
Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML ry) uutiskirje 
Marraskuu 2017 
 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) tehtävä on herättää ja ylläpitää 

kiinnostusta kirkkomusiikkiin sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä

 

Lapsikuorotapahtuma Seinäjoella la 10.2. – su 11.2.2018, tule mukaan!  
 

Kirkkomusiikkiliiton lapsikuorotapahtuma järjestetään Seinäjoella la 10.2 – su 11.2.2018. 

Voit osallistua tapahtumaan kuoron kanssa tai ilman. Luvassa on työskentelyä monenlaisen 

musiikin parissa, myös paikallisen 200:n lapsen Solina-kuoron tyyliin ja kanssa.  

 

Suurkuoron työskentelyä vetävät Kari  

Ala-Pöllänen, Ismo Savimäki sekä Suvi  

Lehtimäki. Kaikki kuoronjohtajat voivat  

halutessaan osallistua Seinäjoella myös  

Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen  

seminaaripäivän ohjelmatarjontaan.  

 

Ilmoittaudu mukaan 15.12.2017 mennessä  

tapahtumasivulla.  
 

Kolehti kirkkomusiikkityölle 

 

Kirkkohallitus esittää suosituksena, että seurakunnat löytäisivät vuosina 2017 ja 2018 

ajankohdan kannettavaksi kolehdin seurakuntien musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen 

Kirkkomusiikkiliiton kautta. Kolehtina saatu seurakuntalaisten tuki on merkittävä edellytys 

sille, että pystymme tekemään töitä suomalaisen kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseksi.  

 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry  

FI39 8000 1800 7433 70 

 

Voit tukea Kirkkomusiikkiliiton työtä myös lahjoituksella tai testamentilla.  

 

Kiitos tuestasi! Se on erittäin merkittävä edellytys sille, että pystymme tukemaan 

kirkkomusiikkitoimintaa. 

Finlandia-hymniä itsenäisyyspäivänä
 

Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -organisaatio kannustaa  

kanttoreita ja kuorolaisia tarttumaan aloitteeseen esittää  

Sibeliuksen Finlandia-hymniä itsenäisyyspäivänä 6.12.2017  

jumalanpalvelusten alussa mahdollisimman monessa  

kirkossa, mieluiten sadan hengen kuorojen toimesta.  

Lue lisää täältä.  

https://skml.fi/2017/08/23/lapsikuorotapahtuma/
https://skml.fi/tue-kirkkomusiikkia
https://skml.fi/2017/11/16/finlandia-hymnia-itsenaisyyspaivana-laulamaan/


Kirkkomusiikin päivä keskiviikkona 19.9.2018: Päivä kalenteriin!  
 

Kirkkomusiikkiliiton päivä järjestetään ensimmäistä  

kertaa ke 19.9.2018. Päivän aikana kirkkomusiikki soi  

turuilla ja toreilla ympäri maan, kun kirkkomusiikin  

ammattilaiset ja 50 000 kirkkomusiikin harrastajaa  

vievät kirkkomusiikin sinne missä ihmiset ovat.  

 

Musisointia ihmisten parissa, yhteislaulua ja avoimia  

harjoituksia. Laitetaan kirkkomusiikki soimaan  

yhdessä joka puolella Suomea!  

 

 

Kirkkomusiikin nuottikauppa uudistui:  

Halutessasi nuotti heti käyttöön tiedostosta  
 

Kirkkomusiikkiliiton verkkosivut ja verkkokauppa ovat  

uudistuneet.  Erityisen suuren mullistuksen on kokenut  

kauppa, jossa suurin osa nuoteista on saatavilla nyt  

myös digitaalisessa muodossa. Jos suoritat maksun  

verkossa tilauksen yhteydessä, saat nuottitiedoston  

käyttöösi heti.   

 

Kaupassa on kattavat hakutoiminnot. Nyt voit siis löytää  

helposti esim. adventin aikaan sopivaa musiikkia naiskuorolle tai tarkistaa, onko jokin tietty 

kappale nuottivalikoimassa. Jäsenalennus nuoteista on 15 %. Kauppaan tästä.  

 

Nuottivarastoista luopumisen yhteydessä voit hankkia vanhoja paperijulkaisuja nyt todella 

edullisesti. Painettujen nuottien tarjoustuotteen löydät täältä.  

 

Syksyn nuottiuutuuksissa on mm. toivottuja uusia virsisovituksia kolmi- tai neliääniselle 

sekakuorolle. Nuotteihin pystyt – loppuunmyyntituotteita lukuun ottamatta – tutustumaan 

kokonaisuudessaan verkossa, missä tahansa oletkin.  

 

 

Esitä seurakuntasi liittymistä Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäseneksi 
  

Joko seurakuntasi on Kirkkomusiikkiliiton jäsen? 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. Lisätietoa jäsenyydestä täällä.  

 

 

https://skml.fi/kauppa/
https://skml.fi/tuote-osasto/tarjoustuotteet/
http://www.skml.fi/jaseneksi-


Miksi Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäseneksi? 
  

Kirkon musiikkityö julistaa evankeliumia, antaa seurakuntalaisille mahdollisuuden tulla 

seurakuntansa aktiiviseksi jäseneksi, ravitsee sielua ja tuo merkitystä elämään.  

 

Runsas kaksikymmentä seurakuntaa on jo ehtinyt liittyä  

Kirkkomusiikkiliiton jäsenseurakunnaksi tämän vuoden  

aikana. Tavoitteenamme on, että seurakuntajäsenyyden  

myötä kirkon musiikkityön merkitys nähdään  

selkeämmin kirkossa ja laajemminkin suomalaisessa  

yhteiskunnassa.  

 

 

Miksi liittyä Kirkkomusiikkiliiton jäseneksi?  

Jäsenseurakuntien edustajat kertovat ajatuksistaan täällä.  

 

Tuo oma seurakuntasi mukaan Kirkkomusiikkiliittoon. Lisätietoa jäsenyydestä täällä.  

 

 

Kirkkomusiikkiliiton merkin voi nyt liittää hautakiveen
 

Kirkkomusiikki on ollut tärkeää monille  

keskuudestamme jo poistuneille musiikin  

harrastajille, ammattilaisille ja musiikin  

ystäville. Kirkkomusiikkiliiton merkin voi  

nyt liittää hautakiveen osoittamaan kiitosta  

ja muistuttamaan kirkkomusiikin merkityksestä.  

Merkin käyttöön ei tarvitse erillistä lupaa.  

 

Merkkiin voit tutustua tarkemmin tästä. 

 

 

 

 

Valoa pimeään!   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 

Harjoittelija (21.12.2017 asti) Leevi Hälvä p. 050 307 3762 

 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@skml.fi 

 

 

https://skml.fi/2017/09/18/kirkkomusiikkiliitossa-on-nyt-seurakuntajasenia/#more-5285
https://skml.fi/jaseneksi/
https://skml.fi/product/hautakivimerkki/
mailto:skml@skml.fi
http://www.skml.fi/
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy
mailto:etunimi.sukunimi@skml.fi

