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Terveiset Suomen Kirkkomusiikkiliitosta 
 
Lähes päivittäin toiminnasta viestitään Facebook-sivuillamme 
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 
 
Tietoa löytyy myös Internet-sivuillamme 
http://www.skml.fi 

 
 
Kirkon musiikkijuhlat 2017 ohjelmistokoulutuksen vastuukanttoreita etsitään 
 
Kirkon musiikkijuhlat 2017 ovat Helsingissä 9. –21.5.2017. Juhlien nuotteja on julkaistu kevään 
aikana ja lisää on tulossa. Lisätietoa Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenkuoroille tarkoitetusta 
ohjelmistosta täällä.  
 
Juhlalaulujen harjoittelua tuetaan kouluttamalla eri puolille maata vastuukanttoreita, jotka ovat 
perehtyneet musiikkijuhlaohjelmiston harjoituttamiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä 
Kirkon musiikkijuhlien päätoimikunnan ja Suomen Kirkkomusiikkiliiton kanssa Tampereella 
torstaina 18.8.2016. Koulutetuista kanttoreista tiedotetaan heti koulutuksen jälkeen, jotta piirit 
ja kuorot pääsevät varaamaan sopivat vetäjät omiin harjoituksiinsa.    
 
Kirkkomusiikkipiirien vastuuhenkilöitä ja hiippakuntien työntekijöitä on pyydetty esittämään 
ehdotuksia oman piirinsä vastuukanttoreista viimeistään 18.4.2016. Lisätietoa täältä.  
 
Kirkon musiikkijuhlien toimikunta on luvannut lähettää oman uutiskirjeensä vielä kevään 
aikana. Kirkon musiikkijuhlat 2017 löytyy Facebookista täältä: 
https://www.facebook.com/kirkonmusiikkijuhlat2017/ 
 
 
Jäsenjärjestöjen koulutustuki vuodelle 2017, haku huhtikuun aikana 
 
Nyt on aika hakea Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenjärjestöjen koulutustukea vuodelle 2017. 
Vuonna 2017 monessa kirkkomusiikkipiirissä valmistaudutaan erityisesti Kirkon 
musiikkijuhlille Helsingissä, toukokuussa 2017. Jäsenjärjestöjen koulutustukea on haettava 
huhtikuun 2016 aikana. Mahdollinen täydentävä haku voidaan järjestää myöhemmin tämän 
vuoden aikana.  
 
Hakulomake löytyy täältä. (Aiemmin lomake oli salasanan takana. Nyt kaikkiin liiton sivuilla 
oleviin materiaaleihin pääsee käsiksi ilman salasanaa.) Lomakkeen voi palauttaa 
Kirkkomusiikkiliiton toimistolle postilla tai sähköpostilla skml@skml.fi  
 
Myös Agricola-opintokeskus on perinteisesti myöntänyt Suomen Kirkkomusiikkiliiton 
jäsenjärjestöille tukitunteja koulutukseen. Sitä kautta voitte saada hyvin todennäköisesti lisää 
rahoitusta suunnittelemallenne koulutukselle tai koulutuksille 50 % hyväksytyistä kuluista, 
kuitenkin enintään 22,00 euroa / opetustunti. Haku on tapahtunut joitakin viikkoja ennen 
koulutustapahtumaa, eli ensi vuoden koulutuksille vasta vuoden 2017 puolella. Lisätietoa 
annetaan ensi vuoden alussa.  
 
Vielä on mahdollisuus saada tukea myös vuonna 2016 toteutettaviin koulutuksiin 
 
Agricola-opintokeskuksen SKML-korvamerkityssä rahoituksessa priorisoidaan niitä 
koulutuksia, jotka ovat saaneet myönteisen rahoituspäätöksen Suomen Kirkkomusiikkiliiton 
toiminta-avustuksissa. Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenjärjestöjen kurssien tukemiseen 
varattu raha vapautuu kaikkien Suomen Kirkkomusiikkiliiton piirien haettavaksi 1.6.2016. Sen 
jälkeen voitte siis hakea tukea piirin omille koulutustapahtumille ja piirin kautta myös 
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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.  
 
Apua palkkojen/palkkioiden maksamiseen 
 
Jotkut piireistä ovat saaneet Agricola-opintokeskuksesta apua kouluttajien 
palkkioiden/palkkojen maksamiseen. Tätä apua ei ole enää saatavilta sieltä, mutta SKML 
auttaa. Ota tarvittaessa yhteys toimistoon skml@skml.fi jo ennen koulutustapahtumaa. 
 
