Suomen Mieskuoroliiton jäsenedut
MIKSI KUULUA SUOMEN MIESKUOROLIITTOON?
Mieskuorolaulu on ainutlaatuinen harrastus, johon liittyy vahva yhteisöllisyys ja perinteiden vaaliminen.
Suomen Mieskuoroliitto toimii valtakunnallisena järjestönä, joka toimii monipuolisesti mieskuorolaulun
hyväksi. Yhtenä tärkeimmistä toiminnan muodoista on nuottien kustantaminen mieskuorojen käyttöön sekä
erilaiset huomionosoitustuotteet. Vieläkin tärkeämmäksi nostaisin mieskuorolaisille suunnatut tapahtumat,
joista vuotuiset Talvipäivät mieskuorokonsertteineen ovat monen mieskuoron vuosikalenterissa jokavuotisia
merkkitapahtumia.
Suomen Mieskuoroliiton yhtenä tehtävänä on saattaa laulavia miehiä yhteen ja luoda puitteita yhteisöllisen
toiminnan harrastamiselle. On sitten kyseessä pieni tai suuri mieskuoro, lauluyhtye, nuorista tai vanhoista
laulajista koostuva kuoro tai ohjelmistoltaan ainutlaatuinen kuoro, on Suomen Mieskuoroliitto kaikkia näitä
kuoroja yhdistävä tekijä. Suomen Mieskuoroliiton jäsenenä kuoro ja yksittäinen kuorolaulaja pääsevät entistä
kiinteämmin osalliseksi Suomen mieskuoroyhteisöä.
Suomen Mieskuoroliitto myös vaalii mieskuoroille tärkeitä perinteitä. Liittymällä osaksi Suomen
Mieskuoroliittoa yksittäin kuorolainen pääsee osaksi yhteisöä, jolla on pitkät omat perinteet. Liitto kustantaa
laulettavaa materiaalia jäsenkuoroilleen ja liiton jäsenmerkit ovat monelle kuorolaulajalle tärkeimpiä
palkintoja onnistumisista rakkaan harrastuksen parissa.
Siellä missä laulavat miehet kohtaavat, on usein paras tunnelma! Liittymällä Suomen Mieskuoroliittoon,
kuoro ja yksittäinen laulaja pääsevät kokemaan näitä hetkiä entistä enemmän!
Tervetuloa Suomen Mieskuoroliiton jäseneksi!
Tomi-Pekka Niukkanen
Puheenjohtaja
Suomen Mieskuoroliitto
JÄSENEDUT
-

Sivis-tuki
• Sulasol on aikuiskoulutusjärjestö Opintokeskus Siviksen (entinen OK-Opintokeskus) jäsen
• Sulasolin jäsenyhdistykset saavat Siviksen kautta rahallista tukea kuoroharjoituksista ja laululeireistä
aiheutuviin kuluihin
• Tuki voi olla vuodessa jopa yli 1 000 euroa (ks. tarkemmat laskelmat alla)
• Sivis-tukea voi saada opetustunteihin, jota ei tueta muista aikuiskoulutusvaroista (esim.
kansalaisopistotuki)
• Lue lisää: https://sulasol.fi/jasenille/opintokeskus-sivis/ ja http://www.ok-sivis.fi/

-

Sulasol-lehti
• Suomen suurin harrastajamusiikkilehti, jossa on monipuolisesti asiaa niin kuorolaisille kuin
kuoronjohtajillekin syväluotaavista artikkeleista jäsentiedotukseen
• Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
• Jaetaan veloituksetta kotiin kullekin Sulasolin jäsenyhdistyksen jäsenelle (norm. tilaushinta 20
euroa/vuosi)
• Lue lisää: https://sulasol.fi/sulasol-lehti/

-

Nuottijulkaisut jäsenhintaan tai jäsenalennuksin
• Suomen Mieskuoroliiton jäsenkuorot ja niiden laulajat voivat ostaa liiton nuottikokoelmia jäsenhinnoin,
jotka ovat noin 5 euroa normaalihintoja edullisemmat
• SMKL:n nuottikokoelmiin on koottu ohjelmistoa kaikentasoisille mieskuoroille: mieskuorojen
perusohjelmisto Perus-, Taito- ja Mestarimerkkilauluissa, sekä uusia sovituksia erilaisissa
teemakokoelmissa. Lue lisää: http://www.mieskuoro.fi/tuotteet/nuottikokoelmat/

