
Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) uutiskirje 
Marraskuu 2016 
 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) tehtävä on herättää ja ylläpitää kiinnostusta 

kirkkomusiikkiin sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä.  
 

 

Ilmoittaudu marraskuun aikana edullisemmin Kirkon musiikkijuhlille 2017 
 

Seuraavia Kirkon musiikkijuhlia vietetään Helsingissä pe 19.5. – su 21.5.2016. Teemme 

tapahtumasta ikimuistoisen yhdessä, tervetuloa mukaan!  

 

Musiikkijuhlien ilmoittautuminen on käynnissä. Huomioithan, että ilmoittautumalla marraskuun 

loppuun mennessä, pääsette juhliin edullisemmin. Osallistujamäärää voi muokata vielä 

ilmoittautumisen jälkeen 31.3.2017 asti.  

 

Kirkon musiikkijuhlien 2017 pääsihteeri Sanna-Maarit Hakkarainen: 

p. 09 2340 2517 kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi  

 

Vietä Jean Sibeliuksen syntymäpäivää ja Suomalaisen musiikin päivää to 8.12.2016 klo 12.00 

hyvässä seurassa Senaatintorin portailla.  
 

Kajautamme neliäänisesti En etsi valtaa  

loistoa, Soi kunniaksi Luojan ja Finlandia.  

Kuoroa johtaa Seppo Murto.  

Lue lisää täältä.   

 

 

 

Kirkon musiikkijuhlalaulujen stemmanauhat tilattavissa 

 

Kirkon musiikkijuhlien 2017 tilaussävellyksistä on tehty verkossa kuunneltavat stemmanauhat. Voit 

tilata linkin stemmanauhoihin sähköpostilla osoitteesta kirkonmusiikkijuhlat(at)evl.fi  

 

Juhlille ovat tehneet tilausteoksia mm. Jussi Chydenius, Jaakko Mäntyjärvi ja Timo Alakotila. Kaikki 

teokset ovat myynnissä Yhteiskustannuksen verkkokaupassa täällä.  

 

 

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 yhteisharjoituksia tai vierailevaa harjoittajaa käytettäessä,  

SKML:n jäsenet (esim. kuorot ja kirkkomusiikkipiirit) saavat Seurakunta- 

opiston Agricola-koulutustukea 50 % kuluista / max. 22 € / tunti.  

Lisätietoja täällä. Tukea pitää muistaa hakea etukäteen. 

 

 

 

http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/osallistujalle/ilmoittautuminen-2/
mailto:kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi
https://www.facebook.com/events/1136925019732616/
http://www.skml.fi/tuotteet.html?id=5/357870
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/
http://www.skml.fi/musiikkijuhlakoulutukset
http://www.skml.fi/44


SKML:n nuorisokuorotapahtumaan Kuusankoskella pe 25.11. – la 26.11.2016 

 

Kirkkomusiikkiliiton nuorisokuorotapahtumaan on tulossa noin 200 laulajaa eri puolilta Suomea. 

Kaksipäiväisen tapahtuman pääkouluttajina ovat Jani Sivén ja Tanja Varha. Ohjelma rakentuu 

yhteisesti esitettävien teosten ympärille, jotka esitetään konsertissa Kuusankosken kirkossa la 26.11. 

klo 17.00. Konsertti on osa Kuusankosken kirkkomusiikkiviikon ohjelmaa.  

 

Lauantaina, 1. adventtisunnuntain aattona, kauppakeskus Veturissa Kuusankosken ja Kouvolan 

rajalla tapahtuu jotain yllättävää, kun kauppakeskuksessa ”maleksiva” nuoriso kajauttaa Hoosianna-

flashmobin. Nähtäväksi jää, uskaltavatko muutkin paikallaolijat yhtyä lauluun.  

 

Nuorisokuorotapahtumalla haluamme tukea läpi elämän kantavaa kirkkomusiikkitoimintaa ja nuorten  

kasvamista myös aikuisiksi kirkkomusiikkitoimijoiksi. 

