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Onnea Suomi 100 vuotta!
Suomi ja suomalaiset naiskuorot juhlivat
Suomen itsenäisyyden 100. vuosipäivä lähestyy. Vuosi sitten Suomen Naiskuoroliiton hallitus haastoi suomalaiset naiskuorot esittämään kunnianosoituksena isänmaallemme jokaisen kuukauden 6. päivänä ”Laulua elämä soi” –laulun vapaavalintaiselle yleisölle ja laittamaan esityksestä kuvan tai ääninäytteen facebookiin perustettuun ryhmään Suomen naiskuorot 2017 todisteeksi esiintymisestään. Haasteen ovat ottaneet
vastaan harvalukuiset jäsenkuoromme, mutta nämä kuorot ovat olleet sitäkin ahkerampia.
Pytinki-kuoro, Vaput, Harjavallan Naislaulajat ja Forssan Naiskuoro ovat kärkisijoilla. Lisäksi on muutamia
yksittäisiä kuorojen esiintymisiä. Vielä on jäljellä se kaikkein tärkein – Itsenäisyyspäivä, jolloin toivomme
kaikkien Suomen naiskuorojen vastaavan haasteeseen ja kajauttavan Mia Makaroffin Laulua elämä soi!
Juhlan aihetta on myös suomalaisilla naiskuoroilla, jotka ovat niittäneet mainetta ja kunniaa kansainvälisillä
kilpalavoilla. In Canto sul Garda –kilpailussa Suomen Naiskuoroliiton kuoroista lavalla olivat Sawotta Kuopiosta johtajanaan Mari-Anni Hilander ja liiton projektikuoro Louhi johtajanaan liiton taiteellinen johtaja Anneli Julén. Sawotta sai koko kilpailun toiseksi korkeimmat pisteet ja sai Naiskuorosarjasta 6 kultaa ja sakraalisarjasta 3 kultaa. Louhi-kuoro osallistui niin ikään kahteen sarjaan, joista naiskuorosarjassa tuomisina 4
kultaa ja sakraalisarjasta 2 kultaa. Suomalaiset kuorot menestyivät Gardalla hienosti, sillä kahdeksan finalistikuoron joukossa oli kolme suomalaista kuoroa (Ruamjai, Sawotta ja Louhi), joista Ruamjai vei koko potin
voittamalla Grand Prix’n. Onnea Ruamjai ja johtajansa Kirsi Kaunismäki-Suhonen!
Tuskin olivat Gardan sävelet vielä vaienneet, kun seuraavalla viikolla jälleen suomalaiset kuorot suuntasivat
Euroopan kilpakentille. Tällä kertaa matkaan lähtivät Sorja Seinäjoelta ja Vaput Jyväskylästä. Sorjalla oli
tuomisinaan kultataso ja voitto kahdessa sarjassa. Sorjaa johtaa Pirjo Kotkaniemi. Vaput Ulla Kotamäen
johdolla sijoittuivat hopeatasolle. Samaan kilpailuun osallistui myös Hämeenlinnan Mieskuoro voittamalla
oman sarjansa.
Joulu on kohta täällä, joulupaketti rakentuu kuluneen vuoden aikana tehdyillä asioilla, onnistumisilla, kokemuksilla ja kiitollisuudella. Uuteen vuoteen luodaan katse toiveilla, haaveilla ja tavoitteilla. Toivon, että
jokainen teistä saa viettää rauhallisen ja valkean joulun, levätä ja viettää aikaa läheistensä kanssa.
Huurre puita huokuilee talvitaivaan alla.
Suksen latu suhisee hiljaa kuutamolla.
Ikkunasta katselee pieni piltti rukka.
Ikkunahan ilmaantuu jäinen kultakukka.
- Einari Vuorela Helena Toivanen
puheenjohtaja
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Naiskuoropäivät 2018 ”Koriat tryskööt” Seinäjoella
Vuoden 2018 Naiskuoropäivät pidetään Seinäjoella 16.-18.3.2018. Emäntäkuorona toimii Sorja.
Naiskuoropäivien ohjelma ja ilmoittautumislinkki ohjeineen löytyvät osoitteesta
www.naiskuoropaivat.fi.
Osallistumismaksu on 30 eur/hlö, kun ilmoittautuminen tehdään 31.12.2017 mennessä. Osallistumis- ja ruokailumaksut maksetaan liiton tapahtumatilille viimeistään 15.1.2018.
Osallistumismaksu on 35 eur/hlö, kun ilmoittautuminen tehdään 31.1.2018 mennessä. Osallistumis- ja ruokailumaksut maksetaan liiton tapahtumatilille viimeistään 15.2.2018.
