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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton tulevaisuuden haasteista on käyty parin viime vuoden aikana hyvää 

keskustelua, josta saamme varmasti kuulla lisää kuluvana vuonna. Uusi toiminnanjohtaja aloitti 

vuoden 2016 alusta. Hyvä asia on, että uusi henkilö tuo uutta osaamista ja vaihtoehtoisia 

toimintatapoja. Kaikki se edistää liiton toiminnan ja palvelun tuomista lähemmäs tavallisia 

kirkkomusiikintekijöitä seurakunnissa. On ilo huomata, että palveluun panostetaan toden teolla! 

Jäsenyyttä koskeva sääntömuutos saatiin aikaan syksyn edustajakokouksessa, mitä pidän erittäin 

hyvänä asiana. Uusi seurakuntajäsenyys mahdollistaa kaikkien musiikkiryhmien osallistumisen 

SKML:n palvelujen piiriin. Musiikkiryhmät voivat saada paremmin tietoa liiton toiminnasta sekä 

osallistua liiton ja piirien järjestämiin koulutuksiin. Suosittelen jäsenistöä käyttämään uutta 

mahdollisuutta hyväkseen: Ottakaa yhteys seurakuntanne työntekijöihin ja luottamushenkilöihin.  

Liiton toiminnan kannalta on tärkeää, että rahoituspohja saadaan säilytettyä mahdollisimman 

laajana. Yhdeksi päätavoitteeksi on kirjattu kulttuurisen sosiaalityön tekeminen 

kirkkomusiikkitoiminnan kautta. Siinäkin tehtävässä eri rahoituskanavista saatu tuki nousee 

ensiarvoisen tärkeäksi.  

Vuosi oli jo tiivistä valmentautumista Helsingissä pidettäviin Kirkon musiikkijuhliin. Juhlien 

sävellyksistä loputkin valmistuivat ”viime tingassa” kesällä, jolloin kuorot pääsivät niitä 

harjoittelemaan. Toivon, että Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Suomen Kirkkomusiikkiliitto ovat 

aktiivisia Kirkon musiikkijuhlien järjestelyissä jatkossakin. Maailma muuttuu, mutta laulun ilo ja 

yhteenkuuluvaisuus on yksi merkittävimmistä asioista kirkon musiikkitoimijoiden keskuudessa.  

Psalmi 40.4. Hän antoi suuhuni uuden virren, 
kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. 
Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa 
ja turvaavat Herraan. 
 

Kannus 4.3.2017 

Eero Hanni 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton puheenjohtaja 2013–2016 
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SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY  

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n (SKML) on jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö, joka 

herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistää maan kirkkomusiikkitoiminnan 

kehitystä sekä tukee ja ohjaa kirkkomusiikkityötä. Näitä tarkoituksiaan edistääkseen SKML ry 

• Edistää hyvien toimintamallien leviämistä kirkkomusiikin kentällä 

• Viestii liiton toimialaan kuuluvista asioista kirkkomusiikkitoimijoiden parissa ja laajemmin 

yhteiskunnassa 

• Harjoittaa koulutustoimintaa 

• Järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia 

• Harjoittaa alansa kustannustoimintaa 

Kirkkomusiikilla on merkittävä rooli suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Yksin seurakuntien 

piirissä musiikkia harrastaa noin 50 000 suomalaista. Musiikkityö onkin kirkon 

vapaaehtoistoiminnan osallistujamäärältään suurin muoto. Lisäksi seurakunnissa työskentelee yli 

tuhat kanttoria, korkeasti koulutettua musiikin ammattilaista. 

 

 

 

 

 

2



 

 

Toiminnan suuntaviivat 2016–2026  

 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n pitkän aikavälin toiminnan suuntaviivat määriteltiin vuoden 

2016 aikana ja vahvistettiin osana vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Kymmenen vuoden 

aikajänteellä Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminnan tavoitteena on kehittää liiton toimintaa niin, 

että liitto on mahdollisimman laajasti koko kirkkomusiikkikentän keskusjärjestö Suomessa. 

Kiinnostusta kirkkomusiikkiin ylläpidetään ja lisätään koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös 

kansainvälisessä, erityisesti pohjoismaisessa yhteistyössä. Koko maan kirkkomusiikkitoiminnan 

kehitystä tuetaan ja ohjataan aktiivisesti keskittyen erityisesti kulloinkin niihin kirkkomusiikin 

ilmiöihin, joissa tukea eniten tarvitaan. Tavoitteena on tukea ja luoda Suomeen monipuolista 

kirkkomusiikkitoimintaa. 

 

Kirkkomusiikkiliiton tavoitteena on käytännössä erityisesti 

 

 

1) Kirkkomusiikin toimintaedellytysten tukeminen: 

Olemassa olevan kirkkomusiikkiperinteen pitäminen elävänä sekä mahdollisuuksien luominen 

oman aikamme kirkkomusiikin tekemiseen ja julkaisemiseen. Kirkkomusiikin kenttää tuetaan 

koko kirjossaan, eri muodoissaan ja tyylilajeissaan. 

 

2) Kulttuurisen sosiaalityön tekeminen kirkkomusiikkitoiminnan kautta: 

Kirkkomusiikkitoiminnassa korostuu taiteellisten arvojen rinnalla myös kulttuurinen sosiaalityö. 

Kirkkomusiikkitoiminta voi olla väline myös ei-musiikillisten tavoitteiden saavuttamiseen, 

esimerkiksi ihmisten yhteisöllisyyden lisäämiseen, kirkon toiminnan tutuksi tekemiseen tai 

sisällöltään mielekkään elämän rakentamiseen. Kirkkomusiikkitoiminnassa on tilaa kaikille omista 

taidoista tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. 

 

Vuoden 2016 toiminnan painopistealueiksi oli määritelty 

• Kaikki ikäryhmät kattavan seurakunnallisen musiikkitoiminnan tukeminen, kehittäminen 

ja toteuttaminen 

• Tulevaisuustyöryhmän johtopäätösten arviointi ja mahdolliset toimenpiteet 

• Valmistautuminen Kirkon musiikkijuhlille 2017 

• Kaiken kansan virsikisa 2016 

 

 
Jäsenet 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n (SKML) jäseniä ovat 17 kirkkomusiikkipiiriä: Lappi, Pohjois-

Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, 

Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Häme-Uusimaa, Varsinais-Suomi, 

Tampere, Satakunta ja Helsinki. Jäseniä ovat myös kunniapuheenjohtaja Reijo Mattila sekä 

kunniajäsen Airi Knuutinen. 

Kirkkomusiikkipiireillä oli vuonna 2016 336 jäsenyhdistystä, joissa oli 6 490 jäsentä sekä 74 lapsi- 

ja nuorisokuoroa, joissa oli 1446 jäsentä. Näiden lisäksi kirkkomusiikkipiirit tilastoivat alueillaan 

toimivia muita seurakuntien lapsi- ja nuorisoryhmiä 71 kpl. 
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KOULUTUS- JA TAPAHTUMATOIMINTA 

Koulutus- ja tapahtumatoiminta on merkittävä toimintamuoto, jolla toimintasuunnitelman 

mukaisesti tuetaan, kehitetään ja toteutetaan seurakunnallista musiikkitoimintaa.  

Kaiken kansan virsikisa 

Kaiken kansan virsikisa on Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n organisoima leikkimielinen kilpailu, 

jonka tavoitteena on kannustaa suomalaisia laulamaan virsiä ja tutustumaan suomalaiseen 

virsiperinteeseen. Kisaan toteutettiin nyt toista kertaa. Virsikisaan osallistuttiin 3–4 henkilön 

joukkueina. Kilpailun alkuvaiheessa tutustuttiin 40 virteen ja niihin liittyvään kirjalliseen 

aineistopakettiin. Finaaliin saakka päässeet opettelivat vielä 20 virttä lisää.  

Kilpailussa ei mitattu ensisijaisesti laulutaitoa, vaan yleistä virsien tuntemusta, erityisesti finaalissa 

jo hyvin detaljitasolla. Kilpailussa oli esimerkiksi musiikkiarvoituksia, virsien syntyhistoria-

tuntemusta sekä virsien ja niiden säkeistöjen tunnistusta pelkän numerotiedon perusteella. 

Virsikisaan ilmoittautui mukaan 22 joukkuetta. Jokaisesta kirkkomusiikkipiiristä voitiin lähettää 

finaaliin yksi joukkue, joten piirikisat järjestettiin sunnuntaina 10.4.2016 seitsemässä piirissä. 

Finaali järjestettiin Oulun Karjasillan kirkossa sunnuntaina 22.5.2016 kanttori Juha Sorannan 

avustuksella. Mukana oli kahdeksan joukkuetta. Eteläisimmät kilpailijat tulivat Vantaalta ja 

pohjoisimmat Muoniosta. Juontaja oli kanttori Outi Noponen Espoosta, tuomaristossa kanttorit 

Raimo Paaso, Jenni Urponen ja Keijo Piirainen.  

Vahvinta virsiosaamista löytyi pohjoisesta Suomesta. Kilpailun voitti Pohjois-Pohjanmaan 

kirkkomusiikkipiirin edustusjoukkue Virsiveteraanit ja poika Haukiputaan seurakunnasta 

joukkueella Rauno Kinnunen, Teuvo Päkkilä, Leo Tihinen ja Martti Tihinen. Vain yhden pisteen 

marginaalilla toiseksi jäi Lapin kirkkomusiikkipiiriä edustanut joukkue Muonion seurakunnasta 

"Met veisaama ilola". Virsiveteraanien rinnalla Muonion naisjoukkue todisti, että kaiken ikäiset 

voivat olla varsinaisia virsitaitureita. 

”Yhdessä oppiminen lisäsi 
virsiosaamistani huimasti.” 

”Ensimmäistä kertaa sain tutustua 
virsien taustoihin ja historiaan." 
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oli hyvin mielenkiintoista.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisokuorotapahtuma 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton ensimmäinen nuorisokuorotapahtuma järjestettiin Kuusankoskella 

pe 25. – la 26.11.2016. Mukana oli noin 150 laulajaa kuudesta eri kuorosta/lauluyhtyeestä sekä 

kuoronjohtaja-kanttorit. Kuorolaisten ikäskaala oli 12–35 -vuotta. Tapahtuman paikallinen 

yhteistyökumppani oli Kuusankosken seurakunta ja kanttori Timo Vikman.  

 

Tapahtuman tavoitteet olivat: 

• Sosiaalinen:  

Tuetaan nuorten yhteishengen kasvua heidän omassa kuorossaan ja yli kuororajojen. 

Ylläpidetään ja luodaan motivaatiota kuoroharrastuksen jatkamiseen. Kohdataan erilaiset 

ihmiset saman harrastuksen äärellä.   

• Yhdessä oppimista, jakamista ja onnistumista:  

Rohkaistaan oppimaan toisiltamme. Sekoitetaan erilaisia musiikkityylejä, jotta jokainen 

laulaja on välillä tutun parissa, välillä oppimassa uutta.  

• Mielikuva:  

Seurakunnat ovat merkittäviä nuorten kuorotoiminnan organisoijia. Esimerkiksi 

pienemmillä paikkakunnilla seurakunta on usein ainoa kuorotoiminnan järjestäjä. Nuorille 

on elämys saada kohdata ikä- ja harrastuskollegoitaan eri puolilta maata ja huomata, että 

”meitä on paljon”.  

 

Tapahtuman kouluttajia olivat Jani Sivén, Tanja Varha ja Ismo Savimäki. Myös nuorten omaa 

osaamista jaettiin. Työskentely tapahtui kolmen erilaisen teoksen äärellä: Veni, Veni Emmanuel  

(Zoltan Kodaly), Laudate Pueri Dominum (Felix Mendelssohn) ja Baba Yetu (Christopher Tin).  

