Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Yleistä

Vuosi 2021 on yhdistyksen 46. toimintavuosi.
Piirin tarkoituksena on edistää kirkkomusiikkitoimintaa Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon seurakunnissa.
Piiri kehittää sääntöjensä toisen pykälän mukaisesti palvelujärjestönä toimintamuotoja, koulutusta, tiedonvälitystä, yhteyksiä ja musiikkijuhlia.

Toimintamuodot

Kirkkomusiikkipiirin toimintamuodot ovat kirkko-, nuoriso-, lapsi-, nais-, mies- ja eläkeläiskuorot, lauluryhmät, puhallinorkesterit, muut soitinyhtyeet ja kirkkomusiikkia
edistävät yhteisöt ja seurakunnat.

Koulutustoiminta

Piiri järjestää koulutustilaisuuksia yhteistyössä Kirkkopalvelut – Agricola opintokeskuksen kanssa. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista
vastaa piirihallituksen nimeämä erillinen koulutustyöryhmä.
Koronaepidemian myötä vuodelta 2020 peruuntuneen koulutuksen sijaan Kirkkomusiikkipiiri toteuttaa keväällä 2021 gregoriaanisen laulun koulutuksen kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistyksille ja seurakuntajäsenille. Gregoriaanisen laulun koulutus on
tarkoitus järjestää kaksiosaisena heti alkuvuodesta 2021 Naantalissa.
Koulutuspäivät sisältävät tutustumista rukoushetkien eri laulutyyppeihin, kuten hymni, antifoni, psalmivuorolaulu ja pienet responsoriot. Kaikki koulutuksen laulut valitaan suhteessa käytännön jumalanpalvelustyöhön, seurakunnan ja kuorojen kanssa
laulamiseen. Koulutuspäivistä jälkimmäinen päättyy Naantalin kirkossa järjestettävään laskiaissunnuntain vesperiin. Kouluttaja, MuT Hilkka-Liisa Vuori, on erikoistunut
keskiaikaiseen kirkkolauluun pedagogina, Vox Silentiin laulajana ja tutkijana.
Lisäksi piiri järjestää seminaarin kirkkokuorojen sekä jäsenyhteisöjen toimihenkilöille.
Piirin edustajilla on mahdollisuus osallistua liiton järjestämään seminaariin liiton
edustajakokousten yhteydessä.
Piiri kehottaa kirkkokuoroja, mahdollisesti yhdessä lähiseurakuntien kuorojen kanssa, järjestämään koulutustapahtumia yhteistyössä Kirkkopalvelut - Agricola opintokeskuksen kanssa. Useamman kuoron yhteistyötä myös tuetaan eri hakemuksesta.

Kirkkomusiikin päivä Suomen Kirkkomusiikkiliiton organisoimaa valtakunnallista kirkkomusiikin päivää
vietetään 27.8.2021 neljättä kertaa. Piiri rohkaisee jäsenyhteisöjä toteuttamaan kirkkomusiikin päivää syksyllä 2021, mahdollisesti jollakin ajankohtaisella, yhteisellä
teemalla.
Laulujuhlat

Kirkon musiikkijuhlat järjestetään vuonna 2023, alustavasti suunnitelmissa on tapahtuman toteuttaminen Tampereella. Piiri järjestää alueellisia koulutuksia, kun ohjelmisto ja nuotit ovat varmistuneet.

Pöytästandaari

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiirin omaa pöytästandaaria myydään hintaan 30 €.

Palvelutoiminta

Piirihallitukselta saa ansiomerkkien tilauksen yhteydessä annettavia kolme-, neljätai viisikymmenvuotiskunniakirjoja. Kutsusta hallituksen puheenjohtaja tai jäsenet tulevat luovuttamaan ansiomerkkejä ja tuomaan piirin tervehdyksen kuoron juhlatilaisuudessa.

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.
Musiikkiryhmä, seurakunta tai kirkkomusiikkipiiri voi anoa liittohallitukselta ansioituneelle kanttorille kanttorin erityisansiomerkkiä ja laulajalle kuorolaisen erityisansiomerkkiä.
Tiedotus

Piiri huolehtii toimintansa ja liiton asioiden tiedottamisesta jäsenkirjeillä jäsenyhdistyksilleen.
Kuorot voivat tilata Kirkkomusiikki-lehteä kaikille kuoron jäsenille ja ilmoittaa kuorojen tapahtumista lehden palstoilla.
Piirin kirjoitusvuorolla on mahdollista laatia juttuja julkaistavaksi Kirkkomusiikkilehdessä.
Jäsenyhdistyksien toivotaan lähettävän tietoja merkittävistä tapahtumistaan piirille,
joka julkaisee ne kotisivuillaan. Tiedotuskanavana toimii myös piirin Facebook-sivu.

Neuvottelupäivät

SKML:n edustajakokous pidetään vuonna 2021 (ajankohta ja paikka vielä avoin).
Piirihallitus tekee ehdotuksen valittavista edustajista kevätkokoukselle.
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