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ESMILA 40 VUOTTA – RYHDY ESMILAN TUKIJAKSI! 
 
Espoon Mieslaulajat ESMILA täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Kuorossa laulaa noin 50 laulajaa, ja sitä on 
vuodesta 2005 lähtien johtanut arvostettu diplomikuoronjohtaja, musiikin maisteri Helge Kõrvits. 
 
Kuoron toiminnan rahoitus on pääosin omien konserttien varassa. Lisärahoitusta toimintaan saadaan 
yritysten ja yksityishenkilöiden tilaamista kvartetti- ja pienryhmäesiintymisistä sekä Esmilan tukijoilta, 
enimmäkseen espoolaisilta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, joille kulttuurin tukeminen on mieluisaa ja 
arvokasta. Espoon kaupungin vuosittainen tuki on noin 2000 euroa. 
 
Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja uusien laulajien mukaan saamiseksi ohjelmiston taiteellisen tason 
täytyy jatkuvasti kehittyä. Tulevassa 40-vuotisjuhlakonsertissaan Tapiolasalissa 12.10.2019 ESMILA 
kantaesittää säveltäjä Mikko Sidoroffilta tilaamansa neliosaisen kuoroteoksen Lauluja onnesta, joka on 
sävelletty Eino Leinon, Lauri Pohjanpään, Saima Harmajan ja Lauri Viidan runoihin. 
 
Konserttimatkat ulkomaille ovat tärkeä osa toimintaamme 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 korvaavat 40 laulajan matkakustannuksista osan, mutta pääosin ne jäävät kuitenkin 
laulajien itse kustannettaviksi. Julkisen tuen vähyyden vuoksi toivomme paikallisilta yrityksiltä tukea 
mieskuoromusiikin muodossa tekemällemme kulttuurityölle. 
 

TOIVOMME, ETTÄ YRITYKSENNE LIITTYISI ESMILAN TUKIJOIHIN. 
 
Tukeminen on helppoa: Olemme määritelleet neljä tukemisen tapaa, joista voitte valita yrityksellenne 
sopivan. Kiitokseksi tuestanne lisäämme logonne Esmilan tukijoukot -verkkosivullemme (www.esmila.com  
-> Esmilan tukijoukot), joka julkaistaan Japanin-matkan kynnyksellä. 
 
Vaihtoehto 1     300 € – Julkaisemme tukijayrityksen logon Esmilan tukijoukot-sivullamme. 
Vaihtoehto 2     500 € – Saatte 8 lippua juhlakonserttiin 12.10. ja yrityksenne logon tukijoukot-sivulle. 
Vaihtoehto 3  1 000 € – Saatte 15 lippua juhlakonserttiin 12.10. ja yrityksenne logon tukijoukot-sivulle. 
Vaihtoehto 4  2 000 € – Saatte erikseen sovittavan määrän lippuja ”parhaille paikoille” juhlakonserttiin 

                  12.10. sekä yrityksenne logon nettisivuillemme Esmilan päätukijat -ryhmään. 
 
Voitte tukea Esmilaa myös tilaamalla koko kuoron, kvartetin tai suuremman pienryhmän esiintymään 
yrityksenne tilaisuuteen, esimerkiksi yhtiökokoukseen, vuosijuhlaan tai asiakastapahtumiin. 
Esiintyjäryhmästä ja ohjelmasta sovitaan tilaisuuden luoteen mukaan. 
 
Lisätietoja Esmilan tukijoukoista saatte laulajiltamme: Lasse Molin 0400 450821, Risto Kettunen 040 
5617738, Tero Turkka 040 7314659. Voitte ottaa yhteyttä keneen tahansa. 
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