Koulutuksen lisäksi toteutettiin Flash Mob -tapahtuma kouvolalaisessa kauppakeskus Veturissa. 

Siellä nuoret puhkesivat muille kauppakeskusasiakkaille yllätyksenä veisaamaan 

trumpettisäestyksellä Hoosiannaa (VK 1). Tapahtuman konsertti pidettiin Kuusankosken kirkossa. 

Konsertti oli osa Kuusankosken kirkkomusiikkiviikon ohjelmaa.  

”Ammattitaitoiset ja hienot 
kouluttajat, yhteistyö muiden 
kuorojen kanssa. Oli ihanaa!”
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Tulevaisuustyöpajat  
 

Toukokuussa 2016 järjestettiin työpajat, joiden tavoitteena oli reflektoida Suomen 

Kirkkomusiikkiliitto ry:n nykyistä ja tulevaa toimintaa Kirkkomusiikkiliiton jäsenistön kanssa. 

Kolme samansisältöistä työpajaa pidettiin Helsingissä maanantaina 2.5.2016 ja perjantain 

13.5.2016 sekä Oulussa sunnuntaina 22.5.2016. Työpajoihin kutsuttiin kirkkomusiikkipiirien 

edustajia. Erityisesti haluttiin kartoittaa jäsenten ajatuksia siitä, mitkä Kirkkomusiikkiliiton 

toimintamuodoista koetaan tärkeimmiksi ja osallistaa piirien edustajat ideoimaan sitä, millaisia 

käytännön toimia Kirkkomusiikkiliitto, kirkkomusiikkipiirit ja yksittäiset toimijat voisivat tehdä 

tukeakseen ja edistääkseen kirkkomusiikkitoimintaa.  

 

Tulevaisuustyöpajat olivat fasilitoituja, yhteistoiminnallisia koulutuksia. Ne perustuivat 

vertaisoppimiseen: erilaisten kirkkomusiikkitoimijoiden osaamisen ja näkökulmien jakamiseen 

yhteiseksi tiedoksi. Mukana kullakin kerralla oli alustajana yksi Kirkkomusiikkiliiton 

liittohallituksen jäsen (Timo Vikman / Keijo Piirainen / Eero Hanni) ja fasilitoijana 

toiminnanjohtaja Jonna Aakkula. Osallistujia työpajoissa oli yhteensä 27 henkilöä. Työpajat olivat 

erittäin pidettyjä: Osallistujien tilaisuudesta antama kokonaisarvosana 4,7/5. 

 

”Oli innostavaa ja mielenkiintoista 
pohtia monipuolisesti 
kirkkomusiikkiin vaikuttavia 
tekijöitä/asioita.” 
 
 

”Hieno, tehokas työskentelytapa. 
Toivottavasti teille jäi jotain villojakin 
meidän käynnistä, taidettiin 
kuitenkin ajatella vain omia 
kuorojamme.”

Neuvottelupäivät  
 

Edustajakokouksen yhteyteen järjestetyt neuvottelupäivät pe 2.9. – la 3.9.2016 kokosivat kirkon 

musiikkitoiminnan tekijöitä Savonlinnaan. Osallistujia oli 61 henkilöä.  

 

Neuvottelupäivillä jatkettiin Kirkkomusiikkiliiton tulevaisuustyöskentelyä. Toiminnanjohtaja 

Jonna Aakkula fasilitoi yhteistoiminnallisesti strategista toiminnan suunnittelutyötä, jossa 

tarkastelunäkökulmana olivat suomalaista yhteiskuntaa ja kirkkoa tulevaisuudessa koskevat 

muutokset.  

 

Kanttori Jenni Urponen perehdytti osallistujia Virsikirjan lisävihkoon, joka otettiin käyttöön 

vuoden 2016 ensimmäisenä adventtina. Kirkon musiikkijuhlien paikallistoimikunnan pääsihteeri 

Sanna-Maarit Hakkarainen kertoi Kirkon musiikkijuhlista 2017. Iltaohjelmassa oli Vesper 

Olavinlinnan keskiaikaisessa kappelissa paikallisten kirkkomuusikoiden toteuttamana.  

 

”Paras kaikista SKML:n 
kokouksista/seminaareista, joihin 
olen osallistunut. Kysymyksiä jäi 
paljon, joten siltäkin osin tapaaminen 
oli onnistunut. Piireille ja kuoroille 
saatiin paljon pohdittavaa. Kiitos!” 
 

”Oli reipasta ja rentoa menoa!” 
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Piirien koulutustapahtumat  
 

Paikalliset kirkkomusiikkipiirit järjestivät vuoden aikana kymmeniä koulutustilaisuuksia, joista 

löytyy lisätietoa kirkkomusiikkipiirien toimintatilastoista. Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry tuki 

piirien koulutustapahtumia rahallisilla avustuksilla. Kirkkomusiikkiliitto ryhtyi myös tarjoamaan 

palkkionmaksupalveluja jäsenjärjestöilleen. Seurakuntaopiston Agricola-opintokeskus on tukenut 

taloudellisesti kirkkomusiikkipiirejä ja yksittäisiä piirien jäsenjärjestöjä niiden koulutustyössä.  

 

Musiikkijuhlaohjelmistokoulutus kanttoreille 
 

Kirkkomusiikkiliitto perehdytti joukon kanttoreita eri puolilla maata Kirkon musiikkijuhlat 2017    

-ohjelmistoon yhdessä Kirkon musiikkijuhlat 2017 -organisaation kanssa. Perehdytys järjestettiin 

Tampereella to 18.8.2016 Seppo Murron johdolla. Perehdytettyjä kanttoreita suositeltiin 

mahdollisiksi kouluttajiksi Kirkon musiikkijuhlat 2017 -koulutustapahtumiin, ja heistä koottiin 

esittelyt Suomen Kirkkomusiikkiliiton verkkosivuille.   

 

Kirkon musiikkijuhlat 2017  
 

Kirkon musiikkijuhlat pidetään Helsingissä pe 19.5. – su 21.5.2017. Tapahtuman pääjärjestäjät 

ovat Kirkkohallitus ja Helsingin seurakuntayhtymä. Mukana yhteistyössä ovat myös Suomen 

Kirkkomusiikkiliitto, Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Kirkkopalvelut. Suomen Kirkkomusiikkiliitto 

on edustettuna juhlien päätoimikunnassa.  

 

Kuorolaulajien talvipäivät  
 

Kuorolaulajien talvipäivät järjestettiin Suomen harrastajamusiikkiliittojen (Sumu-Fimu) 

yhteistyössä Oulussa la 6.2. – su 7.2.2016. Päivien ohjelma oli rakennettu niin, että se soveltui sekä 

kuoronjohtajille että kuorolaulajille. Päivillä on tärkeä merkitys paitsi koulutus- myös 

verkostoitumistapahtumana erityisesti kuoronjohtajille ja kuoronjohdosta kiinnostuneille 

kuorolaulajille. Tapahtumaan osallistui noin 90 henkilöä, ja heistä lähes viidennes oli Suomen 

Kirkkomusiikkiliiton jäseniä. Tapahtumasta koottiin YLE Radio 1:n Laulun paikka -ohjelman 

lähetys.    

 

Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium 
 

Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium järjestettiin Ruotsin Göteborgissa to 8. – su 11.9.2016. 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto oli mukana tapahtumassa nuottimyynti-/esittelypisteellä. Seuraavan 

kerran pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium järjestetään vuonna 2020 Helsingissä.   

 

Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat 2018 
 

Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat järjestetään Tanskan Odensessa 9. – 13.5.2018. Tapahtuman 

pohjoismainen suunnittelukokous pidettiin kesäkuussa 2016. Suomen edustusjohtajista ja 

suomalaisista virsistä tehtiin ehdotukset paikallisjärjestäjille yhteistyössä Finlands Svenska 

Kyrkosångsförbundin kanssa.  
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TULEVAISUUSTYÖ 
 

Vuoden 2016 yhdeksi painopistealueeksi oli määritelty vuonna 2015 toimineen 

tulevaisuustyöryhmän johtopäätösten arviointi ja mahdolliset toimenpiteet. 

Tulevaisuustyöskentelyä jatkettiin osallistamalla liiton jäseniä tulevaisuustyöskentelyyn toukokuun 

2016 työpajoissa sekä neuvottelupäivillä syyskuussa 2016.  

 

Sääntöuudistus 

 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton säännöt uudistettiin. Sääntömuutokset hyväksyttiin vuoden 2016 

edustajakokouksessa, minkä jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti liiton uudet säännöt. 

Uudet säännöt otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta.    

 

Sääntömuutoksen ensisijainen motiivi oli mahdollistaa yhdistysjäsenyyden rinnalle 

seurakuntajäsenyys Kirkkomusiikkiliitossa. Vanhassa mallissa liiton jäseniä ovat olleet 17 

alueellista kirkkomusiikkipiiriä, joiden jäseniä ovat puolestaan rekisteröidyt yhdistykset. Jatkossa 

seurakunnat voivat olla suoraan Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n jäseniä. Sääntöuudistuksen 

yhteydessä pyrittiin myös muotoilemaan säännöt niin, että ne mahdollistavat sopivalla tavalla 

toiminnan mukautumisen muuttuvassa maailmassa.  

 

Sääntömuutosta valmisteli työryhmä, johon kuuluivat Kirkkomusiikkiliiton hallituksen 

puheenjohtaja Eero Hanni, liiton hallituksen jäsen, kanttori Keijo Piirainen, toiminnanjohtaja 

Jonna Aakkula sekä lakimies Lauri Kopponen. Kirkkomusiikkiliiton hallitus evästi ja kommentoi 

työryhmän työskentelyä. 
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Jäseniä osallistanut tulevaisuustyöskentely 

 
Kirkkomusiikkiliiton tulevaisuustyöpajoihin 2016 osallistuneet jäsenet arvottivat liiton 
tärkeimmiksi toimintamuodoiksi koulutustapahtumien järjestämisen ja kirkkomusiikin esillä 
pitämisen. Ryhmät arvottivat myös, kuinka hyvin mikäkin toimintamuoto toteutuu tällä hetkellä. 
Kriittisimmin suhtauduttiin kirkkomusiikin esillä pitämisen onnistumiseen,  resurssien 
hankkimiseen ja jakamiseen kirkkomusiikkityölle sekä hyvien käytäntöjen ja toimintamallien 
levittämiseen.  
 
Työpajojen johtopäätöksinä liittohallitukselle esitettiin panostusta viestintään, kouluttajapankkia 
verkkoon sekä liiton ja piirien järjestämiä koulutuskiertueita ympäri maan.  Työpajoissa puhututti 
paljon jalkautuminen sinne, missä ihmiset ovat. Tavoitteeksi laitettiin Suomalaisen kirkkomusiikin 
päivän lanseeraaminen. Lisäksi työpajaosallistujat saivat lukuisia omia oivalluksia siitä, kuinka he 
voivat kehittää toimintaa itse omissa piireissään ja musiikkiryhmissään. 
 
