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TOIMINNAN JA JUHLAN VUOSI
Edessäsi on Suomen Kirkkomusiikkiliiton toimintakertomus vuodelta 2017. Vuosi oli monella
tapaa ikimuistoinen ja täynnä aktiivista toimintaa.
Kirkkomusiikkiliitto on kulkenut määrätietoisesti kohti yhdessä linjattuja pitkän tähtäimen
tavoitteita. Iloitsemme siitä, että seurakuntien musiikkitoiminta on menestynyt ja
Kirkkomusiikkiliiton toimintavuodelle 2017 asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Keväällä saimme
nauttia Kirkon musiikkijuhlista aurinkoisessa Helsingissä, viestintävastaavan rekrytointi herätti
runsaasti kiinnostusta, nuottimateriaali siirrettiin digitaaliseen verkkokauppaan,
kustannustoimintaa suunnattiin kentän tarpeiden mukaisesti, Kirkkomusiikkiliiton viestintään
panostettiin ja Kirkkomusiikki-lehden kehitystyö aloitettiin.
Kirkkomusiikkiliitto on orientoitunut myös aktiiviseksi kulttuurisen sosiaalityön tekijäksi.
Seurakuntajäsenyyden myötä olemme saaneet runsaasti uusia seurakuntajäseniä ja
musiikkiryhmiä toimintamme piiriin. Keskeisin tavoitteemme on toteutunut tukiessamme
seurakunnissa ja kirkkomusiikkipiireissä tehtävää musiikkityötä ja luodessamme
toimintaedellytyksiä monipuoliseen kirkkomusiikkitoimintaan Suomessa. Yhdessä tekemämme työ
tuottaa runsaasti iloa. Soikoon musiikki tulevaisuudessakin runsaana "Jumalan kunniaksi ja
mielen virkistykseksi".
Lämmin kiitos Kirkkomusiikkiliiton hallituksen aktiivisille jäsenille kuluneesta toimintavuodesta.
Erityiskiitos osaaville työntekijöillemme, toiminnanjohtajallemme Jonnalle ja jäsenkuntaamme
vuosikymmenet palvelleelle liittosihteerillemme Pirkolle. Toivotamme Pirkolle runsaasti iloa ja
Jumalan siunausta tuleviin eläkepäiviin. Samalla toivotamme uuden viestintävastaavamme
Sipriinan sydämellisesti tervetulleeksi työntekijätiimiimme. Työiloa ja menestystä tuleviin
tehtäviin.
Voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Kirkkomusiikkiliiton tulevaisuus on hyvissä
käsissä.
”Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön sinun nimesi, kaikukoon ylistyksesi! Sinun kätesi on
hyvyyttä täynnä.” Ps. 48:11
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SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n (SKML) on jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö, joka
herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistää maan kirkkomusiikkitoiminnan
kehitystä sekä tukee ja ohjaa kirkkomusiikkityötä. Näitä tarkoituksiaan edistääkseen SKML ry






edistää hyvien toimintamallien leviämistä kirkkomusiikin kentällä
viestii liiton toimialaan kuuluvista asioista kirkkomusiikkitoimijoiden parissa ja laajemmin
yhteiskunnassa
harjoittaa koulutustoimintaa
järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia
harjoittaa alansa kustannustoimintaa.

Kirkkomusiikilla on merkittävä rooli suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Yksin seurakuntien
piirissä musiikkia harrastaa noin 50 000 suomalaista. Musiikkityö onkin kirkon
vapaaehtoistoiminnan osallistujamäärältään suurin muoto. Lisäksi seurakunnissa työskentelee
noin tuhat kanttoria, korkeasti koulutettua musiikin ammattilaista.

Jäsenet
Kirkkomusiikkiliiton vuoden 2016 lopulla uudistettujen sääntöjen mukaan sääntöjen liiton jäseniä
voivat olla kaikki oikeushenkilöt, jotka hyväksyvät Kirkkomusiikkiliiton tarkoituksen.
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n (SKML) jäseniä ovat 17 kirkkomusiikkipiiriä: Lappi, PohjoisPohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo,
Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Häme-Uusimaa, Varsinais-Suomi,

