
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto



Kustannustoiminta ja nuottipalvelu

Nuottimateriaalin tuottaminen ja välit-
täminen on ollut Sulasolin perustehtäviä 
alusta alkaen. Sulasol on maan aktiivisin 
kuoromusiikin kustantaja ja Sulasolissa on 
kattava valikoima myös muiden kotimaisten 
ja ulkomaisten kustantajien kuoronuotteja. 
Sulasolin jäsenet saavat alennusta nuottikau-
pasta ostaessaan yli 10 kpl samaa nuottia.
 Ellei ehdi Helsinkiin nuotteja selaa-
maan, yksi hyvä vaihtoehto on liittyä 
Kuorokerhoon. Kerhon jäsenet saavat kaksi 
kertaa vuodessa tärkeimpien kustantajien 
nuottiuutuudet puoleen hintaan. 

Viestintä
Sulasol-lehti kannetaan kotiin Sulasolin 
jäsenille neljä kertaa vuodessa. Lehti tarjoaa 
tietoa, ajatuksia, ajankohtaisia tapahtumia ja 
mahdollisuuden sanoa sanansa.
 Runsaasti tietoa löytyy myös Sulasolin 
verkkosivuilta. Uutiset sekä tapahtuma- ja 
konserttikalenteri pitävät tietoisena mitä 
tapahtuu ja missä. Jäsenviestintä tapahtuu 
nykyään pääsääntöisesti sähköpostitse.

Näkyvyyttä omalle yhdistykselle

Sulasol tuo jäsenilleen erilaisia mahdolli-
suuksia kertoa toiminnastaan. Konserttien 
ja tapahtumien ilmoitukset saa ilmaiseksi 
sekä verkkosivujen että Sulasol-lehden 
konserttikalenteriin. Kuoro tai orkesteri voi 
kirjoittaa lehteen myös lyhyitä juttuja mat-
koistaan tai muista merkkitapahtumista.
 Kuorot ja orkesterit voivat linkittää omat 
verkkosivunsa Sulasolin sivuille. Mikäli 
omia sivuja ei vielä löydy, Sulasolin ja sen 
yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voi-
vat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut.

Sulasolin palvelut jäsenille



Asiantuntemus
Sulasolin keskustoimisto tarjoaa monen 
alan asiantuntemusta. Saatavilla on tarjon-
taa ohjelmistoneuvonnasta yhdistyslaki-
tietouteen, kansainvälisistä tapahtumista 
asiantunteviin arvosteluihin. Toimiston 
työntekijät vastaavat mielellään kaikkiin 
kysymyksiin.

Laulu- ja soittojuhlat
Sulasol järjestää kerran viidessä vuodessa 
valtakunnalliset musiikkijuhlat, jotka ko-
koavat sulasolilaiset yhteen konsertteineen, 
katselmuksineen ja yhteisesiintymisineen. 
Edellisen kerran juhlia vietettiin Hämeen-
linnassa 12.–14.5.2017.

Muut tapahtumat
Sulasolin järjestämistä tapahtumista löytyy 
valittavaa kaikille. Sulasol, erikoisliitot 
ja piirit järjestävät pienyhtyekilpailuita, 
yhteiskonsertteja, koulutustapahtumia ja 
yhteislaulutilaisuuksia.







Koulutus

Sulasol on myös merkittävä koulutusvoima. 
Sulasol ja sen erikoisliitot ja piirit järjes-
tävät valtakunnallisia ja alueellisia koulu-
tustapahtumia, joista osa on suunnattu 
laulajille tai soittajille, osa kuoronjohtajille 
ja kapellimestareille sekä osa yhdistysten 
vastuuhenkilöille.
 Valtaosa keskusliiton koulutuspanokses-
ta on vaikuttamista koulutusta antaviin ta-
hoihin ja koulutustoiminnan koordinointia. 

Kansainväliset yhteydet

Sulasolin jäsenyydet useissa kansainvälisissä 
järjestöissä ovat avanneet suomalaisille lau-
lajille ja soittajille ovet lauluun ja soittoon 
maailmalla. Tietoa vaihtoehdoista löytyy 
Sulasolin verkkosivuilta ja Sulasol-lehdestä.

