1

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.
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Jäsenkirje 1/2014
TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin
syyskokous pidettiin Paimiossa
17.11.2014. Kokouksessa valittiin mm.
hallituksen jäseniä sekä suunniteltiin
tämän vuoden toimintaa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15
€/henkilöjäsen, muut kuin kirkkokuorot
maksavat ryhmämaksun 50 €. Lapsi- ja
nuorisokuorot ovat vapaat maksusta.
Syyskokouksen yhteydessä paneelikeskustelun aiheena oli kuo‐
ron ikääntyminen otsikolla ”Akkaantuuko kirkkokuoro”, panelis‐
teina Arto Laakso, Maj‐Lis Lilja, Maarit Järvi, Hanna Tranberg ja
Mikko Laiho, paneelin puheenjohtajana piirin puheenjohtaja
Jari J Laiho

Uutena varajäsenenä hallituksessa aloitti
Sari Mäkinen, Loimaan seurakunnan
kanttori.
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Jari J. Laiho, laulajajäsen, pj.
Mikko Laiho, kanttorijäsen, varapj.
Marjatta Tuominen, laulajajäsen
Armi Laakso, kanttorijäsen
Anna Setälä, laulajajäsen, sihteeri, taloudenhoitaja
Anneli Lehtola, laulajavarajäsen
Sari Mäkinen, kanttorivarajäsen (uusi)

jj.laiho(at)halikko.salonseutu.fi
mikko.laiho(at)evl.fi
marjatta.tuominen(at)kolumbus.fi
armi.p.laakso(at)evl.fi
anna.setala(at)lailanet.fi
alehtola(at)gmail.com
sari.makinen(at)evl.fi

Liitteenä kokouspöytäkirja.
KOULUTUSTYÖRYHMÄ JA TULEVAT KOULUTUKSET
Piirin järjestämää koulutusta suunnittelee koulutustyöryhmä, johon valittiin kanttorit Mikko Laiho
(pj), Armi Laakso, Kirsi Laakkonen ja Sari Mäkinen sekä hiippakuntasihteeri Mika Mäntyranta.
Koulutusta aletaan suunnitella vuoden 2015 piirin kirkkomusiikkijuhlien ohjelmistosta.
TILASTOT
Vuoden 2013 tilastotiedot pyydetään toimittamaan 28.2. mennessä piirin sihteerille.
Tilastolomake on myös täytettävissä ja palautettavissa sähköisesti, jos haluatte. Sen voitte pyytää
sihteeriltä, vaikka tämä posti olisikin tullut paperiversiona. Lomaketta on ulkoasultaan hiukan uudistettu, mutta samat asiat kysytään kuin ennenkin.

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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PIIRIN JA PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET
Piirin kevätkokous pidetään su 30.3.2014 klo 14 Naantalissa. Varsinaiset kutsut ja kokousasiakirjat
toimitetaan myöhemmin.
Piirin syyskokous pidetään sunnuntaina 23.11.2014. Haluaisiko joku kuoroista kutsua piirikokouksen vieraaksi?
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 5.5.2014.
KERTAUSTA ANSIOMERKKIKÄYTÄNNÖISTÄ
Kuoro voi anoa ansiomerkkejä kuorolaisille evankelisluterilaisten seurakuntien kuoroissa laulettujen vuosien perusteella. Anomus tehdään kirkkomusiikkipiirille kirjallisesti lomakkeella
http://www.skml.fi/files/Tiedostot/Ansiomerkkitilauskaavake.pdf tai vastaavat tiedot sähköpostilla
ilmoittamalla. 30-, 40- ja 50-vuotismerkkien saajien osalta tarvitaan
- nimi
- anottava merkki
- kuorovuodet
Muiden merkkien osalta riittää lukumäärä.
Piirihallituksella on vuosittain pääsääntöisesti kolme kokousta, joten ansiomerkkianomukset on
syytä tehdä ajoissa. Kirkkomusiikkipiirin sihteeri kirjoittaa kunniakirjat, jotka toimitetaan yhteyshenkilölle. Ansiomerkit tilataan suoraan SKML:n kaupasta http://www.skml.fi/kauppa/
Ansiomerkki 5-v

15,00 €

Ansiomerkki 10-v

18,00 €

Ansiomerkki 20-v

22,00 €

Ansiomerkki 30-v sinisellä ruusukkeella

30,00 €

Ansiomerkki 40-v vihreällä ruusukkeella

33,00 €

Ansiomerkki 50-v lilalla ruusukkeella

36,00 €

Erityisansiomerkki on Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein tunnustus kirkkomusiikin hyväksi
tehdystä työstä. Erityisansiomerkki on erikseen kuorolaiselle ja kanttorille. Se anotaan Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta, joka kokoontuu 5 kertaa vuodessa. Erityisansiomerkki voi olla samanaikaisesti enintään kolmella kuorolaisella. Myöntämisperusteena voivat olla musiikilliset erityisansiot
tai aktiivinen toimina kirkkomusiikkijärjestön eri tasoilla.

Hyvää kevätkautta kaikille kuoroille, toivoo

Sihteeri

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

Piirin sihteerin toimesta kiinnostuneet voivat edelleen ottaa yhteyttä. Kerron mielelläni lisää.

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

