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Kirjeen liitteenä:
‐ jäsenmaksulasku
‐ tilastoyhteenveto
‐ kevätkokouksen pöytäkirja

KIRKON MUSIIKKIJUHLAT 2017
Seuraavat kirkon musiikkijuhlat pidetään Helsingissä 19.‐21.5.2017 teemalla ”Sana soi Stadissa”.
Kirkon musiikkijuhlien nettisivut http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/ on avattu ja siellä voi mm.
tilata uutiskirjeen, jolloin pysytte ajan tasalla. Ilmoittautuminen juhliin alkaa jo 1.8.
Juhlaohjelmisto on osittain
nähtävänä, ensimmäisiä
nuottejakin jo saatavana.
Nostalgiailta pidetään juhlien
avajaisiltana, ja sen ohjelmis‐
tossa ihania tuttuja kappalei‐
ta:
Ilkka Kuusisto: Kun Hengen tuuli puhaltaa (YK 54, hinta 3,10 €/kpl – 4‐ääninen)
Juhani Haapasalo: Herra on minun paimeneni (YK 117, hinta 3,10 €/kpl – 3‐ääninen)
Georg Friedrich Händel: Halleluja (YK 24, hinta 3,10 €/kpl – 4‐ääninen)
Kaj‐Erik Gustafsson: Communio (YK 119, hinta 3,70 €/kpl – 4‐ääninen)
Pekka Kostiainen: Helluntailaulu (YK 178, hinta 2,80 €/kpl – 4‐ääninen)
Lowry, sov. Hovland: Matkaa teemme tiellä taivaan (YK 31, hinta 2 €/kpl – 4‐ääninen)
Ruotsalainen kansansävelmä, sov. Anders Öhrwall: Jeesus, parhain ystäväni (YK 122, hinta 3,70
€/kpl – 3‐ääninen)
Maria Laakso, sov. Jarkko Yli‐Annala: Luojan kaunein ajatus (YK 173, hinta 1,35 €/kpl – 4‐ääninen)
Uusia tilaussävellysteoksia on valmiina, tässä listassa aikuiskuorojen ohjelmisto:
Jussi Chydenius, sanat Kaisa Raittila: Laulu kaupunkilaisenkelistä – juhlien teemalaulu (SAATB) YK
242; 3€ /kpl
Jaakko Mäntyjärvi: Kertokaa tästä riemuiten ‐psalmisävellys (SA/TB ja SATB) YK 243; 3€/kpl
Jaakko Mäntyjärvi: Ehtoollismotetti virrestä 262 YK 244; 3€/kpl
Yhteiskustannus tulee vielä julkaisemaan seuraavat tilausteokset:
Timo Lehtovaara (sov.): Päivän virsi 514 Anna meille rauhasi (lapsikuorot ja aikuiskuorot)
Sirkku Rintamäki, sanat piispa Irja Askola: Kevät‐kesävirsi (kaikki kuoromuodot)
Muistattehan, ettemme kopioi, vaan käytämme alkuperäisiä nuotteja!
Tilaukset SKML:n verkkokaupasta http://www.skml.fi/tuotteet.html
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Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.
PIIRIN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS
Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiiri järjestää musiikkijuhlien aineistosta koulutusta talven ja ke‐
vään 2017 aikana. Koulutusta on suunniteltu järjestettäväksi tammi‐helmikuussa neljällä alueella
ja toinen kierros vielä pääsiäisen jälkeen. Syksyn kirjeessä kerromme tarkemmin ajankohdista ja
vastuukanttoreista.
Edellisessä kirjeessä kyselimme koulutustoiveita, ja jälleen nousi esiin tarve kuoroyhdistyksen toi‐
mihenkilöille suunnatusta koulutuksesta, tämäkin toive tullaan toteuttamaan.
JÄSENMAKSU
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin syyskokouksessa 16 €/kuorolainen, josta 12,50 € on Suomen
Kirkkomusiikkiliitolle menevää jäsenmaksua ja 3,50 € Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirille jää‐
vää osuutta. Lapsi‐ ja nuorisokuorolaiset ovat vapaat jäsenmaksuista. Muut jäsenyhdistykset kuin
kuorot maksavat ryhmämaksun 50€.
SIHTEERIKSI
Tulee mieleen satu ”Pekka ja susi”. Olen jo moneen kertaan kertonut lopettavani piirin sihteerinä
ja uutta sihteeriä on etsitty – etsitään edelleen. Vuoden lopussa tulee täyteen kahdeksan vuotta
piirin sihteerinä, ja siinä vaiheessa en ole enää käytettävissä tehtävään.
Piirin sihteerin työ on ei ole vaikeaa ja työn saa järjestää pitkälti oman aikataulun mukaisesti. Sih‐
teeri toimii linkkinä kuorojen ja piirin ja toisaalta piirin ja SKML:n välillä. Sähköpostin käyttö hel‐
pottaa yhteydenpidossa. Kohtuulliset ATK‐taidot ovat tarpeen, itse olen käyttänyt lähinnä tekstin‐
käsittelyä ja taulukkolaskentaohjelmia. Hyvä olisi, jos tulevalla sihteerillä olisi käytössään kopioko‐
ne tai mahdollisuus käyttää esim. seurakunnan konetta. Kulut korvataan, toki.
Tämä on ihan oikeasti mielenkiintoinen homma 
KESÄN TAPAHTUMIA
Paraisten urkupäivä 27.6. ‐1.7. t: http://www.urkupaivat.fi/
Karkun evankelisen opiston kirkkokuorokurssi 5.‐10.7.:
https://keokarkku.fi/lyhytkurssi/kirkkokuorokurssi/
Sastamala Gregoriana 23.‐30.7.: http://www.sastamalagregoriana.fi/Konsertit/

Jaahas, ja sitten lannan levitykseen…. Hyvää kesää teille muillekin!

piirin taloudenhoitaja/sihteeri
http://www.vskirkkomusiikki.info
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