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TIEDOTUSTOIMINTA 

 

Sekakuoroliitto pitää yhteyttä jäsenkuoroihin jäsenkirjeillä ja sähköpostitse. Jäsenkirjeet ovat luettavissa 

myös Sekakuoroliiton internetsivuilta. Yhteys kaikkiin Sekakuoroliiton kuorolaulajiin ja tieto liiton 

toiminnasta muillekin Sulasolin jäsenille saadaan Sulasol-lehden ja Sekakuoroliiton internetsivujen avulla. 

Jäsenistö saa yhteyden liiton toiminnanjohtajaan puhelimitse ja sähköpostitse. 

 

Sähköpostin käyttöä kehitetään edelleen Sekakuoroliiton hallintoelinten välisessä viestinnässä ja asioinnissa. 

Skype-mahdollisuutta hyödynnetään tarpeen vaatiessa kokouksissa. 

 

Sulasol-seminaari on kanava erikoisliittojen ja piirien väliseen tiedottamiseen, sopimiseen ja yhteydenpitoon.  

Sekakuoroliitto lähettää seminaariin edustajansa. 

 

Tiedotustoiminnasta Sekakuoroliitossa vastaa toiminnanjohtaja yhdessä puheenjohtajan kanssa. 

Toiminnanjohtajalla on käytettävissään Sulasolin jäsenrekisteri. 

 

Sosiaalisen median kanaville Sekakuoroliitto on perustanut Facebookiin oman profiilin. Profiilia ylläpitävät 

hallituksen ja musiikkilautakunnan Facebookia käyttävät jäsenet.  

 

TAPAHTUMAT 

 

Sekakuoroliittoon kuuluvia kuoroja on laajasti koko Suomessa (Lieksasta Vaasaan ja Sodankylästä 

Hankoon). Tämä asettaa haasteita toiminnalle, jotta kaikki Sekakuoroliittoon kuuluvat kuorot tulisivat 

huomioiduiksi muutenkin kuin jäsenkirjeiden välityksellä. Valtakunnalliset Sekakuoropäivät järjestetään 

tasapuolisesti eri puolilla Suomea pyrkimyksenä saada sekakuorolaiset aktiivisesti osallistumaan yhteisiin 

koulutuksiin ja järjestötoimintaan. 

 

Vuoden 2013 liittokokous pidetään 24.3. Porin Sekakuoropäivien 23.–24.3.13 yhteydessä.  

Vuoden 2014 Sekakuoropäivät järjestetään maaliskuun loppuun mennessä liittokokouksen yhteydessä.   

 

Sekakuoroliiton juhlakokouksessa Kuopiossa kesäkuussa 2012 päätettiin aloittaa valmistautuminen tuleviin, 

vuonna 2017 vietettäviin Sekakuoroliiton 60-vuotisjuhliin mahdollisesti joko järjestämällä lauluhaku, 

sävellyskilpailu tai tilaamalla uusi teos. Sekakuoroliiton hallitus alkaa valmistella asiaa. Laulun on oltava 

valittu tai valmiina vuonna 2015. 

 

KOULUTUS 

 

Alueellinen merkkilaulukurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan vuosina 2013 ja 2014. 

Laulumerkkisuoritusmahdollisuuksia pyritään järjestämään Sekakuoroliiton tapahtumien yhteydessä. 

 

Vuoden 2013 Sekakuoropäivien koulutusohjelmassa Porissa on merkkilaulukoulutusta Sekakuoroliiton 

taiteellisen johtajan Hanna Remeksen johdolla ja Eeva Tarvaisen opastuksessa Voice Massage -

hengitysharjoituksia. Juomalaulu-työpajassa testataan myös uuden keväällä julkaistavan Ota yks’ -

kokoelman lauluja.  Janita Heikkinen Festumista esittelee Sulasolin uutta jäsenrekisteriä samaan aikaan kun 

on mahdollisuus merkkisuorituksiin. 