Panostukset viestintään pantiin käytäntöön välittömästi muun muassa lanseeraamalla 
Kirkkomusiikkiliiton uutiskirje. Piirien ja liiton yhteisten koulutuskiertueiden mahdollisia aiheita 
kartoitettiin kyselyssä syksyllä 2016. Suomalaisen musiikin päivän valmistelu aloitettiin.   
 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton Neuvottelupäivillä syyskuussa 2016 toiminnanjohtaja Jonna Aakkula 

fasilitoi yhteistoiminnallisesti strategista toiminnan suunnittelutyötä, jossa tarkastelunäkökulmana 

olivat suomalaista yhteiskuntaa ja kirkkoa tulevaisuudessa koskevat muutokset ja se, kuinka 

muutosten voidaan odottaa näkyvän kirkkomusiikissa. Samalla pohdittiin sitä, miten 

kirkkomusiikkityössä voidaan aktiivisesti vaikuttaa tulevaisuuteen, tehdä tulevaisuus positiiviseksi 

mahdollisuudeksi kirkkomusiikille.  

 

Neuvottelupäivien osallistujia pohdituttivat erityisesti suomalaisten heterogenisoituvat arvot, 

maahanmuutto sekä väestön- ja kirkkokuorojen ikääntyminen. Näiden muutosten tuomiin 

haasteisiin ja mahdollisuuksiin pyritään vastaamaan Kirkkomusiikkiliiton toiminnalla 

tulevaisuudessa.   
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KUSTANNUSTOIMINTA, YHTEISKUSTANNUS  
 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry harjoittaa nuottikustannustoimintaa yhteistyössä Suomen 

Kanttori-urkuriliiton (SKUL) kanssa.  

 

Yhteiskustannuksen (YK) hallintokuntaan kuuluivat SKUL:n edustajina Eero Annala 

(puheenjohtaja) ja Annukka Ruusula (sihteeri). SKML:n edustajina Jonna Aakkula 

(varapuheenjohtaja) ja Pirkko Paakkanen. Hallintokunnan varajäsenenä toimivat SKML:n 

edustajana Eero Hanni ja Timo Vikman. Hallintokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.  

 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikuntaan kuuluivat vuonna 2016 SKULin edustajina Peter Hilli, 

Anna Marte ja Minna Wesslund ja SKML:n edustajina Juha Mikkonen (puheenjohtaja), Säde 

Bartling / Jonna Aakkula (sihteeri) ja Tommi Niskala. Julkaisutoimikunnan varajäseninä toimivat 

Arto Turpela (SKUL) ja Taru Hämäläinen (SKML). Julkaisutoimikunta kokoontui vuoden aikana 

neljä kertaa.   

 

Yhteiskustannuksen julkaisutoiminta keskittyi vuonna 2016 ensisijaisesti Kirkon musiikkijuhlat 

2017 -tilausteosten julkaisemiseen. Vuonna 2016 ilmestyivät seuraavat julkaisut:  

 
YK 240 
Vesa Erkkilä   Minun sieluni halajaa sinua  
     SATB 
YK 241 

Pekka Suikkanen  Rogate – Rukoilkaa! Tekstimotetti ja vastaus / KM-juhlat 

SATB + sopraanosolisti/solistiryhmä 

YK 242 
Jussi Chydenius  Laulu kaupunkilaisenkelistä / KM-juhlat 
Kaisa Raittila   SATB  
 
YK 242/1 
Jussi Chydenius  Laulu kaupunkilaisenkelistä / KM-juhlat 
Kaisa Raittila   Melodia + säestysmerkit 
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YK 243 
Jaakko Mäntyjärvi Kertokaa tästä riemuiten Psalmisäv. / KM-juhlat  

Yhdelle tai kahdelle sekakuorolle SATB tai 2-ääniselle 
sekakuorolle (nais- ja miesääni) 
 

YK 244 
Jaakko Mäntyjärvi  Ehtoollismotetti virrestä 262 / KM-juhlat 

SSATBB 
 

YK 245  
Timo Alakotila   Hiljaisessa siimeksessä / KM-juhlat 
Erik Lindschöld,   SATB 
suom. Anna-Maija Raittila 
 
YK 246  
Jan Hellber Pysykää rohkeina / Var vid gott mod / KM-juhlat 

SAATB 
 

YK 247 
Mia Makaroff,   Sytytä liekki taivaasta / KM-juhlat 
Johan Cruger (virsi 232)   SATB + sopraanosolisti 
suom. Anna-Maija Raittila  
& Esa Santakari  
 
YK 248    
Rüdeger Lüders, Kurt Rommel Anna meille rauhasi Virsi 514 / KM-juhlat 
suom. Juhani Forsberg   SA + SATB + piano 
sov. Timo Lehtovaara 
 
YK 249 
Jukka Salminen,   Rukous on silta / KM-juhlat 
Anna-Mari Kaskinen  SAA 
Sov. Timo Lehtovaara 
 
YK 250  
Sirkku Rintamäki,  Kesä tulee lähelle – Kesävirsi / KM-juhlat 
Irja Askola   SATB 

 

YK 251 

Liisa Matveinen:   Ylösnousemusvirsi  

   SA+instr. 

YK 252 

Liisa Matveinen:   Ylösnousemusvirsi  

   SSA 

YK 253 

Johan Varen Ugland:   Lapsi Jumalan ajassa -messu, partituuri   

Eyvind Skeie (Pekka Kivekäs)  Diskanttikuoro, seurakunta ja 13 instrumentalistia 

 

YK 254 

Johan Varen Ugland:   Lapsi Jumalan ajassa -messu, stemmat   

Eyvind Skeie (Pekka Kivekäs)  
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Kesän 2016 aikana toteutettiin Yhteiskustannuksen ohjelmistotoivekysely siitä, millaista 

ohjelmistoa kanttorit ja muut musiikkitoimijat haluaisivat Yhteiskustannuksen julkaisevan 

jatkossa. Vastauksissa musiikkia toivottiin ensisijaisesti jumalanpalveluskäyttöön niin 

tavanomaisiin kuin erityisiin juhlapyhiin. Musiikkia toivottiin myös konserttikäyttöön. Eniten 

toivottiin julkaistavaksi uutta hengellistä musiikkia sekä virsisovituksia. Huomionarvoista oli, että 

vastaajat toivoivat julkaistavaksi käytännössä yhtä paljon niin ns. klassisia teoksia ja sovituksia 

kuin ns. kevyitä teoksia ja sovituksia.  

 

Julkaisutoimikunta kartoitti jo aiemmin julkaistavaksi päätetyt, vielä julkaisemattomat teokset ja 

priorisoi niiden julkaisua tulevaisuudessa kirkkovuoteen ja ohjelmistotoivekyselyn vastauksiin 

peilaten.  

 

Yhteiskustannuksen hallintokunta päätti, että vuoden 2017 aikana toteutetaan Yhteiskustannuksen 

nuottikaupan uudistamishanke. Julkaisutoimikunta valmistelu verkkokaupan uudistamishanketta 

käymällä läpi aiemmin julkaistut teokset, nosti esille vanhojen julkaisujen helmiä ja karsi pois 

aktiivisesta myynnistä joitakin teoksia.   

 

Yhteiskustannuksen nuotteja myydään verkkokaupassa sekä Kirkkomusiikkiliiton toimistolla. 

Nuottien myyntitoimintaa hoitaa liittosihteeri Pirkko Paakkanen. Vuoden 2016 aikana 

nuottimyymälä lisäksi jalkautui pop up -nuottikauppana seuraaviin tapahtumiin: Kuorolaulajien 

talvipäivät / Oulu la 6.2. – su 7.2.2016, Nordklang / Turku ke 3.8. – to 4.8.2016 ja Pohjoismainen 

kirkkomusiikkisymposium / Göteborg to 8.9. – la 10.9.2016.  

 

• nuottipalvelulähetykset: 1 lähetys yht. 279 kirjettä, sisältäen 2700 nuottia 

o 2015 1 lähetys 285 kirjettä, sisältäen 1710 nuottia 

• muut nuottilähetykset yhteensä 545 kpl, sisältäen 30180 nuottia 

o 2015 170 lähetystä, sisältäen 5810 nuottia 

• 2016 myytiin yhteensä 32880 nuottia  

o 2015 yhteensä 7 520 nuottia 

Yhteiskustannuksen osalta pidetään oma kirjanpito, ja tuotto-osuus jaetaan nettona molemmille 

osakkaille.  

 
 
ANSIO- JA VIRSIMERKIT SEKÄ TUNNUSTUKSET 
 
SKML ry:n jäsenistöä kiitettiin ja kannustettuun myöntämällä ansiomerkkejä. 

 

Vuosimerkit:  

2, 5, 10, 20, 30, ja 50-vuotta 

 
Virsimerkit: 

Virsimerkki pronssi, hopea, kulta 

Virsitaitomerkki pronssi, hopea, kulta 

 

 

 

Kirkkomusiikkiliiton pinssi 

 

Kirkkomusiikkiliiton lahjaesineet 
Solmioneula, kalvosinnapit 

Tuikut, kynttilänjalat 

Liiton mitali 

Liiton pöytästandaari

 
 
 12



 
VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ 
 
Liiton ensisijaisia viestintäkanavia ovat www-sivut (www.skml.fi), uutiskirjeet, Facebook-sivut 

(www.facebook.com/kirkkomusiikkiliittory) ja Kirkkomusiikkilehti. SKML panosti viestintään 

uudella tavalla vuoden 2016 aikana. Esimerkiksi Facebook-sivuilla oli vuoden aikana 141 päivitystä 
(vrt. 26 päivitystä vuonna 2015), ja verkkosivuilla julkaistiin 49 uutista (vrt. 8 uutista vuonna 

2015). Viestinnän visuaalisuutta lisättiin.   

Liiton Facebook- ja www-sivujen visuaalinen ilme uusittiin syyskuussa. Samalla sisällössä tehtiin 

pieniä uudistuksia. Verkkosivujen kuukausittaiset kävijämäärät kaksinkertaistuivat vuoden 2015 

noin kolmesta tuhannesta kuukausittaisesta kävijästä vuoden 2016 noin kuuteen tuhanteen 

kävijään kuukausitasolla. Facebook-julkaisujen kokonaiskattavuuden keskiarvo nousi vuoden 2016 

jälkipuoliskolla kymmenkertaiseksi vuoden 2015 lukemiin verrattuna (20 → yli 200).   

Liitto lanseerasi kesäkuussa 2016 uutiskirjeen, joka lähetetään sähköpostitse muun muassa 

kaikkien suomenkielisten seurakuntien kanttoreille, kirkkoherroille sekä kirkkomusiikkipiirien ja 

niiden yhteydessä toimivien musiikkiyhdistysten yhteyshenkilöille. Vastaanottajia oli noin 2 000. 

Uutiskirje lähetettiin vuoden 2016 jälkipuoliskon aikana kolme kertaa.    

Kirkkomusiikkilehti on maamme vanhin musiikkilehti. Sitä julkaisevat yhdessä Suomen 

Kirkkomusiikkiliitto, Suomen Kanttori-Urkuriliitto ja Seurakuntien Lapsityön Keskus (1.1.2017 

alkaen Nuori kirkko ry). Lehden päätoimittaja on Sakari Vilpponen. Painettu lehti tavoittaa 

erityisesti vanhempia ikäpolvia, ja sen kautta on mahdollista viestiä laajemmissa artikkeleissa 

sellaisiakin sisältöjä, jotka ovat sähköiseen mediaan liian laajoja. Vuoden 2017 aikana tullaan 

toteuttamaan Kirkkomusiikkilehden kehittämisprojekti, jossa lehden sisältöä, jakelua ja 

julkaisufrekvenssiä tarkastellaan. Tavoitteena on lehden tilaajakannan supistumisen 

pysäyttäminen ja lehden taloudellisesti kestävä toiminta.   

