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Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) tehtävä on herättää ja ylläpitää kiinnostusta 

kirkkomusiikkiin sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä.

Suomen Kirkkomusiikkiliitto  

kutsuu seurakuntia mukaan 
 

Kirkkomusiikkiliitto avasi ovensa seurakuntien  

jäsenyydelle. Seurakunnan ovat voineet liittyä  

Kirkkomusiikkiliittoon vuoden 2017 alusta.  

Yhdistysmuotoisten musiikkiryhmien jäsenyys  

paikallisen kirkkomusiikkipiirin kautta säilyy  

edelleen vaihtoehtoisena mahdollisuutena.  

 

Uudet jäsenseurakunnat ja niissä toimivat musiikkiryhmät lisäävät merkittävästi Suomen laajimman 

kirkkomusiikin palvelu- ja asiantuntijajärjestön ja sen jäsenistön vaikuttavuutta. Jäsenyyden myötä 

seurakunnan kaikki musiikkitoiminnot pääsevät Kirkkomusiikkiliiton palveluiden ja jäsenetujen, 

tapahtumien, koulutusten sekä kustannustoiminnan piiriin. Jäsenkunnan kasvaessa liiton palvelut 

laajenevat ja ovat tukemassa yhä useampaa kirkkomusiikin harrastajaa ja ammattilaista. Lisätietoa 

jäsenyydestä täällä.  

 

Kirkkoherra, kanttori tai seurakuntaneuvoston jäsen: Nyt on mahdollisuus osoittaa arvostusta 

seurakunnan musiikkityölle, kirkkomusiikille ja sen tekijöille. Esitä seurakuntasi liittymistä Suomen 

kirkkomusiikkiliiton jäsenseurakunnaksi.  

 

Seurakunnissa musisoi lähes 1 000 kanttoria sekä suurin seurakuntien vapaaehtoistoiminnan joukko, 

noin 50 000 laulajaa ja soittajaa. Tehdään yhdessä konkreettisia tekoja kirkkomusiikin hyväksi. 

Annetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa kirkkomusiikille kuuluva painoarvo: suomalaisen 

Kirkkomusiikin päivä. Tule mukaan tekemään tavoitteesta totta.  

 

 

Solinakuoro Seinäjoelta on Kirkkomusiikkiliiton vuoden musiikkiryhmä 2017 

 
Seinäjoen seurakunnan lapsikuoro Solina on kasvanut kymmenessä vuodessa ilmiöksi, joka kokoaa 

joka viikko lähes kaksisataa lasta laulamaan. Perinteisen kuoroharjoituksen sijaan Solina-kuoron 

harjoitus muistuttaa suurta, yhteisöllistä laulutilaisuutta, jossa musiikin riemu on keskiössä. Solina-

kuorolaiset ovat pääsääntöisesti alakouluikäisiä. Yläkouluikäiset nuoret voivat jäädä toimimaan 

kuoron avustajina erilaisissa vastuutehtävissä ja heidän merkityksensä kuoron pyörittämiselle on 

keskeinen.  

 

Lue lisää:  

* Suomen Kirkkomusiikki- 

liiton sivuilta 

* Solina-kuoron sivuilta 

 

Vuoden musiikkiryhmä on saanut  

nimityksestään runsaasti media- 

huomiota, lue esim. YLEn juttu  
tai Seurakuntalaisen artikkeli.  

 

 

 

 

http://www.skml.fi/jaseneksi-
http://www.skml.fi/vuoden-kuoro-2017
http://www.skml.fi/vuoden-kuoro-2017
http://solina-kuoro.fi/
http://yle.fi/uutiset/3-9414812
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/lapsikuoro-solina-sai-kirkkomusiikkiliiton-tunnustuksen/


Kirkon musiikkijuhlat 2017 lähestyvät 
 

Kirkon musiikkijuhlia vietetään Helsingissä  

pe 19.5. – su 21.5.2017. Nyt on aika harjoitella  

juhlien ohjelmistoa. Juhlille ovat tehneet tilaus- 

teoksia mm. Jussi Chydenius, Jaakko Mäntyjärvi ja Timo Alakotila. Kaikki teokset ovat myynnissä 

Yhteiskustannuksen verkkokaupassa täällä.  

