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TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA LAITILASSA
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin syyskokous pidettiin Laitilassa 18.11.2012. Esityslistalla
oli tavanomaisten syyskokousasioiden lisäksi piirin uusien sääntöjen hyväksyminen.
Hallitus uudistui melkoisesti. Henri Sarametsä, Helena Heimola ja Matti Koho
jäivät pois hallituksesta, ja sääntöjen
edellyttämät kanttorijäsenet ovatkin siis
kaikki uusia toiminnassa.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2013
on siis seuraava:
Jari J. Laiho, laulajajäsen, pj.
Marjatta Tuominen, laulajajäsen, varapj
Armi Laakso, kanttorijäsen (uusi)
Mikko Laiho, kanttorijäsen (uusi)
Anna Setälä, laulajajäsen, sihteeri, taloudenhoitaja
Anneli Lehtola, varajäsen
Stephen Evans, varajäsen (uusi)

Kuvassa piirin uusi puheenjohtaja Jari J. Laiho (vas.) ja sihteeri
Anna Setälä ojentavat pöytästandaarin ja kukkaset
puheenjohtajuudesta luopuneelle Henri Sarametsälle piirin
syyskokouksessa Laitilassa.
(Kuva: Kari Kesäläinen)

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmaksuksi vahvistettiin
15 €/henkilöjäsen, muut kuin kirkkokuorot maksavat ryhmämaksun 50 €. Lapsi- ja nuorisokuorot ovat vapaat maksusta.
Liitteenä kokouspöytäkirja.
KOULUTUSTYÖRYHMÄ JA TULEVAT KOULUTUKSET

Piirin järjestämää koulutusta suunnittelee koulutustyöryhmä, johon valittiin kanttorit Mikko Laiho
(pj), Armi Laakso ja Kirsi Laakkonen sekä hiippakuntasihteeri Mika Mäntyranta.
Talvella ovat alkaneet äänenmuodostuskoulutukset, joista ensimmäinen oli Laitilassa 23.1. ja seuraava Raisiossa 6.2., ja koulutukset jatkuvat syksyllä Loimaan ja Salon seuduilla.
Koulutustarpeista voi kertoa Mikolle (puh. 040-3417671, mikko.laiho@evl.fi)

TILASTOT
Vuoden 2012 tilastotiedot pyydetään toimittamaan 28.2. mennessä piirin sihteerille.

Puheenjohtaja Jari J. Laiho
Takalantilantie 110, 25240 HAJALA
p. 050-3489660 jj.laiho@halikko.salonseutu.fi

Sihteeri, taloudenhoitaja. Anna Setälä
Haukantie 228 23800 Laitila
p. 050-5273918 anna.setala@lailanet.fi
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Lomake täyttöohjeineen ohessa. Tilastolomake on myös täytettävissä ja palautettavissa sähköisesti,
jos haluatte. Sen voitte pyytää sihteeriltä, vaikka tämä posti olisikin tullut paperiversiona.
Huomatkaa lomakkeessa oleva kohta yhteystietojen luovuttamisesta. Kuorot voivat kysyä piirin
sihteeriltä toisten kuorojen puheenjohtajien ja sihteerien osoitteita, jos halutaan järjestää alueellisesti tapahtumia.

PIIRIN JA PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET
Piirin kevätkokous pidetään su 7.4.2013 klo 14 Mellilässä. Varsinaiset kutsut ja kokousasiakirjat
toimitetaan myöhemmin.
Piirin syyskokous pidetään sunnuntaina 17.11.2013 klo 14 Paimiossa.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 6.5.2013. Ansiomerkkianomukset käsitellään kokouksissa,
joten anomukset mielellään ajoissa sihteerille.

KIRKKOMUSIIKKIPIIRIN OMA PÖYTÄSTANDAARI
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin pöytästandaarista on valmistutettu uusi erä. Pöytästandaari on ulkoasultaan pitkälti samanlainen
kuin SKML:n pöytästandaari, mutta siinä on Varsinais-Suomen vaakuna ja hapsut ovat kullanväriset.
Standaaria voivat jakaa jäsenyhdistysten johtokunnat. Pienoislippu
suositellaan annettavaksi merkkipäivänä jäsenyhdistyksen johtajille tai
jäsenille. Yhdistyksen harkinnan mukaan lippu voidaan antaa myös
erityisistä ansioista esim. juhlien yhteydessä sekä myös yhdistyksen
ulkopuolisille kirkkomusiikkityötä ansiokkaasti edistäneille henkilöille
ja järjestöille.
Pöytästandaaria myydään hintaan 30 €/kpl, lisäksi tulee postikulut.

Hyvää kevätkautta kaikille kuoroille, toivoo

Sihteeri

Puheenjohtaja Jari J. Laiho
Takalantilantie 110, 25240 HAJALA
p. 050-3489660 jj.laiho@halikko.salonseutu.fi

Sihteeri, taloudenhoitaja. Anna Setälä
Haukantie 228 23800 Laitila
p. 050-5273918 anna.setala@lailanet.fi

