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Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) tehtävä on herättää ja ylläpitää kiinnostusta 

kirkkomusiikkiin sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä.  
 

 

Toivottu seurakuntajäsenyys tulee nyt mahdolliseksi   
 

Kirkkomusiikkiliiton säännöt ovat 

uudistumassa. Uudet säännöt mahdollistavat 

sen, että jatkossa seurakunnat voivat olla liiton 

jäseniä musiikkiyhdistysten rinnalla.  

 

”Kirkkomusiikkiliitto saa sääntöuudistuksen 

seurauksena aivan uuden ulottuvuuden”, 

sanoo kanttori Timo Vikman, 

Kirkkomusiikkiliiton puheenjohtaja 1.1.2017 

alkaen. ”Uudistukset edistävät koko 

musiikkikentän palvelemista kirkkomusiikin 

tarpeissa.” 

 

Miksi oma seurakunta kannattaa liittää 

Kirkkomusiikkiliiton jäseneksi? 

Kirkkomusiikkiliitto tarjoaa tapahtumia, 

tietoa, koulutusta, musiikkia jne. Lue lisää 

täältä.  

 

Useissa tapauksissa seurakuntajäsenyys tulee 

myös edullisemmaksi kuin erillisten kuorojen 

yms. musiikkiryhmien jäsenyys Kirkko-

musiikkiliitossa. Seurakuntajäsenyyden hinta 

on 0,05 € / seurakunnan jäsen, eli esimerkiksi 

10 000 jäsenen seurakunnassa 500 euroa 

vuodessa.    

  

Kanttori Timo Vikman Suomen Kirkkomusiikkiliiton puheenjohtajaksi 2017 
 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto on valinnut 

uudeksi puheenjohtajaksi kanttori Timo 

Vikmanin Kuusankoskelta. Vikman toimii 

myös hiippakuntasihteerinä Mikkelin 

hiippakunnassa. Kirkkomusiikkiliiton 

puheenjohtajan toimikausi alkaa vuoden 2017 

alusta. Puheenjohtajana toimiessaan Vikman 

jatkaa työtehtävissään normaalisti. Lue lisää 

täältä.  

 

Hallituksen uusiksi jäseniksi vuoden 2017 

alusta valittiin Kati Pirttimaa sekä Jari J. 

Laiho. Kirkkomusiikkiliiton koko hallitukseen 

ja sen työskentelyyn voit tutustua täällä.  

 

 
Kuvaaja Jonna Aakkula

 

Ilmoittaudu SKML:n nuorisokuorotapahtumaan Kuusankoskella  

pe 25.11. – la 26.11.2016 

Ilmoittautuminen Kirkkomusiikkiliiton 

nuorisokuorotapahtumaan on auki syyskuun 

ajan. Tapahtuma pidetään Kuusankosken 

Kirkkomusiikkiviikon yhteydessä pe 25.11. - 

la 26.11.2016. SKML:n nuorisokuoro-

tapahtumassa kehitytään ja onnistutaan 

yhdessä. Tutustu ohjelmaan ja ilmoita kuorosi 

mukaan syyskuun aikana täällä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuvaaja Timo Vikman

  

 

http://www.skml.fi/jasenpalvelut
http://www.skml.fi/jasenpalvelut
http://www.skml.fi/uutiset.html?64608
http://www.skml.fi/45
http://www.skml.fi/nuorisokuorotapahtuma-2016


Mikä on vuoden 2017 lapsi- tai nuorisokuoro? 
 

Vuoden musiikkiryhmä on Suomen Kirkkomusiikkiliiton tunnustus  

kirkkomusiikkitoimijoille. Vuonna 2017 tunnustus on päätetty jakaa  

lapsi- tai nuorisokuorolle.  

 

Lapsi- ja nuorisokuorojen lukumäärä ja laulajamäärät ovat olleet  

kasvussa Kirkkomusiikkiliiton jäsenkunnassa. Ehdotuksia vuoden 2017  

musiikkiryhmäksi pyydetään lähettämään perusteluineen toiminnan- 

johtajalle: jonna.aakkula(at)skml.fi 15.11.2016 mennessä.  

 

Vuoden kuoro julkistetaan Kirkon musiikkijuhlien avajaisten yhteydessä  

Helsingin Senaatintorilla 19.5.2017. Vuoden kuoro saa myös 1 000 euron  

tunnustusstipendin. 

 

 

 

Kuvaaja Jonna Aakkula

  

Kirkon musiikkijuhlat 2017 -kouluttajia 

Kirkon musiikkijuhlat 2017 ja Suomen Kirkkomusiikkiliitto  

ovat perehdyttäneet joukon kanttoreita eri puolilla maata Kirkon  

musiikkijuhlat 2017 -ohjelmistoon. Suosittelemme ottamaan näihin  

kanttoreihin yhteyttä, jos etsit kouluttajaa harjoituksiin, joissa  

valmistellaan Kirkon musiikkijuhlat 2017 -ohjelmistoa. Listan  

kouluttajakanttoreista löydät täältä.  

 

Tiedäthän, että vierailevaa harjoittajaa käytettäessä, SKML:n jäsenet  

(esim. piirit ja yksittäiset kuorot) voivat saada Seurakunta-opiston  

Agricola-koulutustukea. Lisätietoja täällä. Tukea pitää muistaa hakea  

etukäteen. 

 

 

Kuluvan vuoden koulutuksiin on jaossa tukea kaikille SKML:n jäsenille 
 

Yhteistyökumppanimme Agricola-

opintokeskuksen tukimuodot ovat muuttuneet. 

