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Jäsenkirje 1/2021
Tervehdys teille, Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiirin jäsenet!
Viimeinen vuosi on ollut poikkeuksellinen: kuorot elävät hiljaiseloa, ja kovin näyttää siltä, ettei
yhteistä musiikkitoimintaa päästä vielä kevään aikana toteuttamaan. Tulevaisuutta on kuitenkin
suunniteltava ja toivoa pidettävä yllä. Tsemppiä siis kaikille – vielä tästä selvitään!
Tässä kirjeessä lähetämme terveiset – jo myöhäiset – syksyn kokouksesta ja uudelta hallitukselta ja
toimitamme tilastolomakkeet täydennettäväksi viime vuotta 2020 koskien. Samalla kutsumme
jäseniä yhdistyksen kevätkokoukseen, joka tällä kertaa pidetään kokonaan etäkokouksena, sekä
gregoriaanisen laulun koulutukseen, jonka toivon mukaan pystymme vihdoin toteuttamaan syksyllä 2021. Kirjeen loppupuolelle on lisäksi koottu muita tiedotusasioita koskien mm. avustusanomuksia, vuoden 2023 kirkkomusiikkijuhlia sekä ansiomerkkejä.
TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA JA UUDELTA HALLITUKSELTA
Piirin yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin suunnitelmien mukaisesti Liedon seurakuntatalossa
sunnuntaina 11.10. Ennen kokouksen alkua saimme nauttia Liedon kirkkokuoron tarjoamista kahveista sekä Arvo Pärtin pianomusiikista Liedon kanttorin Tomi Satomaan esittämänä. Tervehdyssanojen jälkeen kevät- ja syyskokoukset pidettiin erillisinä kokouksina, joissa hyväksyttiin vuoden
2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tarkemmin kokouksien päätöksistä voit lukea kokouspöytäkirjoista (liitteenä).
Syyskokouksen yhteydessä valittiin vuoden 2021 Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiiri ry:n hallitus.
Varsinaisiin jäseniin ei tullut muutoksia, ja myös puheenjohtajana jatkaa entiseen tapaan Jari J.
Laiho. Varajäsenistä kanttori Esa Vähämäen tilalle valittiin Paattisten kanttori Mikko Laiho, joka on
toiminut piirihallituksessa jo vuosina 2014–2019. Hallituksen 28.1. pitämän järjestäytymiskokouksen päätöksellä piirin varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Eelis Ahtola, rahastonhoitajaksi Pertti
Virtanen ja sihteeriksi Hanna Pishro. Lisäksi hallituksen kanttorijäsenet Hanna Pishro, Sini Nieminen ja Mikko Laiho muodostavat koulutustiimin, joka vastaa piirin järjestämien koulutuksien suunnittelusta ja ottaa vastaan ehdotuksia koulutustarpeista.
VUODEN 2020 TILASTOLOMAKKEET
Jäsenkirjeen mukana ovat Suomen Kirkkomusiikkiliiton tilastolomakkeet, joilla pyydämme jäsenyhdistyksiä toimittamaan vuoden 2020 tilastotiedot. Kuorojen toiminta on perustellusti ollut
tavanomaista huomattavasti niukempaa. Kiinnostavaa kuitenkin on saada kentän terveiset siitä,
millä tavoin musiikkitoimintaa on ylläpidetty – jos ja kun yhteisiin harjoituksiin ei ole kokoonnuttu,
onko kuorolaisille ollut tarjolla etäharjoituksia tai muuta korvaavaa toimintaa, ja ovatko kuorolaiset päässeet esiintymään vaikkapa vain pienissä kokoonpanoissa.
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Tilastolomakkeet ovat pääpiirteissään samanlaiset kuin viime vuonna; uutena asiana kysytään,
saako SKML lähettää tiedotteitaan tilastolomakkeissa mainittuihin sähköpostiosoitteisiin. Täydennetyt lomakkeet lähetetään piirin sihteerille mieluiten sähköpostitse 26.3. mennessä. Jäsentietojen perusteella jäsenyhdistyksille toimitetaan jäsenmaksulaskut huhtikuun 2021 aikana.
KEVÄTKOKOUS
Kutsumme jäsenyhdistyksiemme edustajat sekä SKML:n seurakuntajäsenet Varsinais-Suomen
Kirkkomusiikkipiirin sääntömääräiseen kevätkokoukseen palmusunnuntaina 28.3.2021 klo 16.
Kokoontumisrajoituksien vuoksi kokous pidetään syyskokouksen päätöksestä poiketen verkkokokouksena Zoomin välityksellä. Linkki kokoukseen on:
https://utu.zoom.us/j/69651431815
Kokoukseen voi liittyä linkin avulla joko verkkoselaimen kautta tai älylaitteelle ladatulla sovelluksella. Erillistä osallistumiskoodia ei tarvita.
Äänivaltaisten edustajien tulee toimittaa valtakirjat etukäteen skannattuina sähköpostitse piirin
sihteerille viimeistään perjantaina 26.3. Myös puhelimeen lähetetty valokuva allekirjoitetusta
valtakirjasta kelpuutetaan (p. 040 840 8268). Kokouksen asialistalla on vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vahvistetaan piirin edustajat SKML:n liittokokoukseen; varsinainen asialista liitteenä.
