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Jäsenkirje 1/2010

TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA KUUSJOELLA
15.11.2009
Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 on seuraava: Henri Sarametsä, pj., Anna Setälä, sihteeri, Jari J. Laiho, varapj., Hilkka Oksanen,
jäsen, Matti Koho, jäsen, Helena Heimola, jäsen, Anneli Lehtola,
varajäsen. Rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolelta jatkaa Marja-Liisa Lindqvist.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 €/henkilöjäsen,
muut kuin kirkkokuorot maksavat ryhmämaksun 50 €. Lapsi- ja nuorisokuorot ovat vapaat maksusta.
Liitteenä kokouspöytäkirja.
PÄÄTÖKSIÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 25.1.2010
Hallitus kokoontui ma 25.1. Hallituksen jäsenien erityistehtävät: Hilkka Oksaselta voi ostaa
SKML:n lahjaesineitä. Hallituksen jäsen Matti Koho toimii edelleen tarvittaessa kuorojen kehityskeskustelujen konsulttina. Kuoron kustannuksiksi tulee hänen matkakorvauksensa.
Piirin sihteeriltä voi tilata pöytästandaareja sekä 30-, 40- ja 50-vuotisansiomerkkien kunniakirjoja.
Toimin myös piirin nettisivujen päivitysmateriaalien kerääjänä. Kuorot voivat ilmoittaa esim. juhliensa ja suurempien konserttiensa tietoja tapahtumakalenteriin ja kuorojen omat nettisivut voidaan
linkittää piirin sivuille nettiosoite www.vskirkkomusiikki.info .
Koulutusta suunnittelee edelleen työryhmä Henri Sarametsä, Helena Heimola, Kirsi Laakkonen ja
hiippakuntasihteeri Mika Mäntyranta. Kehittämisehdotuksia odotellaan….
TILASTOT
Vuodelta 2009 tilastotiedot pyydetään toimittamaan 28.2. mennessä piirin sihteerille.
Lomake täyttöohjeineen ohessa. Tilastolomake on myös täytettävissä ja palautettavissa sähköisesti,
jos haluatte. Sen voitte pyytää sihteeriltä, vaikka tämä posti olisikin tullut paperiversiona.
PIIRIN PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE
Jäsenmaksukorotusten jälkeen monissa kuoroissa on alettu pohtia, mitä hyötyä on olla jäsenenä
kirkkomusiikkipiirissä ja sitä kautta valtakunnallisessa Kirkkomusiikkiliitossa. Nykyisinhän keskeisin piirin palvelumuoto on kuoroille järjestetty koulutus, ja sen kehittämisestä onkin pyydetty palautetta kuoroilta jo viime syksynä. Palautetta on tullut hyvin vähän – kertooko se sitten siitä, että
koulutukseen on oltu tyytyväisiä?
Puheenjohtaja.
Henri Sarametsä
Ainonkuja 8 A 14
23500 UUSIKAUPUNKI
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Lisäksi Kirkkomusiikkiliiton jäsenenä kuoro voi anoa jäsenille myönnettäviä ansiomerkkejä, jotka
piiri myöntää. Kirkkomusiikkilehti on myös edullisempi jäsenyhdistyksille. Nuottien kustantaminen
on myös yksi Liiton tarjoama palvelumuoto.
Syyskokouksen yhteydessä keskusteltiin samasta aiheesta, ja silloin alustavasti päätettiin, että piirin
kevätkokouksen yhteydessä asiaa pohditaan tarkemmin. Nyt ajatuksena on, että kevätkokouksen
yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuus piirin toiminnan kehittämisestä yhä enemmän jäseniään
palvelevaan suuntaan. Toivomme, että kuorot valmistautuisivat tähän keskusteluun evästämällä
kokousedustajiaan konkreettisilla kehittämisehdotuksilla. Ehkä asiasta kannattaisi keskustella etukäteen kuorojen omissa kevätkokouksissa.
PIIRIN KEVÄTKOKOUS
Piirin kevätkokous pidetään su 21.3.2010 klo 14 Pyhärannan srk-talossa. Varsinaiset kutsut ja kokousasiakirjat toimitetaan myöhemmin.
Hauskaa harjoituskautta!

Vinkki kuorotoimintaan:
Perustakaa OPINTOKERHO!
Pientä apua kuorojen talouteen voi saada opintokerhosta.
Moni kuoro jo varmaan toimiikin opintokerhona, mutta joillekin saattaa systeemi olla vieras. Opintokerhoja hallinnoi Kirkkopalvelujen opintokeskus, siellä tarkemmin opintokerhosihteeri Päivi Järvinen p. 0207 54 2064 paivi.jarvinen@kirkkopalvelut.fi
Pääkohdat opintokerhosta
1) vähintään 5 aikuista jäsentä
2) vähintään 5 kokoontumista, yhteensä vähintään 10
oppituntia (45 min)
3) tuki vuonna 2009 oli 4 €/oppitunti. Tuki voi kohdistua
ohjaajan kuluihin, materiaaleihin (esim. nuotit, kirkkomusiikkilehti). Esim. kevätkauden harjoitukset 15
kertaa, kaksi oppituntia kerralla Æ tuki 120 euroa.

Sihteeri

Ennen kerhon aloitusta tehdään aloitusilmoitus opintokeskukseen, joko vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus tai opintokeskuksen nettisivuilla täytettävä lomake. Kerhokauden aikana pidetään kirjaa tapaamisten aiheista ja läsnäolijoista. Kerhokauden päätyttyä tehdään selvitys kerhotoiminnasta, kootaan kuitit ja haetaan tuki.
Lisää tietoa netistä:
http://www.kirkkopalvelut.fi/opintokeskus/perusta-opintokerho
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