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Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) tehtävä on herättää ja ylläpitää 

kiinnostusta kirkkomusiikkiin sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä.

Virsikirjan lisävihkomerkki kannustaa laulamaan yhdessä 
 

Kirkkomusiikkiliitto on lanseerannut virsikirjan lisävihko- 

merkin. Merkillä halutaan kannustaa suomalaisia  

tutustumaan yhdessä lisävihkovirsiin. Leppoisiin  

massasuorituksiin rohkaistaan uudella edullisella  

tarramerkillä, jonka voi jakaa helposti vaikka koko  

torilliselle laulukansaa. Myös pysyväksi muistoksi  

jäävää pinssiä on saatavilla.     

 

Merkin suorittavan ryhmän koolle ei ole rajaa, joten merkin voi suorittaa yksin, esimerkiksi 

koululuokka yhdessä tai kaikki yhteislaulutilaisuuteen osallistuvat. Lisätietoja 

lisävihkomerkeistä täällä.  
 

 

Tule inspiroitumaan ja ideoimaan Kirkkomusiikin neuvottelupäiville 
 

Kirkkomusiikkiliiton neuvottelupäivät ovat kaikille  

avoin tilaisuus, joka kokoaa yhteen erityisesti  

kirkkomusiikkiharrastajia, kirkkomusiikkipiirien  

aktiiveja sekä kanttoreita. Seuraavan kerran  

tapahtuma järjestetään Rovaniemellä, pe 8.8.  

– la 9.8.2017 Tervetuloa! 

 

Vuoden 2017 neuvottelupäivien teemana ovat  

onnistumiset: Miksi Seinäjoen seurakunnan lapsikuoro Solinaan on halunnut mukaan 200 

lasta, miten Oulussa kootaan tapahtumiin pop up -kokoonpanoja ja mistä löytyy uutta 

väkeä musiikkikokoonpanoihin myös pienillä paikkakunnilla. Lisäksi peilaamme Kirkon 

musiikkijuhlia 2017 ja visioimme kirkkomusiikin tulevaisuutta.  

 

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. 

 

Kirkkomusiikkiliiton kuorotapahtumia keväällä 2018

Kohta suunnitellaan jo kuorojen toimintavuotta 2017–2018. Nappaa vinkit tästä:  

 

Kirkkomusiikkiliiton lapsikuorotapahtuma järjestetään Seinäjoella keväällä 2018. Voit 

osallistua tapahtumaan kuoron kanssa tai ilman. Luvassa on työskentelyä monenlaisen 

musiikin parissa, myös paikallisen 200:n lapsen Solina-kuoron tyyliin ja kanssa.  
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Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat Tanskan Odensessa ke 9.5. – su 13.5.2018. Luvassa on 

hieno tapahtuma, jonne Kirkkomusiikkiliitto haluaa kannustaa ja tukea osallistujiksi myös 

suomenkielisiä kuoroja. Kirkkomusiikkiliitto myöntää matka-avustuksia. Lue lisää niistä ja 

tapahtumasta täältä:  http://www.skml.fi/uutiset.html?91375 

 

Tervetuloa, uudet seurakuntajäsenet! 
  

Kirkkomusiikkiliitto avasi ovet toivotulle  

seurakuntajäsenyydelle vuoden 2017 alusta.  

Yhdistysmuotoisten musiikkiryhmien jäsenyys  

paikallisen kirkkomusiikkipiirin kautta säilyy  

edelleen vaihtoehtoisena mahdollisuutena.  

 

Kirkkoherra, kanttori tai seurakuntaneuvoston jäsen: Nyt on mahdollisuus osoittaa 

arvostusta seurakunnan musiikkityölle, kirkkomusiikille ja sen tekijöille. Esitä seurakuntasi 

liittymistä Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenseurakunnaksi.  

 

Seurakuntajäseniksi ovat jo alkuvuodesta ehtineet liittyä Hailuodon srk, Hankasalmen srk, 

Jokioisten srk, Multian srk, Parikkalan srk, Punkalaitumen srk, Savonlinnan srk, Sulkavan srk, 

Suomussalmen srk, ja Toivakan srk. Lämmin kiitos kaikille näiden seurakuntien toimijoille 

aktiivisuudestanne!  

 

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.  

 

Tavataan Kirkon Musiikkijuhlilla! 
 

Kirkon Musiikkijuhlia vietetään Helsingissä pe 19.5. –  

su 21.5.2017. Kirkkomusiikkiliiton pisteen löydät Tuomio- 

kirkon kryptasta sekä kanttorien omasta Kanttorilataamosta.  

Kryptassa voit tutustua nuottijulkaisuihin sekä ostaa  

kirkkomusiikkiliiton lahja- ja merkkituotteita.  

 

Kirkkomusiikkiliiton vuoden 2017 musiikkiryhmä Solina tuo videotervehdyksensä 

musiikkijuhlien avajaisiin Senaatintorilla. Solina-musiikkiin voit tutustua lisää 

Kirkkomusiikkiliiton pisteellä Tuomiokirkon kryptassa.  

 

Juhlien pääsihteeri Sanna-Maarit Hakkarainen p. 09 2340 2517 kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi  

http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/ 
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Kolehti kirkkomusiikkityölle 

 

Kirkkohallitus esittää suosituksena, että seurakunnat löytäisivät vuonna 2017 ajankohdan 

kannettavaksi kolehdin seurakuntien musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen 

Kirkkomusiikkiliiton kautta. Kolehtina saatu seurakuntalaisten tuki on merkittävä edellytys 

sille, että pystymme tekemään töitä suomalaisen kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseksi.  

