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Jäsenkirje 2/2009
JÄSENMAKSU
Tämä jäsenkirje tule poikkeuksellisesti kaikille postissa, koska mukana on kuoronne jäsenmaksulappu. Jäsenmaksu muodostuu tilastotiedoissa ilmoittamienne jäsenmäärien mukaisesti.
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin syyskokouksessa 15 €/jäsen, josta 12,50 € on Suomen Kirkkomusiikkiliitolle menevää jäsenmaksua ja 2,50 € Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirille jäävää
osuutta. Lapsi- ja nuorisokuorolaiset ovat vapaat jäsenmaksuista.
TERVEISET KEVÄTKOKOUKSESTA
Kevätkokouksen pöytäkirja on liitteenä. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja
toimintakertomus. Liitteenä ovat myös viime vuoden toiminnan tilastotiedot.
Kokouksessa päätettiin myös noudattaa Suomen Kirkkomusiikkiliiton suositusta luottamushenkilöiden toimikausien rajauksesta neljään kaksivuotiskauteen eli kahdeksaan vuoteen. Koska asiaa ei
ole kirjattu sääntöihin, sitä voidaan pitää suosituksena. Kuorot voivat halutessaan noudattaa samaa
käytäntöä omien luottamushenkilöidensä kohdalla.
PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Piirin hallitus piti kokouksen ma 4.5. Asioina olivat mm. kokousedustajien valinta SKML:n
liittokokoukseen 7.-8.8.2009 Puhjonrannassa. Kokousedustajiksi lähtevät Matti Koho, Hilkka
Oksanen ja Anna Setälä. Lisäksi listalla oli jäsenyhdistysten merkkivuosien huomioimiseen liittyviä
asioita ja ansiomerkkianomuksia.
ANSIOMERKKIKÄYTÄNNÖISTÄ
Suomen kirkkomusiikkiliitolla on olemassa yhdeksän erilaista merkkiä. Merkkien myöntäminen on
aina kuoron asia, mutta tässä hieman ohjeistusta merkkien hankkimisesta ja anomisesta. Tarkemmat
ohjeet löytyvät SKML:n nettisivuilta www.SKML.fi/kauppa . Sivuilta löytyvät myös merkkien
myöntämisperusteet. Huomatkaa, että vuosia laskettaessa huomioidaan seurakuntien kuoroissa
mukana oleminen.
Kirkkomusiikkipiiri voi myöntää seuraavat merkit:
Jäsenmerkki 2-v (11 €)
5-v ansiomerkki (13 €)
10-v ansiomerkki (16 €)
20-v ansiomerkki (22 €)
30-v ansiomerkki sinisellä ruusukkeella (30 €)
40-v ansiomerkki vihreällä ruusukkeella (33 €)
50-v ansiomerkki lilalla ruusukkeella (36 €)
Merkit anotaan kirkkomusiikkipiiriltä (mielellään kirjallisesti), jolloin piiri toimittaa 30-, 40- ja 50vuotisansiomerkkeihin liittyvän kunniakirjan – saajan nimi ja kuorovuodet siis tarvitaan. Piiri myös
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tilastoi merkkien määrät ja kunniakirjojen saajat. Merkit kannattaa tilata suoraan SKML:n kaupasta.
Kuoro kustantaa aina merkit.
Kuorolaisen tai kanttorin erityisansiomerkit anotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton
liittohallitukselta. Piiri antaa lausunnon merkin myöntämisestä.
KESÄN TAPAHTUMIA
Kirkkokuorokurssi 7. - 11.7. Karkun evankelisella opistolla
Kurssin opetusryhmät: kurssikuoro, kamarikuoro, kvartetit varajohtaja, nuorisokuoro,
varhaisnuorten kuoro, lapsikuoro, muskari, yksinlaulu, äänenhuolto
Kurssin opetusaineet: äänenmuodostus, säveltapailu, kuorolaulu, musiikkitieto
Hinnat: 325€ aikuiset, 250 € 15-19 v., 170 € 6-14 –v. ja 50 € alle 6v. (kuorot, jotka ilmoittavat
sekakvartetin saavat neljä laulajaa kolmen hinnalla)
Ilmoittautuminen 29.5.2009 mennessä
Sastamala Gregoriana - vanhan musiikin päivät 18.7.-24.7.
Konserttisarja Sastamalan keskiaikaisessa kirkossa
mestarikurssi 19. - 24.7. laulajille ja viola da gamban soittajille.
Soli Deo Gloria - musiikkileiri 26.7 .- 1.8. Karkun evankelisella opistolla
Lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu musiikkileiri, jossa annetaan yksityis- ja yhteissoittoopetusta. Instrumentit: viulu, sello, huilu, oboe, klarinetti, kitara, piano, käyrätorvi.
Kurssihinta 275 €
Hakuaika päättyy 29.5.2009
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Karkun evankelinen opisto, Mainiementie 50, 38100 Karkku
Puh. (03) 5134151, e-mail: toimisto@keokarkku.fi , www.keokarkku.fi
Paraisten urkupäivät 22.6.-26.6.2009
Teemoina
Paraisten Urkupäivät 30 vuotta (1979)
Frobenius-urku Paraisten kirkossa 40 vuotta (1969)
Felix Mendelssohn (1809-1847); 200 vuotta säveltäjän syntymästä
www.urkupaivat.parnet.fi
Kesänodotusta!
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