 

Tilaussävellyksistä on tehty verkossa kuunneltavat stemmanauhat. Voit tilata linkin 

stemmanauhoihin sähköpostilla osoitteesta kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi 

  

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, kirkkomusiikkipiirit ja jäsenseurakunnat) saavat Seurakunta-opiston Agricola-koulutustukea 

50 % kuluista / max. 22 € / tunti. Lisätietoja täällä. Tukea pitää muistaa hakea etukäteen.  

 

Lisätietoja juhlista pääsihteeri Sanna-Maarit Hakkaraiselta p. 09 2340 2517 

kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi tai juhlien verkkosivuilta: http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/ 

 

Uusi puheenjohtaja, kanttori Timo Vikman aloitti 1.1.2017 

 
Timo Vikman on Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n uusi puheenjohtaja  

1.1.2017 alkaen. Vikman on Kuusankosken seurakunnan kanttori (2005–)  

ja Mikkelin Hiippakunnan tuomiokapitulin musiikki- ja jumalanpalvelus- 

asioiden hiippakuntasihteeri (2012–).  

”Musiikin erilaisten mahdollisuuksien oivaltaminen avaa näköaloja  

seurakunnissa.” Lue puheenjohtajan tervehdys täältä.    

 

SKML:n koulutus- ja verkostoitumistapahtumia  

 

Kuorolaulun talvipäivät pidetään Tampereen Ammattikorkeakoulun päärakennuksessa la 4.2. – su 

5.2.2017. Musiikkijärjestöjen yhdessä järjestämillä päivillä on ohjelmaa sekä kuorolaulajille että 

kuorojen johtajille. Kouluttajina ovat mm. Kari Turunen, Mia Makaroff, Markus Yli-Jokipii ja 

Marja-Leena Haapanen. Jos et ole ilmoittautunut mukaan, olet kuitenkin lämpimästi tervetullut 

tapahtuman konserttiin Tampereen tuomiokirkossa lauantaina klo 19.30 tai Yhteiskustannuksen pop-

up nuottipuotiin, joka on avoinna tapahtuman aikana TAMK:n päärakennuksessa. Nuottimyymälää 

pitämässä Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna Aakkula, tervetuloa juttelemaan! 

 

Kirkkomusiikkiliiton nuorisokuorotapahtuma  

kokosi 150 nuorta Kuusankoskelle pe 25.11. –  

la 26.11.2016. Lue lisää positiivisen palautteen  

saaneesta tapahtumasta vaikkapa Kotimaa Pro:sta  

tai SKML:n verkkosivuilta.  

 

Valmistelemme Kirkkomusiikkiliiton  

lapsikuorotapahtumaa todennäköisesti Seinäjoelle.  

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan suunnittelemaan  

tapahtumaa, ota yhteys toiminnanjohtajaan:  

jonna.aakkula@skml.fi p. 050 3859 350.    

 
 

http://www.skml.fi/tuotteet.html?id=5/357870
mailto:kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/
http://www.skml.fi/musiikkijuhlakoulutukset
http://www.skml.fi/44
mailto:kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi
http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/
http://www.skml.fi/uutiset.html?82586
http://www.skml.fi/kuorolaulajien-talvipaivat-2017
http://www.skml.fi/nuorisokuorotapahtuma-2016
https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/nuorison-lauluriemu-taytti-kuusankosken-kirkon/?katselukoodi=9ff095d6af68ff7685f8e56a24b2bcc35506568884d0f64993b0178a068493cc#.WEFKACUhW8A.facebook
http://www.skml.fi/nuorisokuorotapahtuma-2016
mailto:jonna.aakkula@skml.fi


Keväisiä nuottiuutuuksia Yhteiskustannuksesta:

*Jari Linjaman erinomaisen toimiva uusi sekakuorosovitus klassikosta Oi katsohan lintua oksalla 

puun 

*Vesa Erkkilän Minun sieluni halajaa sinua sekakuorolle on toivotusti palannut 15-vuoden tauon 

jälkeen myyntiin uudistettuna editiona. 

*Liisa Matveisen Ylösnousemusvirressä 2- tai 3-ääniselle diskanttikuorolle voi tuoda pääsiäiseen 

mukaan Suomi 100 -vuoteen mainion kansanperinne-elementin. 

Katso myös muut vinkit kevään ohjelmistoon, huomioitu nyt toivotusti erityisesti diskanttikuorot 

täällä.  