 



 

 

Sekakuoroliitto osallistuu Sulasolin sekä Sulasolin piirien järjestämiin koulutustilaisuuksiin tiedottamalla 

niistä jäsenistölleen. Vuonna 2013 Sulasol ja Suomen Kuoronjohtajayhdistys järjestävät yhteisen 

koulutustapahtuman 2.–3.2.2013 Jyväskylässä. Vastaava tapahtuma järjestetään mahdollisesti myös vuonna 

2014. 

 

KOTIMAISET YHTEYDET 

 

Sekakuoroliitto tekee yhteistyötä Sulasolin, Sulasolin piirien ja muiden erikoisliittojen kanssa osallistumalla 

yhteisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin sekä olemalla omalta osaltaan järjestelyvastuussa.  

 

Sekakuoroliitto tekee yhteistyötä OK-opintokeskuksen kanssa ja erilaista koulutusta järjestävien 

oppilaitosten ja yhdistysten kanssa. OK-opintokeskuksen tarjoamasta aikuiskoulutuksen tuesta tiedotetaan 

kaikille jäsenkuoroille, sillä se auttaa vahvistamaan kuorojen taloutta. 

 

Yhteistyötä muiden valtakunnallisten musiikkijärjestöjen kanssa kartoitetaan, esimerkiksi vuosittaisten 

Sekakuoropäivien järjestelyssä saattaisi olla voimien yhdistämisen mahdollisuus. 

 

Sekakuoroliitolla on pyrkimys tehdä yhteistyötä kaupunkien ja kuntien kanssa. Valtakunnallisten 

Sekakuoropäivien yhteydessä on luontevaa pyrkiä yhteistyöhön aina sen kaupungin/kunnan kanssa, missä 

tapahtuma pidetään: näin lisätään Sekakuoroliiton ja kuorolaulun tunnettuutta koko Suomessa. 

 

Sekakuoroliitto tekee yhteistyötä lehdistön, radion ja TV:n kanssa erityisesti tapahtumien yhteydessä. 

 

ULKOMAISET YHTEYDET 

 

Sekakuoroliitto pyrkii vahvistamaan yhteyksiä ja yhteistyötä pohjoismaisten ja balttilaisten kuorotoimijoiden 

kanssa.  

 

Nordklang 15 pidetään Norjan Hamarissa 22.–27.7.2013. Festivaali on perinteisesti ollut sekakuorolaisten ja 

Sekakuoroliitto osallistuu tapahtumasta tiedottamiseen. 

 

Sulasoliin on perustettu kansainvälisten asioiden työryhmä, jonka vetäjänä on Sekakuoro Kulkusten laulaja 

Håkan Wickström ja jäseninä Nuorten Kuoroliiton puheenjohtaja Sari Kaipainen sekä Reijo Kekkonen 

Sulasolin nuottipalvelusta. Wickström on mm. IFCM:n (International Federation for Choral Music) ja 

Nordisk Korforumin hallitusten jäsen. 

 

MUUTA 

 

Sekakuoroliitto julkaisee keväällä 2013 juomalaulukokoelman Ota yks’.  Kokoelma pyritään julkistamaan 

Sekakuoropäivillä Porissa 23. maaliskuuta.  

 

Sekakuoroliiton hallitus suunnittelee Tampereen hallitusseminaarin 2010 pohjalta muutoksia liiton 

sääntöihin. Säännöt mukautetaan Sulasolin tekemiin sääntömuutoksiin. 

 

Sekakuoroliitto kutsun saatuaan lähettää mahdollisuuksien mukaan edustajansa jäsenkuorojen 

juhlakonsertteihin ym. tilaisuuksiin. 

 

Sekakuoroliitto huolehtii Sulasolin tutustumisvuodelle ilmoittautuneista sekakuoroista pyrkien saamaan 

näistä pysyviä uusia jäseniä.  
 


