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KORIAT OLI TRYSKÖÖT SEINÄJOELLA
Kohtalailla kuukausi sitten pidettiin Seinäjoella Koriat Tryskööt – Naiskuoropäivät lähes 500 naisen
voimin. Emäntäkuoro Sorjan järjestelyissä ei ollut moitteen sijaa ja kyllä me tytöt siellä
viihdyttiinkin. Kun vajaa vuosi sitten kävimme Seinäjoella katsastamassa tapahtumapaikat
totesimme, että hyvin mahdutaan. Vaan kuinkas kävikään: ensin piti siirtää avajaiskonsertti
Almasta Lyseolle ja sitten lauantain karonkka Framilta OmaSp Stadionille. Käytännössä meillä oli
käsissä positiivinen ongelma, josta selvittiin hienosti.
Hienosti organisoidut Naiskuoropäivät avattiin perjantai-iltana konsertilla, jossa esiintyivät
Lauluflikat ja Sorja. Laulun lomassa omat tervehdyksensä Naiskuoropäivien osallistujille Seinäjoen
kaupunginhallituksen pj. Pasi Kivisaari ja Sulasolin Etelä-Pohjanmaan piirin sihteeri Sisko Nyrhilä.
Valojen himmetessä kuultiin vielä Suomen Naiskuoroliiton tervehdys ja päälle kajautettiin komiasti
Vaasan marssi.
Naiskuoropäivien tapahtumarikkain päivä oli lauantai. Rytmien ja itseoppimisen saloihin
osallistujia johdattivat kouluttajina toimineet Merzi Rajala ja Anneli Julén. Lyhyessä ajassa
osallistujat imaisivat tiedonjyvät talteen, vaikka monella oli jo ajatukset kuorokatselmuksessa.
Katselmukseen osallistui 11 kuoroa ja näitä arvosteli raati, johon kuuluivat Kaija Viitasalo
puheenjohtajana sekä Merzi Rajala ja Maria Autio raadin jäseninä. Raadin sihteerinä toimi Piritta
Savolainen.
Katselmus oli yksi iso konsertti, joka kokonaisuutena täytti odotukset niin kuulijana kuin
osallistujana. Lauantai-illan kruunasi vielä Vuoden kuoro 2016 –konsertti, jonka meille antoi KYN
johtajanaan musiikkineuvos Kaija Viitasalo. Outo kantele pysäytti erikoisella tavalla koko Seinäjokisalin kuulijakunnan musiikin ääreen. Konsertin lopussa julkistettiin Vuoden kuoro 2017, joka on
Kaari-ensamble Helsingistä. Vuoden valopilkku –tunnus, Harjavaltaa-patsas luovutettiin Iisalmen
Kalevalakuorolle.
Vuoden kuoro –konsertin jälkeen lähdimme joukolla valloittamaan OmaSp Stadionin. - Ruoka oli
hyvää ja sitä oli riittävästi, kiittelivät naiset kilvan tarjoiluja eikä ohjelmapuolessakaan ollut
moittimista, vaikka illan viihdyttäjänä toiminut Heikoollenkki Mieskuoro Jusseista väitti olevansa
kuoroveljiensäkin mielestä heikoon.
Sunnuntaiaamuna naiskuoroväki täytti Lakeuden ristin kirkon osallistumalla jumalanpalvelukseen
laulaen. Tapahtuman päätöskonsertti pidettiin niin ikään Lakeuden ristissä. Konsertissa esiintyivät
emäntäkuoro Sorjan ja KYNin lisäksi kuorokatselmuksessa esiintyneet kuorot Kokkolan
Naislaulajat, Merikosken Laulu, Nota Bene Nokia, Timotei ja Louhi.
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Ylen suuret kiitokset emäntäkuoro Sorjalle upeista järjestelyistä, pelkkää kiitosta on satanut
tapahtumastamme!
Vuoden 2019 naiskuoropäivien emäntäkuoro Kiuruveden Naislaulajat ovat kutsuneet meidät 15.17.3.2019 Kiuruvedelle. Kiitos kutsusta, tulemme mielellämme!
Liittokokouksen päätöksistä lähetimme jo erillisen tiedotteen. Uuden hallituksen ja
musiikkivaliokunnan kokoonpanot ovat nähtävissä liiton uusilla nettisivuilla www.naiskuoroliitto.fi

