
  

SULASOLIN UUDENMAAN PIIRIN JÄSENTIEDOTE 2/2019 

Hyvää joulunalusaikaa! 

1. Muutosten aikaa 
 
Sanna Katajavuori aloitti elokuussa Sulasolin toiminnanjohtajana Virpi Häyrisen 
jäätyä eläkkeelle. Katajavuoren esittely on luettavissa Sulasolin nettivuilla. 
 
Sulasolin ylimääräisessä liittokokouksessa kesäkuussa hyväksytyt uudet 
säännöt saivat viranomaisen hyväksynnän elokuussa. Sääntöuudistus oli tulos 
Sulasolin rakenneuudistusta selvittäneestä työstä. Keskeisimpiä muutoksia 
olivat: 

 Oppilaitosjäsenyys uutena jäsenluokkana. Tähän voivat liittyä 
oppilaitosten, opistojen ja seurakuntien kuorot ja soitinyhtyeet. 

 Liittymismaksujen poistaminen.  

 Taiteellisesta johtajasta maksetaan jäsenmaksu riippumatta siitä onko 
hän johtamansa yhdistyksen jäsen. 

 Yhdistyksen nimen kirjoitusasu muutettiin muotoon Sulasol ry. 
Piirien ja erikoisliittojen rooleihin ei tullut muutoksia. 
 

Vantaalaiset mieskuorot Vantaan Laulu ja Tikkurilan Mieskuoro yhdistyvät . Uusi 
kokoonpano on Vantaan Mieskuoro Vantasia. Kuoroa johtaa Jussi Linnanmäki. 
Yhdistyminen on vielä kesken. Uusimmassa SULASOL-lehdessä (4/2019) 
valaistaan yhdistymisen taustoja ja kuvataan haasteita, joita uuden luominen 
vanhojen perinteiden pohjalta sisältää. 
 
Naiskuoro Kartanon Laulu Vantaalta liittyi kesän alussa Sulasoliin ja samalla 
Uudenmaan piirin jäseneksi tutustumiskauden jälkeen.  
 

2. Juhlan ja menestyksen aikaa 
 
Musiikkivuotta on Uudellamaalla vietetty monimuotoisesti. Juhlimiseen luo 
perusteita mm. ajan vääjäämätön kulku, matkat ja kilpailut. 
 
Tasavuosijuhlia ovat Uudellamaalla viettäneet konsertoiden Porvoon 
Naislaulajat (70 v), Espoon Mieslaulajat ESMILA (40 v), Seniorikuoro 
Oltermannit Vantaalta (25 v) sekä Juvenalia-kuoro Espoosta (30 v). 
Juhlavuotensa merkeissä  Juvelania- kuoro kävi menestymässä Italiassa Riva 
del Gardalla pidetyssä "in canto sul Garda"- kuorokilpailussa. Myös Esmila 
poistui maasta Japaniin esittelemään mieskuoromusiikkia. 
 
Espoolainen CandoMini valittiin Yleisradion nuoristokuoroksi 2019 - 2020. 
Valinta tuo mukanaan esiintymisiä radiossa. Luvassa on myös kuoron 
ensimmäinen joululevy. 
 
 
 
 
 



  

3. Hallinnon aikaa: iFestin jäsentiedot ajan tasalle 10.12.2019 mennessä  
 
SULASOL muistuttaa iFest-jäsentietorekisterin päivittämisestä: 

"iFest-jäsenrekisteri on Sulasolin sisäisen viestinnän tukipilari. iFestissa olevien 
tietojen perusteella postitetaan Sulasol-lehdet, tehdään jäsenmaksulaskut ja 
lähetetään sähköiset jäsenviestit kuorojen ja orkesterien toimihenkilöille. Myös 
erikoisliitot ja piirit käyttävät viestinnässään iFestin tietoja. Tämän johdosta on 
erittäin tärkeää, että yhdistykset huolehtivat kaikkien iFest-rekisterissä olevien 
tietojensa oikeellisuudesta. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä tulee olla iFestissa 
voimassaoleva jäsen-sidos. Tämän lisäksi kaikilla toimihenkilöillä (iFestissa 
toimija) tulee olla erillinen sidos tehtävästä riippuen (esim. puheenjohtaja, 
sihteeri, taiteellinen johtaja). Huolehdittehan erityisesti siitä, että toimihenkilöiden 
sidokset ja sähköpostiosoitteet ovat oikein, jotta jäsentiedotteemme löytävät 
perille. " 

iFest-rekisteriin liittyviä ohjeita löydät osoitteesta: 
https://sulasol.fi/jasenille/jasenrekisteri/  

 

4. Suunnittelun ja valmistautumisen aikaa 
 
Vuoden 2020 suunnitelmat lienevät jo kaikilla toteuttamista vaille valmiina. 
 
Vuoden vaihduttua tarkennetaan piirin tulevia toimintalinjoja.  
Sulasol järjesti vuosi sitten jäsenkyselyn järjestörakenneuudistustyön 
tavoitteiden selkeyttämiseksi. Kyselyn tulosten perusteella piireiltä odotetaan 
eniten koulutusta, yhteiskonsertteja / -tapahtumia sekä aktiivista tiedottamista. 
Mieti yhdistyksesi tai alueesi musiikkitoiminnan tarpeita ja toiveita ja kerro niistä 
meille! Tee aloitteita! Yhteystiedot alla. 
 
Muista Uudenmaan piiri osana toimintaasi: 
 
Yhtyelaulu-tapahtuma 
 Järjestetään lauantaina 14.3.2020. Tapiolan koululla Espoossa.  Tapahtuma 
sopii aloitteleville ja kokeneille kokoonpanoille. Tule terävöittämään osaamista ja 
hakemaan suuntaa kehittymiseen!   
 
Piirin nettisivut:  
Tarkasta oman yhdistyksesi yhteystiedot piirin nettisivuilta 
(https://uudenmaanpiiri.sulasol.net/).  Tee ehdotuksia sisällöstä. Ilmoita kuorosi 
konserteista. Julkaise tiedotteita ajankohtaisista asioista myös piirin 
tiedotuskanavilla. Tulevan vuoden aikana lisätään piirin näkyvyyttä sosiaalisessa 
mediassa.  
 
Ansiomerkit 
Uudenmaan piirillä on hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Tutustu sääntöihin. 
Muista ansioituneita yhdistyksesi jäseniä. 
 
 

https://sulasol.fi/jasenille/jasenrekisteri/
https://uudenmaanpiiri.sulasol.net/


  

Syksy 2020 
Suunnitteilla on syksyinen kuorotapahtuma. Lisätietoja seuravassa tiedotteessa. 
 

Yhteystiedot 

 
Puheenjohtaja: Juhani Juutilainen     

Sähköposti: juhani.juutilainen@kolumbus.fi,    puh. 040 550 3576 
Taiteellinen johtaja:  Keimo Joensuu 

 Sähköposti: keimo.joensuu@gmail.com,         puh. 040 555 5601 


