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Jäsenkirje 2/2010
JÄSENMAKSU

Tämä jäsenkirje tule jälleen poikkeuksellisesti kaikille kirjepostina, 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.
TULEVIA KOULUTUKSIA JÄSENYHDISTYKSILLE
Yhdistystoiminnan koulutusta
Aika: lauantai 9.10.2010
Lähtö Turusta klo 8.15 m/s Galaxy
Koulutusta laivan kokoustiloissa, kokouskahvibuffet
laivan vaihto Maarianhaminassa klo 13.35
Buffet – päivällinen klo 16 Silja Europalla
m/s Europa saapuu Turkuun klo 19.15
Kohderyhmä: Kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit, rahastonhoitajat, johtokunnan
jäsenet ja musiikilliset johtajat
Kouluttaja: Perttu Willman
Sisältö: Kuoron hallinto, teoriaa (rekisteröity vs. rekisteröimätön yhdistys, lait ja määräykset, pakolliset kokoukset, pakolliset dokumentit, luottamushenkilöt, toiminnan
suunnittelu jne.), rajapinnat (kuoron suhde seurakuntaan,
kuoron ja kuoronjohtajan vastuunjako). Kysymyksiä ja
keskustelua.
Hinta 55 €/ hlö, maksetaan piirin tilille SOP 541033-2810
Sitovat ilmoittautumiset 8.9.2010 mennessä piirin
sihteerille e-mail anna.setala@lailanet.fi tai puh 0505273918. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita vähintään 15.

VINKKI KUORON TOIMINTAAN
Kun kuoro on rekisteröity yhdistys, kuoron
toimintaa ohjaa sen omat säännöt. Jos kuoro on käyttänyt Suomen Kirkkomusiikkiliiton mallisääntöjä, ne löytyvät nettiosoitteesta http://www.skml.fi Æ yhdistystietoa
Patentti-ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisterissä ovat tiedot yhdistyksen
perustamisesta, ja sieltä löytyvät myös yhdistyksen voimassaolevat säännöt.
Yhdistysrekisteriin pitää myös ilmoittaa
muutokset yhdistyksen nimenkirjoittajissa
eli yleensä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vaihtuessa. Lomakkeet löytyvät netistä
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html
Muutokset voi tehdä myös sähköisesti henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus ja verkkopankkitunnukset.

Kirkon musiikkijuhlien ohjelmiston koulutus vuonna 2011
ti 18.1.2011 Loimaalla kanttoreille suunnattu koulutustapahtuma tulevien kirkon musiikkijuhlien ohjelmistosta. Järjestäjänä Turun arkkihiippakunta, V-S ja Satakunnan kirkkomusiikkipiirit ja Turun seudun
kanttorit.
Syksyllä 2011 alueelliset koulutustilaisuudet musiikkijuhlien ohjelmistosta ennen piirin omaa musiikkijuhlaa.
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PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSESTA
Piirihallitus kokoontui 3.5. Kokouksessa käsiteltiin mm. kevätkokouksessa käytyä keskustelua, jossa
esitetyistä huomioista päätettiin toteuttaa seuraavia asioita heti
- kirkkomusiikkipiirin jäsenkirjeet menevät suoraan kuoronjohtajille sähköpostina. Näin varmistetaan tiedonkulku piirin toiminnasta myös kanttoreille
- Piirin kevät- ja syyskokouksiin toivotaan aikaisempaa enemmän osallistujia. Kuoroista osallistujia voi tulla mukaan muitakin kuin viralliset kokousedustajat, lisäksi yritetään kokouksiin saada
mielenkiintoista oheisohjelmaa.
Kevätkokouksen keskustelussa tuli myös esiin ajatus kuorolaisten seurakuntavaaliehdokkuudesta. Osallistumalla seurakunnan päätöksentekoon kuorolainen voi olla myös kehittämässä kuoron asemaa seurakunnan toiminnassa. Kannattaa pohtia!
VARSINAIS-SUOMEN OMAT KIRKKOMUSIIKKIJUHLAT
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin omat kirkkomusiikkijuhlat järjestetään syksyllä 2011, mahdollisesti Salon seudulla. Näissä juhlissa ohjelmistona on kesän 2012 Kirkon musiikkijuhlien ohjelmisto. Juhlatoimikuntaan valittiin piirihallituksesta Henri Sarametsä, Jari Laiho, Anna Setälä sekä hiippakuntasihteeri
Mika Mäntyranta. Ryhmää täydennetään Salon seudun kuoronjohtajien edustajalla sekä Turun seudun
kanttorien edustajalla.
KESÄN TAPAHTUMIA
Kirkkokuorokurssi 13-18.7. Karkun evankelisella opistolla
Teemana ”Mitä Suomi veisaa” –virsiteema jatkuu, suurkuoro, kamarikuoro, nuorten kuoro ja lasten
lauluryhmä.
Sastamala Gregoriana
Vanhan vokaalimusiikin mestarikurssi 25.-30.7. ja Konserttisarja Sastamalan keskiaikaisessa kirkossa
24.-30.7.. Teemana saksalainen vanha musiikki
Soli Deo Gloria – kristillinen musiikkileiri 1.-7.8.. Karkun evankelisella opistolla
Kurssi järjestetään yhdessä Soli Deo Gloria –kamariorkesterin kanssa, soittimina mm. viulu, sello, huilu
ja piano.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Karkun evankelinen opisto, Mainiementie 50, 38100 Karkku
Puh. (03) 5134151, e-mail: toimisto@keokarkku.fi , www.keokarkku.fi
Paraisten urkupäivät 28.6.-2.7.2010
Teemoina J.S. Bach ja Robert Schuman
www.urkupaivat.parnet.fi
Kesänodotusta!
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