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Jäsenkirje 1/2011

TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA TURUSSA
21.11.2010
Hallituksen kokoonpano vuonna 2011 on seuraava: Henri
Sarametsä, pj., Anna Setälä, sihteeri, Jari J. Laiho, varapj.,
Hilkka Oksanen, jäsen, Matti Koho, jäsen, Helena Heimola, jäsen, Anneli Lehtola, varajäsen.
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 24.1.2011
Hallitus kokoontui ma 24.1. Hallituksen jäsen Matti Koho toimii edelleen tarvittaessa kuorojen kehityskeskustelujen konsulttina. Kuoron kustannuksiksi tulee hänen matkakorvauksensa. Piirin taloutta hoitaa tästä eteenpäin sihteeri.
Koulutusta suunnittelee edelleen työryhmä Henri Sarametsä, Helena Heimola, Kirsi Laakkonen ja
hiippakuntasihteeri Mika Mäntyranta. Piirin kirkkomusiikkijuhlien valmistelutyöryhmään kuuluvat
Henri Sarametsä, Jari J. Laiho, Helena Heimola, Kirsi Laakkonen, Jukka Saarinen, Kari Kesäläinen
ja Anna Setälä
TILASTOT
Vuodelta 2010 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 KEVÄTKOKOUS JA HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET
Piirin kevätkokous pidetään su 27.3.2011 klo 15 (Huomaa aika!) Suomusjärven srk-talossa. Varsinaiset kutsut ja kokousasiakirjat toimitetaan myöhemmin.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 2.5. ja 19.9. Ansiomerkkianomukset käsitellään kokouksissa,
joten anomukset mielellään ajoissa sihteerille. Ja kuten aikaisemminkin tähdennetty: vaikka merkit
anotaan piirin hallitukselta, ne kannattaa kuitenkin tilata suoraan Suomen Kirkkomusiikkiliitosta.
Kirkkomusiikkipiiri tilastoi saajat ja kirjoittaa 30-50-vuotismerkkeihin liittyvät kunniakirjat.
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Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.
PIIRIN KIRKKOMUSIIKKIJUHLAT 9.10.2011 HALIKOSSA
Juhlan valmistelut. Ilmoittautumisia kysytään alustavasti jo kevään aikana, jotta saadaan tieto osallistuvien kuorojen määristä. Seuratkaa tulevia jäsenkirjeitä!
Juhlaan yhteisesti esitettäviksi lauluiksi on
valittu tulevien kirkon musiikkijuhlien
ohjelmistosta
YK 31 R. Lowry, sov. Hovland: Matkaa
teemme tiellä taivaan
YK 54 I. Kuusisto: Kun Hengen tuuli puhaltaa
YK 119 K-E Gustafsson: Communio
YK 122 A. Öhrwall: Jeesus, parhain ystäväni
YK 169 Vesa Koskimaa: Sana
YK 180 Bengt Johansson, sov. Senni Valtonen: Uudet taivaat, uuden maan
Lisäksi eri seutujen kuoroilta tulee mukaan
heidän ohjelmistoaan.
Alustava aikataulu
klo 8.15 kuorot saapuvat paikalle järjestäytymään kirkkoon
klo 8.30 harjoitukset alkavat
klo 10.00 messu alkaa (messun aikana eri
seutujen kuorojen esityksiä)
messun jälkeen porrastetusti
harjoituksia ja keittolounas+kahvi
klo 14
Säveljuhla alkaa
klo 16
Juhla päättyy viimeistään.

Hauskaa harjoituskautta!

Vinkki kuorotoimintaan:
JÄSENTIETOJEN KERUU JA JULKISUUS
Kuoron jäsenten tietoja on kerätty aikaisemmin jäsenkortistoon. Nyt kuoroilla on varmaankin hyvin erilaisia
tapoja kerätä tietoja.
Useimmiten kuorolaiselta kysyttäviä ja tarpeellisia tietoja ovat
- nimi
- syntymäaika-, mahdollisesti myös paikka. Sen
sijaan henkilötunnusta ei saa kerätä kuin erityisistä syistä.
- osoite
- puhelinnumero
- yhä enemmän myös sähköpostiosoite
- aikaisemmin ev.lut seurakuntien kuoroissa
lauletut vuodet (tärkeä tieto ansiomerkkien
perusteita mietittäessä!)
Kuorotoiminnan aikana kuorolaisista tallentuu erilaisia
tietoja:
- kuoroon liittymisvuosi ja eroamisvuosi
- ääni, jossa laulaa
- luottamustehtävät kuorossa
- myönnetyt ansiomerkit, luovutetut viirit
Henkilötietolain perusteella yhdistyksellä on oikeus
kerätä tällaisia tietoja, mutta vain asianosaisen suostumuksella. Jäsentietolomakkeeseen tms. onkin hyvä
laittaa kohta, jossa allekirjoituksella annetaan lupa tietojen rekisteröintiin.
Yhdistys ei myöskään saa jakaa rekisteristä tietoja ilman asianomaisen suostumusta edes muille kuorolaisille, saati sitten antaa ulkopuolelle.
Jokaisella on myös oikeus tutustua omiin rekisteritietoihinsa.
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