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Jäsenkirje 2/2020
Tervehdys teille, Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiirin jäsenet!
Alkavaa syksyä ja toimintakautta on suunniteltu hämmennyksen vallassa. Monen kuorolaisen kohdalla taukoa on pidetty jo maaliskuusta lähtien, ja kaipuu laulamaan on kova. Korona luo kuitenkin
yhä varjoaan syksyn toimintaan. Osa kuoroista on kenties jo alkanut harjoituskautensa turvavälein
ja muita erityisjärjestelyjä noudattaen; osa vielä harkitsee tai on päätynyt jatkamaan taukoa, kunnes koronatilanne on rauhoittunut.
Kirkkomusiikin lähettiläinä haluamme kiittää siitä tärkeästä työstä, jota kuorot ja kirkkomusiikin
toimijat tekevät. Seurakuntia on muistutettu tärkeästä roolistaan, joka niillä on huolehtiessaan
ihmisten henkisestä ja hengellisen hyvinvoinnista. Musiikkityö jos mikä on osa tätä hyvinvointia.
Siksi toivomme, että haasteista ja rajoituksista huolimatta löydätte mielekkään tavan jatkaa kuorojen ja muiden musiikkiryhmien toimintaa ettekä unohda myöskään niitä, jotka esim. riskiryhmään
kuulumisen vuoksi eivät pysty osallistumaan toimintaan yhtä aktiivisesti kuin normaalioloissa.
YHDISTETTY KEVÄT- JA SYYSKOKOUS
Piirin kevätkokous maaliskuussa jouduttiin perumaan koronavirusepidemian vuoksi. Hallitus on
päättänyt kevät- ja syyskokouksen järjestämisestä yhtä aikaa. Yhdistetty kevät- ja syyskokous järjestetään Liedon seurakuntatalossa (Kirkkotie 15, Lieto) sunnuntaina 11.10. klo 15.00.
Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Kutsulinkki kokoukseen lähetetään varsinaisen kokouskutsun ja esityslistan yhteydessä syyskuun lopussa.
Sääntömääräisesti piirin kevätkokouksessa hyväksytään viime vuoden 2019 toimintakertomus ja
tilinpäätös sekä käydään läpi viime vuoden tilastotiedot. Syyskokouksessa puolestaan hyväksytään
ensi vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Myös hallituksen jäsenet vuodelle 2021 valitaan jo tässä vaiheessa.
KIRKKOMUSIIKIN PÄIVÄ 11.9.2020
Valtakunnallista kirkkomusiikin päivää vietetään kolmatta kertaa perjantaina 11.9. Kirkkomusiikin
päivän ajatuksena on viedä kirkkomusiikkia sinne, missä ihmiset ovat. Kirkkomusiikin päivä on hyvä
tilaisuus tavoittaa uusia laulajia ja tehdä tiettäväksi seurakunnan eri musiikkiryhmiä. Samalla se on
hyvä hetki muistuttaa, että koronatilanteesta huolimatta ja juuri sen vuoksi musiikilla on paikkansa
seurakunnassa ja koko yhteisössä.
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Vaikka kuorojen toimintakausi on vasta aluillaan ja valmisteluaikaa ei juurikaan ole, kehotamme
jäsenyhdistyksiämme ja seurakuntajäseniä huomioimaan päivän vaikkapa vain pienimuotoisesti.
Vieläkö voitaisiin laulaa yhteislauluja ulkotiloissa tai järjestää kirkkokuoron pop up -esitys torin
kulmalla? Myös ensi vuoden Kirkkomusiikin päivän ajankohta on jo sovittu: sitä vietetään perjantaina 27.8.2021.
Kirkkomusiikin päivän tapahtumista, samoin kuin muista jäsenyhdistyksien/jäsenseurakuntien tapahtumista voitte viestittää myös piirin Facebook-sivuilla. Muutoinkin sivut kaipaavat edelleen
aktivoitumista. Käyttäkää sivua ahkerasti tykkäämällä ja kommentoimalla – siten saamme lisättyä
