
     Helsingissä 1.11.2015 

Hyvä Suomen Jousisoitinopettajat ry:n jäsen, 

nyt on odotusta ilmassa, sillä pian starttaa 11. kansainvälinen Jean Sibelius –viulukilpailu. Alkuerä pidetään 

23.-25.11.2015 Helsingin konservatorion konserttisalissa. Välieräkonsertit soitetaan myös Helsingin 

konservatorion konserttisalissa aikavälillä 27.-29.11.2015. Kilpailu huipentuu kolmipäiväiseen Finaaliin 

Musiikkitalolla 1.- 3.12.2015. Esikarsintaraati on valinnut kilpailuun 45 viulistia, joista suomalaisia on neljä. 

Mielenkiinnolla odotamme kilpailun huikeita konsertteja! Sibelius-viulukilpailu tarjoaa etuna kaikille 

opettajille, jotka tuovat kilpailua seuraamaan viiden hengen oppilasryhmän, kaksi ohjelmakirjaa ilmaiseksi 

(arvo yht. 10€). 12 hengen ryhmä saa neljä ohjelmakirjaa jne. 

Uunituore Jäsenlehti 2016 on pian painovalmiina. Lehti ilmestyy verkossa joulukuun alkuun mennessä 

osoitteessa www.estafinland.fi. Jäsenlehteä ei uuden käytännön mukaan lähetetä jäsenille postiosoitteisiin, 

mutta paperille painetun lehden saa halutessaan Vuorovaikutuspäivillä Kuopiossa. 

 

Innolla odotamme myös tulevia SJO Vuorovaikutuspäiviä Kuopiossa 30. -31.1.2016. Luvassa on jälleen upea 

kokonaisuus, jossa päästään kuuntelemaan asiantuntevia luennoitsijoita sekä kuuntelemaan huippuesiintyjiä. 

Ohjelmassa muun muassa: Kontrabasson mestarikurssi ohj. Juho Martikainen; Pedagogiikkaa erilaisille 

oppijoille, Annukka Knuuttila ja Mirja Kuikka; Feldankreis luento, Merit Palas ja Marie Körkkö; Muistoja 

musiikkimatkan varrelta, Tapio Myöhänen; Konsertti, Hannu Kiiski sello ja Risto Lauriala piano; Pilates, ohj. 

Heidi M.Mantere; Kuopion konservatorion lasten ja nuorten konsertti. 

 

Tervetuloa mukaan vuorovaikuttamaan! Alla ilmoittautumistiedot ja hinnat. Lisätietoja sekä tarkka ohjelma 

löytyy verkkosivuiltamme www.estafinland.fi 

 

Ilmoittautumiset Kuopion Vuorovaikutuspäiville: 

� sihteerille Sirpa Sarnastolle,  sirpa.sarnasto@luukku.com tai p. 0405657900 

Osallistumismaksu: 

Jäsenet 

� koko viikonloppu 80€ ja 1 päivä 50€ 

sisältää lounaan lauantaina ja kahvit la-su 

Opiskelijat 

� 10€/ päivä, ei sisällä aterioita tai kahveja 

Eläkeläiset  

� ei osallistumismaksua, ruokailut 20€ 

Maksu suoritetaan: 

� tilille Nordea FI83 1023 3000 2404 52 

� 15.1.2016 mennessä  

� Huom! Viestikenttään nimi ja sähköpostiosoite / vuorovaikutuspäivät  

 

Pyrimme pitämään jäsenrekisteriä ajan tasalla, jotta tiedotteemme tavoittaisivat kaikki jäsenemme. 

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osoite- ja puhelinnumeromuutokset verkkosivujen Jäsen- ja 

palautelomakkeella. Jäsentietomuutoksia voi ilmoittaa myös suoraan rekisterivastaavalle osoitteeseen 

luciahaikarainen@gmail.com 

Tämän jäsenkirjeen yhteydessä on lasku vuoden 2016 jäsenmaksua varten. Maksutiedot löytyvät myös 

verkkosivuiltamme Jäsen- ja palautelomakkeelta. Uuden käytänteen mukaan, laskuja ei lähetetä 

postiosoitteisiin. Maksuasioissa voitte ottaa yhteyttä yhdistyksemme sihteeriin p.040 5657900 tai 

sähköpostiosoitteeseen sirpa.sarnasto@luukku.com 

 

Inspiroivaa syksyä kaikille! 

Yhteistyöterveisin, 

SJO ry:n hallituksen puolesta 

Lucia Nakova-Haikarainen 



 

 

 

 

 

 

SUOMEN JOUSISOITINOPETTAJAT RY 

Y-TUNNUS 1524909-5 

Teinintie 15 D 32 

00640 Helsinki 

p. 040 5657900 

 

 

LASKU / 30.10.2015 

 

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodeksi 2016 

 

30 euroa varsinainen jäsen 

15 euroa opiskelijat ja eläkeläiset 

 

Alv 0% 

 

MAKSETAAN TILILLE: Nordea FI83 1023 3000 2404 52 

VIESTIKENTTÄÄN: Jäsenmaksu 2016 / jäsenen nimi ja sähköpostiosoite 

ERÄPÄIVÄ: 30.1.2016 


