Tiedottaminen
Tärkein tiedotuskanava on neljä kertaa vuodessa lähetettävä jäsenkirje sekä Sulasol-lehti.
Sen lisäksi liiton asioista tiedotetaan aktiivisesti verkkosivuilla ja sähköpostilla.

Yhteistyö
Liitolla on yhteistoimintaa koti- ja ulkomaisten naiskuorojen ja musiikkijärjestöjen
kanssa. Yhteistyötä ylläpidetään myös
ystäväkuorojen kesken ja yhteisissä laulutapahtumissa.
Suomen Naiskuoroliitto kuuluu itsenäisenä
järjestönä Suomen Laulajain ja Soittajain
liittoon (SULASOL).
Suomen Naiskuoroliitto on myös jäsenenä
Pohjoismaisessa
Naiskuoroverkostossa
(Nordiska Damkörsnätverk).
Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa yhteistyössä liitto ja sen kuorot järjestävät
opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä.

Huomionosoitukset
Kuorot voivat anoa ansiomerkkejä jäsentensä
muistamiseksi. Ansiomerkkejä on sekä kuorolaisille että kuoronjohtajille.
Muita liiton huomionosoituksia ovat vuosittain jaettavat toimintapokaalit.
Suomen Naiskuoroliitto myöntää vuosittain
stipendejä käytettäväksi laulajien ja kuoronjohtajien koulutukseen.

Suomen Naiskuoroliiton
esittely
Vuonna 1945 perustettu Suomen Naiskuoroliitto (SNKL) on naiskuorojen yhteinen
järjestö, johon kuuluu 81 naiskuoroa ja
yhteensä noin 1800 laulajaa.
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Liiton perustehtävä on edistää ja kehittää
laulajien ja kuorojen musiikinharrastusta
mm. järjestämällä koulutustilaisuuksia,
merkkilaulukursseja, kuoronjohtajien koulutusta sekä kustantamalla ja välittämällä
naiskuoroteoksia.
Jäseneksi voi liittyä mikä tahansa suomalainen naiskuoro ja –yhtye. Kannattajajäseniksi voivat liittyä naiskuoromusiikista
kiinnostuneet, joiden osallistuminen liiton
kuorojen toimintaan näin tulee mahdolliseksi.
Lisätietoja Suomen Naiskuoroliitosta, siihen liittymisestä ja sen tarjoamista palveluista on saatavilla nettisivuilla ja/tai ottamalla yhteyttä liiton puheenjohtajaan tai
sihteeriin. SNKL puheenjohtajana toimii
Helena Toivanen, taiteellisena johtajana
Rita Varonen ja sihteerinä varapuheenjohtaja Maija-Liisa Konttinen.
Suomen Naiskuoroliitto
Laulutalo, Kauppakatu 51, 80100 Joensuu
Puheenjohtaja 0500 205 525
Sihteeri 050 305 2584
naiskuoroliitto@sulasol.fi
snkl.sulasol.fi
Y-tunnus 0872845-0

Suomen Naiskuoroliitto ry (SNKL) on
naiskuorojen valtakunnallinen keskusjärjestö.
SNKL tarjoaa jäsenistölleen (sekä laulajille
että kuoronjohtajille) koulutustilaisuuksia
ja kursseja sekä kustantaa uutta naiskuoromusiikkia. Näin pyritään kehittämään ja
tukemaan jäsenistön tavoitteellista musiikin harrastusta.

Suomen Naiskuoroliitto
tarjoaa jäsenilleen
Koulutustoiminta
SNKL järjestää vuosittain kesäkurssin ja
muita koulutustilaisuuksia laulajille ja kuoronjohtajille. Koulutuksen tavoitteena on
kohottaa ja kehittää harrastemusiikin tasoa
sekä rohkaista laulajia suorittamaan laulajamerkkejä ja osallistumaan pienryhmätoimintaan. Tämän lisäksi Naiskuoropäivät
sekä liiton kuorot Vox Feminae ja Louhi
tarjoavat oppimistilaisuuksia liiton jäsenille.

Liiton kuorot

Julkaisutoiminta ja nuottivälitys

Vox Feminae perustettiin mestarimerkin
suorittaneiden laulajien aloitteesta vuonna
1988 Sallassa. Mestarilaulajat halusivat
kuoron, jossa he voivat jatkaa hyvää harrastustaan ja tavata sitä laajaa ystäväpiiriä,
joka on kertynyt merkkilauluharjoitusten
aikana. Vox Feminaessa lauletaan merkkilauluja, mutta opetellaan myös uutta ohjelmistoa.

Liitto hankkii naiskuoroille uutta ohjelmistoa tilaamalla, julkaisemalla ja kustantamalla naiskuorosävellyksiä sekä järjestämällä sävellyskilpailuja. Naiskuoroliitolla
on yli 50 omaa julkaistua yksittäistä naiskuoroteosta sekä yhdeksän lauluvihkoa:

Kuoron nykyiset johtajat ovat Raakel Solvin ja Terttu Jauhiainen. Tällä hetkellä
laulajia Vox Feminaessa on 45 ja se kokoontuu harjoittelemaan ja konsertoimaan
vuosittain 2-3 harjoitusleirillä eri puolilla
Suomea. Kuoro on tehnyt ja tekee ulkomaanmatkoja.











Naiskuorolauluja
Yhteislauluvihko I
Toiset laulut
Sateenkaari
Joulun odotuksessa
Hartaita lauluja naiskuorolle
Lumen tuum
Kuoronainen
Ilta äänissä

Naiskuoroliiton kesäleiri
Yksi tärkeimmistä liiton koulutustapahtumista on kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettävä kesäleiri. Siellä laulajilla ja johtajilla on mahdollisuus harjoitella ja suorittaa
perus-, taito- tai mestarimerkit. Lisäksi
johtajat voivat kehittää kuoronjohtotaitojaan. Kesäleirillä tutustuu myös laulajiin
ympäri Suomea.
Naiskuoropäivät
Liitto järjestää vuosittain valtakunnalliset
Naiskuoropäivät. Naiskuoropäivien ohjelma koostuu erilaisista koulutuksista,
pienyhtyekilpailusta tai kuorokatselmuksesta sekä liittokokouksesta. Naiskuoropäivillä julkistetaan myös 'Vuoden kuoro'
edellisen vuoden musiikillisen toiminnan
perusteella. Vuoden kuoron -konserttiin
sekä päivien päätöskonserttiin huipentuu
yhteisten päivien anti.

Louhi on perustettu vuonna 1998 esittämään uutta ja haasteellista naiskuoromusiikkia – erityisesti liiton omaa tuotantoa.
Louhessa laulaa innokkaita naiskuoromusiikin ystäviä ja pitkänlinjan laulajia Suomen Naiskuoroliiton jäsenkuoroista sekä
Naiskuoroliiton kannattajajäseniä.
Noin 30 laulajan kuoro kokoontuu pitämään viikonloppuharjoitusleirejä eri puolella Suomea pari kertaa vuodessa liiton
taiteellisen johtajan Rita Varosen johdolla.
Lisäksi pitempi harjoitusperiodi sisältyy
Naiskuoroliiton kesäkurssin tarjontaan.
Yleensä Louhi konsertoi harjoitusleirien
yhteydessä. Kuoro on tehnyt ja tekee ulkomaanmatkoja.

Liitto välittää itse kustantamiensa teosten
ohella myös muiden kustantajien nuottimateriaalia.
Naiskuoroliiton historia, Sininen viirimme,
julkaistiin 60-vuotisjuhlan merkeissä.

