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Liittokokouksen päätöksiä: uusi hallitus ja sääntömuutos

Uudet kotisivut tulossa

Kuulun - kuoropäivät Jyväskylässä 23.-25.4.2020
Olette varmaan jo kuulleet ja lukeneet tapahtumasta, mutta tässä lisätietoja hieman
sisällöstä, osallistumismaksuista ja linkki ilmoittautumiseen.

Kuoropäivät on siis tapahtuma kaikille suomalaisille lasten ja nuorten kuoroille
kokoon, ikään, kokemukseen ja taitotasoon katsomatta. Myös vasta perustetut tai
perustettavat kuorot ovat tervetulleita. Yhteinen ohjelmisto on suunniteltu niin, että
siinä on laulettavaa kaikentasoisille kuorolaisille. Esiintymisiin, työpajoihin ja yhteiseen
ohjemaan voi kukin kuoro osallistua oman osaamisensa ja omien tavoitteidensa
puitteissa. Ohjelmassa on siis konsertteja, illanvietot, työpajoja ja tutustumista muihin
kuoroihin. Tapahtuma alkaa jo ennen ensi huhtikuuta: heti kuoron ilmoittauduttua
johtaja voi liittyä Facobookin etkoryhmään, jossa valmistaudutaan yhdessä
tapahtumaan ja vaihdetaan ajatuksia. Kuoroille taas on tulossa erilaisia kivoja
haasteita, joilla virittäytyä tapahtuman tunnelmaan jo etukäteen.

Tapahtuman työpajoissa on tarjolla paljon mielenkiintoista sisältöä kaikille
osallistujille. Kirsi Kaunismäki-Suhonen ja Anna Nora tulevat pitämään työpajoja
pienemmille kuorolaisille. Molempien pajojen teemoina ovat loistaminen, liikkuminen,
leikkiminen ja laulaminen. Anna Noran pajassa myös tuunataan kuoropäivien yhteistä
kappaletta entistä hienommaksi. Isommille kuorolaisille pajoja tulee pitämään Kaisa
Halmemies, Mia Makaroff, Antti Kleemola ja Johann van der Sandt. Mian ja Antin
pajat liittyvät myöskin kuoropäivien yhteisiin biiseihin, kun taas Kaisan paja käsittelee
eräänlaista kuoroimprovisaatiota - Vocal Paintingia. Johann van der Sandt on
maailmalla kysytty kuoroasiantuntija, joka on erikoistunut lasten laulamiseen,
monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen ja yhteislaulun voimaan. Kuoropäivillä hän
johdattaa kuorolaisia eteläafrikkalaistunnelmiin.

Tapahtumaan voi osallistua joko kolmi- tai kaksipäiväisesti. Osallistumismaksu on
150€/osallistuja/3 päivää ja 100€/osallistuja/2 päivää. Hinta sisältää ohjelman,
koulumajoituksen, ruokailut ja festivaalikassin. Kannattaa seurata aktiivisesti meitä
myös Facebookissa, siellä on luvassa sisältöä tapahtumaan liittyen. Alamme lähettää
myös omaa festari-kirjettä osallistujille ja tapahtumasta kiinnostuneille. Lisätietoja
lisätään myös päivitetyille kotisivuille.

Ilmoittautuminen on alkanut ja aikaa ilmoittautua on 15.12.2020 asti. Koronatilanne
aiheuttaa epävarmuutta varmasti kaikille ja tuohon asti on mahdollista myös täysin
kuluitta peruuttaa osallistuminen. Seuraamme luonnollisesti tilannetta myös tuon
jälkeen jatkuvasti ja mikäli tapahtuma joudutaan perumaan koronasta johtuvista syistä
ei osallistumismaksuja luonnollisesti laskuteta. Ymmärrämme, että tilanne on haastava
kaikille kuoroille, mutta tämä voi olla mukava tapahtuma johon yhdessä tähdätä nyt
syyskauden ja alkuvuoden aikana. Ilmoittautuminen onnistuu tästä linkistä: 
http://bit.ly/kuoropaivat

Liittokokouksen päätöksiä: uusi hallitus ja sääntömuutos
Koronan takia tämän vuoden liittokokous pidettiin vasta 5.9.2020. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja lisäksi sääntömuutos. Puheenjohtajana jatkaa Sari
Kaipainen. Hallituksessa jatkavat Anna Nora, Päivi Järvinen, Minna Liettyä-Tyni,
Sanni Koivula ja uutena jäsenenä valittiin mukaan Terhi Lehtovaara. Varajäseninä
jatkavat Viena Kangas ja Joona Krusberg.

Sääntöjä muutettiin siten, että niihin lisättiin mahdollisuus oppilaitosjäsenyyteen sekä
mahdollistettiin jäsenten liittyminen vain Nuorten Kuoroliiton jäseniksi. Myös Patentti-
ja rekisterihallitus on nyt hyväksynyt uudet säännöt, joten ne ovat nyt voimassa. Uudet
säännöt tulevat päivitetyille kotisivuille.

Uudet kotisivut tulossa
Julkaisemme lähiviikkoina uudet kotisivut. Vanhojen arkkitehtuuri vanhentui eikä
niiden päivittäminen enää onnistu kunnolla. Uusilla sivuilla on uusi raikkaampi ilme ja
valikkorakennetta on selvennetty. Tarkka julkaisuajankohta on vielä avoinna, mutta
kerromme Facebookissa kun uudet sivut ovat eetterissä.

Mikäli muutkin kuorossasi haluavat saada jäsenkirjeen sähköpostiinsa, mutta eivät
ole vielä mukana listalla, voivat he liittyä sille helposti kotisivuillamme.
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