Liiton suhteita mediaan rakennettiin aktiivisella viestimiin kohdistetulla tiedotuksella ja luomalla 

henkilökohtaisia kontakteja median edustajiin esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Liitto sai 

medianäkyvyyttä esimerkiksi Yle Radio 1:ssä (Laulun paikka), Kotimaa Pro:ssa ja tapahtumiensa 
yhteydessä useissa paikallismedioissa.  

 

SKML ry:n säännöistä nousevia tavoitteita on toteutettu mm. seuraavin yhteistyötavoin 

• Kirkkomusiikki-lehti: Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Seurakuntien Lapsityön Keskus 

(toimituskunnan osalta myös Kirkkohallitus/KJY).  

• Kirkon musiikkijuhlat: Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Suomen Kanttori-urkuriliitto 

• Valtakunnallisten nuorisokuoropäivien työryhmä: Kuusankosken seurakunta, 

Hämeenlinnan seurakunta 

• Sumu-Fimu – Suomen harrastajamusiikkiliittojen yhteistyöelin 

• Suomen Musiikkikustantajat ry 

• Suomen Musiikkineuvosto 

• Kirkkopalvelut 
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TALOUS 
 

Tilivuoden 2016 tulos ja liiton taloudellinen tila ilmenevät jäljempänä olevista tuloslaskelmasta ja 

taseesta. Tilikauden tulos on maltillisesti negatiivinen – 25 416,98 €, ja lähestyy pitkällä aikavälillä 

tavoiteltavaa nollatulosta, sillä edelliseen tilikauteen verrattuna tappiota kertyi noin 8 000 € 

vähemmän. 

 

Myyntituloihin oli vuodelle 2016 arvioitu 40 000 euroa. Toteutuneet myyntitulot olivat kuitenkin 

vain noin 24 000 €. Toisaalta myös ostomenot olivat vastaavasti merkittävästi budjetoitua 

pienemmät.  

 

Toteutuneet palkat olivat noin 14 000 € enemmän kuin vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa. 

Palkkojen määrää budjetoidusta nosti se, että liitolle päätettiin palkata täysipäiväinen 

toiminnanjohtaja vuoden 2016 alusta ja että musiikkisihteerin toimenkuvaa jatkettiin helmikuulle 

2016. Palkkakulut olivat noin 3 500 € pienemmät kuin edeltävänä toimintavuotena ja noin 20 000 

€ pienemmät kuin vielä vuonna 2013. Henkilöstökulujen supistumisessa suurin tekijä on, ettei 

toimistosihteerin eläköidyttyä 1.3.2015 palkattu korvaavaa henkilöä. Vastaavasti korvaavien 

kirjanpitopalveluiden ostamiseen Sulasolilta meni noin 7 000 €. Musiikkisihteerin työsuhde 

irtisanottiin tuotannollis-taloudellisista syistä 21.2.2016. 

 

Kokouskulut sekä luottamushenkilöstön matkakulut vähenivät merkittävästi, noin 17 000 €. 

Vastaavasti rahaa käytettiin enemmän koulutusten järjestämiseen.  

 

Jäsenmaksut ovat merkittävin toiminnanrahoituslähde. Jäsenmaksutuotot pysyivät ennallaan noin 

89 000 eurossa. Kolehtituotot supistuivat hieman vuoden takaisesta, noin 19 500 euroon, mikä on 

hieman edellisvuotista vähemmän. Talousarvioehdotukseen budjetoitu kolehtitulo 40 000 € 

edellyttäisi kansallista kolehtipyhää, joka Kirkkomusiikkiliitolla on ollut edellisen kerran vuonna 

2014. 

 

Liitto sai edellisvuoden tapaan apurahoina 9 000 euroa. Kirkon musiikkijuhlat 2017 lisäsi 

Yhteiskustannuksen nuottimyyntiä niin merkittävästi, että Yhteiskustannuksen tuotto-osuus oli 

noin 10 000 € euroa edellisvuotista suurempi.     

 

Vuosituloksen käsittely 

 

Hallitus esittää edustajakokoukselle, että tilikauden alijäämä 25 416,98 euroa vähennetään 

yhdistyspääomasta. 
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EDUSTAJAKOKOUS 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n edustajakokous pidettiin Savonlinnassa, Hotelli Seurahuoneella 

lauantaina 9.9.2016 klo 11.30–14.45. Virallisia edustajia oli paikalla 17 kirkkomusiikkipiiristä 

yhteensä 35 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Minna Raassina Etelä-Savon 

kirkkomusiikkipiiristä, ja varapuheenjohtajaksi valittiin Hilkka Eronen. Kokouksen sihteerinä oli 

toiminnanjohtaja Jonna Aakkula. 

Liittohallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 valittiin kanttori Timo Vikman. 

Varsinaisiksi liittohallituksen jäseniksi vuosiksi 2017–2019 erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin 

Kati Pirttimaa (uusi) ja Jari J. Laiho (uusi). Liiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2016 valittiin KHT 

Asko Vuorenalusta. Varatilintarkastajaksi valittiin Markku Alho. 

Edustajakokous hyväksyi sääntömuutoksen, jonka merkittävin uudistus on mahdollistaa 

seurakuntien jäsenyys Kirkkomusiikkiliitossa yhdistysjäsenyyden rinnalla.  

 

LIITTOHALLITUS 

puheenjohtaja toimistopäällikkö Eero Hanni (Kannus) 

                                                varajäsen 2003;  

     jäsen 2004–2006, 2007–2009, 2010–2012; pj. 2013, 2014, 2015, 2016 

varapuheenjohtaja hiippakuntasihteeri, TM, MuM, dc, Mika Mäntyranta (Kaarina) 

                                                 jäsen 2010, 2011–2013, 2014-2016 

jäsen  kanttori Riikka Haapamäki (Toholampi > Rovaniemi) 

    jäsen 2016–2018  

jäsen  kanttori Keijo Piirainen (Pudasjärvi) 

      jäsen 2013–2015, 2016–2018  

jäsen  opettaja Marjatta Salonen (Pori) 

                           varajäsen 2012; jäsen 2013–2015, 2016–2018  

jäsen  kanttori, hiippakuntasihteeri Timo Vikman (Kuusankoski) 
       jäsen 2015–2017  

jäsen  diplomikielenkääntäjä Hannu Väisänen (Kajaani) 

      varajäsen 2011; jäsen 2012–2014, 2015–2017 

varajäsen  kanttori Heljä Linna (Turenki) 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017  

varajäsen  Paula Nuutinen 2014–2016 (Helsinki) 

SKML ry:n liittohallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 6 kertaa, joista sähköpostikokouksia oli 2. 

Kokousläsnäolot: 

Hanni 6/6, Mäntyranta 5/6, Haapamäki 6/6, Piirainen 6/6, Vikman 6/6, Salonen 5/6, Väisänen 

5/6, Linna (varajäsen) 1/6, Nuutinen (varajäsen) 2/6. Liittohallituksen uudet jäsenet 1.1.2017 

alkaen Jari J. Laiho ja Kati Pirttimaa osallistuivat vuoden 2016 hallituksen kokoukseen 5.12.2016. 

Varajäsen kutsuttiin kokoukseen, kun varsinainen jäsen oli estynyt osallistumaan liittohallituksen 

kokoukseen sekä edustajakokousta edeltävään liittohallituksen kokoukseen. Toiminnanjohtaja 

toimi liittohallituksen kokouksien sihteerinä. Myös SKML:n liittosihteeri osallistui kokouksiin 

sähköpostikokouksia lukuun ottamatta.  
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Liittohallituksen nimeämät edustajat 2016 (suluissa varajäsen) 

 

Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous  Jonna Aakkula (Mika Mäntyranta) 

Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta  Jonna Aakkula (Eero Hanni) 

    Pirkko Paakkanen (Timo Vikman) 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta  Juha Mikkonen, puheenjohtaja 

    Säde Bartling, sihteeri (Jonna Aakkula) 

    Tommi Niskala (Taru Hämäläinen) 

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta  Marjatta Salonen, pj. (Keijo Piirainen) 

    Jonna Aakkula, sihteeri (Eero Hanni) 

Kirkkomusiikkilehden toimitusneuvosto Jonna Aakkula (Timo Vikman) 

    Pirkko Paakkanen (Eero Hanni) 
Suomen musiikkineuvosto   Jonna Aakkula (Eero Hanni) 

Kirkon musiikkijuhlat/KMP  Jorma Hannikainen 1.1. – 31.5.2016 

         Jonna Aakkula 1.6.2016– (Keijo Piirainen)  

Kulttuuriasiain yhteistyöelin  Jonna Aakkula (sovitaan tarvittaessa) 

Sumu-Fimu    Jonna Aakkula (Eero Hanni) 

Ulkomaiset yhteydet   Jonna Aakkula (Liittohallitus) 

Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat, neuvottelukunta Eero Hanni 

Suomen Musiikkikustantajat ry  Jonna Aakkula (Säde Bartling) 

 

HENKILÖKUNTA JA TOIMITILAT 
 
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n toimisto sijaitsee Kirkkopalveluiden talossa osoitteessa 

Hietalahdenranta 13 (3. krs), 00180 Helsinki.  

www.skml.fi 

www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 

Helsingin OP  FI23 5780 0720 1756 32 

Danske Bank  FI39 8000 1800 7433 70 

Yhteiskustannus / OP FI12 5780 0720 1770 91 

 

Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula (1.1.2016 alkaen) 

100 % työaika (osittainen hoitovapaa 1.9.2016 alkaen, työaika 80 %) 

jonna.aakkula@skml.fi 

p. 050 385 9350 

Liittosihteeri Pirkko Paakkanen  

100 % työaika 

pirkko.paakkanen@skml.fi 

p. 050 307 3762 

Puheenjohtaja Eero Hanni 

osa-aikainen työaika 30.4.2016 asti (uuden toiminnanjohtajan perehdytys) 

Musiikkisihteeri Säde Bartling 

40 % työaika. Työsuhde päättyi 21.2.2016.  
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ARVIOINTI 

Vuosi 2016 oli aktiivinen Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminnassa. Liittohallituksen 

toimeenpaneman tulevaisuustyön ajatuksia vietiin käytäntöihin, ja edustajakokous hyväksyi 

sääntöuudistuksen. Vuoden 2016 alussa työnsä aloittanut uusi toiminnanjohtaja Jonna Aakkula toi 

uudenlaisia toimintamalleja. Vuosi 2016 antoikin osviittaa sille, miltä Kirkkomusiikkiliiton 

tulevaisuus näyttää. Aktiivisuus näkyi muun muassa lisääntyneessä viestinnässä, 

tapahtumatoiminnassa sekä julkaisutoiminnassa. 

Toiminnan aktiivisuus on jo näkynyt positiivisina reaktioina muun muassa viestintäkanavien 

seuraajamäärissä. Myös jäsenmäärän vuosikausia jatkunut supistuminen taittui. Piirien toimintaan 

saatiin uusina jäsenjärjestöinä muun muassa festivaaleja, joiden ohjelmistossa kirkkomusiikilla on 

keskeinen rooli.    

Kirkon musiikkijuhlien 2017 nuotit lisäsivät nuottimyyntiä huomattavasti tavanomaisiin vuosiin 

verrattuna. Vuoden aikana kartoitettiin myyntitoiminnan käytäntöjä, jotta tulevaisuudessa 

pystytään siirtymään entistä kustannustehokkaampiin ja asiakkaiden tarpeita vastaaviin 

käytäntöihin. Verkkokaupan uudistamishankkeen käytäntöön panosta päätettiin vuoden 2016 
lopulla.  