Naiskuoroliiton laululeiri Joutsenon opistolla 1.-6.7.2018
Kurssit su-pe (perusmerkki- taito-, mestariharjoitus- ja mestarisuoritusryhmät)
täysihoito 1hh tai 2hh ja opetus 375 €
opetus, lounas ja pk 250 €
pelkkä opetus 172 €
Kuoronjohtokurssi su-ke
täysihoito 1hh tai 2hh ja opetus 290
opetus, lounas ja pk 190 €
pelkkä opetus 151 €
Vox Feminae su-ke aamu
täysihoito 1hh tai 2hh ja opetus 280 €
opetus, lounas ja pk 180 €
pelkkä opetus 142 €
Louhikuoro pe ip-su ip
täysihoito 1hh tai 2hh ja opetus 160 €
opetus, lounas ja pk 136 €
pelkkä opetus 110 €
Majoitus ja ruokailut 55 € /vrk. Majoitus ja aamiainen 40€ / vrk.
Perusmerkkiryhmä: Leila Heikkonen, Iisalmi
Taitomerkkiryhmä: Ulla Kotamäki, Äänekoski
Mestarisuoritusryhmä: Anneli Julén, Riihimäki
Mestariharjoitusryhmä: Kirsi Äikäs, Lappeenranta
Kiertävä opettaja: N.N.
Lauluopetus ja kvartetit: Marita Kaakinen, Kokkola ja N.N.
Varajohtajakurssi: Rita Varonen – SSAA-ohjelmisto
Vox Feminae: Terttu Jauhiainen Kerimäki ja Raakel Solvin Kokkola
Louhi: Anneli Julén, Riihimäki
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Leirillä on myös mahdollisuus fyysiseen äänenhuoltoon ylivieskalaisen Voice massage –terapeutti
Anita Ojasen käsittelyssä. Toisena fyysisen hyvinvoinnin tuottajana on koulutettu hieroja Taru
Vatanen Iisalmesta.
Joutsenon leirien ilmoittautumissivusto on avattu ja ilmoittautumislinkki on tämä:
https://goo.gl/forms/dihspzXQBGuxrBux2
Ilmoittautuminen leirille vain tämän linkin kautta!!
Ilmoittautumisaikaa on perjantaihin 25.5.2018 asti. Ilmoittautumisajan päätyttyä kaikille
ilmoittautuneille lähetetään leiriohjelma.
Ilmoittautumismaksu (25 euroa osallistuminen yhdelle leirille, 40 euroa osallistuminen kahdelle leirille)
maksetaan 25.5.2018 mennessä Suomen Naiskuoroliiton tilille DanskeBank: FI91 8000 1271
1580 33. Jos kurssi osaltasi peruuntuu, ilmoittautumismaksua ei palauteta.
• Kurssimaksun laskuttaa Joutsenon Opisto, joten odota laskua ja maksa opiston tilille!!!!
• Alkuperäisiä merkkilauluja sekä perus- ja taitomerkkilaulujen harjoituscd:tä voit tilata liiton
toimistosta sähköpostilla naiskuoroliitto@sulasol.fi
• Joutsenon leirikirje lähetetään sähköpostilla kaikille ilmoittautuneille kesäkuun alussa.
• Huom!!! Kellotentit alkavat torstai-iltapäivällä ja jatkuvat perjantaina.
***
Tiedoksi ja hyödynnettäväksi:
Suomen Naiskuoroliiton uudet nettisivut löytyvät osoitteesta: www.naiskuoroliitto.fi

Uusilta sivuilta löydät ajan tasalla olevan tiedon liiton toiminnasta. Vanhoja (snkl.sulasol.fi) ei enää
päivitetä.