• Sulasolin nuottimyymälän omista julkaisuista jäsenet saavat myös tilausmäärästä riippuen 10–40 %
jäsenalennuksen normaalihinnoista. Lue lisää: https://sulasol.fi/jasenille/
• Sulasolin nuottimyymälän Kuorokerhon avulla pääsee tutustumaan viimeisimpiin uusiin suomalaisiin
kuoronuotteihin jopa 50 % alennuksella. Kysy lisää: myynti@sulasol.fi
-

Huomionosoitukset
• Sekä Suomen Mieskuoroliitolla, Sulasolilla että alueellisilla piireillä on erilaisia ansioituneille ja
pitkäaikaisille laulajille tarkoitettuja huomionosoituksia
• Suomen Mieskuoroliiton valikoimassa on muun muassa
o Jäsenmerkkejä
o Laulajamerkkejä perus-, taito- ja mestaritasosuoritusten mukaan
o Ansio- ja elämäntapamerkkejä
o Standaareja
o Lauluvuosien mukaan myönnettäviä ruusukkeita
o Koruja sekä kuorolaisille että naistoimikunnan jäsenille
o Snapsilaseja, äänirautoja ja muita käytännöllisiä lahjatuotteita
• Lue lisää: http://www.mieskuoro.fi/tuotteet/huomionosoitukset/ ja
http://www.mieskuoro.fi/tuotteet/muut-tuotteet/

-

Tapahtumat
• Sulasolin, Suomen Mieskuoroliiton ja piirien tapahtumiin osallistuminen edellyttää usein jäsenyyttä tai
on jäsenille edullisempaa; jotkin tapahtumat ovat avoimia kaikille
• Suomen Mieskuoroliitto järjestää muun muassa
o VI Kansainvälisen Leevi Madetoja -mieskuorokilpailun viiden vuoden välein, seuraavan kerran
17.-19.4.2020 Musiikkitalossa Helsingissä. Lue lisää: http://www.mieskuoro.fi/madetoja2020/
o Vuosittaiset Talvipäivät, joihin kuuluu lauluyhtyekilpailuja, koulutusta, konsertteja ja liittokokous,
seuraavat 23.-25.3.2018 Mikkelissä. Lue lisää: http://www.mieskuoro.fi/tapahtumat/talvipaivat2018/
o Jokakesäisen merkkilaulukurssin liiton perus-, taito- ja mestarimerkkilaulujen opetteluun,
seuraavan kerran 28.6.-1.7.2018 Joutsenon Opistolla Lappeenrannassa
o Kuoronjohtokursseja, seuraavan kerran 28.6.-1.7.2018 Joutsenon Opistolla Lappeenrannassa
o Edustuskuoro Liiton Miesten harjoitusperiodeita ja konsertteja aktiivisille ja taitaville laulajille,
seuraavat 23.-25.3.2018 Mikkelissä ja 27.6.-1.7.2018 Joutsenossa
• Sulasol järjestää muun muassa
o Laulu- ja soittojuhlat viiden vuoden välein, viimeisimmät 12.-14.5.2017 Hämeenlinnassa. Lue
lisää: http://www.laulujuhlat.fi/
o Liittokokouksen ja gaalakonsertin joka toinen vuosi, seuraavan kerran 24.-25.11.2018
o Koulutusta, mm. taloushallinnon ja yhdistystoiminnan kursseja
• Sulasolin piirit järjestävät muun muassa
o Katselmuksia ja konsertteja
o Laulun ja soiton päivän tapahtumia lokakuussa
o Erilaista koulutusta ja kursseja

-

Asiantuntija-apu, tiedotus ja edunvalvonta
• Sulasolin ja Suomen Mieskuoroliiton asiantunteva henkilöstö neuvoo jäsenistöä mahdollisuuksien
mukaan kaikissa kuorotoiminnassa vastaan tulevissa ongelmatilanteissa ja toiminnan kehittämisessä
• Jäsentiedotteissa, Sulasol-lehdessä ja Facebook-sivuilla tiedotetaan kuorokentän ajankohtaisista
asioista. Lue lisää: http://www.mieskuoro.fi/toiminta/jasentiedote/ ja
http://www.facebook.com/mieskuoroliitto
• Kuorot voivat tiedottaa myös omista tapahtumistaan mm. Sulasolin konserttikalenterissa. Lue lisää:
https://sulasol.fi/tapahtumatyyppi/konsertit/
• Sulasolin edustajia on mukana useassa harrastajamusiikin asiaa ajavassa neuvottelukunnassa ja
työryhmässä

