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Terveiset Suomen Kirkkomusiikkiliitosta 
 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton tehtävänä on herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin 
sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä. Lue lisää: 
 
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy http://www.skml.fi 
 
 
 
Uutiskirjeen uudet vastaanottajat  
 
Tämä Kirkkomusiikkiliiton uutiskirje 
on lähetetty entistä suuremmalle 
vastaanottajajoukolle. Aiemmin 
uutiskirje on lähetetty kirkkomusiikki-
piirien edustajille omilla alueillaan 
eteenpäin välitettäväksi. Jatkossa kirje 
lähetetään suoraan Kirkkomusiikkiliiton 
toimistolta eri vastaanottajille. Tämän 
kirjeen vastaanottajia ovat jäsenyhdistysten 

yhteyshenkilöt, kirkkomusiikkipiirien 
edustajat, sekä kaikkien suomenkielisten 
seurakuntien kanttorit ja kirkkoherrat. 
 
Haluatko poistua Suomen 
Kirkkomusiikkiliiton uutiskirjeen 
jakelulistalta, tai ilmoittaa 
vastaanottajalistalle uusia nimiä? 
Lähetä viesti osoitteeseen skml@skml.fi 

  
 
Yhteiskustannuksen ohjelmistotoivekysely  
 
Millaisia nuotteja sinä tarvitsisit? Mitä uutta 
kirkkomusiikkia toivoisit julkaistavan?  
 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton ja Kanttori-
Urkuriliiton Yhteiskustannus kustantaa 
hengellistä musiikkia alan toimijoiden 
tarpeisiin. Nyt haluamme kysyä sinulta, 
millaista nuottimateriaalia toivot 
Yhteiskustannuksen julkaisevan 
jatkossa. Mitkä kokoonpanot tarvitsevat 
nuotteja, millaisia tyylisuuntia edustavaa, 
kuinka vaativaa? Onko mielessäsi tiettyjä 
musiikintekijöitä, joiden nuotteja toivoisit 
julkaistava? Vastaa kyselyyn täällä. 
(Vastaaminen kestää noin 3 min ja kaikkiin 
kysymyksiin ei ole pakko vastata.)  

Kysely on avoin kaikille. Voit siis välittää 
sitä eteenpäin esimerkiksi kanttoreille, 
kuoronjohtajille, muusikoille, musiikin-
harrastajille ja niin edelleen. Kiitos avustasi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SKML:n nuorisokuorotapahtuma Kuusankoskella pe 25.11. – la 26.11.2016 

 
Suomen Kirkkomusiikkiliitto (SKML) 
lanseeraa nuorisokuorotapahtuman. 
Ensimmäinen tapahtuma pidetään Kuusan-
kosken Kirkkomusiikkiviikon yhteydessä pe 
25.11. - la 26.11.2016. SKML:n nuoriso-
kuorotapahtumassa kehitytään ja 
onnistutaan yhdessä. Tutustu ohjelmaan, 
ohjelmistoon ja ilmoita kuorosi 
mukaan täällä  
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Kuluvan vuoden koulutuksiin on nyt jaossa tukea kaikille SKML:n jäsenjärjestöille 
 
Yhteistyökumppanimme Agricola-
opintokeskuksen tukimuodot ovat 
muuttuneet. Aiemmasta poiketen nyt 
1.6.2016 alkaen kaikki Suomen 
Kirkkomusiikkiliiton jäsenjärjestöt 
voivat hakea Agricola-opinto-
keskuksen koulutustukea omiin 
koulutustapahtumiinsa loppu-
vuodelle 2016. Tuki on siis avoin 
haettavaksi piirien lisäksi yksittäisille 
kuoroille, orkestereille, festivaaleille yms. 
Jäsenjärjestöjemme käyttöön on varattu 
loppuvuodelle 2016 tukea noin 600 
opetustuntiin. Kun jäsenjärjestömme ovat 
käyttäneet kaikki vuodelle 2016 Agricola-
opintokeskuksen varaamat tukitunnit, 
seuraavaa mahdollisuutta tähän 
rahoitukseen joutuu odottamaan ainakin 
seuraavan kalenterivuoden alkuun asti. 
Nopea toiminta takaa siis parhaat 
mahdollisuudet koulutustuen saamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Tuen määrä on enintään 50 % 
hyväksytyistä kuluista, kuitenkin enintään 
22 € / tunti.  

 

 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? 

 
Jos teillä on tällaista toimintaa, tuki-
hakemus kannattaa jättää. Mikäli oma 
kokoonpanosi tai yhteistyökumppaninne ei 
ole SKML:n jäsen, jäsenhakemuksen voi 
jättää sisään oman paikallispiirin 
yhteyshenkilölle. Jos et tiedä, oletteko jäsen, 
ota yhteys SKML:n toimistoon 
skml@skml.fi 
 
Agricola-opintokeskuksen 
yhteyshenkilömme on Pirjo von Essen: 
pirjo.vonessen@seurakuntaopisto.fi  
p. 040 775 8033 
 
Apua palkkojen/palkkioiden maksamiseen 
 
Jotkut yhdistyksistä 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. 

 

 

Kaiken kansan virsikisa 2016 on kisattu  
 

Suomen kirkkomusiikkiliiton yhdessä 
kirkkomusiikkipiirien kanssa järjestämä 
Kaiken kansan virsikisa huipentui finaaliin 
sunnuntaina 22.5.2016 Oulun Karjasillan 
kirkossa. Suomen etevimmät 
virsitaiturit 2016 löytyivät pohjoisesta 
Suomesta. Lisätietoa täällä.  
 