 
Tulevaisuustyöpajat toukokuussa 
 
Kaikkien kirkkomusiikkipiirien edustajia on kutsuttu mukaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton 
tulevaisuutta käsitteleviin työpajoihin toukokuussa 2017. Ilmoittauduttehan viimeistään to 
14.4.2016. Taustalla on halu jatkaa viime vuonna aloitettua aktiivista tulevaisuustyötä.  
 

”Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenmäärä on supistunut pikkuhiljaa jo vuosikausia. 
Viime vuosina myös liiton taloudellinen tulos on kääntynyt tappiolliseksi. 
Tappiolliseen tulokseen on vaikuttanut koko ajan pienentyvän jäsenmaksukertymän 
lisäksi se, ettei Kirkkomusiikkiliitolle ole nyt myönnetty valtakunnallista kolehtipyhää.  
 
Minkäänlaista akuuttia kriisiä Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminnassa ei ole, mutta 
on ilmiselvää, ettei liiton toiminta ole pitkällä tähtäimellä kestävällä pohjalla, jos 
jäsenmäärä hiipuu ja toiminta on tappiollista. Liittoa on nyt kehitettävä 
samanaikaisesti kahdella saralla: jäsenmäärä on saatava kasvuun muokkaamalla 
jäsenyyden muotoja sellaisiksi, että ne vastaavat sitä toimintaa, mitä seurakunnan 
musiikkitoiminnan piirissä tehdään. Samanaikaisesti on ylläpidettävä ja luotava 
sellaista toimintaa, että Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenyys houkuttelee.” 

 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna Aakkula.  

 
 
Liittohallitus ja edustajakokous 2016 Savonlinnassa 
 
Tämän vuoden edustajakokous pidetään 2.–3.9.2016 syyskuun Savonlinnassa.  Asioista, jotka 
jäsenet haluavat varsinaisen edustajakokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys 
liittohallitukselle viimeistään huhtikuun 15. päivänä.  
 
Savonlinnassa aiheina ovat Kirkkomusiikkiliiton tulevaisuus ja sen tiimoilla toiminnan ja 
jäsenyyden uudet muodot sekä sääntömuutosasiat. Lisäksi kurkistetaan Virsikirjan lisävihkoon 
ja kuullaan Kirkon musiikkijuhlista 2017. Lauantai-iltapäivänä pidetään Suomen 
Kirkkomusiikkiliitto ry:n edustajakokous. Neuvottelupäivistä ja niihin ilmoittautumisesta 
lähetetään erillinen info myöhemmin keväällä.  
 
 
Kaiken kansan virsikisa 2016 
 
Suomen kirkkomusiikkiliiton yhdessä kirkkomusiikkipiirien  
kanssa järjestämä Kaiken kansan virsikisa käydään kevään  
aikana. Piirikisat järjestetään pääsääntöisesti sunnuntaina 10.4.2016.  
Voittajajoukkueet kohtaavat finaalissa sunnuntaina 22.5.2016  
Oulun Karjasillan kirkossa. Lisätietoa täällä.  
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Kolehti kirkkomusiikkityölle 

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 seurakuntien 
musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta. FI39 8000 1800 7433 70.  
 
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.  
 
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. Tiedustele lauluvihkoja Kirkkomusiikkiliiton toimistolta.  
 
 
Jäsentilasto 2016   
 
Muistutetaan, että jäsentilastot palautetaan liittoon 30.4.2016 mennessä.  

 
Tässä vielä joitakin poimintoja ensi kesän tapahtumista. Valoa kevääseen! 

 
Ilmajoen musiikkijuhlat kesäkuussa.   SKML:n uusi jäsen 
Alennetut lippuhinnat Kirkkomusiikkiliiton jäsenille  
30.4.2016 asti. Tutustu SKML:n jäsenhintoihin täällä.  
 
Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat 26.7. – 31.7.2016  SKML:n jäsen 

 
Nordklang 2016 Turussa 3.–7.8.2016 .  
Pohjoismaiden suurin koulutusfestivaali laulajille.  
 
”Laula kanssain” Laulujuhlat Joensuussa 4.–6.8.2016. Järjestäjänä Eläkeliitto.   
 
 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry  
Hietalahdenranta 13, 3.krs 
00180 Helsinki  
 
skml@skml.fi  
 
www.skml.fi   
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 

 
 

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

 
 Yhteistyö, jäsenyhdistykset, Yhteiskustannuksen julkaisutoiminta 

 
Liittosihteeri Pirkko Paakkanen  
pirkko.paakkanen@skml.fi 
050 307 3762 (huom, uusi numero) 
 
Nuotti-, merkki- ja tarviketilaukset.  
Kirkkomusiikkilehden tilaukset ja laskutus.  
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