Tampere, Satakunta ja Helsinki. Jäseniä ovat myös kunniapuheenjohtaja Reijo Mattila sekä
kunniajäsen Airi Knuutinen.
Kirkkomusiikkipiireillä oli vuonna 2017 307 jäsenyhdistystä (v. 2016: 336), joissa oli 5238
jäsentä (v. 2016: 6 490) sekä 59 lapsi- ja nuorisokuoroa (v. 2016: 74), joissa oli 988 jäsentä
(v. 2016: 1 446).
Sääntömuutoksen myötä Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi ovat vuoden 2017 alusta voineet liittyä
kokonaiset seurakunnat. Vuoden 2017 aikana jäseneksi ehti liittyä 18 seurakuntaa (yhteensä
99238 jäsentä). Seurakuntajäsenten musiikkitoiminnassa oli maanlaajuisesti mukana kuukausittain
keskimäärin 1750 osallistujaa.
Toiminnan suuntaviivat 2016–2026
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n pitkän aikavälin toiminnan suuntaviivat määriteltiin vuoden
2016 aikana ja vahvistettiin osana vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Kymmenen vuoden
aikajänteellä Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminnan tavoitteena on kehittää liiton toimintaa niin,
että liitto on mahdollisimman laajasti koko kirkkomusiikkikentän keskusjärjestö
Suomessa. Kiinnostusta kirkkomusiikkiin ylläpidetään ja lisätään koko
suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös kansainvälisessä, erityisesti pohjoismaisessa
yhteistyössä. Koko maan kirkkomusiikkitoiminnan kehitystä tuetaan ja ohjataan
aktiivisesti keskittyen erityisesti kulloinkin niihin kirkkomusiikin ilmiöihin, joissa
tukea eniten tarvitaan. Tavoitteena on tukea ja luoda Suomeen monipuolista
kirkkomusiikkitoimintaa.

Kirkkomusiikkiliiton tavoitteena on käytännössä erityisesti
1) Kirkkomusiikin toimintaedellytysten tukeminen:
Olemassa olevan kirkkomusiikkiperinteen pitäminen elävänä sekä mahdollisuuksien luominen
oman aikamme kirkkomusiikin tekemiseen ja julkaisemiseen. Kirkkomusiikin kenttää tuetaan
koko kirjossaan, eri muodoissaan ja tyylilajeissaan.
2) Kulttuurisen sosiaalityön tekeminen kirkkomusiikkitoiminnan kautta:
Kirkkomusiikkitoiminnassa korostuu taiteellisten arvojen rinnalla myös kulttuurinen sosiaalityö.
Kirkkomusiikkitoiminta voi olla väline myös ei-musiikillisten tavoitteiden saavuttamiseen,
esimerkiksi ihmisten yhteisöllisyyden lisäämiseen, kirkon toiminnan tutuksi tekemiseen tai
sisällöltään mielekkään elämän rakentamiseen. Kirkkomusiikkitoiminnassa on tilaa kaikille omista
taidoista tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta.
Vuoden 2017 toiminnan painopistealueiksi oli määritelty
 Kirkkomusiikkiliiton orientoituminen aktiiviseksi kulttuurisen sosiaalityön
tekijäksi
 Yhteiskustannuksen ja SKML:n nuottimateriaalin siirtäminen täysin
digitaaliseen verkkokauppaan sekä kustannustoiminnan suuntaaminen
kentän toiveiden mukaisesti
 kirkon musiikkijuhlat 2017 Helsingissä
 Kirkkomusiikki-lehden kehittäminen
 uusien jäsenten rekrytointi liiton toimintaan.

KIRKKOMUSIIKKILIITON ORIENTOITUMINEN
AKTIIVISEKSI KULTTUURISEN SOSIAALITYÖN
TEKIJÄKSI
Vuoden 2017 yhdeksi painopistealueeksi oli määritelty Kirkkomusiikkiliiton
orientoituminen aktiiviseksi kulttuurisen sosiaalityön tekijäksi. Vuoden 2017
aikana tehtiin erityisesti valmistelevaa työtä sille, että Kirkkomusiikkiliitto voi
jatkossa olla merkittävä kulttuurisen sosiaalityön tekijä.