Majoitusvaraukset tehdään suoraan hotellista ja maksetaan hotelliin. Hotellien kiintiöiden umpeutumisajat on merkitty kunkin hotellin hintatietojen alle.
Naiskuoropäivien sopimushintaiset hotellit ovat:
Hotelli Alma (os. Ruukintie 4, Seinäjoki, 50 huonetta)
Puh. +358 6 421 5200
Alman päärakennus: 1 hh 89 eur/hlö/vrk, 2 hh 69 eur/hlö/vrk (lisävuode 30 eur/hlö/vrk)
Alman Torni: Saunallinen tornihuone yhdelle 138 eur/huone/vrk, kahdelle 168 eur/huone/vrk
(Kiintiö on voimassa helmikuun 2018 loppuun.)
Sokos Hotel Lakeus (os. Torikatu 2, Seinäjoki, 80 standard -lk huonetta, 14 superior-lk huonetta)
Puh. +358 10 764 8000
1 hh standard-luokan huone 87 eur/huone/vrk
2 hh standard-luokan huone 104 eur/huone/vrk
1 hh saunallinen superior-luokan huone 107 eur/huone/vrk
2 hh saunallinen superior-luokan huone 124 eur/huone/vrk
Huonekiintiön varaustunnus: NAISKUOROPÄIVÄT
(Kiintiö on voimassa 2.3.2018 asti.)
Cumulus hotelli (os. Kauppakatu 10, Seinäjoki, max 135 hlöä)
Puh. +358 200 481 37
1 hh 79 eur/huone/vrk (15 kpl)
2 hh 92 eur/huone/vrk (60 kpl)
(Kiintiö on voimassa 23.2.2018 asti.)
Perjantaista sunnuntaihin kestävässä tapahtumassa on mm. liittokokous, koulutusta, kuorokatselmus, Vuoden kuoro 2016 –konsertti, jumalanpalvelus sekä päätöskonsertti Lakeuden Ristin kirkossa.
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Puhdasta nuottiasiaa!
Laulathan alkuperäisestä nuottimateriaalista? Jos sinulta puuttuu originaalinuotti, saat sen tilaamalla sähköpostilla naiskuoroliitto@sulasol.fi. Naiskuoroliitto välittää myös muiden kustantajien
nuotteja. Sulasolin nuottimyymälä palvelee myös meitä nopealla aikataululla, laita tilaus sähköpostiin myynti@sulasol.fi.
Naiskuoroliiton julkaisemista ja kustantamista nuoteista jäsenkuorot saavat 10 % alennuksen, kun
tilausmäärä on vähintään 11 kpl. Uusien Liiton julkaisujen minimitilausmäärä on 6 kpl/irtonuotti.
Lisäksi julkaisuista toimitetaan kuoronjohtajalle pdf-näytekappale ohjelmiston suunnittelun avuksi.
Naiskuoroliitto on alkuvuoden aikana julkaissut useita naiskuoronuotteja, mm.:
Samuli Saarelan sovituksista neljän laulun kokoelma: Pojat, Satuprinsessa, Seksi tuo ja taksi vie
sekä Titanic
Sari Kaasinen: Murhe, Neitsyt Maaria emonen (tulossa vielä kolmas laulu; Kuinka minä voisin)
Reijo Karvonen: Tule joulu taas
Jussi Chydenius: Talvi-iltana
Nuotit on tilattavissa Naiskuoroliiton toimistosta sähköpostilla naiskuoroliitto@sulasol.fi
Jäsenrekisteri iFest ajan tasalle
Vuoden 2018 alussa, heti tammikuussa Sulasol laskuttaa jäsenmaksut vuodelle 2018. Nyt on viimeiset hetket laittaa iFestin jäsenrekisteri ajan tasalle, koska jäsenmaksun laskutusperusteena
käytetään vuoden vaihteen jäsentilannetta iFestissä. Lisätkää myös kuoronne taiteellinen johtaja
yhdistyksen jäseneksi.
Kesän 2018 laululeiri
Suomen Naiskuoroliiton laululeiri pidetään Joutsenon opistolla 1.-6.7.2018. Laita ajankohta kalenteriisi. Jos tarvitset perus-, taito- tai mestarimerkkinuotteja, tilaathan ne ajoissa liiton toimistosta.
