Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.

Kevätkokous 2007
Pöytäkirja

Aika Su 18.3.2007 klo 14:00
Paikka Mietoisten seurakuntakoti, 23120 MIETOINEN
Läsnä: Piirihallituksen jäsenet Kari Kesäläinen, Henri Sarametsä, Urpo Lalla, Hilkka Oksanen ja Matti Koho.
Yhteensä 30 henkilöä 13 jäsenyhdistyksestä, heistä virallisia edustajia 24.
1. Kokouksen avaus
Kokouksen osanottajat oli kutsuttu klo 13:00 Mietoisten kirkkoon leipäsunnuntain messuun, jonka toimitti
kappalainen Heikki Jyväs, kanttorina oli Marianna Peltonen.
Messun jälkeen seurakuntakodissa oli kahvitarjoilu ja kappalainen esitteli Mietoisten seurakuntaa, joka on
vuoden 2007 alussa toteutuneen kuntaliitoksen myötä liittynyt kappeliseurakuntana osaksi Mynämäen
seurakuntaa.
Tämän jälkeen kirkkomusiikkipiirin puheenjohtaja Kari Kesäläinen avasi kokouksen klo 15.07.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reino Verainen Mietoisista ja sihteeriksi Henri Sarametsä
Uudestakaupungista. Pöytäkirjan tarkastajiksi, ääntenlaskijoiksi sekä valtakirjojen tarkastajiksi valittiin AnnaLiisa Hyrsky-Heikkilä Mietoisista ja Antti Mäkitalo Vehmaalta.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kohtaan muut asiat tehdyn lisäyksen kera.
4. Valtakirjojen tarkastus ja ääntenlaskenta
Todettiin, että kokouksessa on läsnä 30 henkilöä 13 jäsenyhdistyksestä, joista virallisia edustajia 24.
5. Toimintakertomus vuodelta 2006
Kevätkokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kirkkomusiikkipiirin toimintakertomuksen vuodelta 2006.
Toimintakertomuksen kohtaan 7. lisätään, että Perttelin kirkkokuoro vietti 110-vuotisjuhliaan su 12.3.2006.
Ohjelmassa oli juhlakonsertti Perttelin kirkossa ja kahvitilaisuus seurakuntatalolla. Tilaisuudessa
kirkkomusiikkipiiriä edustivat Kari Kesäläinen ja Hilkka Oksanen.
Ansiomerkit oli jaettu jo aiemmin kuoron juhlakokouksessa.
6. Vuoden 2006 tilinpäätös
Kevätkokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kirkkomusiikkipiirin vuoden 2006 tilinpäätöksen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Tilinpäätös vuodelta 2006 vahvistettiin ja tilivelvollisille päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus vuoden
2006 tileistä.
8. Edustajien valinta SKML:n edustajakokoukseen Liperiin 10.-11.8.2007
Kevätkokous päätti yksimielisesti valita piirihallituksen jäsenet Hilkka Oksanen ja Matti Koho edustamaan
piiriä Liperin kokouksessa. Hallitus valtuutettiin nimeämään kolmas edustaja kokoukseen.
9. Muut asiat
1) Markku Kilpiön vetämä koulutuspäivä jäsenyhdistysten toimihenkilöille Turussa 21.4.2007.
Merkittiin tiedoksi.
2) Viestintä
Käytiin monipuolinen keskustelu aiheeseen liittyen.
Todettiin, että kirjelähetysten määrää ei ole mahdollista lisätä, koska se lisää kustannuksia ja työmäärää.
Piirin tiedotteet lähetetään jäsenille periaatteella 1 kirje / jäsenyhdistys. Tiedotteita voi sitten itse kopioida
lisää tarpeen mukaan.
Sähköisesti tiedotteita menee joillekin yhdistykselle perinteisen kirjeen lisäksi ja joissakin yhdistyksissä on
haluttu siirtyä pelkästään sähköiseen postitukseen. Kuorot voivat halutessaan ilmoittaa sihteerille
sähköpostiosoitteen, johon piirin tiedotteet toivotaan lähetettävän.
Todettiin, että kuoron postin vastaanottajalla on vastuu tiedonkulusta piirin / liiton sekä kuoron välillä.
Monissa kuoroissa johtaja (kanttori) on autuaan tietämätön kirkkomusiikkipiirin tiedotteiden kautta
julkituotavasta koulutuksesta tai muusta tärkeästä informaatiosta. Tässä on selvä kehittämisen paikka, jotta
tieto tavoittaisi myös kanttorit.
Kirkkomusiikkipiirille on tulossa omat nettisivut www.vskirkkomusiikki.info
Sivustoa on vapaaehtoisesti laatinut piirihallituksen valtuutuksella Matti Koho.
Piirin hallitus paneutuu myös osaltaan viestinnän kehittämiseen tulevissa kokouksissaan.
3) Lapsikuorotapahtuma Turun kirkkopäivillä Mikaelin kirkossa 26.5.2007 klo 14:00.
Merkittiin tiedoksi.
10. Seuraava kokous
Kirkkomusiikkipiirin syyskokous pidetään valvomisen sunnuntaina 18.11.2007 klo 14:00 Martin
seurakuntatalolla Turussa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30.

