
Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML ry) 
uutiskirje 
Huhtikuu 2018 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) tehtävä on herättää ja ylläpitää 
kiinnostusta kirkkomusiikkiin sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä.

Nyt on aika ideoida Kirkkomusiikin päivän ohjelmaa! 
Kirkkomusiikin päivä järjestetään ensimmäistä kertaa ke 19.9.2018. Nyt 
ennen kesälomia on hyvä aika alkaa ideoida päivän ohjelmaa! Päivän 
aikana kirkkomusiikki soi turuilla ja toreilla ympäri maan, kun 1000 
kanttoria ja 50 000 kirkkomusiikin harrastajaa vievät omilla paikkakunnillaan 
kirkkomusiikin sinne, missä ihmiset ovat. 

Olemme koonneet kuoroja ja muita musiikkiryhmiä varten valmiita 
markkinointimateriaaleja ja ideoita niiden käyttöön: 

>> Tutustu materiaaleihin täällä 

Lisäksi Facebookin tapahtumasivulla voitte jo ennakkoon kertoa muillekin ideoistanne päivän 
toteutukseen! 

Tilaa Yhteen ääneen -lauluvihkoja 

Päivän yhteislaulutilaisuuksiin on mahdollista tilata myös edullisesti Yhteen ääneen -lauluvihkoa. 
Tarjoamme vihkoja erikoishintaan 1,50 € / kpl + postituskulut (HUOM! Tilausmäärä vähintään 
15 kpl). Lauluvihkoja on saatavilla vain rajattu määrä. Jaamme lauluvihot tilausjärjestyksen 
perusteella. Lähetä tilauksesi osoitteella skml@skml.fi  

>> Tutustu lauluvihkoon verkkokaupassa 

 

Kirkkomusiikki-lehti uudistui – tutustumistilaus 
loppuvuodeksi edullisesti 

Kirkkomusiikki-lehti on uudistunut ja nyt tarjoamme 
loppuvuoden tilauksen edulliseen tutustumishintaan 20€ uusille 
tilaajille. (Tilaus jatkuu normaalina kestotilauksena seuraavana 
vuonna.)  

Lähetä tilauksesi joko osoitteeseen skml@skml.fi  
tai yhteydenottolomakkeella osoitteessa www.skml.fi  

 

 

 

https://skml.fi/2018/03/28/kirkkomusiikinpaiva/
https://www.facebook.com/events/215448912548152/
mailto:skml@skml.fi
https://skml.fi/product/yhteen-aaneen-suomalaisia-hengellisia-lauluja/
mailto:skml@skml.fi
http://www.skml.fi/


 

Ilmoittaudu nyt: Kirkkomusiikin vuosiseminaari Vaasassa 
pe 7. – la 8.9.2018 
Kirkkomusiikkiliiton vuosiseminaari kokoaa 
yhteen kanttoreita ja kirkkomusiikkiaktiiveja eri 
puolilta maata. Tervetuloa mukaan kaikki 
kirkkomusiikkiasioista kiinnostuneet!  

Vuonna 2018 seminaarin teemana on 
erityisesti se, miten kirkkomusiikki tekee hyvää 
ihmiselle. Lisäksi visioimme kirkkomusiikin 
tulevaisuutta. 

>> Lue lisää ja ilmoittaudu 

 

Uusia seurakuntajäseniä liittyi Kirkkomusiikkiliittoon 
 
Seurakunnat liittyvät nyt Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi. Joko asia on tuotu vireille omassa 
seurakunnassasi? Lue lisää seurakuntajäsenyydestä 

Kirkkomusiikkiliiton uusimmat jäsenseurakunnat 19.3.2018 alkaen ovat: 
 

 
 Akaan seurakunta 
 Lappeenrannan seurakunta 
 Laukaan seurakunta 
 Pudasjärven seurakunta  
 Raahen seurakunta 
 Tuusulan seurakunta 
 Uuraisten seurakunta  

 

 

 

Yhteiskustannuksen uusia nuottijulkaisuja 
Keväällä on julkaistu runsaasti uusia 
Yhteiskustannuksen nuotteja. Joukossa on Markku 
Kilpiön pääsiäisajan nuotteja sekakuorolle, Katja Kailan 
Kaiken yllä taivon kansi sekä toivottu uudenlainen, 
bändillekin käyvä sovitus virrestä 490 (Mä silmät luon 
ylös taivaaseen). 

>> Tutustu ja tilaa 

 

 

 

https://skml.fi/2018/04/06/vuosiseminaari2018/
https://skml.fi/2018/01/24/uusia-seurakuntajasenia-liittoon/
https://skml.fi/2018/02/22/runsaasti-uusia-nuottijulkaisuja-kuoroille-ja-nyt-myos-bandille/


 

Kolehti tai lahjoitus kirkkomusiikille 
Kirkkomusiikkityötä voi tukea Kirkkomusiikkiliiton kautta keräämällä kolehdin, lahjoituksella tai 
testamentilla. Ohjeet löydät täältä.  

Lämmin kiitos lahjasta kirkkomusiikille! 

 

Kiitä kirkkomusiikkitoimijoita ansiomerkeillä 
 

Kirkkomusiikkiliiton ansiomerkkien jakoperusteita 
on päivitetty. Myös merkkien kantamiseen 
liittyviä ohjeita on tarkennettu.  

Keskeisenä ajatuksena on, että jokainen 
ansiokkaasti kirkkomusiikkia edistänyt ihminen 
ansaitsee merkin tekemisen tavoista riippumatta.  

Kiitos on monelle tärkeä – kannustamme kanttoreita ja yhdistysten hallituksia kiittämään 
harrastajia merkeillä!  

>> Lue lisää merkeistä ja tilaa  

 

 

Aurinkomme 

ylös nousi!   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 (27.4.2018 asti) 
Viestintävastaava Sipriina Ritaranta p. 050 336 5396 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@skml.fi 

 

 

https://skml.fi/tue-kirkkomusiikkia/
https://skml.fi/jaseneksi/ansiomerkit/
mailto:skml@skml.fi
mailto:skml@skml.fi
http://www.skml.fi/
https://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy
mailto:etunimi.sukunimi@skml.fi