GREGORIAANISEN LAULUN KOULUTUS
Jo toista vuotta suunniteltua gregoriaanisen laulun koulutusta on koronan vuoksi jouduttu edelleen siirtämään. Tämän hetken suunnitelma on, että koulutus toteutuisi Naantalissa lauantaina
9.10.2021. Kouluttajana toimii musiikin tohtori Hilkka-Liisa Vuori, joka on erikoistunut keskiaikaiseen kirkkolauluun pedagogina, Vox Silentiin laulajana ja tutkijana.
Koulutuksessa tutustutaan gregoriaanisen laulun laulutyyppeihin, kuten antifoni, psalmivuorolaulu
ja pienet responsoriot. Se sisältää myös ennakkokoulutuksen, joka järjestetään verkon kautta
Zoom-koulutuksena. Suunnitelmana on, että varsinaisen koulutuspäivän päätteeksi toteutetaan
Naantalin kirkossa Pyhän Birgitan päivän messu yhdessä Turun katolisen seurakunnan kanssa.
Messu on tarkoitus lähettää striimattuna Naantalin seurakunnan Facebook-sivun kautta.
Koulutus on suunnattu kaikille Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistyksille ja jäsenseurakuntien lauluryhmille, ja siihen voi osallistua niin yhdessä kuoron kanssa kuin yksittäisinä
laulajina. Kurssin hinta määräytyy osallistujamäärän perusteella. Tässä vaiheessa toivommekin,
että jäsenyhdistykset ja -seurakunnat voisivat kevätkokouksen yhteydessä alustavasti ilmoittaa
kiinnostuksestaan osallistua koulutuspäiviin mahdollisen osallistujamäärän mainiten.
MUITA TIEDOTUSASIOITA
Olemme aiemmin tiedottaneet jäsenyhdistyksiä mahdollisuudesta hakea taloudellista avustusta
kuorojen ja muiden musiikkiryhmien yhteistoiminnan tukemiseen. Nyt, kun kuorojen toiminta on
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muutenkin ollut tauolla, avustusanomuksia ei ymmärrettävästi ole tullut. Aiemmin tehdyt anomukset ovat voimassa kuluvan vuoden 2021 loppuun saakka, mikäli olosuhteet sallivat anomuksen kohteena olevan tapahtuman toteuttamisen myöhemmin tänä vuonna. Olemme niin ikään
varautuneet avustamaan jäsenkuoroja anomusten perusteella kuorojen toiminnan käynnistyessä
pandemian jälkeen, mistä tiedotetaan paremmin asian tullessa ajankohtaiseksi.
Tulevana syksynä vietetään jälleen valtakunnallista kirkkomusiikin päivää, tällä kertaa Helsingissä
pidettävän Pohjoismaisen Kirkkomusiikkisymposiumin yhteydessä perjantaina 27.8.2021. Tiedotattehan mahdollisista kirkkomusiikin päivän yhteydessä järjestetyistä tapahtumistanne – samoin
kuin muusta musiikkitoiminnastanne – myös piiriä, jotta voimme nostaa niitä esille piirin tiedotuksessa.
Parhaillaan tehdään myös jo alustavia valmisteluja seuraavia kirkkomusiikkijuhlia varten. Kirkon
juhlat #yhdessä2023 järjestetään Tampereella toukokuussa 2023 samanaikaisesti Lähetysjuhlien ja
Kirkkopäivien kanssa. Ohjelmisto on tarkoitus saada kuorojen valmisteltavaksi syksyllä 2021. Tavan
mukaisesti kirkkomusiikkipiiri tulee järjestämään koulutusta ohjelmistoon liittyen. Seurakuntajäsentemme nuorisokuoroja kiinnostanee myös Hämeenlinnan valtakunnallinen nuorisokuorotapahtuma 11.–12.9.2021 (vara-ajankohta 12.–13.2.2022; lisätietoja skml.fi)
Vaikka musiikkielämä elää tällä hetkellä säästöliekillä, toivomme, että palo kuoro- ja kirkkomusiikkiin säilyy myös vaikeiden aikojen yli. Ansiomerkkejä ja kunniakirjoja on viimeisen vuoden aikana
jaettu poikkeuksellisista oloista huolimatta Taivassalon, Pyhärannan, Paattisten ja viimeisimpänä
Laitilan kirkkokuorolaisille. Nämä ovat hienoja uutisia – ne kertovat kiitollisuudesta tehtyä työtä
kohtaan. Onnittelut vielä kerran ansiomerkkien saajille!
Vuosimerkkien lisäksi muistutamme jäsenyhdistyksiä mahdollisuudesta hakea Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkkiä. Erityisansiomerkki myönnetään erityisistä ansioista kirkkomusiikin
hyväksi. Myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi musiikilliset ansiot, hallinnolliset ansiot, luottamustehtävät, toimintaedellytysten luominen ja tukeminen, suhdetoiminta tai muu aktiivinen työ
kirkkomusiikin hyväksi.
Hyvää korona-ajan tekemistä voi olla myös SKML:n virsimerkkien suorittaminen, joka kannustaa
kaikenikäisiä tuntemaan virsikirjaa ja opettelemaan virsikirjan käyttöä. Virsimerkin suorittaminen
tapahtuu oman seurakunnan kanttorin johdolla. Merkeistä peritään pieni maksu. Lisätietoa virsimerkeistä löytyy Kirkkomusiikkiliiton verkkosivuilta: https://skml.fi/virsimerkit/.
Toivottavasti tapaamme kevätkokouksessa! Kevättalven valoa ja luottamusta tulevaan toivottaa
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