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Aurinkoista maaliskuun loppua ja terveiset 
Sulasolin Helsingin piiristä! 
 
 
 

Piirihallitus 2019 
 

Vuoden 2019 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 

 
Piirihallitukseen saa yhteyden sähköpostitse helsingin.piiri@sulasol.fi ja toivomme sinne 

myös palautetta ja ehdotuksia toimintamme tai koulutusten suhteen. 

 

Kaupungin toiminta-avustuksen hakeminen vuodelle 2019 

 

Sähköinen lomake Helsingin kaupungin toiminta-avustuksen anomiseen aukeaa 

nettisivuillamme 1.4.2019 ja on auki 15.5.2019 saakka. Kun lomake on sulkeutunut ei 

hakemuksia enää oteta vastaan. Päivämäärät ovat ehdottomia. Linkki hakemukseen ja sen 

ohjeisiin löytyvät sivulta http://helsinginpiiri.sulasol.fi/toiminta-avustukset/ 

 

Helsingin kaupunki myöntänyt piirille eli piirin jäsenyhdistyksille yhteensä 30 000€ avustuksen 

tälle vuodelle. Olemme aika pettyneitä siihen, että Helsinki vuosi vuodelta pienentää tuota 

avustussummaa ja olemme olleet yhteydessä kaupungin suuntaan, mutta tuloksetta. 

Toivomme siis myös teiltä jäseniltämme aktiivisuutta ja yhteydenottoja kaupungin päättäjiin, 

että tärkeä toimintamme saisi siellä enemmän tukea. 

 

 

Kun kuoronne tai orkesterinne täyttää vuosia, muistattehan hakea Helsingin piirin 

ansiomerkkejä jäsenillenne. Haettavia merkkejä ovat jäsenmerkki, hopeinen ja kultainen 

https://helsinginpiiri.sulasol.fi/
mailto:helsingin.piiri@sulasol.fi
mailto:helsingin.piiri@sulasol.fi
mailto:helsingin.piiri@sulasol.fi
http://helsinginpiiri.sulasol.fi/toiminta-avustukset/


ansiomerkki sekä kunniamerkki. Merkkiohjesäännöt ja hinnat löytyvät nettisivuiltamme. 

http://helsinginpiiri.sulasol.fi/  

 

Yhteislaulut ja uusi jäsenyhteistyö 
 
Tänä keväänä järjestämme vielä kaksi yhteislauluiltaa Musiikkitalossa. Maanantaina 15.4. klo 

18 ja 19 harjoitussali Paavossa teemalla "Suomi on metsäläinen". Laulattajana toimii Anja 

Hinkkanen & Sakarat. Kevään viimeinen yhteislaulutilaisuus on maanantaina 13.5.2019 klo 

18.00 Konserttisalissa teemalla ”Keväisin sävelin”. Laulattajana on tuolloin Mari Kätkä. 

Tilaisuudet ovat maksuttomia kuten aina. Tilaisuuksissa myydään Sulasolin Helsingin piirin 

kustantamaa laulukirjaa 10€/kpl, josta löytyy laulettavien laulujen sanat. 

Kesällä järjestämme yhteislaulutilaisuuksia perinteestä poiketen Musiikkitalon päälämpiössä. 

Kesän yhteislaulutilaisuuksien päivämäärät ovat maanantait 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 12.8. ja 

26.8. Kesällä on yhdellä päivämäärällä vain yksi yhteislaulutilaisuus klo 18. 

 

Syksyllä jatkuu yhteistyö Musiikkitalon kanssa harjoitussali Paavossa. Syksyn 

yhteislaulutilaisuudet ovat 9.9., 14.10. ja 11.11. ja näillä päivämäärillä on aina kaksi tilaisuutta 

klo 18 ja 19 samalla ohjelmistolla. 

 

Näihin tuleviin tilaisuuksiin tarjoamme jäsenkuorojemme ja -orkesteriemme pienryhmille 

varainkeruumahdollisuutta laulattajan tehtävissä. Maksamme palkkion laulattajien kuoro- tai 

orkesteriyhdistyksille. Huomioitavia seikkoja on, että laulattaja tai laulattajat eivät itse 

konsertoi, vaan laulattavat yhteislauluja eli yleisö on pääosassa. Laulattajan tehtäviin kuuluu 

myös tilaisuuden juonto. Lisäksi laulattajaryhmässä täytyy olla säestäjä eli jonkin 

säestyssoittimen soittaja. Kaikki yhteislauluissa laulettavat laulut tulee löytyä tuosta piirin 

laulukirjasta.  

 

Jos kuoroanne tai ryhmäänne kiinnostaa varainhankinta ja laulattajan tehtävät, voi olla 

yhteydessä puheenjohtajaamme Anja Östermaniin anjao.osterman@gmail.com . Kesän 

yhteislaulutilaisuuksien osalta laulattajan tehtäviin on ilmoittauduttava huhtikuun aikana. 

Syksyn tilaisuuksiin voi ilmoittautua laulattajaksi toukokuun loppuun saakka. Kannattaa tulla 

myös tutustumaan yhteislaulutilaisuuksiin jo tänä keväänä. Yhteislaulutilaisuuksissa on aina 

mukana myös piirin hallituksen jäseniä, joilta saa lisätietoa asiaan liittyen. 

 

 

Kuoro- ja orkesterikavalkadi 2019 

 

Tulevana syksynä järjestämme jälleen kuoro- ja orkesterikavalkadin Musiikkitalon 

päälämpiössä lauantaina 12.10. klo 11-14. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Suomen  
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Työväen Musiikkiliitto ry:n (STM) kanssa. Ilmoittautumislinkki kavalkadiin avataan 1.4. piirin 

nettisivuilla ja esiintyjät valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Kuorokavalkadissa yhden ryhmän esityksen kesto kaikkine siirtymisineen ja asettumisineen 

on enintään 15 minuuttia, mutta ei mielellään myöskään paljon alle 15 min. esiintyminen on 

kuoroille tai orkestereille ilmaista. Lisätietoa tästä tapahtumasta tulee myöhemmin. 

 
Muita tulevia kuorotapahtumia ja piirin Facebook-sivut 
 
Espan lavan Open Stage –tapahtumaa, johon kuorotkin voivat osallistua järjestetään edelleen 

tulevana kesänä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät sivuilta 

http://www.espanlava.fi/fi/esiinny  

 

Art goes Kapakan Kuorojen kierros järjestetään torstaina 15.8. Sinne voivat kuorot 

ilmoittautua seuraavan linkin kautta http://www.artgoeskapakka.fi/ilmoittaudu-mukaan-

kuorojen-kierrokselle  

 

Piirille on tullut toiveita jakaa jäsenyhdistysten tapahtumia piirin Facebook-sivuille. Se 

onnistuu, jos lähetätte valmiin linkin tapahtumaan Piirille Messenger-viestin kautta. 

Julkaisemme ja jaamme ainoastaan jäsenyhdistystemme tapahtumia. Emme julkaise muita 

mainoksia. https://fi-fi.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Sulasolin-

Helsingin-piiri-194585823906354/  
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