Merkkisuoritus- harjoitusleirejä kentällä:
27.-28.4.2018 Mestariharjoitusleiri Jyväskylässä. Opettajana Anneli Julén, säestys Mirva Helske
27.4.2018 Perusmerkkilaulujen tenttitilaisuus Jyväskylässä
28.-30.9.2018 Perus- ja taitomerkkileiri ja suoritustilaisuus Jyväskylässä, opettajina ovat Ulla
Kotamäki ja Kirsi Äikäs
Vox Feminae –kuoro 30-vuotisjuhlakonsertti Joutsenon opistolla ti 3.7.2018. Kuoroa johtavat
Terttu Jauhiainen ja Raakel Solvin. Onnittelut jo tässä vaiheessa aikuisen naisen ikään ehtineelle
projektikuorolle.
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Well02 hyvinvointilaite flunssan torjuntaan ja hengitystielihaksia vahvistamaan
Elämme kovin tautisia aikoja, flunssa vaanii nurkan takana ja iskee arvaamatta. Tilaa
hengitystielihaksia vahvistava Well02-laite itsellesi Well02n verkkokaupasta www.hapella.fi
Käyttämällä naiskuoroliiton alennukseen oikeuttavaa koodia saat laitteesta verkkokaupasta
tilattuna 15 % alennuksen.
Pyydä koodi liiton toimistosta sähköpostilla naiskuoroliitto@sulasol.fi
Itse olen käyttänyt laitetta viime vuoden heinäkuusta lähtien ja säännöllisen epäsäännöllisestikin
käytettynä olen huomannut siitä olevan apua. Tutustu Well02:een verkkokaupan sivustolla.

Minieväs pussukka – kuoroleirin evään kompaktiin pussiin
Kätevä minieväs-pussukka on uusin liiton myyntiartikkeli. Kompaktin kokoiseen pussukkaan
mahtuvat kätevästi kuoroleiripäivän eväät. Värivalikoimasta löytävät tumman sininen,
farkkusininen, pinkki, turkoosi, punainen ja harmaa. Pussukan hinta on 20 euroa.

Värivaihdot

Leirieväät

Suomen Naiskuoroliiton hupparit edelleen myynnissä
Naiskuoroliiton huppari on laadukas Russell-malli ja väriskaala on laaja. Painatus kaikissa hupparin
väreissä on hopean- tai tumman harmaa. Selkään tulee mukailtu logopainatus ja etuosaan
vasemmalle puolelle saa oman kuoron nimen tai kahden, jos laulaa useammassa kuorossa.
Hintaan sisältyy kaksi painatusta (painatuksen pois jättäminen ei alenna hintaa). Saatavilla olevien
värin lisäksi ovat kevään uutuuksina tumma harmaa, metsänvihreä, lime ja vaalean sininen.
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Huppareita on sekä naisten (kapea) että miesten (leveä) mallia. Koot ovat ns. normaaleja (eli
naisten L on naisten L, miesten L on miesten L). Hupparissa on kaksinkertainen huppu, hyvän
malliset taskut, se on mukavan lämmin ja kiva pitää päällä.
Hupparin hinta on 45 euroa (sisältää 2 painatusta) +toimituskulut. Tilatkaa kerralla koko kuorolle,
niin säästätte toimituskuluissa. Toimitusaika tilauksesta n. 2-3 vkoa riippuen tilauksen määrästä.
Tilaukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: naiskuoroliitto@sulasol.fi
Tilauslomake löytyy myös liiton uusilta nettisivuilta www.naiskuoroliitto.fi ja sivuilla on myös esite,
josta löytyvät hupparin tämän hetkiset värivaihtoehdot.

Ei myöskään sovi unohtaa nuottikauppaa, jonne on taas tulossa aivan pian aivan uutta materiaalia!
Lauluntäyteistä kevättä suomalainen, laulavainen kuoronainen!

Helena Toivanen
puheenjohtaja
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