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Jäsenkirje 3/2009
TERVEISET LIITTOKOKOUKSESTA
Suomen Kirkkomusiikkiliiton liittokokous ja seminaari pidettiin Valkealassa, Puhjonrannan koulutuskeskuksessa 7.-8.elokuuta. Kokousedustajina olivat kirkkomusiikkipiirin hallituksen jäsenet
Hilkka Oksanen ja Matti Koho sekä piirin sihteeri Anna Setälä. Seminaarin aiheina olivat yhdistystoiminnan ilot ja surut sekä lasten ja nuorten musiikkiryhmien toiminta seurakunnissa.
Yhdistystoiminnan iloista ja suruista kertoi Perttu Willman. Asioita, joita hän tähdensi:
- kuoronkin on hyvä olla rekisteröity yhdistys, sillä vain rekisteröity yhdistys on oikeustoimikelpoinen: voi tehdä sopimuksia, omistaa omaisuutta. Rekisteröidyssä yhdistyksessä yhdistys vastaa sitoumuksista, rekisteröimättömässä kukin hallituksen jäsen on vastuussa henkilökohtaisesti
- Yhdistyksen tiedot tulisi päivittää Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään yhdistysrekisteriin (esim. http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html)
Keskustelussa kävi ilmi, miten monenkirjavaa on kuorojen toiminnan organisoiminen, taloudenhoidon, tapahtumien järjestelyiden yms. työnjaon osalta. Kuoroyhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin
tai toisaalta kuoronjohtajan työtaakka ei saa tulla kohtuuttomaksi.
Päivien toisena keskeisenä aiheena oli pohdinta siitä, miten saataisiin lapsi- ja nuorikuorotoiminnan
kautta uusia kuorolaisia myös kirkkokuoroihin. Kaikkien seurakunnan kuorojen ja muiden musiikkiryhmien toiminnan näkymistä myös kirkkomusiikkijärjestön toimintaluvuissa pidettiin tulevaisuuden tavoitteena.
Liittokokouksessa valittiin liiton uudeksi puheenjohtajaksi liittohallituksen jäsenenä useita vuosia
ollut professori Jorma Hannikainen. Liittohallituksen teologijäseneksi valittiin Turun arkkihiippakunnan hiippakuntasihteeri (MuM, TM) Mika Mäntyranta. Onnittelemme Mika Mäntyrantaa ja
tietysti koko Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiiriämme, että saimme hienon edustajan valtakunnan tasolle!
KOULUTUSTOIMINTAAN UUSIA IDEOITA
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin koulutustyöryhmä pyytää kuorokentältä palautetta siitä,
millaista koulutustoimintaa jatkossa halutaan. Koulutustyöryhmään kuuluvat Henri Sarametsä, Helena Heimola, Kirsi Laakkonen ja Mika Mäntyranta. Palautteet Henrille henri.sarametsa@evl.fi tai
puh. 040-5264758
HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Hallituksen kokous pidettiin ma. 21.9. Turussa. Kokousasioina oli vuoden 2010 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi päätettiin myöntää ansiomerkkejä ansioituneille kuorolaisille Liedon
kirkkokuoron 25.10. vietettävässä 80-vuotisjuhlassa ja Laitilan kirkkokuoron 29.11. vietettävässä
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90-vuotisjuhlassa. Jo aikaisemmin on myönnetty Lokalahden kirkkokuorolaisille ansiomerkkejä,
jotka luovutetaan 95-vuotisjuhlassa 6.12.
KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Oheisena kutsu piirin syyskokoukseen, joka aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen ei ole Perttelissä vaan Kuusjoen seurakuntatalolla. (Suuressa Salossa kuitenkin!!) Päivä on sama 15.11. klo
15.00. Tervetuloa!
JOULULAHJAVINKKEJÄ
Kirkkomusiikkiliiton joululahjoiksikin sopivia tuotteita tarjoushintaan
- Teräksinen tuikkulyhty 70 €/kpl (norm. hinta 75€) (kuva)
- Kiiltävä kynttilänjalka (tina) 40 €/kpl (norm. hinta 45€)
- Bysant-tuikku (tina, matta) 30 €/kpl (norm. hinta 31€/kpl)
Tarjoukset koskevat tilauksia, jotka on tehty liiton toimistoon pe
13.11.2009 mennessä osoitteeseen Suomen kirkkomusiikkiliitto Hietalahdenranta 13 3krs., 00180 Helsinki, puh. 09-436 6540
www.skml.fi
POSTITUKSISTA
Postitan kuorokirjeet sähköpostina kaikille niille, jotka ovat ilmoittaneet tilastotietojen yhteydessä postilähetysten vastaanottajaksi henkilön, jolla on sähköpostiosoite. Vastaanotan edelleen mielelläni lisää
sähköpostiosoitteita. Sähköpostilla välitän nopeasti myös liitolta tulevia sähköpostitiedotteita, joita en välttämättä lähetä kirjeitse ollenkaan. Sähköposti on myös kätevin tapa esim. tilata ansiomerkkejä,
koska voin lähettää saman viestin eteenpäin liittoon. Voin myös saman kuoron osalta lähettää sähköpostia useammalle kuin yhdelle
henkilölle, jos niin halutaan, tiedonkulun varmistamiseksi.
Jos haluatte palata takaisin kirjepostin saajiksi, ilmoittakaa siitä minulle.

Sikaflunssavapaata syyskautta!
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