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15.5.2021

Jäsenkirje 2/2021
Tervehdys teille, Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiirin jäsenet!
TERVEISET KEVÄTKOKOUKSESTA JA PIIRIAKTIIVIEN ZOOM-KESKUSTELUSTA
Piirin kevätkokous pidettiin Zoom-kokouksena palmusunnuntaina 28.3. Kokouksessa oli läsnä yhteensä 13 henkilöä, joista virallisia kokousedustajia oli 7 kuudesta eri jäsenyhdistyksestä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka 354,61 euron alijäämästä
huolimatta on edelleen varsin hyvä. Sääntömääräisten asioiden jälkeen käytiin keskustelua edellisessä jäsenkirjeen asioista, tulevasta gregoriaanisen laulun koulutuksesta, virsimerkeistä, kirkkomusiikin päivästä ja avustusanomuksista.
Kevätkokouksessa tuli esille myös ajatus järjestää jäsenyhdistyksien puheenjohtajille ja muille piiriaktiiveille virtuaalisia keskusteluhetkiä. Ensimmäinen keskusteluhetki järjestettiin torstaina 29.4.
Zoomin välityksellä. Lyhyestä varoitusajasta huolimatta paikalla oli mukava joukko jäsenyhdistyksiä
keskustelemassa koronan vaikutuksista kuorojen toimintaan ja kannustamassa toisiaan tulevaan.
Yllätysvieraana saatiin mukaan myös SKML:n toiminnanjohtaja Jonna Aakkula, joka kertoi liiton
ajankohtaisista asioista ja innosti kuoroja osallistumaan kevään virtuaalikuorohaasteeseen (aikaa
jatkettu toukokuun loppuun).
Keskustelun myönteinen ja kannustava henki antoi ymmärtää, että vastaaville tilaisuuksille on tilausta jatkossakin. Koronan tuoma epävarmuus vaatii meiltä kaikilta ponnisteluja, jotta kuorot ja
kuorolaiset rohkaistuvat jälleen aloittamaan toimintaansa. Seuraava Zoom-keskustelutunti pyritään järjestämään heti syksyn toimintakauden alkaessa. Toivomuksia keskusteluaiheista ja kehitysideoista otetaan mielellään vastaan – ottakaa siis rohkeasti yhteyttä, jos ja kun jotakin tulee mieleen!
GREGORIAANISEN LAULUN KOULUTUS
Pitkän koronatauon jälkeen mikä olisikaan parempi tapa palata uudelleen lauluharrastuksen pariin
kuin mietiskelevä, yksiääninen hymnilaulu? Olemme luottavaisia, että suunnittelemamme gregoriaanisen laulun koulutus voidaan toteuttaa Naantalin kirkossa lauantaina 9.10.2021 klo 9–17. Koulutukseen sisältyy osallistuminen klo 16 alkavaan ekumeeniseen Pyhän Birgitan päivän messuun
yhdessä Turun katolisen seurakunnan kanssa. Messu on tarkoitus lähettää striimattuna Naantalin
seurakunnan Facebook-sivun kautta.
Koulutukseen liittyen torstaina 9.9. klo 18–20.30 kurssin kouluttaja Hilkka-Liisa Vuori pitää ilmoittautuneille verkkokoulutuksen Zoomin välityksellä, jossa tutustutaan gregoriaanisen laulun perusteisiin ja kurssin laulumateriaaliin. Lisäksi piirin tavoitteena on syyskuun aikana mahdollistaa messun lauluista yhteiset harjoitukset eri paikkakunnilla.
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Kurssin hinta on 10 € / henkilö, sisältäen kahvituksen; ruokailu tapahtuu omalla kustannuksella.
Kurssi on kaikille avoin riippumatta piirin jäsenyydestä tai SKML:n seurakuntajäsenyydestä; välittäkää siis reilusti tietoa kurssista myös muille kiinnostuneille.
Ennakkoilmoittautuminen koulutukseen on 31.5.2021 mennessä sihteerin sähköpostiosoitteeseen hanna.pishro@evl.fi,. Ennakkoilmoittautumisessa toivomme kuorojen ilmoittavan kiinnostuksestaan osallistua koulutuspäiviin ja kertovan alustavan osallistujamäärän. Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää erityisesti syyskuun yhteisharjoituksien toteuttamiseksi; tarkemmat nimi- ja
muut tiedot keräämme myöhemmin elo-syyskuussa.
KIRKKOMUSIIKIN PÄIVÄ
Valtakunnallista kirkkomusiikin päivää vietetään perjantaina 27.8.2021. Kuorojen toimintakauden
alussa vietettävä kirkkomusiikin päivä on omiaan toimimaan esim. seurakunnan musiikkiryhmien
aloitustempauksena. Omassa piirissämme mm. Liedon kirkkokuoro on suunnitellut toteuttavansa
päivään liittyen virsimerkkitempauksen. Hyviä ideoita varmasti on muitakin. Tiedotattehan mahdollisista kirkkomusiikin päivän yhteydessä järjestetyistä tapahtumistanne – samoin kuin muusta
musiikkitoiminnastanne – myös piiriä, jotta voimme nostaa niitä esille piirin tiedotuksessa.
MUUTA TIEDOTETTAVAA
Edelleen muistutamme jäsenyhdistyksiä mahdollisuudesta hakea taloudellista avustusta kuorojen
ja muiden musiikkiryhmien yhteistoiminnan tukemiseen. 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. Muistattehan myös Agricolakeskuksen tapahtumatuen, joka on haettavissa Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta (skml.fi ).
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.
Hämeenlinnan valtakunnallinen nuorisokuorotapahtuma on siirretty keväälle. Uusi aika on 12.–
13.2.2022; lisätietoja skml.fi).
Lämpimin ajatuksin, suvivirren säkeistön myötä teitä kaikkia rohkaisten,
”Taas linnut laulujansa visertää kauniisti. Myös eikö Herran kansa Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä myös äänes kuorohon ja armon Herraa kiitä, kun laupias hän on.”

Hanna Pishro, sihteeri
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