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6.2.2019

Jäsenkirje 1/2019
Hyvää alkanutta vuotta, Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistykset!

TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin syyskokous pidettiin Halikossa 20.11.2018. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. (Liitteenä kokouspöytäkirja.)
Piirin puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jari J. Laiho. Uutena kanttorijäsenenä hallituksessa aloitti Hanna
Pishro Vehmaan seurakunnasta, joka lupautui toimimaan hallituksen sihteerinä.
Hallituksen kokoonpano on näin ollen seuraava:
Jari J. Laiho, laulajajäsen, pj.
Mikko Laiho, kanttorijäsen, varapj.
Hanna Pishro, kanttorijäsen sihteeri
Pertti Virtanen, laulajajäsen, rahastonhoitaja
Eelis Ahtola, laulajajäsen
Mariitta Rastas, laulajavarajäsen
Esa Vähämäki, kanttorivarajäsen

takalantila01(at)gmail.com
mikko.laiho(at)evl.fi
hanna.pishro(at)evl.fi
pertti.virtanen09(at)gmail.com
eelis.ahtola(at)Vakka-Data.fi
mariitta.rastas(at)gmail.com
esa.vahamaki(at)evl.fi

Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelliskauden tapaan 18 €/henkilöjäsen; muut kuin kirkkokuorot maksavat
ryhmämaksun 50 €. Lapsi- ja nuorisokuorot ovat vapaat maksusta.
Hallituksen esityksestä poiketen syyskokouksessa päätettiin tasoittaa piirin puheenjohtajan ja sihteerin
palkkioita siten, että kummallekin maksetaan vuotuinen 400 € palkkio; samoin rahastonhoitajan palkkiota
nostettiin siten, että palkkio on nyt 200 € vuodessa.

TILASTOT
Vuoden 2018 tilastotiedot pyydetään toimittamaan 25.2. mennessä piirin sihteerille (tilastolomake liitteenä). Tilastolomake on SKML:n mukainen. Lomaketta on pyritty muokkaamaan siten, että jäsenmäärien ja
muiden tietojen ilmoittaminen olisi mahdollisimman selkeää ja yksiselitteistä yhdistysten muuttuvista tilanteista ja vaikkapa seurakuntajäsenyyksistä huolimatta.
Huomaattehan, että koska jäsenmaksu määräytyy 1.1.2019 tilanteen mukaan, sitä kysytään erikseen, kun
taas toiminnan osalta keräämme tietoja nimenomaan vuoden 2018 osalta. Monessa piirissä näissä määrissä
tapahtuu muutoksia vuoden vaihteessa.
Lomakkeessa kysytään myös musiikkiyhdistyksen alaisuudessa toimivien ryhmien yhteystietoja. Käsittääkseni piirin jäsenenä ei ole yhtään sellaista musiikkiyhdistystä, jossa olisi useita ryhmiä, joten lomake jätetään tältä osin täyttämättä.
Puheenjohtaja Jari J. Laiho
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KEVÄTLAULAJAISET TURUSSA 30.5.2019
Keväällä 2018 tehdyn suunnitelman mukaisesti Kirkkomusiikkipiiri järjestää Kevätlaulajaiset Turun tuomiokirkon edustalla helatorstaina 30.5.2019 klo 12.00. Kyseessä on Turun Tuomiokirkkoseurakunnan Suvivirsikirkko, jonka toteuttamiseen kirkkomusiikkipiirin alueella toimivat kuorot osallistuvat kokoontumalla
suurkuoroksi tuomiokirkon portaille.
Kaikille avoimeen tilaisuuteen voivat halutessaan osallistua niin piirin jäsenkuorot kuin muut alueella toimivat kuorot. Virsien säestyksestä vastaa seurakuntien puhallinorkesteri SUMU. Osin kaksikielisenä toteutetussa suvivirsikirkossa saarnaa arkkipiispa Tapio Luoma, ja messun kolehti kerätään Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiirille.
Tähän mennessä valitut kevätlaulajaisten laulut ovat:
•
•
•
•

Suvivirsi, sov. Timo Lehtovaara (julkaistu Suvilinnun laulukirjassa 2016)
Kun Hengen tuuli puhaltaa (Turun musiikkijuhlien ohjelmistoa)
Virsi 194 Jumala on läsnä (Yhteiskustannus)
Virsikirjan lisävihkon lauluja 909 Ole kiitetty, Herra, 914 Etsi, kutsu minutkin, 920 Nyt tapahtukoon
tahtosi sekä 979 Tulkoon tie sinua vastaan (kuorosovitus kirjassa Uusia messulauluja, Kirjapaja; lauletaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).