-

Jäsenrekisterijärjestelmä
• Sulasolin jäsenkuorot voivat ylläpitää omaa jäsenrekisteriään Sulasolin veloituksetta tarjoamalla iFestjäsenrekisterialustalla
• iFest toimii samalla myös Sulasolin jäsenrekisterinä ja Sulasol-lehden postitusrekisterinä
• Lue lisää: http://www.sulasol.fi/jasenille/jasentiedot/

-

Kansainväliset yhteydet
• Sulasolin ja Suomen Mieskuoroliiton kansainvälisen kontaktien avulla ulkomaisten yhteistyötahojen tai
kuoromatkakohteiden löytäminen on helpompaa
• Sulasol kuuluu seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin:
o International Federation for Choral Music http://ifcm.net/
o European Choral Association – Europa Cantat http://www.europeanchoralassociation.org/
o Nordic-Baltic Choral Festival http://www.nbchoir.net/
o Nordisk Korforum http://korforum.sangochmusik.fi/nordisk_korforum/
• Suomen Mieskuoroliitto kuuluu Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiseen mieskuoroliittoon, Nordisk
Sangerforbundiin http://www.nordisksangerforbund.org/ , ja liitolla on myös tiivistä kahdenvälistä
yhteistyötä virolaisen Eesti Meestelaulu Seltsin kanssa

-

Yhteistyösopimukset
• Sulasolin jäsenet ovat automaattisesti myös Suomen Hostellijärjestön jäseniä ja saavat merkittäviä
alennuksia kaikissa retkeilymajoissa. Lue lisää: https://sulasol.fi/jasenille/suomen-hostellijarjesto/
• Sulasolin ja Kaleva Travelin yhteistyön tavoitteena on helpottaa Sulasolin yhdistysten
matkajärjestelyjä, tarjota tasokasta palvelua sekä kilpailukykyisiä hintoja. Sulasolin jäsenet saavat
myös Viking Linen risteilyjä ja muita matkoja etuhintaan. Lue lisää:
https://sulasol.fi/jasenille/yhteistyosopimukset/

Lisätietoja eduista saatte liiton toimistosta ja oman alueenne aluevaltuutetulta!
JÄSENYYS NUMEROINA: MITÄ SE MAKSAA JA MITÄ RAHALLISIA ETUJA SIITÄ SAA?
Suomen Mieskuoroliiton jäseneksi liittyessään kuoro liittyy myös keskusjärjestö Sulasolin, Suomen Laulajain
ja Soittajain Liiton, ja alueellisen Sulasolin piirin jäseneksi. Sulasolin, Suomen Mieskuoroliiton ja piirin
jäsenenä kuoro ja sen jäsenet saavat monenlaisia etuja käyttöönsä.
Kulut: jäsenmaksu
Liiton jäsenmaksu maksetaan kuoron laulajamäärän mukaan ja se laskutetaan tammikuussa. Jäsenmaksu
koostuu kolmesta osasta: Sulasolin osuus (vuonna 2018 20,45 euroa), Suomen Mieskuoroliiton osuus
(vuonna 2018 10,50 euroa) ja piirin osuus (vuonna 2018 piiristä riippuen 0-2 euroa). Kokonaisjäsenmaksu on
siis vuodessa 30,95-32,95 euroa laulajaa kohden.
Seniorikuorot (yli 75 % jäsenistöstä yli 65-vuotiaita) ja opiskelijayhdistykset (lähes kaikki laulajat opiskelijoita)
saavat lisäksi 50 % alennuksen Sulasolin ja Suomen Mieskuoroliiton jäsenmaksuosuudesta: seniorikuorot
kaikkien jäsenten ja opiskelijakuorot opiskelijajäsentensä osalta.
Esimerkki: 30 laulajan kuoro Uudenmaan piiristä, jäsenmaksu laulajaa kohden 32,45 euroa vuodessa
(Sulasol 20,45 euroa + Suomen Mieskuoroliitto 10,50 euroa + piiri 1,50 euroa), yhteensä koko kuorolta
973,50 euroa vuodessa.
Tulot: Sivis-tuki
Sulasolin kautta kanavoituvan aikuiskoulutusjärjestö Opintokeskus Siviksen vertaisopintoryhmätukea voi
saada kuoron normaaleja harjoituksia varten enintään 3 euroa/oppitunti (45 min). Tukea voi saada enintään
yhtä paljon kuin harjoituksista aiheutuu kuluja. Hyväksyttäviä kuluja ovat esimerkiksi kuoronjohtajan palkka,
harjoitustilan vuokra ja nuottihankinnat.
Esimerkki: Kuorolla on vuodessa 40 kpl 3 oppitunnin kuoroharjoituksia. Vertaisopintoryhmätuki yhteensä
enintään 360 euroa vuodessa, mikäli hyväksyttäviä kuluja on vähintään saman verran.
Opintokeskus Siviksen opintojaksotukea voi saada kuoron normaaliharjoituksista poikkeavaan
työskentelyyn, kuten laululeireihin ja -kursseihin, enintään 20,50 euroa/oppitunti (45 min). Tukea voi saada
enintään 55 % harjoituksista aiheutuvista kuluista. Hyväksyttäviä kuluja ovat esimerkiksi kuoronjohtajan ja
muiden kouluttajien palkat ja palkkiot, harjoitustilan vuokra, nuottihankinnat sekä matka- ja majoituskulut.
Kunkin jäsenyhdistyksen on haettava opintojaksotukikiintiö seuraavaa vuotta varten edellisvuoden syyslokakuussa, ja tunteja on jaossa rajallinen määrä.

