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Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.

8.5.2017

Jäsenkirje 2/2017

Kirjeen liitteenä:
‐ jäsenmaksulasku (joillekin)
‐ tilastoyhteenveto
‐ kevätkokouksen pöytäkirja

JÄSENMAKSU
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin syyskokouksessa 18 €/kuorolainen, josta 15 € on Suomen
Kirkkomusiikkiliitolle menevää jäsenmaksua ja 3 € Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirille jäävää
osuutta. Jäsenmaksukorotus johtuu siis kirkkomusiikkiliiton jäsenmaksukorotuksesta, piirin osuus
itse asiassa pienenee hieman.
Lapsi‐ ja nuorisokuorolaiset ovat vapaat jäsenmaksuista. Muut jäsenyhdistykset kuin kuorot mak‐
savat ryhmämaksun 50€.
Jäsenmaksulaskut on lähetetty sähköpostitse taloudenhoitajille tai muille yhteyshenkilöille, mutta
osalle kuoroista jäsenmaksulaskut ovat tässä kirjeessä liitteenä.
KOULUTUSKUULUMISIA
Kevätkokouksen yhteydessä keskusteltiin yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä. Jos
kiinnostusta löytyy, voisimme pitää syksyllä perusteellisemman koulutuksen kuoron puheenjohta‐
jille, sihteereille ja taloudenhoitajille. Alustavasti ajankohdaksi on sovittu la 14.10. laivalla piknik‐
risteilynä eli lähtö aamulla ja paluu illalla. Seminaarin hinta olisi noin 45 euroa/osallistuja, ja se
toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 15.
Jotta voimme jatkaa koulutuksen valmistelua, pyydämme ilmoittamaan 1.6. mennessä, onko
yhdistyksenne osallistumassa koulutukseen!
Ensi vuoden koulutuksia suunnitellaan, kertokaa ideoitanne tai tarpeitanne koulutuspäällikkö Mik‐
ko Laiholle mikko.laiho@evl.fi
Alustavasti olemme suunnitelleet Jälkilaulujuhlia Helsingin juhlien aineistosta. Toisaalta koulutusta
olisi mahdollisesti tarvetta järjestään virsikirjan lisävihkon materiaalista. Koulutustyöryhmä jatkaa
valmistelua.
KIRKON MUSIIKKIJUHLAT JO
LÄHELLÄ!
Kirkon musiikkijuhlien valmiste‐
luiden loppusuora häämöttää!
Ohjelmisto on tänä vuonna
varsin laaja ja haastavakin, ja
koulutuksiin olisi varmasti ollut
enemmänkin tarvetta, mutta
Puheenjohtaja Jari J. Laiho
Takalantilantie 110 25240 HAJALA
puh. 050-3489660 jj.laiho@halikko.salonseutu.fi

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

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.
toivottavasti olette päässet jyvälle.
Jos ette ole tilanneet juhlien uutiskirjettä, se kannattaa tehdä vielä tai sitten ainakin seurata net‐
tisivuja usein – tiedot juhlajärjestelyistä täsmentyvät edelleen.
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/
Varsinais‐Suomen kirkkomusiikkipiirillä ei juhlissa ole omaa osuutta, mutta kulkueessa laulamme
tietysti Varsinaissuomalaisten laulua. Nähdään sitten siellä!
TULEVAT KOKOUKSET
Piirihallituksen seuraava kokous pidetään ma 18.9.. Tämä on syksyn ainoa kokous hallituksella,
joten loppuvuoden ansiomerkkianomukset tai muut esittämänne asiat sitä ennen sihteerille.
Piirin syyskokous pidetään 26.11.2017 klo 14. Kuka jäsenkuoroistamme kutsuisi kokouksen vie‐
raakseen?
KESÄN TAPAHTUMIA
Paraisten urkupäivät 26.6. ‐30.6.:
http://www.urkupaivat.fi/
Karkun evankelisen opiston kirkkokuorokurssi 4.‐9.7.:
https://keokarkku.fi/lyhytkurssi/kirkkokuorokurssi/

Lämpenevää kevättä toivotellen

piirin taloudenhoitaja/sihteeri

Neiti Näpsä olisi oivallinen kirkkomusiikkipiirin sihteeri, mutta hän taitaa saada
hivenen parempaa korvausta Roope Ankalta.
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiiri
kaipaa edelleen talkoohenkistä yhdistysaktiivia sihteerikseen!
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