Nuottikauppa uudistuu

Kirkkomusiikkiliiton ja Yhteiskustannuksen sähköisen nuottikaupan uudistamisprojekti on 

käynnistynyt. Tavoitteena on kauppa, joka palvelee mahdollisimman hyvin laulajia, soittajia, 

kanttoreita ja musiikillisia johtajia. Huomiota kiinnitetään erityisesti hakuominaisuuksiin, joiden 

avulla nuotit löytyvät laajasta valikoimasta jatkossa helposti. Valittavaksi tulee painettujen nuottien 

rinnalla mahdollisuus saada nuotti itselleen heti digitaalisessa muodossa.  

Lue lisää täältä.   
 

 

Muista kirkkomusiikkitoimijaa  
 

Kirkkomusiikkiliiton 60-vuotismerkki - UUSI 

 

Kirkkomuskarit, lapsikuorot sekä nuorten laulu- ja soittokokoonpanot ovat  

tehneet mahdolliseksi sen, että yhä useampi on mukana kirkon musiikki- 

toiminnassa läpi elämän. Myös eliniän pidentyminen vaikuttaa osaltaan siihen,  

että moni antaa panoksensa kirkkomusiikkitoiminnalle useiden vuosikymmenien  

ajan. Suomen Kirkkomusiikkiliitto on halunnut huomioida tämän ja lanseeraa  

nyt aiemmin korkeimman, 50-vuotismerkin seuraajaksi uuden 60-vuotismerkin.  

Tutustu merkkiin täällä ja huomioi arvokkaalla tavalla omistautuneet,  

ansioituneet kirkkomusiikkitoimijat.  

 

Seurakuntien piirissä musiikkia harrastaa noin 50 000 suomalaista. Musiikkityö onkin kirkon 

vapaaehtoistoiminnan osallistujamäärältään suurin muoto. ”Se, että kirkkomusiikkia voi harrastaa 

monessa seurakunnassa yli 60-vuoden ajan, kertoo myös musiikkitoiminnan monipuolisuudesta”, 

sanoo Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna Aakkula. ”Jossain elämänkaaren vaiheessa 

kirkkomusiikintekijä voi vaikkapa olla toteuttamassa upeita, korkeatasoisia musiikkiteoksia. Toisessa 

tilanteessa kirkkomusiikin äärelle saa tulla ihan vaan sellaisena kuin on, ilman vaatimuksia ja 

velvoitteita.” 

 

Pisara-koru naiselle – UUSI  

 

Pisara on uusi, erityisesti Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenille ja kirkkomusiikin  

ystäville suunniteltu täyshopeinen koru. Korussa on aina sekä ketju-, että solki- 

kiinnitys. Ostamalla korun tuet myös Suomen Kirkkomusiikkiliiton toimintaa.  

Kirkkomusiikkiliiton jäsenille edullisempi hinta. Lue lisää ja tilaa täältä.    

 

Virsikirjan lisävihkomerkki tulossa  

 

Kannustamme laulamaan uutta virsikirjan lisävihkoa yhdessä. Virsikirjan lisävihkomerkki 

lanseerataan pian!  

 

http://www.skml.fi/uutiset.html?81860
http://www.skml.fi/uutiset.html?81860
http://www.skml.fi/uutiset.html?80140
http://www.skml.fi/tuotteet.html?id=1/449663
http://www.skml.fi/tuotteet.html?id=3/449643


Kolehti kirkkomusiikkityölle 

Kirkkohallitus esittää suosituksena, että seurakunnat löytäisivät vuonna 2017 ajankohdan 

kannettavaksi kolehdin seurakuntien musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton 

kautta. Kolehtien kautta kirkkomusiikkityölle saatu seurakuntalaisten tuki on hyvin merkittävä 

mahdollistaja Kirkkomusiikkiliiton toiminnalle. Liiton toimintasuunnitelmaan voit tutustua täällä.  

 

Lämmin kiitos tuesta kirkkomusiikkityölle!  

 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry  

FI39 8000 1800 7433 70.  

 

 

Hyviä talvipäiviä!   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 

 

Projektikoordinaattori Maria Hannus-Hautala 

 (osa-aikainen 1,5 pv / viikko 31.8.2017 asti)  

maria.hannus-hautala@skml.fi p. 050 336 5396 

 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/skml.kotisivukone.com/kuvat/Edustajakokous_2016/Suomen_Kirkkomusiikkiliitto_ry_toimintasuunnitelma_2017.pdf
mailto:skml@skml.fi
http://www.skml.fi/
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy
mailto:jonna.aakkula@skml.fi
mailto:pirkko.paakkanen@skml.fi
mailto:maria.hannus-hautala@skml.fi

