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Jäsentiedote 1/2018

Aurinkoista kevättä!

Helsingin piirissä tapahtuu vielä tämän kevään aikana, vaikka katseet onkin jo suunnattuna
kesään ja syksyyn.

Yhteislaulut
Helsingin piirin yhteislaulutilaisuudet aloitettiin jo vuonna 1938, joten tapahtuman 80vuotisjuhlia vietetään kuluvana vuonna. Tänä keväänä järjestämme vielä viimeisen
yhteislaulutilaisuuden Musiikkitalon konserttisalissa. Nämä laulut lauletaan 28. toukokuuta
klo 18.00 ja laulattajana on Krista Pellikka. Tilaisuus on maksuton kuten aina, eikä
pääsylippuja tarvita.
Kesällä yhteislaulut siirtyvät perinteisesti Soutustadionille. Lauluja lauletaan aina klo 18
alkaen ja tilaisuudet ovat maksuttomia. Soutustadionilla myydään Sulasolin Helsingin piirin
kustantamaa laulukirjaa 10€/kpl, josta löytyy laulettavien laulujen sanat.
Soutustadionin laulumaanantaiden päivämäärät ja laulattajat:
11.6.
Raija Seilonen ja Kyösti Laihi
25.6.
V-P Väisänen ja Kari Pennanen
9.7.
Mari Kätkä
23.7.
Anja Hinkkanen & Sakarat
13.8.
Harry Mälkki ja Kimmo Heikkinen
27.8.
Matti Reittamo

Kuoro- ja orkesterikavalkadi
Tulevana syksynä lauantaina 29.9. klo 11:00 - 15:00 järjestämme kuorokavalkadin
Musiikkitalossa yhteistyössä Suomen Työväen Musiikkiliitto ry:n (STM) kanssa. Tähän voi

ilmoittautua piirin nettisivuilla http://helsinginpiiri.sulasol.fi/keikkaa/, mutta suora linkki on
myös tässä. Ilmoittautuminen viimeistään 31.5.2018.
Muutamia seikkoja toivotaan huomioitavan: Paikkoja on rajoitetusti ja mukaan pääsee
ilmoittautumisjärjestyksessä. Esityksen kesto kaikkineen on enintään 15 minuuttia, mutta ei
mielellään paljon alle 15 min. Esiintyminen on kuoroille tai orkestereille ilmaista. Jos asiaan
liittyen on jotain kysyttävää, niin Anja Östermanilta voi kysellä anjao.osterman@gmail.com

Piirihallitus, Helsingin kaupungin toiminta-avustus ja ansiomerkit
Vuoden 2018 Sulasolin Helsingin piirin hallitus työskentelee seuraavalla kokoonpanolla:
Anja Österman, puheenjohtaja
Markku Puska, varapuheenjohtaja
Ville Nikunen, sihteeri
Maijastiina Kailio, taloudenhoitaja
Johanna Räty, tiedottaja
Ari Lainevuo
Antti Pajala
Heikki Pylkkänen
Päivi Riipinen
Raija Seilonen
Piirihallitukseen saa yhteyden sähköpostitse helsingin.piiri@sulasol.fi ja toivomme sinne
myös palautetta ja ehdotuksia toimintamme tai koulutusten suhteen. Muistakaa käydä
”tykkäämässä” myös Facebook -sivustamme, jossa tiedotamme tapahtumistamme.
Sähköinen lomake Helsingin kaupungin toiminta-avustuksen anomiseen on auki
maanantaihin 7.5. saakka. Linkki hakemukseen ja ohjeisiin löytyy sivulta
http://helsinginpiiri.sulasol.fi/toiminta-avustukset/
Kun kuoronne tai orkesterinne täyttää vuosia, muistattehan hakea Helsingin piirin
ansiomerkkejä jäsenillenne. Haettavia merkkejä ovat jäsenmerkki, hopeinen ja kultainen
ansiomerkki sekä kunniamerkki. Merkkiohjesäännöt ja hinnat löytyvät nettisivuiltamme.
http://helsinginpiiri.sulasol.fi/

Muita tulevia kuorotapahtumia ja tiedotusyhteistyötä
Espan lava tarjoaa kuoroille mahdollisuuden kevät- ja kesäkeikkailuun. Kuorojen
keskiviikkojen 2018 päivämäärät ovat 23.5., 30.5., 6.6. ja 13.6. Kuorojen keskiviikoista vastaa
Espan lavan ohjelmantuottaja Sara Vogt ja hän toivoo seuraavia tietoja ilmoittautumisen
yhteydessä: kuoron nimi, kuoromuoto ja esiintymisvahvuus suunnilleen, toivomus
esiintymispäivästä ja kellonajasta eli milloin kuoro aikaisintaan pääsee paikalle. Lisäksi

ilmoittautumistiedoissa pitää näkyä kuoron yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero. Ilmoittautumiset suoraan sähköpostiosoitteeseen espanlava@hel.fi.
Vuoden 2018 Art goes Kapakan Kuorojen kierros järjestetään jo 23. kerran torstai-iltana 16.
elokuuta. Kuorojen kierros käynnistää Art goes Kapakan Senaatintorilla järjestettävällä
yhteiskonsertilla klo 19:00. Art goes Kapakkaa juhlitaan 16.–25.8.2018 Helsingin
keskeisimmissä ravintoloissa, kahviloissa ja kapakoissa. Kuorot voivat ilmoittautua osaksi
tapahtumaa osoitteessa:
artgoeskapakka.fi/ilmoittaudu-mukaan-kuorojen-kierrokselle

