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Mitä odotuksia SNKL kohtaan?

Uusien nuottien ostopaikka ja mainostaja

• Nuotteja – uutta, helpohkojakin

• Eritasoisia uusia julkaisuja ja sovituksia

• Uutta mielenkiintoista musiikkia

• Sopivia, nykyaikaisia nuottijulkaisuja tavallisille 
kuoroille esitettäväksi

• Tuoreita julkaisuja

• Uutta modernia musiikkia

• Jouluista musiikkia

Muita tuotteita

• Stemmanauhoitteita julkaisuista

• Kelloäänitteet

• Tapahtumia

• Yhteydenpitoa

• Elämyksiä

• Kokemuksia

• Innostusta

• Yhteistyötä myös rivikuorolaiselle

• Yhteisöllisyyttä

• Tunnettavuutta

• Näkyvyyttä valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti

• Verkostoitumista alueellisesti ja 
valtakunnallisesti

• Aktiivista toimintaa läpi vuoden

• Aktiivinen some ja tiedotus

• Haasteita -> eteenpäin meno

• Iloista yhdessäoloa aina tavatessa

• Laulunlyömiä uusia ja vanhoja ystäviä



Mitä odotuksia SNKL kohtaan?

• Edunvalvontaa

• Sivis-systeemin ohjausta

• Uusia ja mielenkiintoisia 
yhteistyömahdollisuuksia, musiikin ulkopuolelta

• Liittojen välistä yhteistyötä (Sulasol, SMOL, 
KMO)

• Ulkomailta yhtyeitä/kuoroja naiskuoropäiville

• Kansainvälisiä ystävyyskuoroja = välityspalvelu

• Pariutumispalvelu: Joutsenoon lyhyemmän 
ajan suoritusjakso valmiille yhtyeille

Liiton ja hallituksen jalkautuminen kentälle

• Tuki jokaiselle naiskuorolle – ei vain 
jäsenmaksujen kerääjä

• Yhteydenottoja ja vuoropuhelua – ”mitä teille 
kuuluu” (esim. skype tms. koko kuoroon)

• Helposti lähestyttäviä tilaisuuksia – verkossa?

• Tietoa missä mennään, mitä tapahtuu, 
mihin mennään

• Merkkilaulut vanhanaikaisia -> tieto 
uudistuksista kentälle

• Jäykän naiskuorokuvan uudistaminen ja 
tuominen helpoksi yleisölle -> kampanjat

• Apua ”arkeen”

• Ohjeistusta ”hallintoon” (Sulasolilla on jo 
jotain?)

• Uutena kuoron hallituksen jäsenenä 
tutustuminen liiton toimintaan, sitä kautta 
ihmisiin (verkostoituminen). Oman roolin 
löytäminen!

• Ideoita uusien laulajien mukaan saamiseksi

• Eri ammattilaisten verkosto -> yhteystietoja 
kuorojen käyttöön tilattavaksi

• Uusien ideoiden ja esim. levyjen esilletuomista



Mitä odotuksia SNKL kohtaan? - Koulutuksia

• Ääni-impro-kurssi

• Moderni notaatio +  sävellyksiä vrt. 
Rechberger (Kaari Ensemple teki 
kantanauhan Magig storysta)

• Body percussion

• Tekniikka

• Genre

• Äänenkäyttö

• Rytmi

• Esiintyminen

• Kuorojen kotisivut -> impulssi ja 
opetus kuoroille

• Valtakunnallisia koulutuksia ja 
katselmuksia

• Alueellisia koulutuksia pitkin vuotta 
(syy kuulua liittoon)

• Opetusleirejä keskelle Suomea

• Koulutusta myös maakuntiin

• Erilaista ja muutakin kuin laulamista

• Joutseno keskittyy merkkilauluihin

• Viisivuotissuunnitelma koulutuksiin –
koulutussarja

• Pienryhmätoiminta kuoroissa 
kasvussa -> sen tukeminen 
katselmuksin ja koulutuksin



Mitä musvalta toivotaan?

• Koulutukset ovat monesti välimatkasta kiinni -> Piirit mukaan

• Nuottijulkaisuja -> raha rajoitteena (julkaisuluvat)
• Eri tarpeet eri kuoroilla

• Neliäänistä (pääosin)

• Myös kolmiäänistä pienemmille kuoroille

• Myös naislauluyhtyeille, jopa 6 äänistä

• A cappella

• Ei liian vaikeaa

• Uutta suomalaista -> tulossa Kähärä ja Makaroff

• Näytteet uusista julkaisuista -> lähetetty viimeisistä julkaisusta kuoronjohtajille, tulossa toinen paketti

• Julkaisut ulkomailla -> liiton sivuilla Toiminta-välilehdellä (nuottikauppojen linkkejä)

• Sovittaminen
• Lauluyhtyemäistä sovittamista

• Sovituslupatietous

• -> sovituskurssi Joutsenoon

• -> erilaiset nuotinkirjoitusohjelmat

• Kuoronjohtajakoulutusta
• Suomen kuoronjohtajien mentoriohjelma

• STM kuoronjohtokurssit 

• Peruspaketti kuoronjohtajille (kuoron kustannus) - äänikartta

http://snkl.sulasol.fi/toiminta/nuottikauppojen-linkkeja/
http://www.musiikkiliitto.fi/index.php/fi/tapahtumat


Mitä te voitte tarjota liitolle?

