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Jäsenkirje 2/2019
Syksy on jo pitkällä, ja viimeisistä kuulumisista on kulunut pitkä tovi – pahoittelen kovasti viivästystä. Piirimme jäsenet valmistautuvat jo kukin tahoillaan joulun tapahtumiin. Sitä ennen kuitenkin
pieni kertaus kuluvan vuoden tapahtumista, muutama väläys tulevasta sekä, tietenkin, kutsu yhdistyksemme syyskokoukseen.
KATSAUS MENNEISIIN TAPAHTUMIIN JA KIITOKSET KEVÄTLAULAJAISIIN OSALLISTUNEILLE
Varsinais-Suomen piirin kevätlaulajaisia ja samalla vuoden 2019 päätapahtumaa vietettiin
30.5.2019, kun yli 170 laulajaa 21 eri kuorosta kokoontui suurkuoroksi Turun Tuomiokirkkon portaille helatorstain Suvivirsikirkkoon. Lämpimät kiitokset vielä kerran kaikille suurkuoroon osallistuneille sekä tukijoukoille! Piirin hallituksen puolesta esitämme kiitokset myös tapahtuman järjestäneille tahoille Turun Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Turun ruotsinkielisen seurakunnassa sekä
erinomaisesti säestyksestä vastanneelle Quinsonitus-vaskikvintetille.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston suosiollisesta päätöksestä Suvivirsikirkon kolehti
kerättiin kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiirin työn tukemiseksi. Kolehdin
tuotto oli yhteensä 2490,39 €, mikä on huima lisä piirimme käyttövaroihin.
Syksyn tapahtumista mainittakoon vielä valtakunnallinen kirkkomusiikin päivä, jota vietettiin torstaina 19.9. Oman piirimme tapahtumat olivat näkyvästi esillä lokakuussa ilmestyneessä Kirkkomusiikki-lehdessä. Varsinais-Suomen piirihallituksen puolesta toivomme, että piirimme jäsenet jatkossakin ottavat osaa teemapäivään ja tekevät tällä tavoin omaa toimintaansa tiettäväksi niin
oman seurakunnan sisällä kuin laajemmalti.
KUOROJEN JA MUSIIKKIRYHMIEN YHTEISTOIMINNAN TUKEMINEN
Jotta yhdistyksemme varat koituisivat hyödyksi mahdollisimman monelle, piirihallitus on kokouksessaan päättänyt tukea piirin jäsenkuorojen ja musiikkiryhmien yhteistoimintaa. Kattojärjestömme Suomen kirkkomusiikkiliitto ry:n tavoin haluamme tukea tapahtumia, jotka kokoavat yhteen
kirkkomusiikin toimijoita eri seurakunnista ja kokoonpanoista. SKML:n koulutustuen lisäksi tulevan
vuoden musiikkitapahtumille – esimerkiksi kuorojen yhteistoiminnasta koituville kustannuksille
mukaan lukien matkakulut, nuottien hankinnasta koituvat kustannukset, tilavuokrat sekä vierailevien vetäjien/solistien palkkiot – voidaan siis nyt hakea avustusta myös suoraan piirihallitukselta.
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Tapahtumatukea voivat anoa sekä tapahtuman – esim. kuorojen yhteiskonsertin – järjestävä taho
tai siihen osallistuva yksittäinen musiikkiryhmä, kuitenkin niin, että anomuksen tekijä on joko Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistys tai SKML:n seurakuntajäsen.
Tapahtumille myönnetään 100 € toiminta-avustus, kun tapahtumasta on
1) tehty hakemus piirihallitukselle ilmoitetun hakuajan puitteissa ja
2) annettu selvitys toteutuneen tapahtuman jälkeen
Lisäksi tapahtumille voidaan myöntää korotettua tukea 50 – 500 €
a) tapahtuman sisällön perusteella
b) suuren osallistujamäärän perusteella
c) pitkien välimatkojen perusteella
d) pitkän keston perusteella
e) jonkin muun perustellun syyn johdosta
Vapaamuotoiset anomukset tulee toimittaa piirin hallitukselle (sihteerille tai puheenjohtajalle)
sähköpostitse helmikuun 2020 loppuun mennessä. Anomuksesta on käytävä ilmi tapahtuman
ajankohta ja paikka, sisältö, osallistujat sekä selvitys kustannuksista, joihin tukea anotaan. Lisäksi
anomukseen on merkittävä yhteyshenkilön nimi, tehtävä, yhteystiedot sekä tilinumero, jolle tuki
maksetaan.
Avustus maksetaan tapahtumaselosteen jättämisen jälkeen ilman eri anomusta.
TULEVAT KOULUTUKSET
Koulutustoiveena piirihallitukselle on esitetty, että lähitulevaisuudessa piirissämme voitaisiin toteuttaa gregoriaanisen laulun kurssi. Toive pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana.
Lisätiedot kurssin ajankohdasta, paikasta ja vetäjästä ilmoitetaan heti asian varmistuttua. Pieni
makupala tulevasta koulutuksesta saadaan jo syyskokouksessa, jossa Paattisten kanttori, hallituksen nykyinen kanttorijäsen Mikko Laiho on luvannut pitää lyhyen esittelyn gregoriaaniseen lauluun
liittyen.
Hallitus ottaa edelleen vastaan koulutustoiveita myös muihin aiheisiin liittyen.
PIIRIN JA KUOROJEN TOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN.
Kirkkomusiikkipiirimme nettisivut toimivat osoitteessa www.vskirkkomusiikki.info; lisäksi piirillämme on oma Facebook-ryhmä (Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiiri), jolle toivotaan lisää tykkääjiä ja aktiivisia seuraajia.
Jotta sivuilta löytyisi ajantasaista tietoa piirimme toiminnasta, toivomme, että piirin jäsenet ottaisivat sivut omikseen ja käyttäisivät niitä tiedotuskanavanaan. Nettisivujen päivittämisestä vastaa
Eelis Ahtola, jolle voi lähettää tietoja tulevista konserteista ja muista merkkitapahtumista tiedotetPuheenjohtaja Jari J. Laiho