Esimerkki: Kuorolla on vuodessa 2 kpl 12 oppitunnin laululeirejä, yksi syksyllä ja yksi keväällä.
Opintojaksotuki yhteensä enintään 492 euroa, mikäli hyväksyttäviä kuluja leireistä on yhteensä vähintään
895 euroa.
Kuoro voi siis helposti saada pelkästään Sivis-tukina takaisin suuren osan Sulasolille maksamistaan
jäsenmaksuista ja aktiivisesti toimimalla jopa saada enemmän tukia kuin maksaa jäsenmaksuja. Sivis-tukeen
vaikuttavat lisäksi muun muassa kuoron saama muu aikuiskoulutustuki (esim. kansalaisopistotuki), vuosittain
Sulasolin jäsenkuoroille jaettavat Sivis-tukitunnit ja kuoron harjoituksista ja leireistä syntyvät kulut. Laadimme
mielellämme esimerkkilaskelmia jäsenmaksuista ja Sivis-tuesta ja kerromme niistä lisää oman kuoronne
toiminnan perusteella; kysykää lisää liiton toimistosta (010 8200 236 tai toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi).
Selkeästi rahanarvoisia etuja ovat myös kotiinkannettava Sulasol-lehti (norm. tilaushinta 20 euroa) sekä
nuottijulkaisujen jäsenhinnat ja -alennukset. Vaikkapa asiantuntija-apua tai huomionosoitusvalikoimaa on
vaikeampi mitata rahassa, mutta niistä on varmasti myös hyötyä kuoron toiminnan kehittämisessä ja laulajien
palkitsemisessa ja aktivoinnissa.
Kerromme mielellämme lisää jäsenyydestä. Lisätietoja saatte niin liiton toimistosta (Suomen Mieskuoroliiton
toiminnanjohtaja Aino Herranen, puh. 010 8200 236, toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi ) kuin oman alueenne
yhteyshenkilöltä eli aluevaltuutetulta.
TIETOJA SULASOLISTA JA SUOMEN MIESKUOROLIITOSTA
Sulasol ry
- Suomen suurin harrastajamusiikkijärjestö
- Jäseninä yli 300 kuoro- ja orkesteriyhdistystä, joissa yhteensä n. 11 000 laulajaa ja soittajaa
- Jäsenyhdistykset muodostavat kuoromuodon perusteella 6 erikoisliittoa ja alueellisesti 17 piiriä
- Perustettu vuonna 1922
- Perustehtävänä edistää jäsenistönsä mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen sekä ajaa koko
harrastemusiikkikentän asiaa
- Toimisto Helsingissä
Suomen Mieskuoroliitto ry
- Valtakunnallinen mieskuoroyhdistysten edustaja
- Suurin Sulasolin ns. erikoisliitoista
- Jäseninä n. 110 kuoroa, joissa laulajia yhteensä n. 3 500
- Perustettu vuonna 1945
- Toimieliminä liittohallitus (7 jäsentä), aluevaltuusto (19 jäsentä), musiikkilautakunta (6 jäsentä)
- Toimisto Helsingissä
YHTEYSTIEDOT
www.mieskuoro.fi
www.facebook.com/mieskuoroliitto
Liiton toimisto
Avoinna ma–pe 9.30–15.00
Klaneettitie 6–8, 00420 Helsinki
p. 010 8200 236, mieskuoroliitto@sulasol.fi
Puheenjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen
p. 0400 106 106, puheenjohtaja@mieskuoro.fi
Taiteellinen johtaja Paavo Hyökki
p. 050 573 7858, taiteellinen.johtaja@mieskuoro.fi
Toiminnanjohtaja Aino Herranen
p. 010 8200 236, toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi

