflikat
Nuorisokuoro Lauluflikat
Nuorisokuoro Lauluflikat
Cantus Michaelis
Oulaisten Nuorisokuoro
Oulaisten Nuorisokuoro

9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
9.4.2017
6.5.2017
6.5.2017
6.5.2017
6.5.2017
30.5.2017
7.10.2017
7.10.2017

Hopeinen ansiomerkki
Nessu Marttila
Marjo Jaakkola
Pronssinen ansiomerkki
Heli Lahti
Kari Järvenkylä
Ville Sippola
Hopeinen kuoromerkki
Maarit Halonen
Laura Hilonen
Milla Kuisma
Saila Kuisma
Iida Könttä
Martta Könttä
Jemina Lohtander
Martta Ahonen
Ella Pellikka
Enna Salmela
Saana Korhonen
Sara Korhonen
Sara Hämäläinen
Riikka Koivisto
Iina Kuoppala
Titta Maunuksela
Enna-Miina Pitkänen
Marie Selonen
Riikka Korpi
Liisa Saarilampi

Jäsenyhdistykset 2017 (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
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
Simonkallion koulun lapsikuoro (tutustuja)
SYK:n kamarikuoro
SYK:n nuorisokuoro
Synkooppi-kuoro
Tampereen lapsi-ja nuorisokuoro
Tapiolan kuoro
Turun konservatorion lapsi-ja nuorisokuoro
Tyttökuoro Sävelsirkut
Tähdet Kertovat -tyttökuoro
Valkeavuoren yläkoulun kuoro (tutustuja)
Valtimon tyttökuoro
Vaskivuoren lukion kamarikuoro
Vetelin Poikakuoro
Vivace-kuoro
Vox Aurea
Vox Aurea / Kolmekuutoset

