
1 (2)

TOIMINTAKILPAILUN SÄÄNNÖT

1. SULASOLin Satakunnan piirin jäsenyhdistykset kilpailevat keskenään kalenterivuosittain 
toiminta-aktiivisuudesta.

2. Kilpailussa voittanut yhdistys saa vuodeksi haltuunsa TOIMINTAJÄRKÄLEen ja omakseen sen 
pienoismallin laattoineen.

3. Vuotuinen voittaja on oikeutettu omalla kustannuksellaan kiinnittämään 
Toimintajärkäleeseen yhdistyksensä merkin ja/tai nimen metalliseen nimilaattaan.

4. Toimintajärkäleen saa omakseen se yhdistys, joka on saavuttanut kolme (3) peräkkäistä tai 
viisi (5) voittoa yhteensä. Tällä yhdistyksellä on etuoikeus hankkia uusi kiertopalkinto omalla 
kustannuksellaan.

5. Toimintakilpailun pisteet kerätään piirin jäsenyhdistyksille toimitetusta 
osallistumislomakkeesta, jonka jäsenyhdistys on palauttanut sihteerille helmikuun loppuun 
mennessä.

6. Toimintajärkäle jaetaan piirin Illatsuissa tai muussa vastaavassa arvokkaassa tilaisuudessa.

7. Toimintakilpailun pisteytys on seuraava:

• Harjoituskerta (kpl) 1 piste
- sisältää koko kuoron säännöllisten yhteisten harjoitusten yhteismäärän

• Stemmaharjoitukset (kpl) 0,25 pistettä
- yhden stemman yksi harjoituskerta, joka on eri ajankohtana kuin em. yhteisharjoitus

• Pienryhmäharjoitukset (kpl) 0,25 pistettä
- pienryhmän yksi harjoituskerta, joka on eri ajankohtana kuin em. yhteisharjoitus

• Kurssipäivät (kpl) tai muu koulutus (kpl) 1 piste
- yli 2 tuntia kestävä erillinen kurssi/laululeiri

• Omat konsertit kotimaassa tai ulkomailla 5 pistettä

• Konserttimatkat ulkomaille 5 pistettä
- nämä pisteet konserttien lisäksi

• Koko kuoron muut esiintymiset 3 pistettä
- esim. sairaala-, vanhainkoti- tms. esiintymiset
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• Pienryhmäesiintymiset 1 piste
- esim. kvartetti-, tuplakvartetti tms. esiintymiset

• Kuoron esiintyminen piirin yhteistilaisuuksissa 2 pistettä
- esim. Illatsut, yhteislaulutilaisuudessa Suomalaisen Klubin pihalla

• Kuoron osallistuminen laulujuhlille 2 pistettä
- esim. Sulasolin laulujuhlat, erikoisliittojen talvi- ja kevätpäivät

• Osallistuminen kuorokilpailuihin 4 pistettä
- esim. kansalliset tai kansainväliset kuorokilpailut

• Osallistuminen kvartettikilpailuihin 1 piste
- jos kilpailussa on useita sarjoja, niin jokainen eri kokoonpano tulkitaan omaksi
kilpailuun osallistumiseksi, esim. kvartetti-  ja tuplakvartetti -sarjat

• Koko kuoron äänitteet 10 pistettä
- kilpailuvuonna julkaistut cd:t tai dvd:t (viralliset)

• Pienryhmän äänite tai single 5 pistettä
- kilpailuvuonna julkaistut cd:t tai dvd:t (viralliset)

• Elokuvaesiintymiset 5 pistettä
- kilpailuvuonna tapahtuneet video- tai elokuvaesiintymiset, nauhoitustilanteet

• Historiikki 4 pistettä
- kilpailuvuonna julkaistu historiikki

• Nuottijulkaisut (kpl) 3 pistettä
- kuoron virallisesti julkaisema teos tai sovitus tai kuoron tilaustyönä teettämä teos

8. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee osallistuminen piirin tilaisuuksiin. Niidenkin mennessä 
tasan ratkaisee arpa.

9. Vuosia käytössä olleet menettelyt ja säännöt on Satakunnan piirin kevätkokous 
28.2.2011 tarkentanut ja vahvistanut toistaiseksi voimassa oleviksi 
Toimintakilpailun säännöiksi.

Porissa 28.2.2011

Pekka Peltonen Pirjo Hietarmaa
puheenjohtaja sihteeri