Vuodelle 2016 leimallista oli kirkkomusiikkitoimijoiden aktiivinen kuunteleminen. Jäsenet otettiin 

mukaan tulevaisuustyöhön, järjestettiin avoimet verkkokyselyt kustannettavista nuoteista ja 

järjestettävistä koulutuksista. Lisäksi eri tapahtumien yhteydessä kerättiin osallistujapalautetta. 

Näin pystytään jatkossa vastaamaan entistä paremmin jäsenten toiveisiin.  

Vuoden tilinpäätös on tappiollinen, mutta tappion määrä väheni ja lähestyy pitkällä aikavälillä 

tavoiteltavaa nollatulosta. Ilahduttavaa on se, että samoilla rahallisilla resursseilla pystyttiin nyt 

järjestämään entistä enemmän toimintaa. Jatkossa haasteena on uusien rahoituslähteiden 

löytäminen. Pitkällä aikavälillä olisi toivottavaa, että jäsenet eivät joutuisi kantamaan 

jäsenmaksujen muodossa yhtä suurta taakkaa toiminnanrahoituksesta kuin tällä hetkellä. Onhan 

kirkkomusiikkitoiminta keskeisen merkittävää paitsi yksittäisille ihmisille, myös kirkolle ja lopulta 

koko suomalaiselle yhteiskunnalle.      
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KIRKKOMUSIIKKIPIIRIT (jäsenkuorot ja muut musiikkiryhmät) 

 

LAPPI 

Musiikkiryhmät: 15; 295 henkilöä; aikuisryhmiä 7 (189 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmät 8 

(106 lasta ja nuorta).  

Tapahtumat: Toimintapäivä Kittilässä 23.4. (57 osallistujaa/5 yhdistystä) sekä Rovaniemellä 

15.10. (60 osallistujaa/5yhdistystä).  

Vuosijuhlat: 27.11. Alatornion kirkkokuoro ry 95 v. 

Piirin jäsenmaksu 16.50 € / henkilöjäsen. 

Hallitus: Puheenjohtaja Hilkka Eronen ja sihteeri Sirkka-Liisa Räisänen-Telkki. Muut jäsenet: 

Pertti Hurtig, Juha Meriläinen, Eeva Moilanen ja Minna Laitila. Varajäsenet: Sirkka-Liisa 

Räisänen-Telkki ja Helena Suomela. Hallitus kokoontui 2 kertaa. 

 

POHJOIS-POHJANMAA 

Musiikkiryhmät: 28; 558 henkilöä; aikuisryhmiä 13 (262 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 15 
(296 lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Piirin kevätkokous Oulussa 10.4. (18 osallistujaa/11 yhdistystä), Kaiken kansan 

virsikisan piirikisa Oulussa 10.4. (12 osallistujaa/3 yhdistystä), Kirkkokuorojen koulutuspäivä 

Oulussa 8.10. (63 osallistujaa/6 yhdistystä) ja Piirin syyskokous Oulussa 20.11. (14 osallistujaa/8 

yhdistystä)  

Vuosijuhlat: 16.10. Kempeleen kirkkokuoro ry 70 v.   

Piirin jäsenmaksu 15 € / henkilöjäsen. 

Hallitus: Puheenjohtaja Keijo Piirainen, sihteeri Tuulikki Tihinen ja rahastonhoitaja Pirkko 

Eskola. Muut jäsenet: Heikki Herronen, Sanna Leppäniemi ja Marjatta Pulkkinen. Varajäsenet: 

Jaakko Heikkinen ja Pirjo Mäntyvaara. Hallitus kokoontui 3 kertaa. 

 

KAINUU 

Musiikkiryhmät: 8; 190 jäsentä.  

Tapahtumat: Kuorokurssi ja kevätkokous Puolangalla 27.2. (89 osallistujaa/7 yhdistystä), 

Kuorokurssi Ristijärvellä 2.4. (68 osallistujaa/6yhdistystä), Vaalassa 9.10. (97 osallistujaa/7 

yhdistystä) ja Paltamossa 26.11. (62 osallistujaa/6 yhdistystä). 

Piirin jäsenmaksu 17,50 € / henkilöjäsen. 

Hallitus: Puheenjohtaja Hannu Väisänen ja sihteeri-rahastonhoitaja Helena Hyvönen. Muut 

jäsenet: Elisa Ojala, Helena Pitkänen ja Risto Vähäsarja. Varajäsenet: Aila Määttä ja Seppo 

Karjalainen. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

 
KESKI-POHJANMAA 

Musiikkiryhmät: 17; 384 jäsentä. 

Tapahtumat: Kuorokurssi Musiikkia meiltä ja muualta Ylivieskassa 24.1. (71 osallistuja /5 

yhdistystä). Kaiken kansan virsikisan piirikisa ja kevätkokous Kannuksessa 10.4. (20 osallistujaa/8 

yhdistystä). Kuorokoulutus ja syyskokous Sievissä 16.10. (51 osallistujaa/7 yhdistystä). 

Vuosijuhlat: 20.11. Haapaveden Kirkkokuoro ry 90 v. 

Piirin jäsenmaksu 15 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Riikka Haapamäki ja sihteeri Kaija Arhio. Muut jäsenet: Teija Siirtola, 

Satu Järvenpää ja Outi Krank. Varajäsenet: Kerttu Illikainen ja Annukka Rannankari. Hallitus 

kokoontui 3 kertaa. 

 

ETELÄ-POHJANMAA www.epkmp.fi 

Musiikkiryhmät: 33; 855 henkilöä; aikuisryhmiä 32 (655 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 1 

(200 lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Kuorokurssi Ylistarossa 12.3. (160 osallistujaa/18 yhdistystä), vuosikokous Isojoella 

7.4. (22 osallistuja /9 yhdistystä), Kaiken kansan virsikisan piirikisa Kauhajoella 10.4. (15 

osallistujaa/4 joukkuetta), piirin juhla Ähtärissä 5.5. (250 osallistujaa/17 yhdistystä), kuorokurssi 

Isossakyrössä 19.11. (osallistujia 140/17 yhdistystä) ja syyskokous Isossakyrössä (28 osallistujaa/13 

yhdistystä). 

Vuosijuhlat: 21.4. Karijoen seurakuntakuoro ry 70 v.  

Piirin jäsenmaksu 16 € / henkilöjäsen 18



Hallitus: Puheenjohtaja Leila Kotamäki, sihteeri Paula Kari ja rahastonhoitaja Päivi Birling 

(hallituksen ulkopuolelta). Muut jäsenet: Tuija Niemistö, Pentti Laine ja Sirkku Ratus. Varajäsenet: 

Jussi Korpi ja Paula Setälä. Hallitus kokoontui 6 kertaa. 

 

KESKI-SUOMI 

Musiikkiryhmät: 27; 487 jäsentä.  

Tapahtumat: Kevätkokous Pihtiputaalla 6.3. (osallistujaa 36/14 yhdistystä), kuorojen 

yhteiskonsertti ja Jyväskylässä 22.5. (210 osallistujaa/12 yhdistystä) ja kuoroharjoitus, messu ja 

syyskokous 30.10. Tikkakoskella (osallistujaa 36/16 yhdistystä). 

Vuosijuhlat: 27.11. Multian kirkkokuoro 120 v., 13.11. Äänekosken kirkkokuoro 80 v. ja 

Lievestuoreen kirkkokuoro 70 v. 

Piirin jäsenmaksu 15 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Samuli Niiles 30.10. saakka ja hänen tilalleen loppuvuodeksi Matti 

Ikonen 30.10. lähtien ja sihteeri Raija Passi. Muut jäsenet: Martti Hertteli, Matti Ikonen, Ritva 

Hiltunen 30.10 saakka ja hänen tilalleen loppuvuodeksi varajäsen Pirkko-Liisa Luotola vuoden 
loppuun, Liisa Partanen ja Raija Passi. Varajäsenet: Pirjo Leppämäki.  Hallitus kokoontui 2 kertaa. 

 

POHJOIS-SAVO 

Musiikkiryhmät: 39; 726 henkilöä; aikuisryhmiä 33 (659 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 6 

(67 lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Kuorokoulutus (138 osallistujaa/14 yhdistystä) ja kevätkokous Leppävirroilla 9.4. 

(18 osallistujaa/10 yhdistystä) sekä syyskokous Kuopiossa 12.11. (13 osallistujaa/7 yhdistystä). 

Vuosijuhlat: 29.5. Varkauden seurakuntakuoro 50 v.  

Piirin jäsenmaksu 13 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Hannu Raatikainen ja sihteeri Risto Ryynänen. Jäsenet: Ossi Jauhiainen, 

Heikki Mononen ja Anna-Liisa Smedberg ja Urho Koistinen. Varajäsenet: Laura Alaranta ja Riikka 

Tuura. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

 

ETELÄ-SAVO 

Musiikkiryhmät: 20; 314 henkilöä; aikuisryhmiä 13 (230 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 7 

(84 lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Yhteislaulutilaisuus (Virsikisan virsiä) (49 osallistujaa/8 yhdistystä) ja kevätkokous 

Ristiinassa 10.4. (21 osallistujaa/8 yhdistystä), piirin kuorojen harjoituspäivä (110 osallistujaa/7 

yhdistystä) ja syyskokous Savonlinnassa 7.-9.10. (30 osallistujaa/7 yhdistystä) sekä kuorojen 

harjoitus- ja kokouspäivä Savonlinnassa 7.-9.10. (110 osallistujaa/9 yhdistystä). 

Piirin jäsenmaksu 17 € / henkilöjäsen 
Hallitus: Puheenjohtaja Minna Raassina, sihteeri Sointu Kiiskinen ja rahastonhoitaja Elli 

Hokkanen. Jäsenet: Marja Ainali, Arto Paasonen, Sari Kaunismäki ja Erja Haukijärvi. Varajäsenet: 

Matti-Veikko Kuusi ja Riitta Pilssari. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

 

POHJOIS-KARJALA 

Musiikkiryhmät: 24; 408 henkilöä; aikuisryhmiä 18 (317 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 6 

(91 lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Piirin kevätkokous Rantakylän kirkolla 18.3. (31 osallistujaa/13 yhdistystä), 

virsikisa Enossa 10.4. (osallistujia 15/4 yhdistystä), piirin juhla Nurmeksessa 5.5. (172 

osallistujaa/13 yhdistystä), piirin virkistys- ja neuvottelupäivä Pyhäselällä 25.9. (53 osallistujaa/10 

yhdistystä), kuorokurssi Outokummussa 13.11. (48 osallistujaa/8 yhdistystä) ja syyskokous 

Noljakan kirkolla 25.11. (30 osallistujaa/14 yhdistystä). 

Vuosijuhlat: 31.1. Tohmajärven kirkkokuoro 90 v. 

Piirin jäsenmaksu 19 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Lahja Haapasalo, sihteeri Toini Nykänen ja taloudenhoitaja Eeva 

Sinkkonen. Jäsenet: Minna Autio, Mikko Juntunen, Merja Kostamo ja Lauri Palosuo. Varajäsenet: 

Liisa Kettunen ja Juhani Ryynänen. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

 

ETELÄ-KARJALA 

Musiikkiryhmät: 12; 243 henkilöä.  

Tapahtumat: Kevätkokous Sammonlahden kirkossa 14.3. (24 osallistujaa/9 yhdistystä), laululeiri 19



Sammonlahden kirkossa 16.4. (68 osallistujaa/7yhdistystä), laululeiri Joutsenon 

seurakuntakeskuksessa 8.10. (41 osallistujaa/5 yhdistystä) ja syyskokous Ruokolahden 

seurakuntakodissa 11.11. (26 osallistujaa/8 yhdistystä). 

