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Jäsenkirje 1/2012
TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA LIEDOSSA
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin syyskokous
pidettiin siis Liedossa 20.11.2011. Esityslistalla oli
tavanomaisten syyskokousasioiden lisäksi esittely nuotinnusohjelmien käytöstä stemmaharjoittelun tukena.
Asiaa viedään eteenpäin Suomen Kirkkomusiikkiliittoon.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2012 on seuraava: Henri Sarametsä, pj., Jari J. Laiho, varapj., Matti Koho, jäsen, Helena Heimola, jäsen, Anna Setälä, jäsen, sihteeri, Anneli Lehtola, varajäsen ja
uutena Marjatta Tuominen, varajäsen Liedosta. Toivotamme Marjatan tervetulleeksi piirin luottamustehtäviin! Suuret kiitokset vielä kerran myös luottamustehtäväuransa päättäneelle Hilkka Oksaselle.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 €/henkilöjäsen,
muut kuin kirkkokuorot maksavat ryhmämaksun 50 €. Lapsi- ja nuorisokuorot ovat vapaat maksusta.
Liitteenä kokouspöytäkirja.
TILASTOT
Vuoden 2011 tilastotiedot pyydetään toimittamaan 28.2. mennessä piirin sihteerille. Aikataulusta
on pidettävä nyt ehdottomasti kiinni, koska tilastotiedot kootaan valtakunnallisesti esitettäväksi Kirkon musiikkijuhlissa Jyväskylässä toukokuussa!
Lomake täyttöohjeineen ohessa. Tilastolomake on myös täytettävissä ja palautettavissa sähköisesti,
jos haluatte. Sen voitte pyytää sihteeriltä, vaikka tämä posti olisikin tullut paperiversiona.
PIIRIN JA PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET
Piirin kevätkokous pidetään su 25.3.2012 klo 14.30 Auran srk-talossa. Varsinaiset kutsut ja kokousasiakirjat toimitetaan myöhemmin.
Piirin syyskokouksen ajankohtaa muutetaan alkuperäisestä viikkoa aikaisemmaksi eli 18.11.2012.
Puheenjohtajan työaikatauluista johtuen paikan olisi hyvä olla Vakka-Suomessa tai Turun seudulla
– löytyisikö isäntäkuoroa kokoukselle näiltä seuduilta?
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 7.5. ja 24.9. 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.
Puheenjohtaja Henri Sarametsä
Ainonkuja 8 A 14, 23500 UUSIKAUPUNKI
puh. 040-5264758 henri.sarametsa@evl.fi

Sihteeri, taloudenhoitaja. Anna Setälä
Haukantie 228 23800 Laitila
p. 050-5273918 anna.setala@lailanet.fi
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KIRKON MUSIIKKIJUHLIEN MATERIAALIN HARJOITTELU
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiiri ei järjestä omaa erillistä koulutuskierrosta Kirkon musiikkijuhlien aineistosta, mutta eri alueilla on koulutusta tarjolla. Vakka-Suomessa harjoitellaan joka kuukauden toinen keskiviikko Uudessakaupungissa. Myös Salon seudulla on yhteisharjoituksia: ke 8.2
klo 18 Perniön seurakuntatalolla ja to 3.5 klo 18.45 Perttelin seurakuntatalolla.
Kanttorien on ollut mahdollista pyytää ja välittää eteenpäin kuorolaisille käyttäjätunnukset Kirkon
musiikkijuhlien nettisivujen kautta toimivaan stemmaharjoitteluaineistoon. Tunnukset saan
SKML:n toiminnanjohtaja Hanna Remekseltä.
KÄVELYKATU SOI
Kirkon Musiikkijuhlat sisältävät monenlaista tapahtumaa, joista eräs on ’Kävelykatu soi’ klo 14-16
Jyväskylän keskustassa lauantaina 26.5. Tämä erittäin näkyvä osio tuo suuren joukon laulajia ja
soittajia keskelle kaupunkia kaikkien nähtäviksi ja kuultaviksi. ’Kävelykatu soi’ starttaa Lounaispuistosta, johon kokoonnutaan piireittäin ja lähdetään kulkemaan kohti Kävelykatua Ilmavoimien
soittokunnan johdolla. On toivottavaa, että kulkueessa jokainen piiri laulaa esim. omia maakuntalaulujaan. Kulkue saapuu Kävelykadun päähän Arenaukiolle, jossa lauletaan yhteisesti Suvivirsi.
Lisäksi Soi kunniaksi Luojan ja Kesäpäivä Kangasalalla, tietysti äänissä komiasti. Siitä lähdetään
jalkaantumaan Kävelykadulle ja kauppakeskuksiin, joissa jokaiselle piirille on varattu oma paikkansa kuorojen ja musiikkiryhmien esiintyä.
Eri kuorot tai soitin- ja laulukokoonpanot voivat siis esiintyä kävelykadulla piirien nimetyillä paikoilla! Olisiko teidän kuorollanne kiinnostusta tähän? Ottakaa yhteyttä piirin puheenjohtajaan Henri
Sarametsään maaliskuun alkuun mennessä, niin kokoamme edustavan 25 minuuttia kestävän esityksen varsinaissuomalaista musiikkiosaamista!

Kohti kevättä - ja Jyväskylää!
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