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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Oheisena kutsu piirin syyskokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 20.11.2011 klo 14 Liedon srktalossa.
Pyydämme etukäteen kiinnittämään huomiota henkilövalintoihin: piirin johtokunnan jäsenistä Hilkka Oksanen on erovuoroinen eikä ole enää käytettävissä. Kirkkomusiikkipiirin suositteleman käytännön mukaisesti hallituksessa jäsenyyttä voi olla enintään neljä kaksivuotiskautta, ja nämä ovat
Hilkan osalta täynnä. Nyt olisi tilaisuus päästä vaikuttamaan kirkkomusiikkipiirin toimintaan Varsinais-Suomessa! Lisäksi piirin vuoden 2012 kevätkokouksen su 25.3.2012 klo 14 ja syyskokoukseen 25.11.2012 klo 14 paikka ovat vielä avoinna. Haluaisiko joku jäsenyhdistys kutsua meidät?
Kokouksessa kuulemme myös tietoa nuotinnusohjelmasta.
Tervetuloa kokoukseen, muutkin kuin viralliset kokousedustajat! Jos teitä kovin suuri joukko on
tulossa, on tietysti hyvä ilmoittaa etukäteen määrä 

VARSINAIS-SUOMEN VII KIRKKOMUSIIKKIJUHLAT HALIKOSSA
Piirin kirkkomusiikkijuhlat ovat takanapäin: mukana oli 417 laulajaa 33 kuorosta. Juhlat paisuivat
suuremmiksi kuin missään ennakkokaavailuissa oli osattu arvioida, ja tämä tuotti aikatauluissa ja
järjestelyissä haasteita. Päivä oli pitkä, mutta toivottavasti antoisa. Kerätyn palautteen perusteella
voidaan järjestelyjä pääsääntöisesti pitää onnistuneina, toki vessajono oli harmillinen asia, joka olisi
pitänyt hoitaa paremmin. Mutta Hengen tuulta oli lauluissamme kun Matkaa teimme tiellä taivaan!
Syyskokouksessa voidaan vielä yhdessä keskustella juhlien annista. Voimme myös katsella kuvia,
otan tietokoneen ja videotykin mukaan. Jos teillä on valokuvia, joita voisitte antaa piirin nettisivuille laitettavaksi, pyydän lähettämään sähköpostilla tai tuomaan kokoukseen muistitikulla tai cd:llä..
Piirin sihteerin kamera meni juhlissa epäkuntoon 

KIRKON MUSIIKKIJUHLAT 25.-27.5.2012
Ilmoittautuminen Kirkon musiikkijuhliin Jyväskylässä helluntaina 2012 on käynnistynyt. Lisätietoa
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/. Varaukset kannattaa ehdottomasti tehdä mitä pikimmin, koska
majoitustilaa voi olla vaikea saada lähiseuduilta myöhemmissä varauksissa. Lisäksi tämän vuoden
puolella tehdyissä varauksissa osallistumismaksu on 40 €/kuorolainen, 1.1.2012 alkaen osallistumismaksu on 50 €/kuorolainen. Varausta voi kuitenkin muuttaa vielä tammikuun loppuun asti.
Puheenjohtaja Henri Sarametsä
Ainonkuja 8 A 14 23500 UUSIKAUPUNKI
puh. 040-5264758 henri.sarametsa@evl.fi

sihteeri Anna Setälä
Haukantie 228 23800 LAITILA
puh. 050-5273918 anna.setala@lailanet.fi

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.
Kirkon musiikkijuhlat eivät ole, kuten eivät aiemmat juhlatkaan ole olleet vain SKML:n jäsenistön
juhlat, vaan tervetulleita ovat kaikki kirkkomusiikin piirissä toimivat ryhmät, lapsikuorot, nuorisokuorot, kehittyvät laulajat, bändit jne..
Kirkon musiikkijuhlien 2012 nuotit valmistuvat pikkuhiljaa. Tilaukset SKML:n toimistosta pirkko.paakkanen@skml.fi tai puh 09-436 6540. Muistakaa, että kirkkomusiikkiliiton jäsen saa alennusta 10 kpl -10%, 20 kpl -20%, 40 kpl -25% ja 60 kpl –30%.
Edellisen kirjeen jälkeen ovat ilmestyneet
YK 178
Kostiainen Pekka Helluntailaulu (teemalaulu) 2,80 €/kpl
YK 179
Salminen Jutta
Kunniaksesi, Herra
3,00 €/kpl
Edelleen puuttuu kirkkokuorojen ohjelmiston nuotti
YK 181
Kähärä A-M
Ota hänet vastaan

IDEOITA KOULUTUKSEEN
Koulutustyöryhmä kaipaa ideoita piirin järjestämään koulutukseen! Minkälaisia koulutustarpeita
teillä on – liittyen kirkon musiikkijuhliin tai juhlien jälkeen johonkin muuhun? Koulutustyöryhmään kannattaa olla yhteydessä:
Henri Sarametsä
henri.sarametsa@evl.fi
040-5264758
Kirsi Laakkonen
kirsi.laakkonen@evl.fi
02-7367783
Helena Heimola
helena.heimola@evl.fi
Kirkon musiikkijuhlien materiaalin opiskeluun on tulossa myös harjoitusäänite. Valmistumisaikataulusta ei ole vielä tietoa, tästä enemmän tietoa saa Suomen Kirkkomusiikkiliitosta.
Ja vielä kerran: myytävänä piirin vanha kopiokone tarjousten perusteella!

Valoisaa syksyä, toivottavasti!
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