Kulttuurisella sosiaalityöllä tarkoitetaan sitä, että taiteellisten arvojen rinnalla
kirkkomusiikkitoiminnassa merkittävänä motiivina voi olla myös sosiaalisen hyvän tekeminen
musiikin kautta. Kirkkomusiikkitoiminta voi olla väline esimerkiksi ihmisten yhteisöllisyyden
lisäämiseen, rahan keräämiseen vähäosaisille, tai sisällöltään mielekkään elämän rakentamiseen.
Suomen Kirkkomusiikkiliiton uudet säännöt otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta.
Sääntömuutoksista merkittävin oli seurakuntajäsenyys entisen mallisen yhdistysjäsenyyden
rinnalle. Seurakuntajäsenyyden myötä seurakuntien musiikkitoiminnan koko kirjo pääsee liiton
sateenvarjon alle. Monesti musiikkitoiminnan sosiaalityön aspekti painottuu juuri eiyhdistysmuotoisessa kirkkomusiikkitoiminnassa, on esimerkiksi musiikkileikkikouluja,
”laulutaidottomien laulukouluja ja kuoroja”, nuorten bänditoimintaa, seniorien laulupiirejä ja niin
edelleen. Kirkkomusiikkiliitto haluaa viestiä siitä, että kirkkomusiikkitoiminnassa on tilaa kaikille.

Kirkkomusiikkiliitto jakaa parhaita käytäntöjä, joilla ihmisiä on saatu rohkaistua mukaan
kirkkomusiikkitoimintaan.
Vuoden 2017 aikana aloitettiin ensimmäisen valtakunnallisen Kirkkomusiikin päivän valmistelu.
Idea päivästä syntyi jäsenistön keskuudesta liiton tulevaisuustyöpajoissa keväällä 2016.
Kirkkomusiikin päivää vietetään ensimmäistä kertaa keskiviikkona 19.9.2018. Päivän ajatuksena
on viedä kirkkomusiikki ihmisten arjen keskelle joka puolella maata sekä viestiä yhteen ääneen
siitä, että kirkkomusiikkitoiminnassa on tilaa kaikille, tervetuloa mukaan.
Vuoden 2018 musiikkiryhmän valinnassa päätettiin painottaa kulttuurisen sosiaalityön tekemistä.
Näin kulttuurisen sosiaalityön hyviä käytäntöjä päästiin levittämään jo hakuilmoituksen
yhteydessä sekä jakamaan hyviä käytäntöjä tulevana vuonna mm. vuoden 2018 musiikkiryhmän
toiminnasta viestimällä.
Kirkkomusiikkiliiton neuvottelupäivillä 2016 osallistujat toivat tulevaisuuden
kirkkomusiikkitoimintaa muuttavista ilmiöistä esille erityisesti suomalaisten heterogenisoituvat
arvot, maahanmuuton sekä väestön- ja kirkkokuorojen ikääntyminen. Näihin sosiaalisiin ilmiöihin
pyritään tuomaan kirkkomusiikkitoimijoille tukea muun muassa hanketoiminnan kautta, jota
valmisteltiin vuoden 2017 aikana. Hanketoimintaa käynnistetään tulevaisuudessa sikäli, jos
hankkeille myönnetään rahoitusta.
Vuoden lopulla verkossa toteutettiin kysely kirkkomusiikkitoiminnasta hoitolaitoksissa. Kyselyn
tavoitteena oli kartoittaa hyviä toimintamalleja, kerätä tietoa asioista, joihin kirkkomusiikkityössä
tarvittaisiin tukea ja valmistella mahdollista hanketoimintaa.

VUODEN MUSIIKKIRYHMÄ:
SEINÄJOEN SEURAKUNNAN LAPSIKUORO SOLINA
Vuoden musiikkiryhmä on Suomen Kirkkomusiikkiliiton tunnustus
kirkkomusiikkitoimijoille. Nimikkeellä halutaan nostaa esille positiivisia
kirkkomusiikki-ilmiöitä. Vuonna 2017 tunnustus haluttiin jakaa lapsi- tai
nuorisoryhmälle.
Vuoden musiikkiryhmä -tittelin hakijoiden runsas määrä ja korkea taso ilahduttivat. Vuoden
musiikkiryhmäksi valittiin Seinäjoen seurakunnan lapsikuoro Solina. Siitä on
kasvanut kymmenessä vuodessa ilmiö, 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 aivan keskeinen.
Kuoro sai palkinnoksi 1 000 € tunnustusstipendin. Lisäksi Solinasta tehtiin esittelyvideo, joka sai
ensiesityksensä Helsingin Senaatintorilla, Kirkon musiikkijuhlilla toukokuussa 2017. Vuoden
musiikkiryhmä kiinnosti laajasti mediaa. Kuoron toimintaa johtava Suvi Lehtimäki oli yksi
syysseminaarisyysseminaarin, ”Kirkkomusiikin neuvottelupäivien” luennoitsijoista. Yhteistyö
Solina-kuoron kanssa jatkuu vielä vuoden 2018 puolella, kun Seinäjoella järjestetään
Kirkkomusiikkiliiton valtakunnallinen lapsikuorotapahtuma 10.–11.2.2018. Tapahtuman
yhteydessä kuoronjohtajat pääsevät tutustumaan muun muassa Solina-kuoron työskentelytapaan
ja ohjelmistoon.
”En oikeasti tajunnut, että tämä on näin iso juttu. Olen

