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YLEISTÄ 
 
Sekakuoroliiton tarkoituksena on toimia Sulasolin ja sekakuoroyhdistysten valtakunnallisena 
yhdyssiteenä sekä työskennellä sekakuorolaulun edistämiseksi maassamme. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi liitto tekee valtakunnallista neuvonta-, opetus-, valmennus- ja kasvatustyötä, 
järjestää kurssi-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, kehittää koti- ja ulkomaisten sekakuorojen ja 
musiikkijärjestöjen kanssa harjoitettavaa yhteistoimintaa, toimeenpanee valtakunnallisia musiikkijuhlia, 
kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä on yhteydessä Sulasoliin ja viranomaisiin tehden 
esityksiä sekä antaen ja välittäen lausuntoja. 
 
 
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 
Sekakuoroliitto viestii jäsenistölleen omasta toiminnastaan sekä Sekakuorolaulajia koskevista Sulasolin, 
muiden erikoisliittojen ja piirien sekä muiden koti- ja ulkomaisten kuoro-organisaatioiden toiminnasta 
tarpeen mukaan jäsenkirjeiden, nettisivujen, Facebookin ja Sulasol-lehden välityksellä. Sähköpostin 
käyttöä Sekakuoroliiton hallintoelinten välisessä viestinnässä ja asioinnissa kehitetään edelleen. 
Etäosallistumismahdollisuutta hyödynnetään kokouksissa tarpeen vaatiessa. 
 
Joka toinen vuosi järjestettävä Sulasol-seminaari on kanava erikoisliittojen ja piirien väliseen 
tiedottamiseen, sopimiseen ja yhteydenpitoon.  Sekakuoroliitto lähettää seminaariin edustajansa. 
Seuraava Sulasol-seminaari on Kymen piirin alueella 19.–20. syyskuuta 2015. 
 
Tiedotustoiminnasta Sekakuoroliitossa vastaa pääsääntöisesti 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.  
 
Sekakuoroliitto pyrkii myös kehittämään viestintä- ja tiedotustoimintaansa. Kehitystyö aloitetaan 
tekemällä liitolle viestintäsuunnitelma, jonka on tarkoitus toimia ohjenuorana ja viestinnän selkiyttäjänä 
liiton eri toimijoille. 
 
 
TAPAHTUMAT JA KOULUTUS 
 
Sekakuoroliiton keskeinen tehtävä on järjestää jäsenistölleen mielekästä ja monipuolista koulutusta ja 
siten edistää kuorolauluharrastusta. Valtakunnalliset Sekakuoropäivät ja alueelliset muut koulutukset ja 
tapahtumat järjestetään tasapuolisesti eri puolilla Suomea pyrkimyksenä saada sekakuorolaiset 
aktiivisesti osallistumaan yhteisiin koulutuksiin ja järjestötoimintaan. 
 
 
 
 



 
 
 
Helmikuussa 14.–15.2.2015 järjestetään Vaasassa Sekakuoropäivät. Kevään liittokokous pidetään 
Sekakuoropäivien yhteydessä 15.2.2015. Sekakuoropäivien teemoina ovat Sibelius sekä kuoroilmaisu ja 
draamallisuus. 
 
Syksyllä 2015 pyritään järjestämään merkkilaulukoulutus yhteistyössä jonkun jäsenkuoromme ja piirin 
kanssa. Koulutuksen pääpaino valitaan yhteistyökumppaneiden ja muiden osallistujien tarpeiden ja 
toiveiden mukaan. 
 
Vuosien 2015–16 aikana selvitellään mahdollisuutta järjestää myös alueellisia yksipäiväisiä tapahtumia, 
kuten yhteiskonsertteja eri teemoilla.  
 
Kevään 2016 Sekakuoropäivät ja liittokokous järjestetään helmi-maaliskuussa.  
Syksyllä 2016 pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan merkkilaulukoulutus tai muu alueellinen 
koulutus. 
 
Nordklang16-festivaali on 3.–7.8.2016 Turussa. Perinteisesti sekakuoroille suunnattuun tapahtumaan 
otetaan tällä kertaa myös muiden kuoromuotojen laulajia. 
 
Pyritään tarjoamaan jäsenistölle säännöllisesti OK-neuvontaa. Nettisivuille lisätään pieni info-paketti 
OK-tuista ja tapahtumien yhteydessä tarjotaan neuvontaa. 
 
 
KOTIMAISET YHTEYDET 
 

Sekakuoroliittoon kuuluvia kuoroja on laajasti koko Suomessa aina Lieksasta Vaasaan ja Sodankylästä 
Hankoon. Tämä asettaa haasteita toiminnalle, jotta kaikki Sekakuoroliiton jäsenkuorot tulisivat 
huomioiduiksi muutenkin kuin jäsenkirjeiden välityksellä. Sekakuoroliitto pyrkii seuraavan kahden 
vuoden aikana tekemään jäsenkyselyn, jolla kartoitetaan jäsenistön tarpeita ja toiveita. Liiton tavoitteena 
on myös entistä paremmin huolehtia tutustumisvuosikuoroista, jotta näistä saataisiin pysyviä jäseniä. 
 
Kuorojensa huomioimiseksi Sekakuoroliitto pyrkii muistamaan kaikkia juhlivia kuorojaan 
onnitteluadressilla ja kutsun saatuaan lähettää mahdollisuuksien mukaan edustajansa jäsenkuorojen 
juhlakonsertteihin ym. tilaisuuksiin. 
 
Sekakuoroliitto tekee yhteistyötä Sulasolin, Sulasolin piirien ja muiden erikoisliittojen kanssa 
osallistumalla yhteisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin sekä tiedottamalla omasta kaikille 
avoimesta toiminnastaan kaikille erikoisliitoille ja piireille.  
 
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. 
 
 
 
VARAINHANKINTA JA JULKAISUTOIMINTA 
 
Sekakuoroliitto on tilannut uusia merkkejä. Uusia merkkejä ovat 40- ja 50-vuotislaulajamerkit sekä 
Elämän laulu -merkki aktiiviselle ja erityisen pitkään kuorossa laulaneelle jäsenelle. Merkit lanseerataan 
jäsenistölle Sekakuoropäivien 2015 yhteydessä. Samalla uusitaan merkkisäännöt ja anomuslomakkeet. 
 
Sekakuoroliitto jatkaa myös julkaisutoimintaa. Suunnitteilla on joululaulukokoelma. Projekti on 
käynnistetty loppuvuodesta 2014 ja kirja julkaistaan vuosien 2015–16 aikana. Pitkän tähtäimen 
suunnitelmissa on myös Ota yks’ -juomalaulukirjan jatko-osan julkaiseminen. Julkaisuajankohtaa ei ole 
päätetty. 
 
 
MUUTA 
 
Sekakuoroliitto on aloittanut sääntöjensä uudistamisen vuonna 2013. Uusi sääntöehdotus on valmis ja 
se tuodaan liittokokouksen hyväksyttäväksi vuoden 2015 liittokokoukseen. 
 
Vuonna 2012 Sekakuoroliiton juhlakokouksessa lanseerattu ”lauluhaku” on päätetty toteuttaa kyselynä, 
jolla etsitään jäsenistön mielestä rakkainta sekakuorolaulua. Kyselyn toteutuksen suunnittelevat liiton 
hallitus ja musiikkilautakunta vuoden 2015 aikana. Tarkoituksena on löytää Sulasolin vuoden 2017 
laulujuhlilla pidettäviin Sekakuoroliiton 60-vuotisjuhlallisuuksiin sopiva laulu.  
 
 
 
 

 
 

 


