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Jäsenkirje 1/2020
Tervehdys teille, Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistykset!
Vuosi on jo edennyt varsin pitkälle, ja kohta on jo aika kokoontua yhdistyksemme sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Tässä jäsenkirjeessä kuitenkin ensin terveisiä syyskokouksesta, asiaa tilastolomakkeista (joilla
on jo enemmän kuin kiire) sekä suunnitteilla olevasta gregoriaanisen laulun kurssista.

TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin syyskokous pidettiin Turussa tuomiosunnuntaina 24.11. Kokouksen
sääntömääräisinä asioina olivat puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2020, vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä jäsenmaksun vahvistaminen (Liitteenä
kokouspöytäkirja.)
Piirin puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jari J. Laiho Halikon kirkkokuorosta. Erovuoroisina hallituksesta
jäivät pois kanttori Mikko Laiho sekä varajäsen Mariitta Rastas. Uudeksi varajäseneksi valittiin Kaisa Fomin
Liedon kirkkokuorosta; hallituksen kanttorijäsenen valinta jäi ehdokkaiden puuttuessa hallituksen päätettäväksi. Vuoden vaihtuessa tehtävään lupautui Raisiossa kanttorina työskentelevä Sini Nieminen.
Hallituksen kokoonpano on näin ollen seuraava:
Jari J. Laiho, laulajajäsen, pj.
Eelis Ahtola, laulajajäsen, varapj.
Hanna Pishro, kanttorijäsen sihteeri
Pertti Virtanen, laulajajäsen, rahastonhoitaja
Sini Nieminen, kanttorijäsen
Kaisa Fomin, laulajavarajäsen
Esa Vähämäki, kanttorivarajäsen

takalantila01(at)gmail.com
eelis.ahtola(at)gmail.com
hanna.pishro(at)evl.fi
pertti.virtanen09(at)gmail.com
sini.nieminen(at)evl.fi
kaisa.fomin(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. Piirihallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioihin ei tehty muutoksia.

TILASTOT
Jäsenkirjeen liitteistä löytyy tilastolomake, jolla kerätään jäsenyhdistyksiltä vuoden 2020 tilastotiedot. Tilastotietojen virallinen palautusaika on jo ohitettu helmikuun lopussa. SKML on tietoinen viivytyksestä piirimme kohdalla ja on myöntänyt meille hieman lisäaikaa, mutta yhdistyksiä pyydetään toimittamaan tiedot
mahdollisimman pikaisesti sähköpostitse piirin sihteerille (tilastolomake liitteenä). Ehdoton palautuspäivä
on 20.3., jotta tilastot ehditään koota yhteen ennen kevätkokousta.
SKML:n mukaiseen tilastolomakkeeseen on viime vuodesta tullut hienoisia muutoksia. Lomaketta on pyritty
edelleen muokkaamaan siten, että jäsenmäärien ja muiden tietojen ilmoittaminen olisi mahdollisimman
selkeää ja yksiselitteistä yhdistysten muuttuvista tilanteista ja vaikkapa seurakuntajäsenyyksistä huolimatta.

Puheenjohtaja Jari J. Laiho
Takalantilantie 110, 25240 HAJALA
p. 050-3489660 takalantila01@gmail.com

Sihteeri Hanna Pishro
Kirkonkyläntie 220, 23210 Vehmaa
p. 040-8408268 hanna.pishro@evl.fi
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Edellisvuosien tapaan huomaattehan, että koska jäsenmaksu määräytyy 1.1.2020 tilanteen mukaan, sitä
kysytään erikseen, kun taas toiminnan osalta keräämme tietoja nimenomaan vuoden 2019 osalta. Monessa
piirissä näissä määrissä tapahtuu muutoksia vuoden vaihteessa.

GREGORIAANISEN LAULUN KOULUTUS
Kuten jo syyskokouksen yhteydessä kerroimme, olemme piirin jäseniltä tulleiden toiveiden perusteella
päättäneet järjestää piirissämme gregoriaanisen laulun koulutuksen. Syksyllä 2020 järjestettävässä koulutuksessa tarjoamme jäsenyhdistyksemme laulajille mahdollisuuden tutustua yksiäänisen, säestyksettömän
kirkkolaulun keskeisimpiin tyyppeihin: hymneihin, antifonaaliseen psalmilauluun ja kirkkovuoden mukaisiin
vastauslauluihin.
Syksyn koulutus toteutetaan kysynnän mukaan loka-marraskuussa 1-3 paikkakunnalla piirimme alueella.
Kyseessä on päivän kestävä koulutus (lauantaipäivä). Kouluttajaksi on lupautunut musiikin tohtori, pedagogi
Hilkka-Liisa Vuori. Kurssille osallistujille jaetaan materiaalipaketti, josta riittää virikkeitä viemisiksi omaan
kuoroon. Jatkoakin on luvassa: tarkoitus on, että kevättalvella 2021 järjestetään ikään kuin kurssin toisena
vaiheena koulutusiltapäivä, jonka päättää yhdessä gregoriaaniseen tyyliin toteutettu iltajumalanpalvelus.
Tässä vaiheessa tärkeää olisi tietää suuntaa antavasti, kuinka moni jäsenyhdistyksistä ja kuorolaisistanne
olisi kiinnostunut osallistumaan syksyn kurssille. Pyydänkin tilastolomakkeen toimittavia ilmoittamaan
alustavan vastauksen, osallistuuko kuoronne gregoriaanisen laulun kurssille (kyllä/ei) ja kuinka monta
laulajaa kurssille voisi osallistua. Näin tiedämme, kuinka monta kurssia ja millä suunnalla meidän olisi järkevää järjestää.
Otamme mielellämme vastaan ajatuksia kurssin tarkempaa sisältöä koskien. Tulevaisuutta ajatellen myös
muita koulutustoiveita voi esittää hallituksen kanttorijäsenille Hannalle ja Sinille.
PIIRIN JA PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET
Piirin kevätkokous pidetään sunnuntaina 29.3.2019 klo 14 Raision seurakuntatalon kahviossa (Kirkkoherrankuja 2). Kokouskutsu asialistoineen lähetetään erikseen lähipäivinä.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran kevätkokouksen yhteydessä samoin 29.3.2019. Mahdolliset ansiomerkkianomukset käsitellään aina hallituksen kokouksessa ennen merkkien jakopäivää, joten lähetättehän
anomuksenne hyvissä ajoin sihteerille.
Kuulemiin ja hyvää kevään odotusta!

Lämpimin terveisin,

Hanna Pishro
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