 

Lämmin kiitos tuesta kirkkomusiikkityölle!  

 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry  

FI39 8000 1800 7433 70 

 

 

 

 

Etuja Kirkkomusiikkiliiton jäsenille  

 
Ei viikkoa ilman musiikkia –  

veloituksetta kolme Kotimaa-lehden numeroa 

Kotimaasta löydät niin Johann Sebastian Bachin kuin Pekka  

Simojoen. Sekä kaikki uudet virrentekijät. Kotimaa seuraa mitä  

tapahtuu seurakuntien kirkkokuoroissa ja muussa musiikissa.  

Sillä Kotimaassa Sana soi – joka viikko. Hyödynnä Kotimaan  

tarjousta, saat veloituksetta kolme numeroa luettavaksesi.  

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta. 

 

Tilaa tutustumisjaksosi sähköpostilla  

asiakaspalvelu@kotimaa.fi tai puh. 020 754 2333 

 

 

Bellsin kuoro- ja yksinlaulukokoelmat jäsenetuhinnalla Kirkkomusiikkiliiton jäsenille  

 

Bellsin kirkkolaulukokoelmat etuhintaan vain  

Kirkkomusiikkiliiton jäsenseurakuntien ja jäsenjärjestöjen  

edustajille 1.9.2017 asti. (Oletko jo jäsen? Tarkista SKML:n  

sivuilta täältä, tai ota yhteys toimistoon.) Tarjolla on  

erityisesti yksinlaulu- ja sekakuorokokoelmia,  

lue lisää täältä.   

 

 

Ryhmänä edullisemmin Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlille: Kolme kirjettä Laestadiukselle 

 

Lohtajan kirkkomusiikkijuhlilla saa kantaesityksensä 

Jyrko Linjaman kirkko-ooppera Kolme kirjettä  

Laestadiukselle. Ryhmässä edullisempaan hintaan,  

lue lisää täältä.   

 

 

 

mailto:asiakaspalvelu@kotimaa.fi
http://www.bells.fi/files/content_images/SKMLjasenkampanja2017.pdf
http://www.skml.fi/28
http://www.bells.fi/files/content_images/SKMLjasenkampanja2017.pdf
http://www.kirkkomusiikkijuhlat.fi/
https://www.dropbox.com/sh/823qgae8iv94inc/AAAxocsX1SsIibgR_B15Iui2a?dl=0&preview=Kolme+kirjetta+Laestadiukselle+-+ryhm%C3%A4hinnat.pdf


Nuotit ja kiitokset kirkkomusiikin tekijöille Kirkkomusiikkiliitosta
 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ja Suomen Kanttori-urkuriliitto kustantavat yhdessä musiikkia 

erityisesti kirkkomuusikoiden ja seurakunnallisten musiikkiryhmien käyttöön. Kauppa löytyy 

Kirkkomusiikkiliiton verkkosivuilta.   

*Jouko Törmälän virsisovituksia 3-ääniselle diskanttikuorolle: Oi, kuinka kevät säteilee (VK 

568), Voisinpa Jeesuksestani (VK 343), Lensi maahan enkeli (VK88), Terve, juhla Kristuksen (VK 

106). Lisätietoja täällä.     

*Jo joutuu armas aika: Suvivirsi löytyy Yhteiskustannuksen nuottipuodista kuorolle, uruille, 

puhallinsoittimille ja jousisoittimille. Lue lisää täältä.  

*Suomi 100 -vuoden ohjelmistosuosikiksi sekakuoroille on noussut Minun maani (YK 59) 

Kuuntele se Kannuksen kirkkokuoron laulamana. 

 

Kirkkomusiikkiliiton 60-vuotismerkki  

 

Yhä useampi on mukana kirkon musiikkitoiminnassa läpi elämän. Myös  

eliniän pidentyminen vaikuttaa osaltaan siihen, että moni antaa panoksensa 

kirkkomusiikkitoiminnalle useiden vuosikymmenien ajan. Siksi Kirkkomusiikki- 

liitto lanseerasi 60-vuotismerkin. Tutustu merkkiin täällä. 

 

Pisara-koru naiselle  

 

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.    

 

Kauppa uudistuu

Kesälomien ja verkkokauppauudistuksen johdosta, tilaathan nuotit, virsimerkit, 

lahjatarvikkeet yms. viimeistään torstaina 15.6.2017. Uudistunut verkkokauppa avataan 

syyskesällä 2017.  

 

Kirkkomusiikkiliiton puodin löydät Sulasolin laulu- ja soittojuhlilta Hämeenlinnasta (pe 12.5. 

– la 13.5.2017), Kirkon musiikkijuhlilta Helsingistä (pe 19.5. – la 20.5.2017) ja Tampereen 

sävelestä (to 8.6.2017 alkaen). 

Hyvää kevättä!   Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry 

 Hietalahdenranta 13, 3.krs, 00180 Helsinki skml@skml.fi  

www.skml.fi 

 https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 

 

Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula p. 050 385 9350  

 Liittosihteeri Pirkko Paakkanen p. 050 307 3762 (nuotti- ja tarviketilaukset) 

 Projektikoordinaattori Maria Hannus-Hautala 050 336 5396 
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