
     
 

 

ESMILA 40 VUOTTA – LIITY MUKAAN TUKIJOIDEN JOUKKOON 
  
Espoon Mieslaulajat ESMILA täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Kuorossa laulaa noin 50 laulajaa, kuoroa on 
vuodesta 2005 lähtien johtanut arvostettu diplomikuoronjohtaja/musiikin maisteri Helge Kõrvits. 
  
Kuoron rahoitus on omien konserttien varassa. Lisärahoitusta toimintaan saadaan yritysten ja 
yksityishenkilöiden tilaamista kvartetti- ja pienryhmäesiintymisistä sekä Esmilan tukijoukoista, 
pääasialllisesti espoolaisista yrityksistä ja yksityishenkilöistä, joille kulttuurin tukeminen on tärkeää. Espoon 
kaupungin vuosittainen tuki on noin 2000 euroa. 
  
Kuoron toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi ja uusien laulajien mukaan saamiseksi, taiteellisen tason 
täytyy jatkuvasti kehittyä. 40-vuotisjuhlakonsertissa Tapiola-salissa lokakuun 12. päivänä 2019  
Esmila kantaesittää säveltäjä Mikko Sidoroffilta tilaamansa neliosaisen kuoroteoksen ”Lauluja onnesta”, 
joka on sävelletty Eino Leinon, Lauri Pohjanpään, Saima Harmajan ja Lauri Viidan runoihin. 
  
Myös konserttimatkat ulkomaille ovat tärkeä osa toimintaa ja vaativia esiintymisiä. Ne kehittävät kuoroa ja 
ovat suhteiden luomisessa ja verkostoitumisessa välttämättömiä, mutta kalliita. 
Toukokuussa kuoromme esiintyy kolmessa suuressa konsertissa Japanissa. Kutsun ovat esittäneet Ohnan 
Town, Hakodate Male Choir ja Sapporossa toimiva Hokkaido-Finland Association.  Suomen Tokion 
suulähetystö on hyväksynyt konsertit myös osaksi Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden 100-
vuotisjuhlatilaisuuksia. 
  
Paikalliset järjestäjät pystyvät maksamaan 40 laulajan matkakustannuksista osan, mutta iso osa lankeaa 
laulajien itse kustannettavaksi. Julkisen tuen vähyyden vuoksi toivommekin paikallisilta yrityksiltä tukea 
tälle tärkeälle kulttuurityölle. 
  
TOIVOMMEKIN, ETTÄ YRITYKSENNE LIITTYISI MUKAAN ESMILAN TUKIJOUKKOIHIN! 
  
Tukeminen on helppoa, olemme luoneet 4 kategoriaa, joista voitte valita yrityksellenne sopivan 
tukemismuodon. Kiitokseksi lisäämme logonne Esmilan tukijoukot -sivuillemme, joka julkaistaan Japanin  
matkan kynnyksellä. 
  
Vaihtoehto 1) 300,- julkaisemme logon tukisivuillemme 
Vaihtoehto 2) 500,- sisältää 8 lippua juhlakonserttiinsekä logon tukisivulle 
Vaihtoehto 3) 1000,- sisältää 15 lippua juhlakonserttiin sekä logon tukisivulle 
Vaihtoehto 4) 2000,- sisältää erikseen sovitun määrän lippuja ”parhaille paikoille” juhlakonserttiin sekä 
logon nettisivuillemme päätukijoidemme ylvääseen rivistöön! 
  
Lisätietoja Esmilan tukijoikoista saatte laulajiltamme: Lasse Molin 0400 450821, Risto Kettunen 040 
5617738, Tero Turkka  040 7314659. Voitte ottaa yhteyttä keneen tahansa. 
 
Kiitollisin terveisin 
  
Espoon Mieslaulajat ESMILA ry 
Tero Turkka, 
puheenjohtaja 
  
PS. Voit tilata Esmilan esiintymään yritystilaisuuteesi.Yhtiökokoukset, vuosijuhlat, asiakastapahtumat, 
gaalat jne. Tilaa tapahtumaasi joko koko kuoro tai pienempi lauluryhmi tilaisuuden luonteen ja tarpeen 
mukaan.  