Muut laulut sekä messun ohjelma kokonaisuudessaan tiedotetaan ilmoittautuneille kuoroille heti kun mahdollista. Tekijänoikeudellisista syistä emme pysty toimittamaan valmiita nuotteja kuorolaisten käyttöön,
joten nuottien hankkiminen on kuorojen omalla vastuulla.
Olette sydämellisesti tervetulleita laulamaan yhdessä ja olemaan mukana kaikkien kuorojen yhteisessä kevätkauden päätöksessä. Jumalanpalveluksen jälkeen kuoroilla on mahdollisuus osallistua omaehtoiselle
piknikille Tuomiokirkkopuistossa/jokirannan puistossa.
Järjestelyjä varten ilmoitattehan sihteerille 15.4. mennessä, osallistutteko suurkuoroon sekä laulajien määrän stemmoittain (SATB).

KEVÄÄN KOULUTUKSET
Kevätlaulajaisten lauluista järjestetään kevään aikana yhteensä kolmet yhteisharjoitukset eri seuduilla. Tiedossa on tällä hetkellä:
•
•
•

Kevätkokouksen yhteydessä su 31.3. klo 15.30 Vehmaalla Vinkkilän seurakuntatalossa, vetäjänä
Hanna Pishro.
Torstaina 3.4. klo 18.30 Naantalin seurakuntakeskuksessa , vetäjänä kanttori Miika Hartikainen.
Kolmansien harjoitusten (Salon seudulla) ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen harjoituksiin sihteerille su 17.3. mennessä.
Rajallisesta harjoitusajasta johtuen suosittelemme, että stemmoja harjoitellaan etukäteen eikä tulla kylmiltään yhteisharjoituksiin.
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KOULUTUSTOIVEET
Kirkkomusiikkipiirin toimenkuvaan kuuluu järjestää jäsenkuoroilleen koulutusta. Kevätlaulajaisten harjoitusten lisäksi koulutustyöryhmä kuulisi mielellään ehdotuksia siitä, mistä aiheista koulutusta tarvitaan. Piirin
tavoitteena on järjestää vuoden aikana yhteistyössä Kirkkomusiikkiliiton kanssa koulutusta tiedotusasioista.
Entä onko tarvetta laulutekniikan koulutukselle?
Koulutustoiveita voi esittää työryhmän puheenjohtajalle kanttori Mikko Laiholle, mikko.laiho@evl.fi .

PIIRIN JA PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET
Piirin kevätkokous pidetään sunnuntaina 31.3.2019 klo 14 Vehmaalla Vinkkilän seurakuntatalolla (Jampintie
10). Kokouskutsu asialistoineen lähetetään jäsenkuorojen yhteyshenkilöille lähempänä ajankohtaa.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran kevätkokouksen yhteydessä samoin 31.3.2019. Mahdolliset ansiomerkkianomukset käsitellään aina hallituksen kokouksessa ennen merkkien jakopäivää, joten lähetättehän
anomuksenne hyvissä ajoin sihteerille.
Talven valoa ja kevään odotusta!

Lämpimin terveisin,

Hanna Pishro

P.S.
Muistattehan mahdollisuuden kirjoittaa kuorojenne merkkitapahtumista ja hyvin toteutuneista musiikkitilaisuuksista Kirkkomusiikki-lehdessä.
Päätoimittaja Sipriina Ritaranta, sipriina.ritaranta(at)skml.fi, p. 050-336 5396.
Lehden ilmestymisaikataulu vuonna 2019:
1/19 13.3.

2/19 29.5.

3/19 9.10.

4/19 4.12.
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