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Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) tehtävä on herättää ja ylläpitää 

kiinnostusta kirkkomusiikkiin sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä.

Kirkkomusiikin nuottikauppa uudistui:  

Halutessasi nuotti heti käyttöön tiedostosta  
 

Kirkkomusiikkiliiton verkkosivut ja verkkokauppa ovat  

uudistuneet.  Erityisen suuren mullistuksen on kokenut  

kauppa, jossa suurin osa nuoteista on saatavilla nyt myös  

digitaalisessa muodossa.  

 

Kaupassa on kattavat hakutoiminnot. Nyt voit siis löytää  

helposti esim. adventin aikaan sopivaa musiikkia naiskuorolle tai tarkistaa, onko jokin tietty 

kappale nuottivalikoimassa. Tutustu nuotteihin verkossa ja tilaa ne saman tien tiedostona 

sähköpostiisi. Myös perinteiset paperinuotit ovat toki edelleen saatavilla. Jäsenalennus 

nuoteista on 15 %. Verkkokaupan valikoima täydentyy talven aikana. Kauppaan tästä.  

 

 

Kirkkomusiikkiliiton rahatuki, nyt myös jäsenseurakunnille 

 
Kirkkomusiikkiliitto tukee kirkkomusiikkitoimijoita paikallisten tapahtumien ja koulutusten 

järjestämisessä. Huomioithan, että näitä tukia voivat saada vain Kirkkomusiikkiliiton jäsenet – 

yhdistykset tai jäsenseurakuntien musiikkitoimijat. Lue täältä jäseneksi liittymisestä.   

Oletko järjestämässä kirkkomusiikkipiirin tai jäsenseurakunnan tapahtumaa tai 

koulutusta, joka kokoaa kirkkomusiikkitoimijoita eri seurakunnista ja 

kokoonpanoista? 

Hae tapahtumallesi Kirkkomusiikkiliiton tukea (100 – 600 € / tapahtuma) sekä, jos kyseessä 

on koulutus, Agricola-opintokeskustukea 22 € / opetustunti 45 min. 

Kirkkomusiikkiliiton tuki haetaan edeltävän vuoden syksynä, joten haku ensi vuoden 

tapahtumille on käynnissä nyt, lokakuun loppuun mennessä. Agricola-tuki haetaan 

viimeistään 3 viikkoa ennen tilaisuutta.  

Teettekö jotain tavanomaisesta poikkeavaa, esimerkiksi yhteisen musiikkiproduktion?  

Hae koulutustapahtumalle Agricola-opintokeskustukea 22 € / opetustunti 45 min. 

Agricola-tuki haetaan viimeistään 3 viikkoa ennen tilaisuutta. Edellytyksenä on, että 

koulutustapahtuma poikkeaa jollain tapaa ihan tavanomaisesta, eli kyseessä on esimerkiksi 

useamman kokoonpanon yhteisproduktioon liittyvät harjoitukset, vieraileva kouluttaja tms. 

Mahdollisia kuluja ovat esimerkiksi nuotit, tilavuokrat, kouluttajapalkkiot ja jossain 

tapauksissa myös osallistujien matkakulut.  

Lisätietoa koulutus- ja tapahtumatuista täällä: https://skml.fi/koulutustuki/ 

https://skml.fi/kaupan-etusivu/
https://skml.fi/jaseneksi/
https://skml.fi/koulutustuki/


Lapsikuorotapahtuma Seinäjoella la 10.2. – su 11.2.2018, tule mukaan!  
 

Kirkkomusiikkiliiton lapsikuorotapahtuma järjestetään Seinäjoella la 10.2 – su 11.2.2018. 

Voit osallistua tapahtumaan kuoron kanssa tai ilman. Luvassa on työskentelyä monenlaisen 

musiikin parissa, myös paikallisen 200:n lapsen Solina-kuoron tyyliin ja kanssa.  

 

Suurkuoron työskentelyä vetävät  

kuoronjohtaja Kari Ala-Pöllänen, kanttori  

Ismo Savimäki sekä Solina-kuoron Suvi  

Lehtimäki. Kaikki kuoronjohtajat voivat  

halutessaan osallistua Seinäjoella myös  

Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen  

seminaaripäivän ohjelmatarjontaan.  

