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Terveiset Suomen Kirkkomusiikkiliitosta 
 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton vuosi on alkanut uuden toiminnanjohtaja Jonna Aakkulan ja 
jälleen hieman uudistuneen hallituksen voimin. Tässä terveisiä jäsenkirjeen muodossa.  
 
Lähes päivittäin toiminnasta viestitään Facebook-sivuillamme 
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 
 
Tietoa löytyy myös Internet-sivuillamme 
http://www.skml.fi 
 
 
Kaiken kansan virsikisa 2016  
 
Ilmoittautuminen Kaiken kansan virsikisaan on nyt päättynyt.  
Koossa on 22 joukkuetta eri puolilta maata. Joukkueet kilpailevat  
aluksi piirikisoissa 10.4.2016. Kiitos jo näin etukäteen työstänne  
Kaiken kansan virsikisan piirikisojen järjestelyissä! Kirkkomusiikki- 
liiton toimisto tukee järjestelytöitänne mahdollisimman paljon.  
 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton piirien edustajat ovat jo saaneet  
tiedot kilpailujoukkueista. Toivomme myös, että esittäisitte  
kilpailun finaalisunnuntaina 22.5.2016 kannettavaksi kolehdin  
kirkkomusiikkityölle piirissänne/seurakunnassanne.    
 
Koulutustukea Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenjärjestöille 
 
Agricola-opintokeskus on myöntänyt Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenjärjestöille tukitunteja 
koulutukseen vuonna 2016. Sitä kautta voitte saada lisää rahoitusta suunnittelemallenne 
koulutukselle tai koulutuksille 50 % hyväksytyistä kuluista, kuitenkin enintään 22,00 euroa / 
opetustunti. 
 
Agricola-opintokeskuksen rahoituksessa priorisoidaan niitä koulutuksia, jotka ovat saaneet 
myönteisen rahoituspäätöksen Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminta-avustuksissa vuodelle 
2016. Agricola-opintokeskus on alustavasti varautunut tukemaan kaikkia näitä koulutuksia ja 
varannut siihen rahaa. Kaikkiin myönteisen päätöksen saaneisiin piireisiin on oltu yhteydessä 
asiasta.  
 
Jos toiminta-avustus anomus 2016 jäi tekemättä piirin kautta Suomen Kirkkomusiikkiliitolle, ei 
hätää. 1.6.2016 Agricola-opintokeskuksen raha vapautuu kaikkien Suomen Kirkkomusiikkiliiton 
piirien haettavaksi. Sen jälkeen voitte siis hakea tukea piirin omille koulutustapahtumille ja 
piirin kautta myös yksittäisten jäsenjärjestöjen toteuttamiin koulutuksiin. Ihan tavanomaiseen 
toimintaan tukea ei myönnetä, mutta esimerkiksi heti jos käytetään vierailevaa kouluttajaa tai 
tehdään yhteistyötä useamman yhdistyksen kanssa, on mahdollista saada tukitunteja.  
 
Kun jäsenjärjestömme ovat käyttäneet kaikki vuodelle 2016 Agricola-opintokeskuksen varaamat 
tukitunnit, seuraavaa mahdollisuutta tähän rahoitukseen joutuu odottamaan seuraavan 
kalenterivuoden alkuun asti. Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminta-avustusten 
hakuajankohdasta vuodelle 2017 tiedotetaan myöhemmin. Vuoden 2016 toiminta-avustuksista 
päätökset tehtiin kesäkuussa ja joulukuussa 2015.  
 
 

Kolehti kirkkomusiikkityölle 

https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy
http://www.skml.fi/
http://www.skml.fi/kaiken-kansan-virsikisa-2016


Kirkkohallituksen 15.9.2015 tekemän päätöksen mukaan tänä vuonna 2016 Suomen 
Kirkkomusiikkiliitolle ei ole määrätty omaa kolehtipyhää. Suosituksena Kirkkohallitus esittää, 
että seurakunnat löytäisivät sopivan ajankohdan kannettavaksi kolehdin kirkkomusiikkityölle.  
 
Millainen voisi olla kirkkomusiikin kolehtipyhän toteutus? Tässä joitakin ehdotuksia:  
 
Koko seurakunnan messu. Seurakuntien musiikkityön kirjo on runsas. Seurakunnan bändi 
saattaa esiintyä nuorten messussa, muskarilaiset musisoivat perhemessussa ja kuoro laulaa 
juhlapyhän messussa. Kootaan seurakunta, erilaiset ihmiset ja erilaiset musiikkityylit mukaan 
samaan, koko seurakunnan yhteiseen messuun.  
 
Kaiken kansan virsikisa 2016 huipentuu finaaliin Oulun Karjasillan kirkossa sunnuntaina 
22.5.2016. Piirikisat järjestetään eri puolilla Suomea sunnuntaina 10.4.2016, jolloin kolehti 
kerätään Suomen Pipliaseuralle. 
 
Yhteen ääneen -lauluvihko sisältää vanhoja rakastettuja sekä uusiakin hyvin yhteislauluun 
sopivia hengellisiä lauluja säestyssointuineen. Lauluvihkon ympärille voi rakentaa hieman 
erilaisen messun tai yhteislaulutilaisuuden samaan tapaan kuin joulunaikaan yhteislaulun 
merkeissä. Lisää tietoa Yhteen ääneen -vihkosta seuraavassa.  
   
