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Kustannustoiminta ja 
nuottipalvelu

Nuottimateriaalin tuottaminen ja välittäminen 
on ollut Sulasolin perustehtäviä alusta alkaen. 
Kun halutaan edistää musiikin tekemisen 
mahdollisuuksia, huolehditaan siitä, että or-
kestereilla ja kuoroilla on mistä ja mitä soittaa 
ja laulaa. Sulasol on ollut jo pitkään maan ak-
tiivisin kuoromusiikin kustantaja. Vuosittain 
Sulasol kustantaa 60–70 uutta teosta.
 Toinen nuottipalvelun tärkeä osa on nuot-
tivälitys. Sulasolissa on maan paras valikoima 
sekä suomalaisia että ulkomaisia kuoronuotteja. 
Tilauksesta toimitetaan myös muuta nuotti-
materiaalia. Sulasolin nuottimyymälässä on 
myynnissä yli 10.000 nimikettä. Keskittämällä 
kaikki nuottihankinnat Sulasoliin on mahdol-
lista saada merkittäviä säästöjä, sillä Sulasol on 
usein nopeampi ja edullisempi kuin kaupalliset 
musiikkiliikkeet.
 Ellei ehdi Helsinkiin nuotteja selaamaan, 
yksi hyvä vaihtoehto on liittyä Kuorokerhoon. 
Kerhon jäsenet saavat kaksi kertaa vuodessa 
tärkeimpien suomalaisten kustantajien nuot-
tiuutuudet puoleen hintaan. Sulasolin netti-
sivuilta löytyy Sulasolin nuottiverkkokauppa, 
josta voi tilata kaikkia Sulasolin nuotteja. Osa 
nuoteista löytyy kaupasta myös digitaalisina 
versioina, jotka saa tilatuksi tiedostoina. 

Viestintä
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Sulasol-lehti 
on edelleen Sulasolin viestinnän selkäranka. 
Lehti tavoittaa jokaisen soittajan ja laulajan. 
Se tarjoaa tietoa, ajatuksia, ajankohtaisia ta-
pahtumia ja mahdollisuuden sanoa sanansa. 
Järjestöosa välittää erikoisliittojen, piirien ja 
jäsenyhdistysten uutisia. Lehden sivuille on 
helppo päästä: lyhyt juttu ja hyvä kuva ylittävät 
aina uutiskynnyksen.
 Lehden lisäksi lähetetään säännöllisesti 
jäsenyhdistyksille ja niiden johtajille sähköisiä 
tiedotteita, joissa keskitytään toisaalta yhdis-
tyksen hallintoa ja toisaalta taiteellista johtoa 



koskeviin asioihin. Sulasolin internet-sivuilta 
löytyy runsaasti tietoa liiton toiminnoista. Li-
säksi tarjolla on tietoa mm. yhdistystoiminnan 
perusasioista ja tapahtumien järjestämisestä. 
Sivuilta löytyy myös linkkejä liiton jäsenyh-
distysten kotisivuille ja muille hyödyllisille 
sivustoille. Myös sosiaalisen median käyttö on 
aktiivista.

Asiantuntemus
Sulasolin keskustoimisto tarjoaa monen alan 
asiantuntemusta. Saatavilla on tarjontaa oh-
jelmistoneuvonnasta yhdistyslakitietouteen, 
kansainvälisistä tapahtumista asiantunteviin 
arvosteluihin. Soita tai lähetä sähköpostia, 
toimiston henkilökunta vastaa mielellään.

Laulu- ja soittojuhlat
Sulasol järjestää kerran viidessä vuodessa valta-
kunnalliset musiikkijuhlat, jotka kokoavat su-
lasolilaiset yhteen konsertteineen, kulkueineen 
ja yhteisesiintymisineen. Viimeisimmät Lau-
lu- ja Soittojuhlat järjestettiin 12.–14.5.2017 
Hämeenlinnassa. 

Koulutus
Sulasol on myös merkittävä koulutusvoima. 
Sulasolin erikoisliitot ja piirit järjestävät sään-
nöllisiä valtakunnallisia ja alueellisia koulutus-
tapahtumia, joista osa on suunnattu laulajille 
tai soittajille, osa kuoronjohtajille ja kapellimes-

tareille sekä osa yhdistysten vastuuhenkilöille. 
Valtaosa keskusliiton koulutuspanoksesta on 
epäsuoraa eli vaikuttamista koulutusta antaviin 
tahoihin ja koulutustoiminnan koordinointia. 