Toimintaa

• Aktiivisuutta – liitto toimii niin hyvin kuin jäsenet haluavat

• Osallistujia koulutuksiin ja projekteihin 

• Nuottitilauksia

• Lauluintoa

• Maksamme laskut ajoissa

• Yhteydenpitoa myös kuorosta käsin

• Aikaa

• Ideoija ja organisoija

• Idearikas touhutäti

• Kentältä henkilöitä, jotka ovat valmiita antamaan panoksensa

• Hyväntekeväisyys, vapaaehtoistoimintamalli – seniorit 
laulattamaan vanhuksia tai kuntoutujia

Jakoon

• Uusia sovituksia tai jopa biisejä 

• Tilausteoksia

Ideoita

• Hallitukselle eri puolilla Suomea ”työvaliokuntia” -> toteuttajat 
alueellisesti

• Vastuutetaan eri kuoroja vuorotellen (esim. naiskuoropäivien 
tapaan)

• Päivityksiä somekanaville oman yhdistyksen tapahtumista, 
ohjelmistokokonaisuuksista ideoita (valmiita lauluja 
sovituksineen on paljon) 

• ”Somestalkkaaja” – seuraa mitä tapahtuu naiskuororintamalla

• Kuoroviikonloppuja, esim. muutaman kuoron tapaaminen ja 
koulutus

Osaamista

• Timoteissä olisi yksi stemma-midien tekijä

• JNL: stemmoja voidaan tehdä 

• Koulutuspaikan tarjoaminen

• Kouluttajan tarjoaminen

• Tapahtumia tms., esim. merkkilaululeirejä muillekin

• Musiikkikoulutusta

• Some-toimintaan ideoita

• Verkkosivustot

• Äänenmuodostusta

• Osaamista: ammattilaisia, erityisiä taitoja



Ajatuksia ja toiveita Naiskuoropäivistä

Ajatuksia

• Tykännyt nykysysteemistä

• Tapaaminen vanhojen ja uusien kuorolaisten kanssa

• Työpajat ja koulutukset

• Katselmukset antaa perspektiiviä, näitä toivotaan

• Koulutukset naiskuoropäivillä liian lyhyet, miten kehitetään?

• Laulaminen on kivaa porukalla

• Naiskuoropäivät ”vain” verkostoitumista

Kehitysehdotuksia

• Liittokokous lauantaina tai sunnuntaina

• Liittokokous perjantaina hyvä

• Ulkomainen kuoro esiintymään

• Näkökulma: liiton uusien julkaisujen/biisien kavalkadi livenä

• Verkkotapaaminen, periscope yms.

• Eri tasoisia yhteislauluja 

• Uudistumista, koko ajan uusia ideoita -> mikä toimii, mikä ei

• Uusi biisi: paikalla säveltäjä, opetellaan yhdessä uusi laulu

• ”buffet”-konsertti: maistiaisia useista kuoroista, laajempi kattaus ohjelmistoista

Miksi tullaan naiskuoropäiville? Mitä kotiin viemiseksi naiskuoropäivien jälkeen?

• Ideoita koulutuksesta

• Uusi laulu

• Uusia kouluttajia



Ajatuksia ja toiveita Merkkilauluista

Ajatuksia

• Merkkilaulut hyvä olla olemassa – ”naiskuoro standardi”

• Merkkilaulut ”perusta” valtakunnallisille yhteislauluille

Kehittämisideoita

• Merkkilaulut voisi harjoitella osina (etenkin mestarilaulut)

• Suoritusmahdollisuus muuallakin kuin naiskuoroleirillä (Joutseno)

• Merkkilaulu-cd:t ääneittäin/ midiltä tehtynä (perusmerkki)

• Merkkilaululeireistä ilmoittaminen muillekin kuoroille

• Merkkilaulukouluttajia jakoon!

• Merkkiryhmien järjestäminen naapurikuoron kanssa

• Merkkilauluharjoitukset normiharjoitusten yhteydessä, joko ennen tai jälkeen

• Liiton järjestämiä merkkilaululeirejä ympäri vuoden (muutamia)

• Merkkilaulujen mainostaminen kentälle

• Leiriviikon aikana saisi laulaa eri johtajien kanssa

• Joutseno ei saisi olla kellokeskeinen leiri vaan oppimiskeskeinen leiri – kello sivutuote

• Henkilökohtainen palaute!