 

Ilmoittautuminen alkaa lähiviikkoina  

tapahtumasivulla.  
 

 

 

Matka-avustuksia Pohjoismaisille kirkkolaulujuhlille jaossa

 

Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat  

Tanskan Odensessa ke 9.5. – su 13.5.2018.  

Luvassa on hieno tapahtuma, jonne Kirkko- 

musiikkiliitto haluaa kannustaa ja tukea  

osallistujiksi nyt myös suomenkielisiä kuoroja.  

Kirkkomusiikkiliitto myöntää matka- 

avustuksia liiton jäsenten kokoonpanoille.  

Avustusta on jaettavissa vielä joillekin  

kokoonpanoille.  

Lue lisää tapahtumasta täältä:  

https://skml.fi/pohjoismaiset-kirkkolaulujuhlat/

 

 

Kirkon Musiikkijuhlilla yli 40 000 kävijää  
 

Kirkon Musiikkijuhlia viettiin Helsingissä  

pe 19.5. – su 21.5.2017. Tapahtumiin osallistui  

yli 40 000 ihmistä. Senaatintori ja Tuomio- 

kirkon portaat täyttyivät viikonlopun aikana  

sanan sävelin.  

 

Kiitos kaikille juhlan tekijöille! 

 

 

 

 

 

https://skml.fi/2017/08/23/lapsikuorotapahtuma/
https://skml.fi/pohjoismaiset-kirkkolaulujuhlat/


Esitä seurakuntasi liittymistä Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäseneksi 
  

Kirkkomusiikkiliitto avasi ovet toivotulle seurakuntajäsenyydelle vuoden 2017 alusta.  

Yhdistysmuotoisten musiikkiryhmien jäsenyys paikallisen kirkkomusiikkipiirin kautta säilyy  

edelleen vaihtoehtoisena mahdollisuutena.  

 

Kirkkoherra, kanttori tai seurakuntaneuvoston  

jäsen: Nyt on mahdollisuus osoittaa arvostusta  

seurakunnan musiikkityölle, kirkkomusiikille ja  

sen tekijöille. Esitä seurakuntasi liittymistä  

Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenseurakunnaksi.  

 

Uudet jäsenseurakunnat ja niissä toimivat  

musiikkiryhmät lisäävät merkittävästi Suomen  

laajimman kirkkomusiikin palvelu- ja asiantuntija- 

järjestön ja sen jäsenistön vaikuttavuutta.  

Jäsenyyden myötä seurakunnan kaikki musiikki- 

toiminnot pääsevät Kirkkomusiikkiliiton palveluiden ja jäsenetujen, tapahtumien, 

koulutusten sekä kustannustoiminnan piiriin. Jäsenkunnan kasvaessa liiton palvelut 

laajenevat ja ovat tukemassa yhä useampaa kirkkomusiikin harrastajaa ja ammattilaista. 

Lisätietoa jäsenyydestä täällä.  

 

Tuki kirkkomusiikkityölle 

 

Voit tukea Kirkkomusiikkiliiton työtä lahjoituksella tai testamentilla. Seurakunnat voivat 

tukea kantamalla kolehdin. Lue lisää tai tee lahjoitus täällä: https://skml.fi/tue-

kirkkomusiikkia 

  

Kirkkohallitus esittää suosituksena, että seurakunnat löytäisivät vuonna 2017 ajankohdan 

kannettavaksi kolehdin seurakuntien musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen 

Kirkkomusiikkiliiton kautta. Kolehtina saatu seurakuntalaisten tuki on merkittävä edellytys 

sille, että pystymme tekemään töitä suomalaisen kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseksi.  

 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry  

FI39 8000 1800 7433 70 

 

Kiitos tuestasi! Se on merkittävä edellytys sille, että pystymme tekemään töitä suomalaisen 

kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseksi! 

Siunattua syksyä!   Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry 

 Hietalahdenranta 13, 3.krs, 00180 Helsinki skml@skml.fi  

www.skml.fi 

 https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 

 

Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula p. 050 385 9350  

 Liittosihteeri Pirkko Paakkanen p. 050 307 3762  

 

http://www.skml.fi/jaseneksi-
https://skml.fi/tue-kirkkomusiikkia
https://skml.fi/tue-kirkkomusiikkia
mailto:skml@skml.fi
http://www.skml.fi/
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