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Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.

3.2.2017

Jäsenkirje 1/2017
Hyvää alkanutta juhlavuotta Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistykset!
UUDET JÄSENYYSMUODOT
Seurakunnan musiikkiryhmillä on vuodesta 2017 alkaen mahdollisuus liittyä kirkkomusiikkijärjestöön kah‐
della vaihtoehtoisella tavalla:
1) Jäsenyhdistyksenä piiriin kuten tähänkin asti. Jäsenmaksu piirille on tänä vuonna 18 €/hlö, josta
kirkkomusiikkiliitolle menevä osa on 15 €/hlö ja piirille jää 3 €/hlö
2) seurakuntajäsenyys suoraan kirkkomusiikkiliittoon. Tämä edellyttää päätöstä seurakunnan päättä‐
vissä elimissä. Jäsenmaksu 0,05 €/seurakuntalainen. Tästä jäsenmaksusta 10% tulee piirille toimin‐
ta‐avustukseksi.
Esimerkki jäsenmaksusta:
1) Muijalan kirkkokuorossa on 25 laulajaa. Nykyisessä jäsenmuodossa jäsenmaksulasku tulisi kuorolle.
Jäsenmaksu piirille olisi 450 euroa, josta liittoon menisi maksua 375 euroa ja piirille 75 euroa.
2) Muijalan seurakunnassa on 8000 jäsentä. Seurakuntajäsenenä jäsenmaksu SKML:oon olisi 400 eu‐
roa, jolla maksulla kaikki seurakunnan musiikkiryhmät olisivat liiton jäseniä. Piiri saisi toiminta‐
avustusta 40 euroa.
Piirin toimintaa jäsenuudistus muuttaa merkittävästi. Piiri olisi taloudellisesti riippuvainen SKML:lta saata‐
vasta avustuksesta. Laskelmaesimerkissä nähdään, että piirin jäsenmaksutuotot saattavat merkittävästi
laskea. Jäsenuudistuksen tavoitteena onkin, että seurakuntajäsenyyden kautta saataisiin järjestön jäsenyy‐
den piiriin sellaisia seurakuntia, joiden kirkkokuorot eivät nyt ole piirien jäseninä. Tämän toteutumisesta ei
ole mitään varmuutta, joten piirien saaman toiminta‐avustuksen määrää voidaan myös tarkistaa.
Kumpi siis kannattaa valita?
Ensinnäkin, seurakuntajäsenyydestä ei päätä kuoroyhdistys, vaan seurakunta. Jos seurakunnalla ei ole kiin‐
nostusta jäsenyyteen, kuoro voi jatkaa entiseen tapaan piirin jäsenenä.
Seurakuntajäsenenä seurakunnan kaikki musiikkiryhmät olisivat toiminnan piirissä. Kuoroyhdistyksen jä‐
senmaksuvelvoitteet siirtyisivät seurakunnalle, mikä tietysti on taloudellinen helpotus yhdistykselle. Kuoro‐
yhdistystä ei silti kannata missään tapauksessa lakkauttaa, vaan kuoro voi silti säilyä aktiivisena harrastus‐
toimijana. Asiaa kannattaa pohtia yhdessä seurakunnan kanssa. Liitteenä myös jäsenyyshakemus, jos asiat
etenevät seurakunnassa niin pitkälle.
Eikä asialla ole mitään kiirettä: tätä asiaa ei ole pakko ratkaista tänä keväänä eikä edes tänä vuonna, vaan
kaksi jäsenyysmallia säilyvät tästä eteenpäin vaihtoehtoina.
TILASTOT
Vuoden 2016 tilastotiedot pyydetään toimittamaan 28.2. mennessä piirin sihteerille.
Tilastolomaketta on SKML:n mallin mukaan muutettu, joten pyydän käyttämään uutta versiota. Yhteystie‐
doissa kysytään myös taloudenhoitajan ja muiden johtokunnan jäsenten yhteystietoja.
Uutena lomakkeena on paperi, jossa kysytään musiikkiyhdistyksen alaisuudessa toimivien ryhmien yhteys‐
tietoja. Käsittääkseni piirin jäsenenä ei ole yhtään sellaista musiikkiyhdistystä, jossa olisi useita ryhmiä, mut‐
ta lähetän lomakkeen kuitenkin varmuuden vuoksi kaikille. Toisena uutuutena on SKML:n uutiskirjeen tila‐
uslomake. Tällä voidaan ilmoittaa kaikki halukkaat kuorolaiset uutiskirjeen saajiksi.
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TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA
Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirin syyskokous pidettiin Maskussa 20.11.2016. Kokouksessa valittiin mm.
hallituksen jäseniä sekä suunniteltiin tämän vuoden toimintaa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväk‐
syttiin. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 18 €/henkilöjäsen, muut kuin kirkkokuorot maksavat ryhmämaksun 50
€. Lapsi‐ ja nuorisokuorot ovat vapaat maksusta.
Uutena varajäsenenä hallituksessa aloitti Mariitta Rastas, laulajajäsen Paimiosta.
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Jari J. Laiho, laulajajäsen, pj.
Mikko Laiho, kanttorijäsen, varapj.
Armi Laakso, kanttorijäsen
Anna Setälä, laulajajäsen, sihteeri, taloudenhoitaja
Pertti Virtanen, laulajajäsen
Mariitta Rastas, laulajavarajäsen
Juhani Kalli, kanttorivarajäsen
Liitteenä kokouspöytäkirja syyskokouksesta.

takalantila01(at)gmail.com
mikko.laiho(at)evl.fi
armi.p.laakso(at)evl.fi
anna.setala(at)lailanet.fi
pertti.virtanen09(at)gmail.com
mariitta.rastas(at)gmail.com
juhani.kalli(at)evl.fi

KEVÄÄN KOULUTUKSET
Kevään aikana järjestetään eri seuduilla yhteisharjoituksia Kirkon musiikkijuhlien aineistosta seuraavasti:
to 22.3. klo 18.30 Naantalin seurakuntatalolla, kanttori Miika Hartikainen
ke 29.3. ilta Pöytyän kk, seurakuntatalo, kanttori Helena Heimola
la 22.4. 9‐15 Laitila Lehtoniemi , kanttori Karmen Kelk. Ruokamaksu.
Salon koulutus vielä avoin
Näistä tiedotetaan lisää tulevissa kirjeissä. Koulutuspäällikkönä toimii kanttori Mikko Laiho.
UUSI 60‐VUOTISANSIOMERKKI
Kirkkomusiikkiliitto on teettänyt ansiomerkkivalikoimaan uuden merkin, 60‐
vuotisansiomerkin. Merkki on todellakin tullut tarpeeseen!
PIIRIN JA PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET
Piirin kevätkokous pidetään su 19.3.2016 klo 14, Paikka vielä avoin, kuka kutsuisi
meidät? Kokouskutsu lähetetään lähempänä ajankohtaa.
Piirin syyskokous pidetään sunnuntaina 26.11.2016.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 24.4.2017. Mahdolliset ansiomerkkianomukset käsitellään aina halli‐
tuksen kokouksessa ennen merkkien jakopäivää, joten mahdolliset anomukset hyvissä ajoin sihteerille.
Valoisia aikoja kohti mennään!
terveisin sihteeri
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