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Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.

13.5.2014

Jäsenkirje 2/2014
VIRSIKISAN FINAALI TURUN TUO‐
MIOKIRKOSSASSA 17.5.2014 klo 13
Varsinais‐Suomea finaalissa edustaa
Perttelin Iloinen Kööri ‐ kannustus‐
joukkoja mukaan!
Kuvassa aluekilpailun osallistujat:
Iloseen kööriin kuuluneet laulajat
(neljä oikealla). Toiseksi tulivat Tar‐
vasjoen Vauhtimimmit (kolme va‐
semmalta). Keskellä tuomaristoa.
JÄSENMAKSU
Paperikirjeen liitteenä on yhdistyksenne jäsenmaksulasku, sähköpostilla olen lähettänyt sen jo
aikaisemmin. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin syyskokouksessa 15 €/kuorolainen, josta 12,50
€ on Suomen Kirkkomusiikkiliitolle menevää jäsenmaksua ja 2,50 € Varsinais‐Suomen kirkkomu‐
siikkipiirille jäävää osuutta. Lapsi‐ ja nuorisokuorolaiset ovat vapaat jäsenmaksuista. Muut jä‐
senyhdistykset kuin kuorot maksavat ryhmämaksun 50€.
SIHTEERIKSI
Lopetan kirkkomusiikkipiirin sihteerinä vuodenvaihteessa, koska työtilanteeni muuttuu huomatta‐
vasti. Olen tässä jo muutamassa kirjeessä kysellyt sihteerin tehtävistä kiinnostuneita – nyt tällai‐
nen henkilö pitäisi todellakin löytää!
Sihteeri kehittää Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkitoimintaa yhdessä hallituksen kanssa. Tehtävä
on aika tyypillistä yhdistyksen sihteerinä olemista, joten sellainen kokemus auttaa ymmärtämään
mistä on kysymys. Tehtäviin kuuluu hallituksen kokousten (yleensä 3 kpl/v) ja syys‐ ja kevätkoko‐
usten sihteerinä oleminen, jäsenkirjeiden laatiminen ja postittaminen (yhä enemmän sähköpostil‐
la) ja ansiomerkkien kunniakirjojen kirjoittaminen. Tilastotiedot kerätään kuoroilta kerran vuodes‐
sa ja yhteenveto toimitetaan SKML:oon. Sähköposti‐, tekstinkäsittely‐ ja taulukkolaskentaohjelmi‐
en osaaminen helpottaa työtä, mutta esim. nettisivujen päivittämisestä huolehtii ulkopuolinen
henkilö. Piirin sihteerille on maksettu 550 € kulukorvausta vuosittain.
Vaikka taloudelliset resurssit ovat niukat, ne ovat kuitenkin vakaat: piirin talous on tasapainossa.
Niissä puitteissa ja erilaisia rahoituskanavia hyödyntäen olisi sihteerin mahdollista myös todella
kehittää piirin toimintaa.
Miettikää, tunnetteko sopivia henkilöitä – tai ilmianna vaikka itsesi 
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KIRKKOMUSIIKKIPIIRIN JUHLAT 18.10.2015 NAANTALISSA
Runsaan vuoden kuluttua siis juhlitaan piirin 40‐vuotistaivalta Naantalissa! Parhaillaan juhlatoimi‐
kunta kokoaa ohjelmistoa, jossa pääpaino tulee olemaan kotimaisissa säveltäjissä.
Juhlavuosi alkaa jo ensi marraskuussa, jolloin järjestetään kuoronjohtajille koulutustilaisuus juhla‐
ohjelmistosta ja erityisesti tilaussävellyksestä. Alkuvuoden 2015 aikana kuorot opiskelevat ohjel‐
mistoa omatoimisesti, ja pääsiäisen jälkeen keväällä 2015 käydään alueelliset koulutuskierrokset
ohjelmistosta. Syksyllä 2015 järjestetään yhteisharjoitukset Naantalissa.
Koulutuskierros ja osallistuminen juhlaan vaikuttaa myös teidän kuorojenne toimintasuunnitelmiin
ja talousarvioihin. Juhlaan ja koulutuksiin osallistuvilta tullaan keräämään maksuja, jotka kattavat
ruokailu‐ ja kahvikuluja – summaa on tässä vaiheessa vaikea sanoa, mutta kuvittelisin summan
olevan maksimissaan 15‐20 €/kuorolainen (koulutukset + juhla). Lisäksi tietysti kannattaa huomi‐
oida mahdolliset bussikuljetukset tapahtumiin.
TULEVIA TAPAHTUMIA
Kirkkomusiikkipiirin hallituksen seuraava kokous on ma 29.9. Lähettäkää loppuvuoden mahdolliset
ansiomerkkianomukset ennen sitä sihteerille.
Kirkkomusiikkipiirin syyskokous Pyhärannassa su 23.11. klo 14
Musiikkitapahtumia kesällä ja syksyllä:
7.‐13.7.
19.‐25.7.
23.‐27.7.
31.8.
1.10.

Kirkkokuorokurssi Karkun evankelisella opistolla http://www.keokarkku.fi/
Sastamala Gregoriana ”Unohdetut aarteet” http://www.sastamalagregoriana.fi/
Paraisten urkupäivät ”Venäläiset sävelet” http://www.urkupaivat.fi/
”Lehdossa lintujen ääni nyt soi” Suvimusiikkia Kakskerran kirkossa klo 17
Martinkirkon kuoro esiintyy Mikko Salakarin johdolla
”Jumala voi” ‐gospelkonsertti Vehmaan kirkossa klo 19
Nousiaisten ja Vehmaan kirkkokuorot, Hannu Hiltula ja Aija Haapalainen
Liedon ‐ Tarvasjoen kansalaisopiston torvisoittokunta, joht. Markus Länne
Ohjelmassa amerikkalaista nykygospelia ja perinteisiä spirituaaleja sekä teemalaulu‐
na suomalaisen gospelin klassikko Jumala rakastaa maailmaa.

Kesää!

piirin sihteeri
Piirin nettisivut http://www.vskirkkomusiikki.info
SKML:n nettisivut http://www.skml.fi
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