Esittely
Vuonna 1945 perustettu Suomen Naiskuoroliitto ry (SNKL) on
naiskuorojen valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu 78 naiskuoroa
ja yhteensä reilu 2000 laulajaa. Liiton perustehtävä on edistää ja
kehittää laulajien ja kuorojen tavoitteellista musiikinharrastusta mm.
järjestämällä
koulutustilaisuuksia,
merkkilaulukursseja,
kuoronjohtajien koulutusta sekä julkaisemalla ja välittämällä
naiskuoroteoksia. Jäseneksi voi liittyä rekisteröidyt naiskuorot ja
naislauluyhtyeet.
Kannattajajäseniksi
voivat
liittyä
naiskuoromusiikista kiinnostuneet henkilöt, joiden osallistuminen
liiton toimintaan näin tulee mahdolliseksi. Lisätietoja Suomen
Naiskuoroliitosta, siihen liittymisestä ja sen tarjoamista palveluista on
saatavilla nettisivuilla ja/tai ottamalla yhteyttä liiton puheenjohtajaan
tai sihteeriin.

SUOMEN
NAISKUOROLIITTO RY

Tiedottaminen
Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat jäsenkirjeet, facebook sekä Sulasollehti. Sen lisäksi liiton asioista tiedotetaan aktiivisesti verkkosivuilla
ja sähköpostilla.

Yhteistyö
Liitolla on yhteistoimintaa koti- ja ulkomaisten naiskuorojen ja
musiikkijärjestöjen kanssa. Yhteistyötä ylläpidetään myös
ystäväkuorojen kesken ja yhteisissä laulutapahtumissa. Suomen
Naiskuoroliitto kuuluu itsenäisenä järjestönä Suomen Laulajain ja
Soittajain liittoon (SULASOL) ja on myös jäsen Pohjoismaisessa
Naiskuoroverkostossa (Nordiskt Damkörsnätverk). Opintokeskus
Siviksen kanssa yhteistyössä liitto ja sen kuorot järjestävät
opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä.

Huomionosoitukset
Kuorot voivat anoa ansiomerkkejä ja ehdottaa kunniamerkkejä
jäsentensä muistamiseksi. Ansiomerkkejä on sekä kuorolaisille että
kuoronjohtajille. Muita liiton huomionosoituksia ovat vuosittain
jaettavat toimintapokaalit. Suomen Naiskuoroliitto myöntää
vuosittain stipendejä käytettäväksi laulajien ja kuoronjohtajien
koulutukseen.

naiskuoroliitto@sulasol.fi
snkl.sulasol.fi
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TARJOAA JÄSENILLEEN
Koulutustoiminta
SNKL järjestää vuosittain kesäkurssin ja muita koulutustilaisuuksia
laulajille ja kuoronjohtajille. Koulutuksen tavoitteena on kohottaa ja
kehittää harrastemusiikin tasoa sekä rohkaista laulajia suorittamaan
laulajamerkkejä ja osallistumaan pienryhmätoimintaan. Tämän lisäksi
Naiskuoropäivillä ja liiton kuoroissa on oppimismahdollisuuksia
liiton jäsenille.

NAISKUOROLIITON KESÄLEIRI
Yksi tärkeimmistä liiton koulutustapahtumista on kesä-heinäkuun
vaihteessa järjestettävä kesäleiri. Siellä laulajilla ja johtajilla on
mahdollisuus harjoitella merkkilauluja ja suorittaa perus-, taito- tai
mestarimerkkejä.
Lisäksi
johtajat
voivat
kehittää
kuoronjohtotaitojaan. Kesäleirillä tutustuu myös laulajiin ympäri
Suomea.

NAISKUOROPÄIVÄT
Liitto järjestää vuosittain valtakunnalliset Naiskuoropäivät.
Naiskuoropäivien ohjelma koostuu erilaisista koulutuksista,
pienyhtyeitten ja kuorojen kilpailuista tai katselmuksista sekä
liittokokouksesta. Naiskuoropäivillä julkistetaan myös 'Vuoden
kuoro' ja 'Vuoden valopilkku' edellisen vuoden musiikillisen
toiminnan perusteella. Vuoden kuoron -konserttiin sekä päivien
päätöskonserttiin huipentuu yhteisten päivien anti.

LIITON KUOROT
Liitolla on kaksi kuoroa
 Vox Feminae, perustettu vuonna 1988
 Louhi, perustettu vuonna 1998
Liiton kuorot on perustettu esittämään uutta ja haasteellista
naiskuoromusiikkia – erityisesti liiton omaa tuotantoa. Kuoroissa
laulaa innokkaita naiskuoromusiikin ystäviä ja pitkänlinjan laulajia
Suomen Naiskuoroliiton jäsenkuoroista sekä liiton kannattajajäseniä.

Vox
Feminae
ja
Louhi
kokoontuvat
pitämään
viikonloppuharjoitusleirejä eri puolella Suomea pari kertaa vuodessa.
Lisäksi pitempi harjoitusperiodi sisältyy usein Naiskuoroliiton
kesäkurssin tarjontaan. Yleensä kuorot konsertoivat harjoitusleirien
yhteydessä ja tekevät myös ulkomaanmatkoja.
Vox Feminae -kuoroa johtavat Terttu Jauhiainen ja Raakel Solvin.
Louhen johtajana toimii Suomen Naiskuoroliiton taiteellinen johtaja
Anneli Julén. Molempiin kuoroihin voi pyrkiä ilmoittautumalla
kuoronjohtajille.

Julkaisutoiminta ja nuottivälitys
Liitto hankkii naiskuoroille uutta ohjelmistoa tilaamalla,
julkaisemalla ja kustantamalla naiskuorosävellyksiä sekä
järjestämällä sävellyskilpailuja. Naiskuoroliitolla on yli 50 omaa
julkaistua
yksittäistä
naiskuoroteosta
sekä
kymmenen
laulukokoelmaa:
 Naiskuorolauluja
 Toiset laulut
 Sateenkaari
 Joulun odotuksessa
 Hartaita lauluja
naiskuorolle
 Lumen tuum
 Kuoronainen
 Ilta äänissä
 Tunnen joulun
Liitto välittää itse kustantamiensa ja julkaisemiensa teosten ohella
myös muiden kustantajien nuottimateriaalia.