 

Haluatko tukea nuorisokuorotapahtuman järjestämistä  

myös jatkossa? Suomen Kirkkomusiikkiliitolle voi kantaa  

kolehdin seurakuntien musiikkitoiminnan tukemiseen:  

 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry  

FI39 8000 1800 7433 70.  
 

   Kuvaaja Timo Vikman

 

SKML:n ja SKULin Yhteiskustannus vastaa nuottitoiveisiin

 

Yhteiskustannus toteutti avoimen kyselyn siitä, millaisia nuotteja Yhteiskustannuksen toivotaan 

julkaisevan jatkossa. Vastaajista valtaosa oli kanttoreita, kiitos kaikille vastanneille!  

 

Vastauksissa toivottiin musiikkia erityisesti jumalanpalveluskäyttöön. Eniten toivottiin uutta 

hengellistä musiikkia sekä virsisovituksia. Huomionarvoista oli, että vastaajat toivoivat julkaistavaksi 

yhtä paljon nk. kevyitä kuin myös klassisia teoksia ja sovituksia. Kokoonpanotoiveissa korostuivat 

kuorojen rinnalla lauluyhtyeet. Kolmiääninen materiaali painottui voimakkaasti. Vastaukset 

huomioidaan tulevassa kustannustoiminnassa. Tutustu vastauksiin tarkemmin täällä.    

 

Nuottivinkkejä vielä jouluun ja alkavaan Suomi 100 -vuoteen löydät täältä.  

  

 

Lapsi Jumalan ajassa -messu julkaistu 
 

Vuonna 2008 esitettiin Pohjoismaisessa kirkkomusiikkisymposiumissa Norjan Stavangerissa Johan 

Varen Uglandin, Eyvind Skeien sanoihin säveltämä Barn i Guds Tid -messu. Lapsikuoron ja 

kolmentoista instrumentalistin yhdessä seurakunnan kanssa toteuttama messu teki syvän vaikutuksen 

kuulijoihinsa ja teoksen julkaisemista Suomessa on toivottu jo pitkään. Nyt toive on toteutunut ja 

teos on julkaistu Pekka Kivekkään suomennoksena.  

 

Lapsi Jumalan ajassa -messu toteutetaan myös osana  

Kirkon musiikkijuhlat 2017 -ohjelmistoa Helsingissä  

lauantaina 20.5.2017.  
 

Messun partituuri ja laulajien stemmanuotit ovat tilattavissa  

Yhteiskustannuksen nuottikaupasta täällä. Instrumenttistemmat  

julkaistaan marraskuun aikana. Uudenlaisena palvelumuotona  

seurakunnat voivat myös vuokrata laulajien stemmanuotteja  

jaettavaksi messuun laulaen osallistuvalle seurakunnalle.  

 
Kuvaaja Sakari Vilpponen 

 

 

http://www.skml.fi/nuorisokuorotapahtuma-2016
https://www.facebook.com/kirkkomusiikkiviikko
http://www.skml.fi/uutiset.html?72860
http://www.skml.fi/uutiset.html?72860
http://www.skml.fi/uutiset.html?a100=66535
http://www.skml.fi/uutiset.html?71249
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/
http://www.skml.fi/tuotteet.html?id=5/357870


Kerro koulutustoiveistasi kyselyssä    
 

Kirkkomusiikkiliiton keskustoimiston järjestämiä koulutuksia lisätään. Koulutusta voidaan järjestää 

tarpeiden ja toiveiden mukaisesti kanttoreille, musiikillisille johtajille ja musiikkiryhmien jäsenille.  

 

Mistä asioista sinä haluaisit Kirkkomusiikkiliiton toteuttavan koulutusta vuonna 2017? Vastaa nyt 

lyhyeen kyselyyn täällä.  

 

 

Seurakuntajäsenyyteen liittyminen alkaa joulukuussa 2016   
 

Kirkkomusiikkiliiton säännöt ovat uudistuneet. Uudet säännöt mahdollistavat sen, että jatkossa 

seurakunnat voivat olla liiton jäseniä musiikkiyhdistysten rinnalla. Seurakuntajäsenyyteen 

liittyminen on käytännössä mahdollista joulukuusta 2016 alkaen. Lisätietoa seuraa.  