Kansainväliset yhteydet
Sulasolin jäsenyys useissa kansainvälisissä 
järjestöissä on avannut suomalaisille laulajille 
ja soittajille ovet lauluun ja soittoon maailman 
estradeilla. Mahdollisuuksia on tätä nykyä 
runsaasti: voi laulaa EuroKuorossa tai Maa-
ilman Nuorisokuorossa, voi olla huippujoh-
tajien johdettavana Nordklangissa, voi soittaa 
kansainvälisellä orkesterileirillä, osallistua 
kansainvälisiin kilpailuihin tai festivaaleihin 
tai vaikkapa lähteä hakemaan virikkeitä kuo-
ronjohtajien maailmansymposiumista. Tietoa 
vaihtoehdoista löytyy Sulasolin nettisivuilta ja 
Sulasol-lehdestä. 

huomionosoitukset
Jäsenyys Sulasolissa antaa yhdistyksille mah-
dollisuuden muistaa ansioituneita henkilöjäse-
niään monin tavoin. Erikoisliitoilla ja piireillä 
on lisäksi omat huomionosoitusjärjestelmänsä. 
Lisätietoja löytyy Sulasolin nettisivuilta.

Stipendit
Sulasol-stipendejä myönnetään ennen kaikkea 
johtajakoulutukseen.



Edunvalvonta

Sulasolin merkittävä tehtävä on valvoa jäsenis-
tönsä ja koko harrastajamusiikkikentän etuja 
ja kehittää ja parantaa niiden toimintamahdol-
lisuuksia. Edunvalvonta on pääosin taustavai-
kuttamista, istumista erilaisissa hallituksissa, 
työryhmissä ja komiteoissa. Vaikka työ on 
näkymätöntä, sen tulokset voivat olla hyvinkin 
näkyviä, sillä yli 300 yhdistyksen liitolla, jolla 
on jäsenenään 12.000 laulajaa ja soittajaa, on 
huomattavasti painoarvoa.

Muut edut
Merkittävin Sulasolin kautta jäsenistölle 
kanavoituva etu on mahdollisuus käyttää 
Opintokeskus Siviksen palveluja. Kuorolaulu 
on aikuisopintotoimintaa, joten siihen on 
saatavissa Siviksen kautta suoraa rahallista 
tukea. Kuoro voi keskuudestaan perustaa 
ns. vertaisopintoryhmiä ja se voi saada oman 
koulutuspäivänsä Sivis-kurssiksi. Laillisten 
nuottien hankinta tulee yhdistykselle edul-
liseksi Sivis-järjestelmän avulla. Esimerkiksi 
vuonna 2017 Sulasol, erikoisliitot, piirit ja 
jäsenyhdistykset saivat Sivis-tukea kaikkiaan 
lähes 115 000 euroa.
 Sulasol-jäsenyys tuo mukanaan myös 
jäsenyyden Suomen Hostellijärjestössä. Oma 
jäsenkortti on löydettävissä vuoden ensimmäi-
sen Sulasol-lehden takakannesta. Jäsenyys antaa 
merkittäviä alennuksia kaikissa hostelleissa.
 Sulasolin ja Kaleva Travelin (Carlson 
Wagonlit Travel) yhteistyön tavoitteena on hel-
pottaa Sulasolin yhdistysten matkajärjestelyjä, 
tarjota tasokasta palvelua sekä kilpailukykyisiä 
hintoja. 
 Muita yhteistyökumppaneita ovat Viking 
Line ja Radio Classic. Tarkempaa tietoa jä-
seneduista löytyy Sulasolin nettisivuilta.

Toimisto

Sulasolin toimisto sijaitsee Helsingin Kan-
nelmäessä. 

Klaneettitie 6–8 
00420 Helsinki

puh. 010 8200 220 (toimisto), 
010 8200 221 (nuottimyymälä)

info@sulasol.fi, myynti@sulasol.fi
www.sulasol.fi

www.sulasol.fi/nuottikauppa

Toimiston työntekijät ja heidän erikoisalansa:

Virpi Häyrinen
toiminnanjohtaja

yleisvastuu, järjestötoiminta

Reijo Kekkonen
kustannusjohtaja

kustannustoiminta, musiikillinen asiantuntija

Mikko Klemola
nuottimyynti

Ahti Viluksela
viestintä, Sulasol-lehti, internet

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@sulasol.fi