Sihteeri Hanna Pishro

Takalantilantie 110, 25240 HAJALA

Kirkonkyläntie 220, 23210 Vehmaa

p. 050-3489660 takalantila01@gmail.com

p. 040-8408268 hanna.pishro@evl.fi

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.

3

tavaksi piirin sivustolla (eelis.ahtola@vakka-data.fi). Facebookin kautta voitte lisäksi jakaa kuvia ja
tapahtumakutsuja laajempaan tietoisuuteen.
SYYSKOKOUSKUTSU
Liitteenä on kutsu syyskokoukseen, joka järjestetään tuomiosunnuntaina 24.11. klo 15 Turussa
Seurakuntien toimitalon juhlasalissa (Eerikinkatu 3).
Syyskokouksen keskeisenä tehtävänä on vuoden 2020 hallituksen jäsenten nimeäminen. Hallituksen jäsenistä erovuorossa on kanttorijäsen Mikko Laiho sekä varajäsenistä laulajajäsen Mariitta
Rastas, jotka kumpikin ovat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta. Kehotan siis kaikkia jäsenyhdistyksiä pohtimaan, kuka joukostanne voisi toimia hallituksen jäsenenä (kanttorijäsen) tai varajäsenenä (laulajajäsen).
Jäsenehdokkaita mietittäessä on mielellään huomioitava, että hallituksessa soisi olevan jäseniä eri
puolilta Varsinais-Suomen piiriä. Pienessä hallituksessamme myös varajäsenet ovat tärkeässä
asemassa, ja suotavaa on, että he ovat aidosti mukana yhdistyksemme toiminnassa. Muistattehan,
että seurakuntajäsenyys ei ole este piirihallitukseen osallistumiselle.
Kokousasioiden lisäksi saamme tuoreita terveisiä marraskuun puolivälissä järjestettävästä SKML:n
tilaisuudesta, jossa pohditaan seurakuntajäsenyyden tuomia käytäntöjä, haasteita ja mahdollisuuksia. Tervetuloa mukaan!
Lämpimin terveisin,
Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry:n puolesta

Hanna Pishro, sihteeri
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