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Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.

23.9.2015

Jäsenkirje 2/2015
Huom! Paperisen kirjeen mukana on joillekin kuoroille jäsenmaksulasku!

KIRKKOMUSIIKKIPIIRIN JUHLAT 18.10.2015 NAANTALISSA
Kirkkomusiikkipiirinjuhlaan 18.10. on alustavien ilmoittautumisten perusteella tulossa mukaan 330
laulajaa 23 kuorosta. Hienoa! Käytännön asioista tiedotamme lisää myöhemminkin, joten nyt on
syytä varmistaa, että varmasti saatte lähettämäni sähköpostit, koska kirjeitä ei tämän jälkeen lähe‐
tetä juhla‐asioista. Voitte ilmoittaa useammankin sähköpostisoitteen.
Sitovat ilmoittautumiset, joiden mukaan varataan ruokailut ja kahvit, tarvitaan viimeistään maa‐
nantaina 5.10. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistujien määrän mukainen summa pii‐
rin tilille, erillistä laskua EI lähetetä! Koska osallistumismaksulla katetaan vain ruokailusta ja kahvis‐
ta koituvat kulut, maksu maksetaan myös kuoronjohtajan osalta.
Maksuohje:
tilinumero: FI31 5410 3320 0008 10
Saaja:
Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiiri
Viesti:
osallistumismaksu juhlaan ”kuoron nimi”
maksun
lukumäärä x 12 € (jäsenkuoro) tai
suuruus
lukumäärä x 20 € (ei jäsenkuoro)
eräpäivä
5.10.2015
Viimeistään 5.10. pyydän teitä ilmoittamaan myös mahdolliset erityisruokavaliot sähköpostiin an‐
na.setala@lailanet.fi.
Juhlaohjelmiston ensimmäinen harjoituskierros käytiin viime viikolla ja nyt jatketaan kuorojen
omia harjoituksia. Yhteisharjoitus pidetään Naantalin kirkossa 7.10. klo 18.30, ja on tärkeää, että
mahdollisimman moni on mukana, koska siellä sovitaan mm. kuorojen sijoittautuminen kirkkoon.
Harjoituksessa harjoitellaan myös messun ohjelma, koska sunnuntaiaamulla 18.10. ei ole aamu‐
harjoitusta ennen messua. Illan yhteydessä pidetään myös tiedotustilaisuus lehdistölle, niin muis‐
takaa laittaa kiharat kuntoon  Tässä tilaisuudessa halukkaat saavat mukaan A4‐ tai A3‐kokoisen
julisteen vietäväksi esim. oman seurakunnan ilmoitustaululle, tilaukset Annalle ma 28.9. mennes‐
sä!!
Juhlapäivän aikataulu:
klo 9.15
Äänenavaus kirkossa
klo 10
Juhlamessu alkaa (musiikista erillinen liite)
saarna piispa Kaarlo Kalliala
liturgi Annukka Lindberg
tekstinlukijat Armi Laakso ja Mika Mäntyranta
kanttorina ja solistina Mikko Laiho
urkurina Kari Vuola
Puheenjohtaja Jari J. Laiho
Takalantilantie 110 25240 HAJALA
puh. 050-3489660 jj.laiho@halikko.salonseutu.fi

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

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.

klo 12

klo 13.30
klo 13.45
klo 15.15
klo 16
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musiikin johto Helena Heimola ja Miika Hartikainen
(heti messun päättymisen jälkeen)
siirtyminen Naantalin kylpylään keittolounaalle. Jos olette liikkeellä bussilla, toivon,
että otatte aina bussin täyteen ihmisiä liikenteen vähentämiseksi
Paluu ruokailusta
Harjoitus kirkossa alkaa
Kahvi kirkossa
Juhla alkaa (huom. olemme siirtäneet aloitusaikaa tunnilla, jotta saimme tarpeeksi
aikaa ruokailuun ja harjoituksiin)
Juhlan alustava ohjelma liitteenä

Ne kuorolaiset, jotka eivät osallistu juhlaan esiintyjänä, ovat toki tervetulleita päivään messuun
osallistujina ja konserttiyleisönä. Päivän tapahtumiin on vapaa pääsy, mutta juhlakonsertin ohjel‐
ma maksaa 10 €. Jos haluatte osallistua Naantalin kylpylän ruokailuun (9 €/hlö) tai iltapäivän kah‐
vitukseen (3 €/hlö) ilmoittakaan niistä anna.setala@lailanet.fi 5.10. mennessä.
KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous pidettiin 15.3. Liedossa. Kirkkomusiikkipiirin toimintakertomus ja tilinpäätös hyväk‐
syttiin. Kokouksen pöytäkirjan ja yhteenvedon tilastotiedoista lähetämme syyskokouskutsun mu‐
kana.
SYYSKOKOUS
Kirkkomusiikkipiirin syyskokous on Paattisten seurakuntatalossa su 22.11. klo 14. Lähetämme ko‐
kousasiakirjat myöhemmin. Erovuoroisia jäseniä ovat Jari J. Laiho, Anna Setälä ja varajäsen Sari
Mäkinen. Sari on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä, joten tarvitsemme uuden varajäsenen, jonka
sääntöjen mukaan pitää olla kanttori. Pyydän kuoroja lisäksi jo etukäteen miettimään, voisiko joku
kutsua seuraavan vuoden kevätkokouksen sunnuntaina 6.3.2016 vieraakseen.

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