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Jäsenkirje 1/2016
TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA
Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirin syyskokous pidettiin Paattisilla 22.11.2015. Kokouksessa valittiin mm.
hallituksen jäseniä sekä suunniteltiin tämän vuoden toimintaa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväk‐
syttiin. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 16 €/henkilöjäsen, muut kuin kirkkokuorot maksavat ryhmämaksun 50
€. Lapsi‐ ja nuorisokuorot ovat vapaat maksusta.
Uutena varajäsenenä hallituksessa aloitti Juhani Kalli, Pöytyän seurakunnan kanttori.
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Jari J. Laiho, laulajajäsen, pj.
jj.laiho(at)halikko.salonseutu.fi
Mikko Laiho, kanttorijäsen, varapj.
mikko.laiho(at)evl.fi
Marjatta Tuominen, laulajajäsen
marjatta.tuominen(at)kolumbus.fi
Armi Laakso, kanttorijäsen
armi.p.laakso(at)evl.fi
Anna Setälä, laulajajäsen, sihteeri, taloudenhoitaja
anna.setala(at)lailanet.fi
Pertti Virtanen, laulajavarajäsen
pertti.virtanen09(at)gmail.com
Juhani Kalli, kanttorivarajäsen (uusi)
juhani.kalli(at)evl.fi
Liitteenä kokouspöytäkirja kevät‐ ja syyskokouksista 2015.
Piirin sihteerinä toistaiseksi jatkaa Anna Setälä.
KOULUTUSTYÖRYHMÄ JA KOULUTUSTARPEET
Piirin järjestämää koulutusta suunnittelee koulutustyöryhmä, johon valittiin kanttorit Mikko Laiho (pj), Armi
Laakso, Kirsi Laakkonen sekä hiippakuntasihteeri Mika Mäntyranta.
Koulutustarpeita varten pyydämme teiltä vapaamuotoisesti toiveita tulevasta koulutuksesta:
Minkälaista musiikillista koulutusta kaivataan
‐ äänenmuodostusta, hengitystekniikkaa?
Kaivataanko koulutusta yhdistystoiminnasta?
‐ puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät
‐ kokoustekniikkaa
‐ tiedottaminen: lehdet, netti, sosiaalinen media
Mitä muuta?
Mikä olisi hyvä ajankohta koulutukselle? Paikkaehdotuksia myös vastaanotetaan.
TILASTOT
Vuoden 2015 tilastotiedot pyydetään toimittamaan 28.2. mennessä piirin sihteerille.
Tilastolomake on myös täytettävissä ja palautettavissa sähköisesti, jos haluatte. Sen voitte pyytää sihteeril‐
tä, vaikka tämä posti olisikin tullut paperiversiona. Lomaketta on ulkoasultaan hiukan uudistettu, mutta
samat asiat kysytään kuin ennenkin.
PIIRIN JA PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET
Piirin kevätkokous pidetään su 6.3.2016 klo 15 (Huom. aika) Kyrön seurakuntakodissa, kutsut liitteenä.
Piirin syyskokous pidetään sunnuntaina 20.11.2016. Haluaisiko joku kuoroista kutsua piirikokouksen vie‐
raaksi?
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 26.4.2016. Mahdolliset ansiomerkkianomukset käsitellään aina halli‐
tuksen kokouksessa ennen merkkien jakopäivää, joten mahdolliset anomukset hyvissä ajoin sihteerille
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KERTAUSTA ANSIOMERKKIKÄYTÄNNÖISTÄ
Kuoro voi anoa ansiomerkkejä kuorolaisille evankelisluterilaisten seurakuntien kuoroissa laulettujen vuosi‐
en perusteella. Anomus tehdään kirkkomusiikkipiirille kirjallisesti tai sähköpostilla ilmoittamalla. 30‐, 40‐ ja
50‐vuotismerkkien saajien osalta tarvitaan nimi, anottava merkki ja 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/tuotteet.html?id=1/
Ansiomerkki 5‐v

17,00 €

Ansiomerkki 10‐v

20,00 €

Ansiomerkki 20‐v

25,00 €

Ansiomerkki 30‐v

sinisellä ruusukkeella

32,00 €

Ansiomerkki 40‐v

vihreällä ruusukkeella

35,00 €

Ansiomerkki 50‐v

lilalla ruusukkeella

38,00 €

Erityisansiomerkki on Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein tunnustus kirkkomusiikin hyväksi tehdystä työs‐
tä. Erityisansiomerkki on erikseen kuorolaiselle ja kanttorille. Se anotaan Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta,
joka kokoontuu 5 kertaa vuodessa. Erityisansiomerkki voi olla samanaikaisesti enintään kolmella kuorolai‐
sella. Myöntämisperusteena voivat olla musiikilliset erityisansiot tai aktiivinen toimina kirkkomusiikkijärjes‐
tön eri tasoilla.
Hyvää kevätkautta kaikille kuoroille, toivoo sihteeri
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