 
Yhteen ääneen  
 
Suomen Kirkkomusiikkiliitto on vast ikään julkaissut Yhteen ääneen  
-lauluvihkon, joka sisältää paljon vanhoja rakastettuja sekä uusiakin  
hyvin yhteislauluun sopivia hengellisiä lauluja säestyssointuineen.  
 
* Tällä Pohjantähden alla 
* Tiedän paikan armahan  
* Hyvä Paimen rakastaa 
* On kesän kirkas huomen  
* Mun kanteleeni kauniimmin 
* Oi, muistatko vielä sen virren 
* Tääl yksinäni laulelen 
 
Yhdessä laulaminen tuo kirkkoihin erityisesti joulunaikaan paljon ihmisiä yhteen. Tämä 
lauluvihko sopii muihinkin ajankohtiin yhdessä laulamisen iloa tuomaan. Kannustamme piirejä, 
jäsenjärjestöjä ja seurakuntia kutsumaan ja järjestämään Yhteen ääneen -laulutilaisuuksia 
omissa seurakunnissaan.   
 
Lauluvihkoja on myynnissä Suomen Kirkkomusiikkiliitossa. Yhteen ääneen -tilaisuuksien 
yhteydessä on myös mahdollista kerätä kolehti kirkkomusiikkityölle. Olemme mielellämme 
mukana tukemassa näitä tilaisuuksia esimerkiksi lähettämällä teille Yhteen ääneen -
lauluvihkoja merkittävästi normaalihintoja edullisempaan hintaan.          
 
 
Kirkon musiikkijuhlat 2017 
 
Reilun vuoden päästä toukokuussa 19–21 pvä vietetään Kirkon musiikkijuhlia Helsingissä. 
Ohjelmisto on nyt valmistumassa ja ensimmäiset nuotit saadaan pian painoon. Uusien nuottien 
ilmestymisestä kerrotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton Internet-sivuilla ja facebook-sivuilla.   
 
 
Liittohallitus ja edustajakokous 2016  
 
Alkaneena vuonna SKML:n puheenjohtajana jatkaa Eero Hanni ja varapuheenjohtajana jatkaa 
Mika Mäntyranta. Liittohallituksen muut jäsenet ovat Riikka Haapamäki, Hannu Väisänen, 
Timo Vikman, Marjatta Salonen ja Keijo Piirainen. Varajäsenet ovat Paula Nuutinen ja Heljä 
Linna.  
 

http://www.skml.fi/yhteen-aaneen---suomalaisia-hengellisia-lauluja


Tämän vuoden edustajakokous pidetään 2.–3.9.2016 syyskuun Savonlinnassa. Liittohallitus 
kokoontuu tänä vuonna perjantaina 11.3., torstaina 12.5., perjantaina 2.9. ja maanantaina 5.12. 
Tarvittaessa voidaan pitää myös sähköpostikokouksia.   
 
Jäsenmaksu 2016   
 
Edustajakokous päätti pitää jäsenmaksun aikuiskuorojen osalta edelleen 12,50 eurossa 
henkilöltä. Lapsi- ja nuorisokuorot vapautetaan edelleen jäsenmaksusta. Muistutetaan, että 
jäsentilastot palautetaan liittoon 30.4.2016 mennessä! 

 

Muutoksia Suomen Kirkkomusiikkiliiton toimistolla 
  
Uusi vuosi on tuonut muutoksia Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n toimistolle. Osa-aikaisena vt. 
toiminnanjohtajana työskennellyt Eero Hanni on palannut kokopäiväisesti vanhoihin 
tehtäviinsä Kokkolan seurakuntayhtymään. Eero Hanni jatkaa edelleen Kirkkomusiikkiliiton 
parissa luottamustehtävässään liittohallituksen puheenjohtajana. 
 
Säde Bartling työskenteli liitossa osa-aikaisena musiikkisihteerinä edellisen toiminnanjohtajan 
virkavapaan ja uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin ajan. Nyt liiton saatua kokopäiväisen 
toiminnanjohtajan, myös Säde Bartlingin aika liiton toimistossa on päättymässä. Lämmin kiitos 
Säteelle ja Eerolle työstänne Suomen Kirkkomusiikkiliiton toimistossa! 
 
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n toiminnanjohtajana aloitti 1.1.2017 Jonna Aakkula. Lisäksi 
liiton toimistolla työskentelee vanha tuttu liittosihteeri Pirkko Paakkanen. 
 
 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry  
Hietalahdenranta 13, 3.krs 
00180 Helsinki  
 
skml@skml.fi 
 
www.skml.fi 
 
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 
 
 
Erityisen avoimet ovet torstaina 25.2.2016 klo 9–18  
Toimiston yhteydessä sijaitsee myös Yhteiskustannuksen nuottivarasto. Tervetuloa tutustumaan 
nuotteihin avointen ovien päivänä tai muulloinkin, kun olemme paikalla.  
 
 

Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula 
jonna.aakkula@skml.fi 
050 385 9350 

 

 
Liittosihteeri Pirkko Paakkanen  
pirkko.paakkanen@skml.fi 
(09) 4366 540  
(Kustannussyistä olemme luopumassa lankapuhelinnumeroista. 
Pirkon uudesta puhelinnumerosta tiedotetaan lähiaikoina.)  
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