Piirin jäsenmaksu 15 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Ilpo Sientola ja sihteeri Pirkko Hakoköngäs. Muut jäsenet: Aino 

Juntunen, Pirjo Salminen, Johanna Sientola ja Marja-Liisa Vertanen. Varajäsenet: Sonja Holmroos 

ja Tea Lavaste. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

 

PÄIJÄT-HÄME 

Musiikkiryhmät: 17; 333 henkilöä; aikuisryhmiä 15 (303 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 2 

(30 lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Kuorokoulutus Lahdessa 21.2. (137 osallistujaa/10 yhdistystä), kevätkokous 

Padasjoella 22.4. (20 osallistujaa/9 yhdistystä), piirin musiikkijuhla Lahdessa 22.5. (150 

osallistujaa/10 yhdistystä), kuorokurssi yhdessä Tampereen ja Helsingin kirkkomusiikkipiirien 

kanssa Karkun opistolla 5.–10.7. (14 osallistujaa/4 yhdistystä), kuorojen vastuuhenkilöiden 
tapaaminen Hollolassa 26.8. (22 osallistujaa/9 yhdistystä), laululeiri Nastolassa 17.10. (88 

osallistujaa/6 yhdistystä) ja syyskokous Hollolassa 25.11. (18 osallistujaa/8 yhdistystä). 

Vuosijuhlat: 20.10. Hollolan kirkkokuoro 125 v. ja 27.11. Lukkarin laulajat 85 v. 

Piirin jäsenmaksu 16 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Eila Iivari, sihteeri Pirjo Ahlstedt ja rahastonhoitaja Raija Virtanen. 

Jäsenet: Riitta Kuituniemi,  

Eero Kettunen, Jaak Luts ja Paavo Rantanen. Varajäsenet: Ismo Lehmusto ja Sannamaria Salli. 

Hallitus kokoontui 5 kertaa. 

 

KYMENLAAKSO 

Musiikkiryhmät: 14; 308 henkilöä; aikuisryhmiä 13 (290 jäsentä) ja lapsi- ja 

nuorisoryhmiä/soitinyhtyeitä 1 (18 lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Kevätkokous Kuusankoskella 6.3. (21 osallistujaa/10 yhdistystä), kirkkokuorojen 

koulutuspäivä Haminassa 13.3. (126 osallistujaa/ 13 yhdistystä), piirin kirkkomusiikkijuhlat 

Haminassa 29.5. (245 osallistujaa/ 13 yhdistystä) ja syyskokous Haminassa 20.11. (15 osallistujaa/7 

yhdistystä).  

Vuosijuhlat: 4.9. Myllykosken kirkkokuoro 80 v. 

Piirin jäsenmaksu 15 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Pekka Soranummi ja sihteeri Tuula Joenpolvi. Kirjanpito Kivety.com / 

Ilari Kotilainen. Jäsenet: Jaakko Arminen, Aino Karhos, Pirjo Ojala ja Marianna Pellinen. 

Varajäsenet: Seija Jokitalo ja Seppo Monto. Hallitus kokoontui 3 kertaa. 

HÄME-UUSIMAA 

Musiikkiryhmät: 48; 990 henkilöä; aikuisryhmiä 26 (560 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 22 

(430 henkilöjäsentä). 

Tapahtumat: Kuorokurssi (116 osallistujaa/15 yhdistystä) ja kevätkokous 12.3. Lohjalla (22 

osallistujaa/16 yhdistystä), piirin laulujuhlat Mäntsälässä 22.5. (205 osallistujaa/16 yhdistystä) ja 

syyskokous Lopella 19.11. (22 osallistujaa/13 yhdistystä). 

Vuosijuhlat: 9.10. Hyvinkään kirkkokuoro 100 v sekä Vihdin kirkkokuoro 85 v, Nummen 

kirkkokuoro 65 v ja Espoonlahden kirkkokuoro 45 v. (eivät juhlineet). 

Piirin jäsenmaksu 16 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Heljä Linna, sihteeri Marja-Liisa Rainio ja taloudenhoitaja Soili 

Lindqvist. Jäsenet: Marjukka Lamminpää, Soili Lindqvist, Kalevi Nevanpää ja Taina Sulkanen. 

Varajäsenet: Taina Kujanen ja Marja-Liisa Rainio. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

 

VARSINAIS-SUOMI www.vskirkkomusiikki.info/ 

Musiikkiryhmät: 36; 596 henkilöä. 

Tapahtumat: Kevätkokous Kyrössä 6.3. (21 osallistujaa/11 yhdistystä) ja syyskokous Maskussa 

20.11. (21 osallistujaa/12 yhdistystä).  

Vuosijuhlat: 27.11. Chorus Gratiae 120 v. ja Kustavin kirkkokuoro 100 v. sekä 4.12. Paattisten 

kirkkokuoro 40 v. 

Piirin jäsenmaksu 16 € / henkilöjäsen 
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Hallitus: Puheenjohtaja Jari J. Laiho ja sihteeri, taloudenhoitaja Anna Setälä. Jäsenet: Armi 

Laakso ja Marjatta Tuominen. Varajäsenet: Juhani Kalli ja Pertti Virtanen. Hallitus kokoontui 3 

kertaa. 

 

TAMPERE www.tkmp.yhdistysavain.fi/ 

Musiikkiryhmät: 33; 576 henkilöä: aikuisryhmiä 31 (559 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 2 (17 

lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Kurssi Pappilanniemessä 31.1.–1.2. (107 osallistujaa/11 yhdistystä), Piirin 40 v. 

juhla ja virkistyspäivä Mäntässä 12.6. (236 osallistujaa/15 yhdistystä) ja kuorokurssi yhdessä 

Päijät-Hämeen ja Helsingin kirkkomusiikkipiirien kanssa Karkun opistolla 5.–10.7. (14 

osallistujaa/4 yhdistystä).  

Piirin jäsenmaksu 15 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Kari Kerttula, sihteeri Satu Joki ja rahastonhoitaja Raili Laine. Jäsenet: 

Sisko Huhtala, Matti Huomo, Sirkku Liedes ja Pentti Vataja. Varajäsenet: Ann-Marjut Kokemäki ja 

Janne Kyrönlahti. Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
 

SATAKUNTA www.satakunnankirkkomusiikkipiiri.com/ 

Musiikkiryhmät: 27; 416 henkilöä; aikuisryhmiä 22 (318 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 5 

(98 lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Koulutustapahtuma ja kevätkokous Porin srk-keskuksessa 9.3. (98 osallistujaa/14 

yhdistystä), koulutuspäivä Porin srk-keskuksessa 15.10. (75 osallistujaa/9 yhdistystä), 

syystapahtuma ja konsertti Luvian kirkossa 23.10. (68 osallistujaa/10 yhdistystä).  

Vuosijuhlat: 20.11. Karkun kirkkokuoro 100 v, 20.11. Teljän Kamarikuoro 60 v, 17.4. Ruosniemen 

seurakuntakuoro 50 v.  

Piirin jäsenmaksu 15 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Marjatta Salonen ja sihteeri Elina Yrjölä. Jäsenet: Guido Kriik, Reima 

Puukki, Lea Takala ja Timo Meriläinen. Varajäsenet: Jaana Kulmala ja Leelo Lipping. Hallitus 

kokoontui 3 kertaa. 

 

HELSINKI 

Musiikkiryhmät: 14; 274 henkilöä; aikuisryhmiä 13 (248 jäsentä) ja lapsi- ja nuorisoryhmiä 1 (26 

lasta ja nuorta). 

Tapahtumat: Kevätkokous Mikaelinkirkolla 17.3. (13 osallistujaa/6 yhdistystä), kuorokoulutus 

Kallion srk-kodissa 21.5.  

(24 osallistujaa/6 yhdistystä), kuorokurssi yhdessä Päijät-Hämeen ja Tampereen piirin kanssa 

Karkun opistolla 8.–13.7. (51 osallistujaa/7 yhdistystä), kuorokoulutus Roihuvuoren kirkolla 26.9. 
(54 osallistujaa/4 yhdistystä), kuorokoulutus Ilolan srk-kodissa 8.10. (28 osallistujaa/5 yhdistystä 

ja syyskokous Mikaelinkirkolla 17.11. (osallistujia 12/7 yhdistystä).  

Vuosijuhlat: 30.10 Malmin kantaattikuoro 75 v, 6.3. Myllypuron kirkon kuoro 50 v.    

Piirin jäsenmaksu 15 € / henkilöjäsen 

Hallitus: Puheenjohtaja Paula Nuutinen, sihteeri (hallituksen ulkopuolelta) Hilkka Palmu ja 

taloudenhoitaja Eeva Lehtinen (hallituksen ulkopuolelta). Muut jäsenet: Kirsi Honkanen-Punkari, 

Tommi Niskala, Tapio Rantanen ja Tero Tuohimaa. Varajäsenet: Osmo Honkanen ja Juha-Matti 

Terämä. Hallitus kokoontui 6 kertaa. 
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JÄSENKUOROT PIIREITTÄIN 

sekä piirien alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Lapin Kirkkomusiikkipiiri ry 

Alatornion kirkkokuoro ry (34)  

Karungin kirkkokuoro ry (10) 

Kemijärven kirkkomusiikkiyhdistys ry (29) 

Kemin kirkkokuoro ry (26) 

Kittilän kirkkokuoro (17) 

Rovaniemen seurakunnan kirkkokuorot (62) 

Tervolan kirkkokuoro (11) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Kemin srk:n lapsikuoro (13) 

Rovaniemen srk:n Nuorten lauluyht. Ilonlähde (13) 

Rovaniemen srk:n lapsikuorot (64) 

Rovaniemen srk:n soitinyhtyeet (16) 

Tornion srk:n nuorten gospel-bändi 

 

Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ry 

Hailuodon kirkkokuoro ry (10) 

Iin kirkkokuoro ry (24) 

Karjasillan kirkkokuoro ry (31) 

Kastellin kirkkokuoro ry (20) 

Kempeleen kirkkokuoro ry (20) 

Kiimingin kirkkokuoro ry (23) 

Kuusamon kirkkokuoro ry (27) 

Limingan Kirkkolaulajat ry (12) 

Pudasjärven kirkkokuoro ry (31) 

Pulkkilan kirkkokuoro ry (9) 

Raahen kirkkokuoro ry (29) 

Utajärven kirkkokuoro ry (11) 

Yli-Iin kirkkokuoro ry (15) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Iin srk:n lapsikuoro (25) 

Iin srk:n nuorisokuoro (10) 

Karjasillan srk:n lapsikuorot (15) 

Karjasillan srk:n nuorisokuoro (10) 

Kempeleen srk:n nuorisokuoro (7) 

Kiimingin srk:n lapsikuorot (55) 

Kuusamon srk:n lapsikuorot (23) 

Pulkkilan srk:n lapsikuoro (22) 

Raahen srk:n lapsikuorot (83) 

Raahen srk:n nuorisokuoro (27) 

Yli-In srk:n lapsikuoro (19) 

 

Kainuun kirkkomusiikkipiiri ry 

Hyrynsalmen kirkkokuoro ry (3) 

Kajaanin kirkkokuoro ry (54) 

Kuhmon kirkkokuoro ry (25) 

Puolangan kirkkokuoro ry (13) 

Ristijärven kirkkokuoro ry (14) 

Sotkamon kirkkokuoro ry (30) 

Suomussalmen kirkkokuoro ry (39) 

Vaalan kirkkokuoro ry (12) 

 

Keski-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ry 

Alavieskan Kirkkokuoro ry (16) 

Haapaveden Kirkkokuoro ry (27) 

Himangan Kirkkokuoro ry (25) 

Kalajoen kirkkokuoro ry (35) 

Kamarikuoro Arietta (24) 