Kirkkomusiikkiliiton jäsenjärjestöt voivat 

hakea Agricola-opintokeskuksen 

koulutustukea omiin koulutustapahtumiinsa 

loppuvuodelle 2016. Tuki on siis avoin 

haettavaksi piirien lisäksi yksittäisille 

kuoroille, orkestereille, festivaaleille yms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihan tavanomaiseen toimintaan, esimerkiksi 

viikoittaiseen harjoitteluun, tukea ei 

myönnetä, mutta esimerkiksi jos käytetään 

vierailevaa kouluttajaa tai tehdään yhteistyötä 

useamman kokoonpanon kanssa, on 

mahdollista saada  

tukitunteja. 

 

 Konsertoitteko yhdessä toisen 

kokoonpanon, kuoron, orkesterin tai 

soitinyhtyeen kanssa? 

 Tuleeko harjoituksiinne vieraileva 

johtaja esimerkiksi vakinaisen johtajan 

sairastuttua? 

 Haluatteko pyytää harjoituksiinne 

vierailevan kouluttajan esimerkiksi 

musiikkijuhlaohjelmistoa opettamaan? 

 

Agricola-opintokeskuksen yhteyshenkilömme 

on Pirjo von Essen: p. 040 775 8033 

pirjo.vonessen@seurakuntaopisto.fi  

 

 

 

 

http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/
http://www.skml.fi/musiikkijuhlakoulutukset
http://www.skml.fi/44
mailto:pirjo.vonessen@seurakuntaopisto.fi


Kirkon musiikkijuhlat 2017 Helsingissä pe 19.5. – su 21.5.2016  
 

Kirkon musiikkijuhlien ilmoittautuminen on 

käynnissä. Huomioithan, että ilmoittautumalla 

marraskuun loppuun mennessä, pääsette 

juhliin edullisemmin. Osallistujamäärää voi 

muokata vielä ilmoittautumisen jälkeen 

31.3.2017 asti.  

 

Ilmoittautuminen Messias-oratorion 

suurkuoroesitykseen päättyy jo syyskuun 

lopussa. Musiikkijuhlat 2017 viestivät 

ajankohtaisia asioita verkkosivuilla, FB-

sivuilla ja uutiskirjeissä.  

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtumaan liittyvissä kysymyksissä auttaa 

Kirkon musiikkijuhlien 2017 pääsihteeri 

Sanna-Maarit Hakkaraisen puoleen:  

p. 09 2340 2517 kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi  

Kuorolaulajien talvipäivät la 4.2. – su 5.2.2017 Tampereella 

Musiikkijärjestöjen yhdessä järjestämät 

Kuorolaulajien talvipäivät tulevat taas. 

Suositussa viikonlopussa on huippuohjelmaa 

sekä kuorolaulajille että kuorojen johtajille. 

Kirkkomusiikkiliiton jäsenenä pääset 

osallistumaan talvipäiville jäsenhintaan. 

Yhteiskustannuksen nuottimyymälä on myös 

paikalla. Lisätietoja tulossa, merkitse 

päivämäärä kalenteriin! 

 

Kolehti kirkkomusiikkityölle 

Kirkkohallitus esittää suosituksena, että 

seurakunnat löytäisivät vuonna 2016 

ajankohdan kannettavaksi kolehdin 

seurakuntien musiikkitoiminnan tukemiseen 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta.  

 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry  

FI39 8000 1800 7433 70.  

 

Seurakuntalaisten tuki on erityisen tärkeää nyt 

muutosvaiheessa, kun Kirkkomusiikkiliiton 

toimintaa kehitetään palvelemaan entistä 

paremmin kirkkomusiikin koko kenttää. Liiton 

toimintasuunnitelmaan voit tutustua täällä.  

 

Yhteen ääneen -lauluvihko sisältää vanhoja 

rakastettuja sekä uusiakin hyvin yhteislauluun 

sopivia hengellisiä lauluja säestyssointuineen. 

Tutustu Yhteen ääneen -lauluvihkoon täällä ja 

tiedustele lauluvihkoja Kirkkomusiikkiliiton 

toimistolta. Lahjoitamme vihkoja tilaisuuksiin, 

joiden yhteydessä halutaan tukea seurakuntien 

musiikkitoimintaa Suomen 

Kirkkomusiikkiliiton kautta. 
 

 

 

 

Siunattua,   Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry 

soivaa syksyä Hietalahdenranta 13, 3.krs, 00180 Helsinki  

skml@skml.fi  

 

www.skml.fi   

https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 

 

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

 

Liittosihteeri Pirkko Paakkanen  

pirkko.paakkanen@skml.fi p. 050 307 3762 

http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/osallistujalle/ilmoittautuminen-2/
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/osallistujalle/messias-oratorion-osallistujalle/
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/
https://www.facebook.com/kirkonmusiikkijuhlat2017/?fref=ts
https://www.facebook.com/kirkonmusiikkijuhlat2017/?fref=ts
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/info/
mailto:kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi
https://asiakas.kotisivukone.com/files/skml.kotisivukone.com/kuvat/Edustajakokous_2016/Suomen_Kirkkomusiikkiliitto_ry_toimintasuunnitelma_2017.pdf
http://www.skml.fi/yhteen-aaneen---suomalaisia-hengellisia-lauluja
http://www.skml.fi/yhteen-aaneen---suomalaisia-hengellisia-lauluja
mailto:skml@skml.fi
http://www.skml.fi/
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy
mailto:jonna.aakkula@skml.fi
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