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Toimintasuunnitelma 2018

Yleistä
Parin haastavan vuoden jälkeen liitossa on tahtotila saada toiminta pyörimään jälleen täydellä
teholla ja tulevalle vuodelle on ideoitu monipuolista toimintaa. Kuoro joka kouluun -hanketta
jatketaan ja vuonna 2017 aloitettua nuottijulkaisujen sarjaa aiotaan jatkaa. Uutena toimintana on
Uutta kuoromusiikkia nuorille -hanke, jossa haluamme tuottaa kuoroille uutta, laadukasta ja
käyttökelpoista ohjelmistoa. Myös leiritoiminta kehittyy ja tulevana vuonna järjestämme
ensimmäistä kertaa lapsille suunnattuja päiväleirejä. Kuoroille taas halutaan tarjota entistä
räätälöidympää koulutusta juuri heidän omiin tarpeisiinsa vastaten.

Koulutustoiminta ja hankkeet
Kuoro joka kouluun -hanke
Liiton Kuoro joka kouluun -hanketta jatketaan vuonna 2018. Pilottikuorosta Ylöjärveltä on otettu
oppia ja tuota kuoroa tuetaan sen toiminnassa myös tulevana vuonna. Hanketta aiotaan myös
laajentaa ja etsiä mahdollisuuksien mukaan jo keväälle seuraava uusi koulukuoro.
Uutta kuoromusiikkia nuorille -hanke
Haluamme liittona tarjota lapsi- ja nuorisokuoroille myös niitä jokapäiväisiä työkaluja, joista
keskeisessä roolissa on laadukas ohjelmisto kuorojen käyttöön. Tällä hankkeella haluamme
tuottaa lisää suomenkielistä ohjelmistoa, joka on paitsi arvokasta taiteellisesti, myös aidosti
käyttökelpoista. Tällaisen materiaalin tuottaminen kuorojen käyttöön vaatii kuoroidiomin ja eri
kuorotyyppien erityispiirteiden tuntemusta ja on siten tekijälleen vaativaa. Hankkeella halutaan
tukea myös tämän suomalaisen kulttuuriperinnön säilymistä uusille kuorosukupolville.
Vuoden 2018 aikana aiomme tämän hankkeen tiimoilta tilata kolme uutta teosta
ammattisäveltäjiltä eri kuoromuodoille. Nämä muodot ovat lapsikuoro, nuorisokuoro ja
poikakuoro.
Koulutusta kuorojen tarpeista lähtien ympäri maan
Vuonna 2018 haluamme jatkaa koulutuksissa jo loppuvuodesta 2017 käytäntöön otettua linjaa.
Pyrimme tarjoamaan entistä enemmän kuorojen ja kuorojen johtajien tarpeista lähtevää
koulutusta ympäri maan. Näin voimme tukea kuoroharrastusta ja toimintaa entistä paremmin ja
räätälöidymmin. Pyrimme myös rakentamaan järjestelmällisesti erilaisten koulutusaiheiden
pankkia ja keräämään tietoa kouluttajista jäsenistön käyttöön myös heidän omaan
koulutussuunnitteluunsa.
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Tapahtumat, leirit ja kilpailut
Kesän leiritoiminta
Kesällä 2018 Nuorten Kuoroliitto aikoo järjestää sekä nelipäiväisiä päiväleirejä pienemmille
lapsille, että viiden päivän kuoroleirin hieman vanhemmille nuorille. Myös Suvisoiton kanssa
vuonna 2017 aloitettua leiriyhteistyötä jatketaan.
Päiväleirejä on suunniteltu neljälle paikkakunnalle. Yksi pääkaupunkiseudulle ja muut Kokkolaan,
Ylivieskaan ja Iisalmeen. Niille voi osallistua 6-9 vuotiaat lapset, joilla ei tarvitse olla aiempaa laulutai kuorokokemusta. Maanantaista 4.6.2018 torstaihin 7.6.2018 järjestettävillä päiväleireillä lasten
lauluopetuksen kokeneet ammattilaiset perehdyttävät käytännön musisoinnin avulla lapsia
terveeseen ja monipuoliseen äänenkäyttöön. Leireillä pyritään myös houkuttelemaan uusia lapsia
kuoroharrastuksen pariin. Leirin päiväohjelmaan ja hintaan kuuluu opetuksen lisäksi myös ruokailu
ja leirin viimeisenä päivänä järjestetään huoltajille minikonsertti, jossa lapset pääsevät
esittelemään oppimaansa. Liiton taiteellinen johtaja Anna Nora on pitänyt vastaavia leirejä
aiemmin ja hän koostaa leirejä varten valmiin ohjelmistopaketin kaikkien opettajien käyttöön.
Jokaiselle leirille tulee kaksi opettajaa ja leiriläisiä max 40.
Elokuussa 2018 järjestetään jälleen valtakunnallinen kuorokesäleiri (1.8.-5.8.2018), tällä kertaa
Säkylässä, Pihlavan leirikeskuksessa. Leiri on tarkoitettu noin 9-17-vuotiaille laulajille. Osallistua voi
yksittäisenä laulajana, lauluryhmänä tai vaikka koko kuoron voimin. Leirin kouluttajana toimii
kuoronjohtaja Pekka Nebelung (KaMu). Leirin henkilökuntaan kuuluu myös kaksi vapaaajanohjaajaa. Leirin ohjelma koostuu päivittäisistä kuoro-ja pienyhtyeharjoituksista sekä yhteisistä
vapaa-ajan aktiviteeteistä, joihin Pihlavan leirikeskus tarjoaa erinomaiset puitteet.
Kuoroharjoituksissa improvisoidaan, lauletaan äänissä, yhdistetään ilmaisutaitoa ja
liikuntaharjoitteita kiinteästi lauluharjoituksiin. Leirille voi tulla sekä kokenut laulaja, että vaikka
ihan ensimmäistä kertaa koululaulua kokeileva nuori. Ohjelmisto sovitetaan osallistujien
valmiuksien mukaan siten, että kaikille löytyy sopivaa laulettavaa. Leiri huipentuu sunnuntaina 5.8.
pidettävään päätöskonserttiin.