Leiristipendit vuoden 2018 laululeirille
Leiristipendin ensi kesän laululeirille Joutsenoon sai Riiarinna. 1. varasijalla on Philomela ja 2. varasijalla on Sorja. Leiristipendin arvo on vuoden 2018 yhden naiskuoroleirin leirimaksun hinta Joutsenon opistolla. Stipendin saajan tulee vahvistaa 31.12.2017 mennessä liiton sihteerille käyttääkö
stipendin. Muussa tapauksessa stipendi siirtyy varasijoille arvotuille kuoroille. Onnea voittajalle!
Juhliva kuoro – ilmoita merkkipäivästäsi
Pyöreitä vuosia juhlivat kuorot, ilmoitattehan merkkipäivistänne liiton toimistoon. Samalla voitte
lähettää ansiomerkkianomukset muistaessanne kuoronne pitkäaikaisia laulajia 10-, 20-, 30-, 40-,
50- ja 60-vuotisansiomerkein. Laulajamerkkien lisäksi teillä on mahdollisuus anoa liiton muita ansiomerkkejä ansioituneille jäsenillenne.
Liiton kuorojen äänitteet
Mainostamme ja markkinoimme mielellämme jäsenkuorojemme äänitteitä, kun vain saamme niistä tarvittavat tiedot (hinta ja yhteystiedot, josta levyä voi tilata).
SNKL:n jäsenkuorojen äänitteiden esittelyt löytyvät liiton nettisivuilta Jäsenkuorojen levyjä –
otsikon alta.
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SNKL somessa
Suomen Naiskuoroliitolla on facebookissa avoin ryhmä, johon voit liittyä:
https://www.facebook.com/groups/120617874615856/?fref=ts
Sivustolla jaetaan samaa tietoa kuin liiton nettisivuilla. Sinne voitte laittaa omia kuvia, levymainoksia, konsertti-ilmoituksia tai muuten vain mukavia kuoron tapahtumia.
Liiton toimistosta lahjat pukin konttiin
Naiskuoroliiton toimisto on avoinna käytännössä aina. Kun tarvitset nuotteja, nuottikansioita,
huomionosoituksia tai liiton koruja, lähetä meille sähköpostia. Toimitamme tilauksesi mahdollisimman nopeasti.
Jos mietit kiitoslahjaa kuoronjohtajalle hänen tekemästään hyvästä työstä tai haluat muistaa laulusiskoa, hanki hänelle liiton koru. Liiton nettisivulla snkl.sulasol.fi löytyvät kuvat korvakoruista, riipuksesta ja rannekorusta, joita saa joko hopeisena tai kultaisena. Huomioi, että korut ovat tilaustavaraa ja vaikka toimittaja on ripeä, toimi ajoissa.
Terveellinen joululahja jokaiselle laulua harrastavalle on Well02. Suomen Naiskuoroliitto ja Hapella
Oy yhteistyösopimus jatkuu myös tulevana vuonna. Vain jäsenistön käyttöön tarkoitettu alennukseen oikeuttavan tilauskoodin saat liiton toimistosta. Suosittelen laitetta!
Viime vuonna lanseerattu Naiskuoroliiton kuorohuppari on osoittautunut halutuksi kuoron yhtenäisen pukeutumisen merkiksi. Tilauksia satelee liiton toimistoon tasaisin väliajoin. Hupparin hinta
on 45 euroa sisältää etupainatuksen (oman kuoron nimi) ja takapainatuksen, joka on kaikissa sama; Suomen Naiskuoroliitto Laulua elämä soi! Uusina väreinä ovat tulleet Limen vihreä, Metsän
vihreä, Graniitin harmaa ja kauan odotettu ja toivottu Vaalean sininen. Tilaukset erillisellä kaavakkeella sähköpostiin naiskuoroliitto@sulasol.fi

TULE KUUNTELEMAAN JA VAIKUTTAMAAN NAISKUOROLIITON TOIMINTAAN Taiteellisten johtajien ja hallinnollisten toimijoiden tapaaminen 27.1.2018 klo 12-16
Liiton hallitus ja musiikkivaliokunta järjestävät Jyväskylässä la 27.1.2018 yhtä aikaa tapaamiset
kuorojen taiteellisille johtajille ja hallinnollisia asioita hoitaville toimihenkilöille (esim. puheenjohtajat, sihteerit, taloudenhoitajat). Tapaamispaikka on Keski-Suomessa Jyväskylässä Viherlandiassa ,
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä *.
Tilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisia asioita, uusia naiskuoroliiton julkaisuja ja vaihdetaan kuulumisia sekä kerätään tulevaisuuden tarpeita ja odotuksia liiton toiminnalle. Naiskuoroliitto tarjoaa
tulokahvit suolapalalla ja kokouksen päätteeksi on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun.