Kannuksen kirkkokuoro ry (20) 

Kaustisen Kirkkokuoro ry (28) 

Kälviän Kirkkokuoro ry (17) 

Kärsämäen seurakuntakuoro ry (18) 

Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry (10) 

Lohtajan Sekakuoro ry (15) 

Oulaisten Kirkkokuoro ry (24) 

Pyhäjoen kirkkokuoro ry (32) 

Reisjärven Kirkkokuoro ry (17) 

Sievin kirkkokuoro ry (17) 

Vetelin Kirkkokuoro ry (21) 

Ylivieskan Kirkkokuoro ry (38) 

 

Etelä-Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiiri ry 

Alahärmän lehterikuoro (19) 

Alavuden Kirkkokuoro ry (25) 

Evijärven Kirkkokuoro ry (14) 

Huutoniemen Kirkkokuoro ry (19) 

Ilmajoen Kirkkokuoro ry (16) 

Ilmajoen musiikkijuhlat (5) 

Isojoen Kirkkokuoro ry (18) 

Isonkyrön Kirkkokuoro ry (19) 

Jalasjärven Kirkkokuoro ry (19) 

Jurvan Kirkkokuoro ry (10) 

Karijoen Seurakuntakuoro ry (11) 

Karvian Kirkkokuoro ry (21) 

Kauhajoen Kirkkokuoro ry (35) 

Kauhavan Kirkkokuoro ry (24) 

Kortesjärven Kirkkokuoro ry (15) 

Kristiinan suomalainen seurakuntakuoro ry (11) 

Kurikan Kirkkokuoro ry (26) 

Laihian Kirkkokuoro ry (15) 

Lakeuden Ristin kuoro ry (20) 

Lapuan Tuomiokirkon Kuoro ry (43) 

Mustasaaren Kirkkokuoro ry (22) 

Nurmon Kirkkokuoro ry (22) 

Parkanon Kirkkokuoro ry (17) 

Peräseinäjoen Kirkkokuoro ry (20) 

Seinäjoen Kirkkokuoro ry (30) 

Teuvan Kirkkokuoro ry (21) 

Töysän Kirkkokuoro ry (15) 

Vaasan Kirkkokuoro ry (23) 

Virtain Kirkkokuoro ry (14) 

Vähänkyrön Kirkkokuoro ry (16) 

Ylihärmän Kirkkokuoro ry (20) 

Ylistaron Kirkkokuoro ry (17) 

Ähtärin Kirkkokuoro ry (35) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Seinäjoen aluesrk:n lasten Solina-kuoro (200) 

Evijärven srk:n Kaverikuoro 

Ilmajoen srk:n varhaisnuorten kuoro Dooriset 

Isonkyrön srk:n Laurius-kuoro 

Kauhajoen srk:n lapsikuoro Poutapilvi 

Kurikan aluesrk:n lapsikuoro 

Lapuan Tuomiokirkkosrk:n Lapsikuoro LauLux 

Parkanon srk:n lapsikuorot 

Teuvan srk:n lapsi- ja varhaisnuorisok. Satakielet 

Vaasan suom. srk:n tyttökuoro Gaudium sonos 

Ylistaron kappelisrk:n lapsikuoro Ilosanoma 

 

Keski-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry 

Candela-kuoro ry (12) 

Haapamäen ja Pihlajaveden kirkkokuoro ry (11) 

Hankasalmen kirkkokuoro ry (17) 

Hopeavuosien laulajat ry (21) 

Joutsan kirkkokuoro ry (9) 

Jämsän kirkkokuoro ry (27) 

Jämsänkosken kirkkokuoro ry (17) 

Kannonkosken kirkkokuoro ry (10) 

Karstulan seurakuntakuoro ry (28) 

Keltinmäen seurakuntakuoro ry (23) 

Keuruun kirkkokuoro ry (18) 

Kivijärven kirkkokuoro ry (15) 

Korpilahden kirkkokuoro ry (15) 

Leivonmäen kirkkokuoro ry (14) 

Lievestuoreen seurakuntakuoro ry (18) 

Multian kirkkokuoro ry (17) 

Muuramen kirkkokuoro ry (24) 
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Palokan kirkkokuoro ry (24) 

Petäjäveden kirkkokuoro ry (10) 

Pihtiputaan kirkkokuoro ry (15) 

Pylkönmäen kirkkokuoro ry (18) 

Saarijärven kirkkokuoro ry (25) 

Suolahden kirkkokuoro ry (18) 

Toivakan kirkkokuoro ry (15) 

Uuraisten kirkkokuoro ry (17) 

Viitasaaren päiväkuoro/kirkkokuoro ry (22) 

Äänekosken kirkkokuoro ry (22) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Keuruun srk:n lapsikuoro  

Kivijärven kappelisrk:n nuorisokuoro Sirius  

Petäjäveden srk:n lapsikuoro  

Uuraisten srk:n lapsikuoro  

 

Pohjois-Savon Kirkkomusiikkipiiri ry 

Alavan kirkkokuoro ry (49) 

Iisalmen Pyhän Ristin kirkon kuoro ry (25) 

Iisalmen seurakuntakuoro ry (28) 

Joroisten kirkkokuoro ry (15) 

Juankosken kirkkokuoro ry (17) 

Kallaveden kirkkokuoro ry (43) 

Karttulan kirkkokuoro ry (26) 

Keiteleen kirkkokuoro (10) 

Kiuruveden kirkkomusiikkiyhdistys ry (20) 

Kuopion tuomiokirkkokuoro ry (23) 

Lapinlahden kirkkomusiikkiyhdistys ry (25) 

Leppävirran kirkkokuoro ry (28) 

Maaningan kirkkokuoro ry (19) 

Muuruveden kirkkokuoro ry (10) 

Männistön kirkkomusiikki ry (41) 

Nilsiän kirkkokuoro ry (12) 

Pieksämäen kirkkokuoro ry (17) 

Pielaveden kirkkokuoro ry (16) 

Pyhäjärven kirkkokuoro ry (12) 

Rautalammin kirkkokuoro ry (30) 

Siilinjärven kirkkomusiikkiyhdistys ry (52) 

Sonkajärven kirkkokuoro ry (19) 

Sukevan kirkkokuoro ry (7) 

Suonenjoen kirkkokuoro ry (17) 

Säyneisen kirkkokuoro ry (7) 

Tuusniemen kirkkokuoro ry (22) 

Varkauden seurakuntakuoro ry (25) 

Varpaisjärven kirkkokuori ry (12) 

Vehmersalmen kirkkokuoro ry (16) 

Vieremän kirkkomusiikkiyhdistys ry (16) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Kiuruveden srk:n lapsi- ja nuorisokuorot (20) 

Lapinlahden srk:n lapsikuoro (16) 

Siilinjärven srk:n lapsikuoro (10) 

Siilinjärven srk:n nuorisokuoro (7) 

Vieremän srk:n lapsikuoro (14) 

 

Etelä-Savon Kirkkomusiikkipiiri ry 

Anttolan kirkkokuoro ry (11) 

Enonkosken kirkkokuoro ry (9) 

Juvan kirkkokuoro ry (30) 

Kangasniemen kirkkokuoro ry (20) 

Kerimäen kirkkokuoro ry (17) 

Mikkelin tuomiokirkkokuoro ry (28) 

Mäntyharjun kirkkokuoro ry (25) 

Punkaharjun kirkkokuoro ry (10) 

Puumalan kirkkokuoro ry (19) 

Ristiinan seurakuntakuoro ry (16) 

Savilahden kirkkokuoro ry (18) 

Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro ry (20) 

Sulkavan kirkkokuoro ry (7) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Juvan srk:n soitinyhtye (4) 

Savilahden srk:n lapsikuoro Sinilinnut (24) 

Mikkelin tuomiokirkon lapsikuoro Satakielet (15) 

Mikkelin tuomiokirkon nuorten kuoro (4) 

Mikkelin tuomiokirkon soitinyhtyeet (8) 

Savonlinna-Säämingin srk:n lasten Gospelkuoro Loiske (29) 

 

Pohjois-Karjalan Kirkkomusiikkipiiri ry 

Enon kirkkokuoro ry (21) 

Ilomantsin evl. kirkkokuoro ry (18) 

Joensuun kirkkokuoro ry (23) 

Juuan kirkkokuoro ry (18) 

Kesälahden kirkkokuoro ry (25) 

Kiteen kirkkomusiikkiyhdistys ry (23) 

Kontiolahden kirkko- ja kappelikuoro ry (17) 

Liperin kirkkomusiikkiyhdistys ry (17) 

Nurmeksen kirkkokuoro ry (24) 

Outokummun kirkkokuoro ry (22) 

Pielisjärven kirkkokuoro (23) 

Nuorten Musiikkiyhteisö ry (Pielisensuu) (24) 

Polvijärven kirkkokuoro ry (17) 

Pyhäselän kirkkomusiikkiyhdistys ry (30) 

Rääkkylän kirkkokuoro ry (22) 

Tuupovaaran kirkkokuoro ry (2) 

Uimaharjun kirkon kuoro ry (8) 

Valtimon kirkkokuoro ry (23) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Kiteen srk:n lapsiryhmä (16) 

Kiteen srk:n nuorisoryhmä (3) 

Kontiolahden srk:n lapsikuoro Pilke (35) 

Kontiolahden srk:n nuorisokuoro Nardus (16) 

Liperin srk:n lapsikuoro (15) 

Nurmeksen srk:n nuorisokuoro (6) 

 

Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiiri ry 

Gospelkuoro Akasia ry (27) 

Imatrankosken kirkkokuoro ry (23) 

Lappeen kirkkokuoro ry (12) 

Lemin kirkkokuoro ry (14) 

Ruokolahden kirkkokuoro ry (21) 

Sammonlahden kirkkokuoro ry (16) 

Savitaipaleen kirkkokuoro ry (29) 

Simpeleen kirkkokuoro ry (14) 

Taipalsaaren kirkkokuoro ry (24) 

Ylämaan kirkkokuoro ry (13) 

 

Päijät-Hämeen Kirkkomusiikkipiiri ry 

Asikkalan Kirkkomusiikkiyhdistys ry (22) 

Hartolan kirkkokuoro ry (20) 

Heinolan seurakunnan Kirkkomusiikki ry(4 kuoroa) (61) 

Hollolan Kirkkokuoro ry (34) 

Hämeenkosken Seurakuntakuorot ry (21) 

Kuhmoisten Kirkkomusiikkiyhdistys (13) 

Kärkölän Kirkkokuoro ry (26) 

Launeen Kirkkokuoro ry (16) 

Orimattilan Kirkkokuoro ry (19) 

Padasjoen Kirkkokuoro ry (20) 

Ristinkirkon kuoro ry (36) 

Sysmän Kirkkokuoro ry (23) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Kärkölän srk:n lapsikuoro (17) 

Sysmän srk:n lapsikuoro (20) 

Kymenlaakson Kirkkomusiikkipiiri ry 

Anjalan Kirkkokuoro ry (16) 

Elimäen Kirkkokuoro ry (22) 

Iitin Kirkkokuoro ry (17) 

Inkeroisten Kirkkokuoro ry (6) 

Kouvolan Kirkkokuoro ry (43) 

Kuusankosken Kirkkokuoro ry (34) 23



Kymin Kirkkokuoro ry (31) 

Miehikkälän Kirkkokuoro ry (23) 

Myllykosken Kirkkokuoro ry (25) 

Ruotsinpyhtään Kirkkokuoro ry (20) 

Sippolan Kirkkokuoro ry (12) 

Vehkalahden Kirkkokuoro ry (24) 