• Erilaisten genrejen laulaminen omaksuen tyypillisen tyylin

• Arvioinnin taso korkealla, vaikka suorituspaikkoja olisi muitakin kuin Joutseno



Ajatuksia ja toiveita SNKL julkaisuista

• Uutta kansanmusiikkia -> tulossa Kähärä ja Makaroff

• Tämän päivän kevyitä sovitettuna (Missä muruseni on, Kaksi puuta, jne.)

• Lastenlauluista sovituksia naiskuoroille

• Yhteislauluja (tuttuja), joissa esim. kertosäe sovitettuna kaksiääniseksi

• Yleisöystävällisiä

• Eritasoisia sovituksia

• Kansainvälisten nuottien välitys

• Luettelo (hakuarkisto) naiskuorojen levyttämistä kappaleista

• Julkaisuluetteloon linkki ääninäytteisiin -> näissä tulee vastaan 
tekijänoikeudet…

• Karaokelista kuorosovituksina



Myyntiartikkeli ideoita

• Perusmerkki ja taitomerkki cd

• Juomapullo: oma nimi, korkki kiinni (ei mene hukkaan)

• Kynä data-päällä

• Laulajan sukat

• Nuottiteline, nuottivalot

• Tilavampi kuorolaukku, värivaihtoehtoja

• Kenkäpussi

• Laadukas pukupussi

• Sateenvarjo

• Pipo

• Kännykkäkotelo

• Tyylikäs lentolaukun kokoinen vetolaukku

• Toilettilaukku

• Sisäsandaalit

• Logo-tarra – siirtotarra kankaalle

• Huivi



Mikä vain on mahdollista…

• Yhteistyö muiden kuorojen kanssa -
kuorobuffet

• Yhteistyö, esim. liikunta?

• Ideoita muilta harrasteliitoilta, esim. 
Suomen Voimisteluliitto

• Poikkitieteellinen hyvinvointi, liikunta, 
rentoutus, laulu, leikki – virkistyspäivät

• Poikkitieteellisyys koulutukseen, 
muutakin kuin laulua (esim. ratsastus)

• Kuoroviikonpäivä

• Äiti & lapsi

• Isoäiti & lapsi

• Lastenhoitopalvelu

• Vuoden teemalaulu joka vuosi (2017: 
Laulua elämä soi, 2018: Elämän sain 
soimaan)

• Konserttipassi: kannustetaan 
käymään toisten kuorojen 
konserteissa

• Jatkumo nuorisokuorosta aikuisiin

• SNKL oma lehti/julkaisu – sähköinen

• Lisää somee: näytteitä, näkyvyyttä, 
aktiivisuutta

• Uutta, virkeää, pirteää

• Imagon freesaus, profiilin nosto

• Kampanjat, esim. naiskuoro on IN!

• Apsi kännykkään



Mitä terveisiä Sulasol-seminaariin?

• Mikä on Sulasol-seminaari?

• Konkretiaa ja vähemmän sanahelinaa

• Rahaa kuoroille

• Piirin kokouksia pidetään huonoon aikaan (perjantaina klo 17) –
harva pystyy osallistumaan

• ”byrokratia” kevyemmäksi

• Imagon freesausta tarvitaan

• Nettisivuilta on vaikea löytää mitään -> uudet nettisivut

• Kuoroissa ei tiedetä Sulasolissa, uudet kuulevat juttuja 
sivulauseessa, mainintoja joistain asioista

• Tunkeutukaa naiskuorot piirihallitukseen



Ensimmäiset poiminnat 

SNKL hallitukselle työn alle
• Vuoden 2018 teemalaulu: Elämän sain soimaan, aloitus 8.3.2018

• Aktiivinen some ja tiedotus
• Tietoa missä mennään

• Ohjeistusta ”hallintoon” – hyödyntäen jo valmiita materiaaleja

• Kuorojen ja heidän tapahtumien, hyvien käytäntöjen, ohjelmistokokonaisuuksien esittely 
(fb, blogi,…)

• Verkkotapaamiset, fb live, periscope

• Seuraava Naiskuoromiitti ☺

• Uusia nuotteja
• Näytteitä uusista nuoteista jakoon 

• Stemmamidimahdollisuudet

• Verkostoituminen
• Alueellisia koulutuksia yhteistyössä esim. piirien ja paikallisten kuorojen kanssa

• Kuorojen yhteisiä laululeirejä

• Liiton ja hallituksen jalkautuminen kentälle

• Konserttipassi