 

Miksi oma seurakunta kannattaa liittää Kirkkomusiikkiliiton jäseneksi? Kirkkomusiikkiliitto tarjoaa 

tapahtumia, tietoa, koulutusta, musiikkia jne. Kirkkomusiikkiliitto on myös kirkkomusiikkiasoiden 

esillä pitäjä. Lue lisää täältä.  

 

Useissa tapauksissa seurakuntajäsenyys tulee myös edullisemmaksi kuin erillisten kuorojen yms. 

musiikkiryhmien jäsenyys Kirkkomusiikkiliitossa. Seurakuntajäsenyyden hinta on 0,05 € / 

seurakunnan jäsen, eli esimerkiksi 10 000 jäsenen seurakunnassa 500 euroa vuodessa.

Tukea jaossa kaikille SKML:n jäsenille 
 

Alueellisten kirkkomusiikkipiirien järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin vuonna 2017 on 

jaossa Kirkkomusiikkiliiton tukea. Haku 30.11.2016 mennessä tällä lomakkeella, joka palautetaan  

SKML:n toimistoon.   

 

Kaikki SKML:n jäsenet (kuorot, orkesterit, festivaalit ja jatkossa jäsenseurakunnat ja kaikki sen 

piirissä toimivat musiikkikokoonpanot) voivat saada Agricola-opintokeskuksen tukea niihin 

koulutustapahtumiin, jotka poikkeavat ihan tavanomaisesta: mukana on useampi musiikki-

kokoonpano, vieraileva kouluttaja tms. Tukea saa enintään 22 € / tunti / 50 % kuluista ja se pitää 

hakea etukäteen. Haku on helppoa ja nopeaa, kannustan lämpimästi kaikkia hakemaan tätä tukea.  

 

 Harjoitteletteko tai esiinnyttekö yhdessä toisen kokoonpanon, kuoron, orkesterin tai 

soitinyhtyeen kanssa? (esim. lapsi- ja aikuiskuoro yhdessä) Vain hakijan pitää olla 

Kirkkomusiikkiliiton jäsen, ei kaikkien mukana olevien kokoonpanojen.  

 Tuleeko harjoituksiinne vieraileva johtaja (esim. vakinaisen johtajan sairastuttua)? 

 Haluatteko pyytää harjoituksiinne vierailevan kouluttajan (esim. musiikkijuhlaohjelmistoa 

opettamaan)? 

 

Lue tarkemmin aiheesta täältä.  

Agricola-opintokeskuksen yhteyshenkilömme on Pirjo von Essen: p. 040 775 8033 

pirjo.vonessen@seurakuntaopisto.fi  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN71yvRHz0eKk28unIN3EY3Rci10Lvq1Kw8W0KMQDV_Syyyg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN71yvRHz0eKk28unIN3EY3Rci10Lvq1Kw8W0KMQDV_Syyyg/viewform?c=0&w=1
http://www.skml.fi/uutiset.html?72110
http://www.skml.fi/jasenpalvelut
https://asiakas.kotisivukone.com/files/skml.kotisivukone.com/liitteet/skml_1_koulutus_tuki_final.pdf
http://www.skml.fi/44
mailto:pirjo.vonessen@seurakuntaopisto.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. Kouluttajina mm. Kari 

Turunen, Mia Makaroff, Markus Yli-Jokipii ja Marja-Leena Haapanen.   

 

Kirkkomusiikkiliiton jäsenenä pääset osallistumaan talvipäiville jäsenhintaan. Yhteiskustannuksen 

nuottimyymälä on myös paikalla. Lisätietoja tulossa ihan pian, merkitse päivämäärä kalenteriin! 

 

Kolehti kirkkomusiikkityölle 

Kirkkohallitus esittää suosituksena, että seurakunnat löytäisivät vuosina 2016 ja 2017 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. 
 

 

 

 

Hyvää   Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry 

marraskuuta 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 

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
mailto:pirkko.paakkanen@skml.fi