Huomionosoitukset
Sulasolin jäsenet voivat hakea Sulasolil-
ta, sen erikoisliitoilta ja piireiltä erilaisia 
ansiomerkkejä jäsentensä muistamiseksi. 
Ansiomerkeillä voi muistaa mm. pitkään 
kuorossa tai orkesterissa mukana olleita 
tai toiminnassa erityisesti aktivoituneita 
jäseniä.



Rahallinen tuki
Sulasol on Opintokeskus Siviksen jäsen, 
minkä johdosta Sulasolin jäsenten on mah-
dollista hakea Sivikseltä rahallista tukea 
toimintaansa. 

Edunvalvonta
Sulasolin merkittävä tehtävä on valvoa jäse-
nistönsä ja koko harrastajamusiikkikentän 
etuja ja kehittää ja parantaa niiden toiminta-
mahdollisuuksia. Edunvalvonta on pääosin 
taustavaikuttamista, istumista työryhmissä 
ja komiteoissa. Vaikka työ on näkymätöntä, 
sen tulokset voivat olla hyvinkin näkyviä, 
sillä 350 yhdistyksen liitolla, jolla on jä-
senenään 12 000 laulajaa ja soittajaa, on 
huomattavasti painoarvoa.

Yhteistyösopimukset
Sulasol-jäseny ys tuo mukanaan myös 
jäsenyyden Suomen Hostellijärjestössä. 
Oma jäsenkortti on löydettävissä vuoden 
ensimmäisen Sulasol-lehden takakannesta. 
Jäsenyys antaa merkittäviä alennuksia kai-
kissa hostelleissa. 
 Sulasolin ja Kaleva Travelin yhteistyön 
tavoitteena on helpottaa Sulasolin yhdis-
tysten matkajärjestelyjä, tarjota tasokasta 
palvelua sekä kilpailukykyisiä hintoja. 
 Muita yhteistyökumppaneita ovat  
Viking Line ja Radio Classic. 
 Sulasolin jäsenyhdistykset voivat pe-
rustaa nettisivut Yhdistysavaimen kautta. 
Sulasolin jäsenet saavat sivut alennettuun 
hintaan. 
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Klaneettitie 6-8, 00420 HELSINKI
puh. 010 8200 220, fax 010 8200 222

info@sulasol.fi • www.sulasol.fi

Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen 
Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme 
suurimpia harrastajamusiikkijärjestö. Liit-
toon kuuluu noin 350 kuoroa ja orkesteria. 
Henkilöjäseniä yhdistyksissä on 12 000. 

Sulasolin perustehtävä on edistää jäsenis-
tönsä mahdollisuuksia musiikin harrasta-
miseen. Samalla Sulasol kokoavana voimana 
ajaa myös koko harrastemusiikkikentän 
asiaa vaikuttamalla valtion taidehallintoon, 
viranomaisiin ja musiikkikasvatuskenttään.

Sulasolin perustoimintoja ovat edunvalvon-
nan lisäksi koulutustoiminnan organisoimi-
nen ja koordinoiminen, kustannustoiminta, 
tiedonvälitys, musiikkijuhlien järjestäminen 
ja monipuolinen asiantuntija-apu.

Sulasolin järjestörakenne koostuu kolmesta 
tasosta: kattojärjestöstä, erikoisliitoista ja 
piireistä. Erikoisliitot (Suomen Mieskuo-
roliitto, Suomen Naiskuoroliitto, Nuorten 
Kuoroliitto, Sekakuoroliitto, Soitinmusiik-
kiliitto, Viihdekuoroliitto) ovat erikoistu-
neet oman kuoromuotonsa tai orkesterei-
den erityiskysymyksiin. Sulasol-piirejä on 
kaikkiaan 17. Piirit vastaavat alueellisista 
koulutus- ja konserttitapahtumista ja toi-
mivat samalla alueella toimivien kuorojen 
ja orkestereiden yhdistävänä tekijänä ja 
kokoavana voimana.

Sulasolin jäseneksi voivat liittyä tietyt 
edellytykset täyttävät kuorot, yhtyeet ja 
orkesterit. Tarkempia tietoja jäsenyydestä ja 
liittymisestä löytyy Sulasolin nettisivuilta.

Sulasol lyhyesti