Kiitos kaikille virsikisatapahtumien 
järjestäjille ympäri Suomen! 
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SKML:n neuvottelupäivät ja edustajakokous 2016 Savonlinnassa 
 
Kirkkomusiikkiliiton neuvottelu-
päivät kokoaa yhteen kanttoreita ja 
kirkkomusiikkiaktiiveja eri puolilta 
maata. Tervetuloa mukaan! Tämän 
vuoden edustajakokous pidetään 2.–
3.9.2016 Savonlinnassa. Lisätiedot ja 
linkin ilmoittautumislomakkeelle 
löydät täältä.  
 
Savonlinnassa aiheina ovat Kirkkomusiikki-
liiton tulevaisuus ja sen tiimoilla toiminnan 
ja jäsenyyden uudet muodot sekä sääntö-
muutosasiat. Lisäksi kurkistetaan Virsi-
kirjan lisävihkoon ja kuullaan Kirkon 
musiikkijuhlista 2017. Lauantai-iltapäivänä 
pidetään Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n 
edustajakokous, jossa käsitellään muun 
muassa sääntömuutosasioita (esim. 
seurakuntajäsenyyden mahdolliseksi 
tekeminen) ja valitaan uusia jäseniä 
hallitukseen kaikilla eri mandaateilla eli 
teologi, kanttori ja soittaja/laulaja.  

Kirkkomusiikkipiirit lähettävät edustaja-
kokoukseen omat osallistujansa. 
Viikonloppu on kuitenkin avoin kaikille 
kiinnostuneille. Osallistumishinta on 90 
euroa (1 hh majoittuville 115,00). Hinta 
sisältää ohjelman, majoituksen sekä 
ruokailuista 2 x lounas, välipalat ja 
aamiaiset. Tervetuloa mukaan mielen-
kiintoiseen viikonloppuun!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kirkon musiikkijuhlat 2017 Helsingissä pe 19.5. – su 21.5.2016  
 
Kirkon musiikkijuhlia 2017 vietetään 
vuoden päästä Helsingissä. 
Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2016 
musiikkijuhlien verkkosivuilla. Musiikki-
juhlat 2017 viestivät ajankohtaisia 
asioita verkkosivuillaan, FB-
sivuillaan ja uutiskirjeissä:  

1. uutiskirje (läh. 6.5.2016) täällä 
2. uutiskirje (läh. 20.5.2016) täällä 

 
Tapahtumaan liittyvissä kysymyksissä 
kannattaa kääntyä ensisijaisesti Kirkon 

musiikkijuhlien 2017 pääsihteeri Sanna-
Maarit Hakkaraisen puoleen: p. 09 2340 
2517 kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi  
 
Yhteiskustannus julkaisee Kirkon 
musiikkijuhlat 2017 tilausteokset. Viimeiset 
teokset saatetaan julkaisuun kesän aikana, 
jotta ne olisivat kuorojen käytettävissä 
syyskauden alkaessa. Nuottiasioissa, ota 
yhteys SKML:n Pirkkoon: 
pirkko.paakkanen@skml.fi p. 050 307 3762.  
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Kolehti kirkkomusiikkityölle 

Kirkkohallitus esittää suosituksena, 
että seurakunnat löytäisivät vuonna 
2016 ajankohdan kannettavaksi 
kolehdin seurakuntien musiikki-
toiminnan 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 
esimerkiksi joulunaikaan yhteislaulun 
merkeissä. Tutustu Yhteen ääneen -
lauluvihkoon täällä ja tiedustele 
lauluvihkoja Kirkkomusiikkiliiton 
toimistolta. Lahjoitamme vihkoja 
tilaisuuksiin, joiden yhteydessä halutaan 
tukea seurakuntien musiikkitoimintaa 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta.  
 

 
SKML:n toimiston kesän 2016 aukioloajat 
 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton toimisto on 
suljettu vuonna 2016 juhannuksesta 
heinäkuun loppuun asti. Nuotti- ja 
muitatilauksia ei postiteta tuona aikana, 
joten tarvittavat tilaukset kannattaa tehdä 

hyvissä ajoin kesäkuun alkupuolella. 
Toiminnanjohtaja on tavoitettavissa osa-
aikaisesti myös kesän aikana, heinäkuun 
kahta ensimmäistä viikkoa lukuun 
ottamatta.  

 
Nähdään kesän tapahtumissa!  

Suomen Kirkkomusiikkiliiton ja paikallisten kirkkomusiikkipiirien edustajia voit löytää 
esimerkiksi näistä kesän tapahtumista: 

Tampereen kirkkomusiikkipiirin 40-vuotisjuhla Mäntässä su 12.6.2016  
 
Ilmajoen musiikkijuhlat   SKML:n uusi jäsen 
Paikallispiiri mukana juhlilla su 19.6.2016  
 
Paraisten urkupäivät 27.6. – 1.7.2016   SKML:n jäsen 
 
Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat 26.7. – 31.7.2016  SKML:n jäsen 

 
Nordklang 2016 Turussa 3.–7.8.2016 .   Yhteistyössä mukana SKML 
Pohjoismaiden suurin koulutusfestivaali laulajille.  
Yhteiskustannuksen nuotteja myynnissä tapahtuma-alueella.  
 
 

Hyvää kesää!  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 p. 050 385 9350 

 
Liittosihteeri Pirkko Paakkanen  
pirkko.paakkanen@skml.fi p. 050 307 3762 
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