
Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML ry) uutiskirje 
Tammikuu 2018 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) tehtävä on herättää ja ylläpitää 
kiinnostusta kirkkomusiikkiin sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä

 

Alavan kirkkokuoro Kuopiosta on vuoden musiikkiryhmä 2018  

Vuoden musiikkiryhmä on Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n myöntämä tunnustus 
ansiokkaasta työstä kirkkomusiikin piirissä. Vuonna 2018 sen saa kuopiolainen Alavan 
kirkkokuoro. 

Tunnustus haluttiin antaa ryhmälle, 
joka toteuttaa aktiivista, innostavaa ja 
ennakkoluulotonta toimintaa 
kirkkomusiikin parissa. Lisäksi tänä 
vuonna valinnassa haluttiin erityisesti 
painottaa kirkkomusiikin 
monipuolisuutta ja sitä, kuinka 
kirkkomusiikkitoiminnassa voi 
taiteellisten arvojen rinnalla tehdä 
sosiaalista hyvää kuten lisätä 
yhteisöllisyyttä tai antaa 
ihmiselämälle mielekästä sisältöä. 

Alavan kirkkokuoroa johtaa kanttori Ossi Jauhiainen, jonka monipuolinen musiikkitausta 
näkyy vahvasti kuoron työskentelyssä.  

Lue lisää aiheesta 

Katso Alavan kirkkokuoron esittelyvideo 

 

Laita kirkkomusiikin päivä ke 19.9.2018 kalenteriisi! 

Syyskuussa vietetään koko maassa kirkkomusiikin päivää. Tavoitteena on, että silloin 
kirkkomusiikki ja 50 000 harrastajaa jalkautuvat turuille ja toreille kertomaan, että 
kirkkomusiikin piirissä on tilaa kaikille. Kerromme lisää asiasta kevään mittaan eri 
kanavissamme! 

 

 

https://skml.fi/2018/01/03/vuoden-2018-musiikkiryhma-on-kuopiolainen-alavan-kirkkokuoro/
https://youtu.be/3E-O5zbPywU


Uusia seurakuntajäseniä liittyi Kirkkomusiikkiliittoon 
 

Liiton hallitus piti ylimääräisen sähköpostikokouksen 23.1.2018 ja hyväksyi liiton jäseniksi 
seuraavat seurakuntajäsenyyttä hakeneet: 

Hyrynsalmen seurakunta 
Kannuksen seurakunta 
Karstulan seurakunta 
Kaustisen ja Ullavan seurakunta 
Kemijärven seurakunta 
Kuhmon seurakunta 
Rautjärven seurakunta 
Ristijärven seurakunta 
Savitaipaleen seurakunta 
Uudenkaupungin seurakunta 

Joko seurakuntasi on Kirkkomusiikkiliiton jäsen? Kirkkomusiikkiliitto avasi ovet toivotulle 
seurakuntajäsenyydelle vuoden 2017 alusta. Lue lisää seurakuntajäsenyydestä 

 

Vastaa hoivamusiikkikyselyymme – voita arvonnassa nuotteja ja kirjoja 

Vielä ehdit vastata Kirkkomusiikkiliiton 
kyselyyn kirkkomusiikkitoiminnasta 
hoitolaitoksissa. Vierailut esimerkiksi 
hoitolaitoksista kuuluvat mm. monien 
kirkkokuorojen toimintaan. Miten teillä 
toimitaan? Kyselyn avulla kartoitamme, 
kuinka hoitolaitoksissa toteutettavaa 
musiikkitoimintaa voitaisiin tukea ja 
voimme tehdä näkyväksi arvokasta 
musiikkitoimintaa. 

Kysely on kaikille avoin. Voit olla kanttori, kirkkomusiikkiharrastaja tai musiikinkuuntelija.  

Vastausaikaa on tammikuun 2018 loppuun asti. 

Kiitokseksi arvomme vastaajien kesken suuren määrän nuotti- ja kirjapaketteja. Kyselyyn voi 
halutessaan vastata myös nimettömänä. 

Vastaa kyselyyn täällä 

 

 

 

 

https://skml.fi/2018/01/24/uusia-seurakuntajasenia-liittoon/
https://skml.fi/2017/12/14/vastaa-kirkkomusiikkiliiton-kyselyyn-kirkkomusiikkitoiminnasta-hoitolaitoksissa/


Uusi viestintävastaava Sipriina Ritaranta aloitti vuoden alussa SKML:n 
toimistolla 

Kirkkomusiikkiliiton viestintävastaavana aloitti kuun 
alussa Sipriina Ritaranta. 

Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri sekä 
aktiivinen musiikin harrastaja – ja toimii silloin tällöin 
myös sijaiskanttorina. Sipriina siirtyi 
Kirkkomusiikkiliittoon Työterveyslaitokselta, missä hän 
työskenteli viestinnän asiantuntijana. 

Jatkossa Sipriina hoitaa viestinnän lisäksi myös mm. 
liiton jäsenpalveluasioita, kun liittosihteeri Pirkko 
Paakkanen lopettelee pitkää työuraansa keväällä. 

 

Nuottilöytöjä verkkokaupassa 

Kirkkomusiikkiliiton nuottikaupan digiloikan myötä luovumme paperisesta nuottivarastosta. 
Varastosta luopumisen yhteydessä voit hankkia vanhoja nuottijulkaisuja todella edullisesti 
1,50 € / nuotti + toimitusmaksu 12,50 € / tilaus.  

Nyt juuri on tarjolla paljon musiikkia pääsiäiseksi: Juhani Haapasalon kokoama, hyvin pidetty 
kokoelma Pääsiäismusiikkia, Buxtehuden kantaatti Nyt käännä kasvosi meihin, Kaj-Erik 
Gustafssonin Pääsiäisylistys ja Ahti Kuoriskosken Viisi motettia raamatunteksteihin 
sekakuorolle. 

Huomioi, että tarjous koskee vain näiden nuottien painettuja paperiversioita. Poistohinnat 
ovat voimassa niin kauan kuin varastoa riittää, kuitenkin enintään 15.2.2018 asti.  

Tutustu tarjoustuotteisiin täällä 

 

 

Valoa kohti!   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 
Viestintävastaava Sipriina Ritaranta p. 050 336 5396 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@skml.fi 

 

https://skml.fi/2018/01/11/nuottiloydoissa-paasiaismusiikkia/
mailto:skml@skml.fi
http://www.skml.fi/
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy
mailto:etunimi.sukunimi@skml.fi

