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TERVETULOA SYYSKOKOUKSEEN SUNNUNTAINA 23.11.2014 PYHÄRANTAAN

Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirin syyskokous pidetään su 23.11. klo 14 Pyhärannan seurakun‐
takodissa. Kokousasiakirjat liitteenä. Alustavasti luvattu esittely piirin tilaamasta tilaussävellyste‐
oksesta siirtyy kevätkokouksen yhteyteen.
Erovuoroisina ovat hallituksen jäsenistä kanttorijäsenet Marjatta Tuominen, Armi Laakso ja Mikko
Laiho, sekä varajäsenistä Anneli Lehtola. Anneli on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä.
SKML:N EDUSTAJAKOKOUS LAHDESSA
SKML:n liittokokouksen seminaarissa Lahdessa syyskuussa aiheena olivat herätysliikkeiden laulut
ja nuotinnusohjelmien käyttö kuorotoiminnan tukena. Juhani Haapasalo esitteli kokousväelle eri‐
laisten nuotinnusohjelmien ominaisuuksia ja stemmaharjoitteluun tarkoitettuja nettisivuja. Hän on
koonnut omille nettisivuilleen linkkejä ja tietoja eri vaihtoehdoista, kannattaa käydä tutustumassa.
http://webusers.siba.fi/~jhaapasa//index.html (yläpalkista Nuotinnus‐linkki). Kokouksessa tuli esil‐
le myös joidenkin kuorojen käyttämä Stemmakoulu, jossa voi jakaa valmistettua harjoitteluaineis‐
toa kuorolaisten käyttöön. http://www.stemmakoulu.com/?index=intro
Kokouksessa julkistettiin Vuoden musiikkiryhmän valinta, ja Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirin
esitys Turun tuomiokirkon nuorisokuorosta tuli valituksi. Onnittelemme kuoroa hienosta saavutuk‐
sesta!
PIIRIN 40‐VUOTISJUHLA 18.10.2015 NAANTALISSA
Noin vuoden päästä juhlimme Naantalissa Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirin 40‐
vuotissynttäreitä. Juhlapäivän aikataulu on seuraava:
klo 10 alkaa piispanmessu
klo 12 messun jälkeen harjoitukset ja ruokailu Naantalin kylpylässä
klo 15 juhla kirkossa
Piirin juhlatoimikunta on lyönyt lukkoon kuorojen yhteisen ohjelmiston. Ohjelma on kokonaan
suomalaista musiikkia ja siinä on huomioitu niin Jean Sibeliukseen syntymän 150‐vuotisjuhla kuin
Erkki Melartinin syntymän 140‐vuotisjuhla. Yhteiskuoroesitysten lisäksi ohjelmaan tulee mahdolli‐
sesti eri rovastikuntien kuorojen esityksiä, yksittäisten kuorojen esityksiä, solistiesityksiä ja urku‐
musiikkia.
Kuorojen ohjelma:
Piispanmessu klo 10
Jean Sibelius: Introitus (2. rukouspäivänä) Gloria patri (4‐äänisesti)
Laudamus‐virsi 726 (4‐äänisesti)
Erkki Melartin: Kiitos, san. Simo Korpela (vastausmusiikki)
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Ehtoollisrukouksen akklamaatio ”Me julistamme…” (4‐äänisesti)
Virsi 473 (4‐äänisesti)
Juhani Haapasalo: Herra on minun paimeneni (YK 117)
Jean Sibelius: Soi kunniaksi Luojan (ylistysvirsi)
Säveljuhla klo 15
Lauri Mäntysaari: tilatun psalmisävellyksen kantaesitys
Juhani Haapasalo 2001: Herran armotöitä minä julistan (Naantalin seurakunnan tilaus)
Erkki Melartin: Isä meidän
Jean Sibelius: Soi kunniaksi Luojan
Jean Sibelius: Nyt seimelle pienoisen lapsen
Ohjelman nuotteja saa sihteeriltä sähköpostilla pdf‐muodossa kuoroille kopioitavaksi. Lisäksi sävel‐
täjä Lauri Mäntysaari on luvannut aineistoa myös stemmaharjoittelun tueksi. Juhani Haapasalon
Herra on minun paimeneni (YK117) on saatavissa SKML:n nuottikaupasta
http://www.skml.fi/tuotteet.html?id=5/
Ohjelmiston harjoittelu aloitetaan teoksen kuoronjohtajille tarkoitetulla esittelytilaisuudella to
22.1. klo 10 Naantalissa. Syksyllä pidetään alueittaiset harjoitustilaisuudet viikolla 38 ja yhteishar‐
joitus Naantalin kirkossa ke 7.10. illalla.
Osallistumismaksuun vaikuttavat ruokailun hinta (9€) sekä kahvituksen hinta, joka on edelleen
avoin. Jäsenkuoroilta perittävä maksu pyritään pitämään maksimissaan 12 eurossa/hlö, ei‐
jäsenkuorojen laulajilta 20 €/hlö. Juhlapäivän aikana ruokailu tapahtuu Naantalin kylpylässä, keit‐
tolounas. Iltapäiväkahvin tarjoilupaikka on vielä avoin.
PIIRIN UUSI SIHTEERI
Lopetan Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirin sihteerinä tämän vuoden loppuun mennessä oman
työtilanteeni muuttumisen takia, mutta jatkan vielä hallituksessa ja juhlatoimikunnassa. Eli lupaan
kaikin tavoin olla tukemassa uutta sihteeriä, joka on….. niin, KUKA HÄN ON? Paikka on edelleen
auki. Homma on ihan mielenkiintoista ja piirin sihteerillehän maksetaan myös kulukorvausta, ettei
tässä ihan joudu talkoilemaan.  Ota yhteyttä, jos kiinnostaa!
Näemme syyskokouksessa!
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