Virolahden Seurakuntakuoro ry (17) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Kuusankosken srk:n nuortenkuoro (18) 

Anjalankosken srk:n lapsikuoro Ilonpisarat 

Anjalankosken srk:n lauluryhmä 

Haminan srk:n lapsikuoro 

Jaalan kappelisrk:n lapsikuoro Lauluvaunu 

Kouvolan srk:n nuorten laulu- ja chimesyhtye Kultakellot 

Kuusankosken srk:n lapsikuoro Valonsäteet 

Miehikkälän kappelisrk:n lapsikuoro Kurret 

Valkealan srk:n lapsikuoro 

Hämeen-Uudenmaan Kirkkomusiikkip. ry 

Askolan Kirkkokuoro ry (14) 

Espoonlahden kirkkokuoro ry (37) 

Hattulan Pyhän Ristin kuoro (31) 

Hauhon kirkkokuoro ry (15) 

Hausjärven kirkkokuoro ry (12) 

Hyvinkään kirkkokuoro ry (20) 

Hämeenlinnan kirkkokuoro ry (27) 

Janakkalan kirkkokuoro ry (13) 

Järvenpään kirkkokuoro ry (35) 

Kalvolan kirkkokuoro ry (12) 

Kellokosken kappelikuoro ry (20) 

Lammin seurakunnan kirkkokuoro ry (23) 

Lohjan kirkkokuoro ry (36) 

Lopen kirkkokuoro ry (19) 

Mäntsälän kirkkokuoro ry (25) 

Nummen kirkkokuoro ry (16) 

Nurmijärven kirkkokuoro ry (18) 

Pusulan kirkkokuoro ry (12) 

Rajamäen kirkon kuoro ry (15) 

Rengon kirkkokuoro ry (10) 

Riihimäen kirkkokuoro ry (28) 

Tuuloksen kirkkokuoro ry (-) 

Tuusulan kamarikuoro Sonores (23) 

Tuusulan kirkkokuoro (21) 

Vanajan kirkon kuoro ry (29) 

Vihdin kirkkokuoro (23) 

Vihtijärven kappelikuoro (16) 

Jäsenet ja muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Hauhon srk:n lapsikuorot (19) 

Hyvinkään srk:n Lapsikuorot (40) 

Hyvinkään srk:n Nuorisokuorot (12) 

Hml-Vanajan srk:n Lapsikuoro Mintut (20) 

Hml-Vanajan srk:n Tyttökuoro Aurorina (50) 

Hämeenlinnan poikakuoro (8) 

Hml-Vanajan srk:n Nuorisokuoro Aurora (60) 

Hml-Vanajan srk:n Vanajan nuorisokuoro (60) 

Järvenpään srk:n lapsikuoro (14) 

Mäntsälän srk:n lapsikuorot (15) 

Nummen aluesrk:n nuorten kuoro 

Nurmijärven srk:n lapsikuoro Rastaat (10) 

Pusulan srk:n lapsikuoro (15) 

Tuusulan srk:n (Kellokoski) Kyyhkyset (22) 

Tuusulan srk:n Etelä-Tuusulan lapsikuorot (23) 

Tuusulan srk:n Jokelan joutsenet (12) 

Tuusulan srk:n Nuorten kuoro Vox Gaudium (10) 

Vihdin srk:n Tyttökuoro Piritat (40) 

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry 

Alastaron kirkkokuoro ry (8) 

Auran kirkkokuoro ry (3) 

Halikon kirkkokuoro ry (20) 

Henrikin kirkkokuoro (23) 

Kaarinan kirkkokuoro ry (14) 

Kalannin kirkkokuoro ry (10) 

Kanta-Loimaan kirkkokuoro ry (17) 

Karinaisten kirkkokuoro ry (10) 

Kiikalan kirkkokuoro ry (15) 

Kosken TL kirkkokuoro ry (16) 

Kustavin kirkkokuoro ry (12) 

Kuusjoen kirkkokuoro ry (12) 

Laitilan kirkkokuoro ry (35) 

Liedon kirkkokuoro ry (15) 

Loimaan kaupunkiseurakunnan kirkkok. ry (19) 

Lokalahden kirkkokuoro ry (14) 

Martinus-kuoro ry (Raisio) (21) 

Marttilan kirkkokuoro ry (10) 

Maskun kirkkokuoro ry (15) 

Mellilän kirkkokuoro ry (15) 

Mietoisten kirkkokuoro ry (18) 

Mynämäen kirkkomusiikkiyhdistys ry (15) 

Chorus Gratiae ry (Naantali) (22) 

Paattisten kirkkokuoro ry (15) 

Paimion kirkkokuoro ry (16) 

Paraisten suomalaisen srk:n kirkkokuoro ry (14) 

Perttelin kirkkokuoro ry (34) 

Pyhärannan kirkkokuoro ry (10) 

Pöytyän kirkkokuoro ry (10) 

Rymättylän kirkkokuoro ry (12) 

Salo-Uskelan kirkkokuoro ry (23) 

Suomusjärven kirkkokuoro ry (11) 

Taivassalon kirkkokuoro ry (10) 

Turun Martinkirkon kuoro ry (22) 

Turun Tuomiokirkon kuoro ry (18) 

Uudenkaupungin kirkkok. ry Cantilona-kuoro (18) 

Vehmaan kirkkokuoro ry (18) 

Yläneen kirkkokuoro ry (16) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Kiskon srk:n lapsikuoro Crescendo  

Länsi-Turunmaan srk:n lapsikuoro  

Länsi-Turunmaan srk:n Paraisten Vokaaliyhtye  

Maskun srk:n lapsikuorot   

Muurlan srk:n lapsikuoro Tuikku  

Perniön srk:n lapsikuoro Laurin lapset  

Perniön srk:n nuorisokuoro  

Perttelin srk:n lapsikuoro Pikkolo  

Raision srk:n lapsikuoro Chorus Juniorum  

Salo-Uskelan srk:n lapsikuoro Allegro  

Salo-Uskelan srk:n nuorisokuoro Diskantti 

Turun Henrikin srk:n  

Turun Martin srk:n lapsikuoro  

Tampereen Kirkkomusiikkipiiri ry 

Akaan Kirkkokuoro ry (22) 

Forssan Kirkkokuoro ry (19) 

Hymnale ry (15) 

Ikaalisten Kirkkokuoro ry (15) 

Jokioisten Kirkkokuoro ry (22) 

Juupajoen Kirkkokuoro ry (11) 

Jämijärven Kirkkokuoro (16) 

Kangasalan Kirkkokuoro ry (27) 

Koijärven Kirkkokuoro ry (10) 

Kurun Kirkkokuoro ry (18) 

Kylmäkosken Kirkkokuoro ry (16) 

Lempäälän Kirkkokuoro ry (34) 

Luopioisten Kirkkokuoro ry (16) 

Längelmäen Kirkkokuoro ry (8) 

Messukylän Kirkkokuoro ry (27) 

Mäntän Kirkkokuoro ry (34) 

Oriveden Kirkkokuoro ry (17) 

Pirkkalan Kirkkokuoro ry (27) 24



Pälkäneen Kirkkokuoro ry (15) 

Sahalahden Kirkkokuoro ry (15) 

Sääksmäen Kirkkokuoro ry (7) 

Tammelan Kirkkokuoro ry (14) 

Tampereen Tuomiok:n kamarik. Cantionale ry (30) 

Tampereen Tuomiokirkon kuoro ry (20) 

Tottijärven Kirkkokuoro ry (9) 

Urjalan Kirkkokuoro ry (20) 

Valkeakosken Kirkkokuoro ry (20) 

Viialan Kirkkokuoro ry (21) 

Viinikan Kirkkokuoro ry (5) 

Vilppulan Kirkkokuoro ry (14) 

Ylöjärven seurakunnan kamarikuoro ry (28) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Akaan srk:n Viialan lapsik. Laulutähdet  

Akaan srk:n nuorisokuoro  

Akaan srk:n lasten soitinyhtye  

Akaan srk:n nuorten soitinyhtyeet   

Jokioisten srk:n lapsikuoro Laululinnut  

Kangasalan srk:n lapsikuoro Melody  

Kangasalan srk:n nuortenkuoro Delicate  

Kuhmalahden kappelisrk:n lapsikuoro Agitato  

Kurun kappelisrk:n lapsik. Kivitaskut (7-v. ylösp.)  

Pälkäneen srk:n lapsikuoro  

Pälkäneen srk:n nuorten lauluryhmä 

Ylöjärven srk:n Verso-kuoro (7–10 -vuotiaat)  

Ylöjärven srk:n Celesta-kuoro (10 v täyttäneet)  

 

Satakunnan Kirkkomusiikkipiiri ry 

Euran kirkkokuoro ry (16) 

Eurajoen kirkkokuoro ry (8) 

Huittisten kirkkokuoro ry (20) 

Karkun kirkkokuoro ry (12) 

Kauvatsan kirkkokuoro ry (10) 

Keski-Porin kirkkokuoro ry (10) 

Kiikoisten kirkkokuoro ry (12) 

Kokemäen kirkkokuoro ry (10) 

Luvian kirkkokuoro ry (17) 

Länsi-Porin kirkkokuoro ry (19) 

Mouhijärven kirkkokuoro ry (10) 

Noormarkun kirkkokuoro ry (11) 

Pihlavan kirkkokuoro ry (12) 

Pomarkun kirkkokuoro ry (15) 

Punkalaitumen kirkkokuoro ry (19) 

Rauman kirkkokuoro ry (18) 

Ruosniemen seurakuntakuoro ry (10) 

Säkylän kirkkokuoro ry (19) 

Teljän kamarikuoro ry (22) 

Teljän kirkkokuoro ry (23) 

Tyrvään kirkkokuoro ry (15) 

Ulvilan kirkkokuoro ry (22) 

Vampulan kirkkokuoro ry (5) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät 

Länsi-Porin srk:n lapsikuoro (9) 

Kokemäen srk:n kuorolapset (49) 

Rauman srk:n lapsikuoro (14) 

Teljän srk:n lapsikuoro (20) 

Ulvilan srk:n lapsikuoro (6) 

Eurajoen srk:n lapsikuoro  

Sastamalan srk:n lapsikuorot 

Helsingin Kirkkomusiikkipiiri ry 

Laajasalon Kirkkokuoro Chorus Marinus ry (30) 

Kamarikuoro Cantiamo (55) 

Kulosaaren kirkkokuoro ry (5) 

Käpylän kirkkokuoro ry (22) 

Loviisan kirkkokuoro ry (15) 

Malmin kantaattikuoro ry (20) 

Mikaelinkuoro ry (16) 

Myllypuron kirkon kuoro ry (17) 

Paavalinkirkon kuoro ry (16) 

Pihlajamäen kirkon kuoro ry (8) 

Puistolan kirkkokuoro ry (24) 

Tikkurilan kirkkokuoro ry (15) 

Töölön kirkon kamarikuoro ry (11) 

Jäsenet sekä muut alueella toimivat lapsi- ja nuorisoryhmät  

Mikaelin srk:n lapsi- ja nuorisok. Ilopisarat (26) 

Kannelmäen srk:n Lapsikuoro Kannelnaperot 

Kannelmäen srk:n Lapsikuoro Kannelkellot 

Kannelmäen srk:n Nuorisokuoro Kannelkellot 

Porvoon suomalaisen srk:n Lapsikuoro Riimu 

Porvoon suom. srk:n nuorten kuoro Sancti Amici 

Porvoon suom. srk:n Nuorten lauluyhtye Frida 

Puistolan srk:n lapsikuorot 

Roihuvuoren srk:n lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus 
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