piirin ja yleisemmin kirkkomusiikin näkyvyyttä. Lisäksi muistutamme, että SKML:n julkaisema Kirkkomusiikkilehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja siinä on mahdollista julkaista tapahtumauutisia
Piirin omalla palstalla. Pidetään yhdessä kirkkomusiikin lippu liehumassa!
GREGORIAANISEN LAULUN KOULUTUS
Myös kuluvalle vuodelle suunniteltua gregoriaanisen laulun koulutusta on jouduttu siirtämään.
Iloksemme olemme kuitenkin voineet sopia koulutuksen toteuttamisesta heti alkuvuodesta 2021.
Koulutus on suunnattu kaikille Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistyksille ja jäsenseurakuntien lauluryhmille, ja siihen voi osallistua niin yhdessä kuoron kanssa kuin yksittäisinä
laulajina.
Gregoriaanisen laulun koulutus on tarkoitus järjestää kaksiosaisena heti alkuvuodesta 2021 Naantalissa. Ensimmäinen koulutuspäivä lauantaina 23.1. klo 10–16 sisältää tutustumista rukoushetkien eri laulutyyppeihin, kuten hymni, antifoni, psalmivuorolaulu ja pienet responsoriot. Kaikki
koulutuksen laulut valitaan suhteessa käytännön jumalanpalvelustyöhön, seurakunnan ja kuorojen
kanssa laulamiseen. Kouluttaja, MuT Hilkka-Liisa Vuori, on erikoistunut keskiaikaiseen kirkkolauluun pedagogina, Vox Silentiin laulajana ja tutkijana.
Kurssimateriaali pääsee käyttöön jo helmikuussa jatkokoulutuksessa, joka järjestetään laskiaissunnuntaina 14.2. niin ikään Naantalissa. Tuolloin opetukselle on varattu iltapäivä klo 14–18, jonka jälkeen päivä päättyy Naantalin kirkossa järjestettävään laskiaissunnuntain vesperiin.
Kurssin hinta ja tarkempi sisältö määräytyy osallistujamäärän perusteella. Tässä vaiheessa toivommekin, että jäsenyhdistykset ja -seurakunnat voisivat alustavasti ilmoittaa kiinnostuksestaan
osallistua koulutuspäiviin mahdollisen osallistujamäärän mainiten.
Kirkkomusiikkipiiri ottaa edelleen vastaan myös muita toiveita koulutusten järjestämisestä. Koulutustoiveissa pyydämme ottamaan yhteyttä piirihallituksen kanttorijäseniin, hanna.pishro@evl.fi tai
sini.nieminen@evl.fi
AVUSTUSANOMUKSET KUOROJEN JA MUSIIKKIRYHMIEN YHTEISTOIMINTAAN
Tiedotimme viime vuoden lopussa jäsenyhdistyksiä mahdollisuudesta hakea taloudellista avustusta kuorojen ja muiden musiikkiryhmien yhteistoiminnan tukemiseen. Avustusanomuksia tuli kaiPuheenjohtaja Jari J. Laiho
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ken kaikkiaan vähän, ja harvatkin anomukset jouduttiin vetämään takaisin suunniteltujen tapahtumien peruuntuessa. Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiirillä on siis edelleen varattuna rahaa
kuorojen ja muiden musiikkiryhmien yhteistoiminnan tukemiseen.
Mikäli alkavan syksyn tai ensi vuoden suunnitelmiinne kuuluu esimerkiksi kuorojen yhteiskonsertteja, kehotamme rohkeasti hakemaan avustusta niistä koituville kustannuksille – mukaan lukien
matkakulut, nuottien hankinnasta koituvat kustannukset, tilavuokrat jne. 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 marraskuun 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.

Hyviä syyssäitä ja valoisaa mieltä toivottaa
Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry:n puolesta

Hanna Pishro, sihteeri

Puheenjohtaja 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

3