Muu toiminta
Kansainvälinen toiminta
Edelleen vuonna 2018 Nuorten Kuoroliitto osallistuu yhteispohjoismaisen Norbusangrådetin
toimintaan. Vuoden Norbusang -festivaali järjestetään Islannissa. Liitto pyrkii luomaan yhteistyötä
myös muiden ulkomaalaisten kuorotoimijoiden kanssa.
Nuottitoimikunta
Vuonna 2018 on tarkoitus julkaista toinen osa liiton Laulunuotta -nuottijulkaisujen sarjaan.
Haluamme julkaisuilla tarjota myös laadukasta aineistoa erilaisten kuorojen käyttöön. Toisaalta
työllistämme nuottijulkaisuja tuottamalla myös suomalaisia säveltäjiä sekä sovittajia ja edistämme
kulttuuriperinteen jatkumista myös tulevaisuudessa. Nuottijulkaisuilla haetaan myös uutta
varainhankinnan lähdettä liitolle.
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Nuorten Tiimi
Nuorten Tiimi tulee vuonna 2018 järjestämään ainakin yhden oman, nuorten omaan
mielenkiinnon kohteeseen paneutuvan koulutuksen ja lisäksi tiimiläiset aikovat kiertää yksin tai
pareittain jäsenkuorojen harjoituksissa kertomassa liitosta ja tiimin toiminnasta. Samalla tiimiin
rekrytoidaan uusia jäseniä. Tiimille on avattu vuoden 2017 loppupuolella oma Instagram-tili, jolla
pyritään saavuttamaan mahdollisimman paljon suoraan juuri nuoria kuorolaisia, siellä SoMessa,
missä he tavallisestikin viihtyvät. Sisältöä tilille tuottavat tiimiläiset itse.
Laulusilta -puheenjohtajan kassa
Liitto budjetoi jälleen vuodelle 2018 pienen summan jäsenmaksutuloista tähän puheenjohtajan
kassaan. Siitä jäsenyhdistykset voivat hakea avustuksia erityisesti taiteellisesti korkeatasoisen,
osallistuttavan nuorisotyön toteuttamiseksi, kuten erilaisiin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös
yksittäisen kuorolaisen harrastusmaksun tukemiseen, jos perheen tilanne on taloudellisesti
haastava ja se uhkaa harrastuksen jatkumista.