Ilmoittautumiset (myös osallistuminen ruokailuun) naiskuoroliitto@sulasol.fi 12.1.2018 mennessä.
*Viherlandia on yli 30-vuotias puutarhakeskus ja puutarha-alan asiantuntijatalo, jossa teet monipuolisia viherostoksia kotiin, pihaan ja puutarhaan. Samoissa tiloissa toimii myös Iittala Outlet eli
rahaa kannata varata tälle matkalle.
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LIITON KUOROT JUHLIVAT ENSI VUONNA – UUDET LAULAJAT OVAT TERVETULLEITA
Suomen Naiskuoroliitossa on kaksi kuoroa, Vox Feminae ja Louhi, jotka hallinnollisesti ovat liiton kuoroja.
Kuorot harjoittelevat periodimaisesti n. 3-4 viikonloppua vuodessa eri paikkakunnilla ja liiton kesäleirin
yhteydessä Joutsenon . Harjoitusviikonlopun yhteydessä konsertoidaan joko yksin tai yhdessä harjoituspaikkakunnalla olevan kuoron kanssa. Kuoron laulajan tulee olla joko naiskuoroliiton jäsenkuoron laulaja tai
liiton kannattajajäsen.
Tulevana vuonna kummallakin kuorolla on edessään juhlavuosi.
Vuonna 1988 perustettu Vox Feminae perustettiin mestarilaulajien aloitteesta vuonna 1988 Sallassa. Mestarilaulajat halusivat kuoron, jossa he voisivat jatkaa hyvää harrastustaan, pitää muistissa entisen ohjelmiston (merkkilaulut) ja oppia uutta ohjelmistoa. Yhtälailla laulajat halusivat myös kuoron, jossa voisi tavata
laajaa ystäväpiiriä, joka oli kertynyt merkkilauluharjoitusten aikana. Nykyisin kuoro laulaa laaja-alaista, monipuolista niin kotimaisten kuin ulkomaisten säveltäjien musiikkia.
Vox Feminaen ensimmäisenä kuoronjohtajana toimi dir. mus. Hilkka Siipola Turusta. Kuoron nykyiset johtajat ovat Terttu Jauhiainen, Kerimäeltä ja Raakel Solvin, Kokkolasta. Kuorossa on laulajia n. 30, mutta uusia
laulajia, jotka haluavat sitoutua periodimaisesti toimivan kuoron toimintaan, otetaan vastaan.
Kuoro on tehnyt useita ulkomaan matkoja konsertoiden eri puolilla Eurooppaa. Suunnitelmissa on ensi
vuodelle 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi konserttimatka jonnekin päin Eurooppaa.
Laulu ja laulamisen ilo yhdistää Louhi-kuoron laulajia, jotka tulevat niin ikään eri puolilta Suomea. Kuorolaulu on vienyt mennessään – Louhessa laulaa vielä perustajajäseniä 20 vuoden takaa. Kuoroon otetaan jatkuvasti uusia laulajia, jotka haluavat sitoutua kolmeen harjoitusperiodiin vuodessa ja tekemään haasteellista
ohjelmistoa. Kuorossa on n. 40 laulajaa. Louheen otetaan jatkuvasti uusia laulajia, jotka haluavat sitoutua
kolmeen harjoitusperiodiin vuodessa ja tekemään haasteellista ohjelmistoa. Louhi-kuoron johtajina ovat
toimineet Mari Koistinen Kuopiosta, Lotte Lehikoinen Riihimäeltä, Leila Heikkonen Iisalmesta, Saara Elomaa
Joensuusta, Rita Varonen Jyväskylästä sekä nykyinen johtaja Anneli Julén Riihimäeltä.
Louhi on tehnyt vuosituhannen vaihteessa kolme ulkomaan matkaa: Viroon, Reykjavikiin Pohjoismaisille
Naiskuorofestivaaleille ja York´iin Englantiin sekä kilpailumatkan Italiaan tänä syksynä.
Kiinnostaako sinua laulaminen liiton kuoroissa? Laulajat kuoroihin hyväksytään koelaulun perusteella.
Ota yhteyttä kuorojen johtajiin:
Vox Feminae; Terttu Jauhiainen, puh. 044 254 1285 tai Raakel Solvin, puh. 050 598 4711
Louhi; Anneli Julén, puh. 040 865 3169.
Kuorot kokoontuvat seuraavan kerran ensi vuonna: Louhi 12.-14.1.2018 Paukkulan opisto/Mikkeli ja Vox
Feminae 2.-4.2.2018 Paukkulan opisto/Mikkeli.