”Voi kunpa edes jotakin siitä mitä kerroit, saisi vietyä

hypännyt haastattelusta toiseen.”

mukanaan omaan työhön lasten kanssa. Suurin niistä

Solina-kuoron Suvi Lehtimäki 25.1.2017

on rakkaus.”
Osallistujakommentti Facebookissa Kirkkomusiikin
neuvottelupäiviltä 2017

KOULUTUS- JA TAPAHTUMATOIMINTA
Koulutus- ja tapahtumatoiminta on merkittävä toimintamuoto, jolla
toimintasuunnitelman mukaisesti tuetaan, kehitetään ja toteutetaan
seurakunnallista musiikkitoimintaa.

Kirkon musiikkijuhlat
Kirkon musiikkijuhlat on valtakunnallinen, noin viiden vuoden välein järjestetty
suurtapahtuma, jonka juuret juontavat vuoteen 1927. Kirkon Musiikkijuhlat pidettiin
Helsingissä, pe 19.5.–su 21.5.2017. Kirkkomusiikkiliitto oli tapahtuman osatoteuttaja ja sillä
oli edustaja juhlien päätoimikunnassa. Tapahtumaa olivat toteuttamassa myös Kirkkohallitus ja
Helsingin seurakuntayhtymä sekä Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Kirkkopalvelut.
Kirkon musiikkijuhlat keräsi yli 40 000 kuulijaa. Esiintyjien osallistujapassin osti
3302 aikuista ja 482 lasta. Osallistujapassin lunastaneet olivat juhlien esiintyjiä ja
muodostivat mm. upean suurkuoron Senaatintorin portaille. Tapahtuman pääpaikkana
oli Senaatintori, jonka portaat täyttyivät viikon lopun aikana kuorolaisista moneen kertaan.
Juhlien ohjelmassa pe 19.5.2017 oli muun muassa juhlakulkue Kaisaniemen puistosta
Senaatintorille, Avajaiset ja Nostalgia-konsertti Senaatintorilla sekä lukuisa määrä konsertteja
Helsingin eri kirkoissa. Lauantain 20.5.2017 ohjelmassa oli muun muassa Händelin Messiasoratorion esitys Senaatintorilla sekä messuja ja konsertteja Helsingin kirkoissa. Sunnuntaina
21.5.2017 vietettiin muun muassa messua, jossa kolmituhatpäinen suurkuoro lauloi kaikki juhlien
tilausteokset Tuomiokirkon portailla.

Kirkon musiikkijuhlat 2017 jäivät mieleen tapahtumana, joka toi kirkkomusiikin keskelle
kaupunkia. Senaatintori täyttyi suurkuorosta ja kirkkomusiikista, mikä tarjosi unohtumattomia
kokemuksia paitsi osallistujille, myös paikalle mukaan tulleille helsinkiläisille ja turisteille.
Viikonloppua leimasi vuoden keväälle ja kesälle ainutlaatuinen lämpöaalto. Moni palasi kotiin
nenänpää auringossa palaneena ja loppukesä värjöteltiinkin keskimäärin vaatimattomassa
kesäsäässä.
Kirkkomusiikkiliiton rooli tapahtumassa oli erityisesti tukea kirkon
kuorotoiminnassa mukana olevien ihmisten osallistumista tapahtumaan. Juhlilla
esitettiin tapahtumaan tilattua uutta hengellistä musiikkia, säveltäjinä mm. Jaakko Mäntyjärvi,
Jussi Chydenius, Timo Alakotila, Mia Makaroff ja Jan Hellberg. Näitä teoksia opiskeltiin yhdessä
Kirkkomusiikkiliiton alueellisten piirien järjestämissä kymmenissä musiikkijuhlalauluharjoituksia
vuosien 2016 ja 2017 aikana. Kirkkomusiikkiliitto tuki alueellisten koulutustapahtumien
järjestämistä taloudellisesti. Lisäksi Kirkkomusiikkiliitto mahdollisti eri puolilla maata toimivien
kanttorien osallistumisen juhlaohjelmiston tutustumiskoulutukseen juhlien taiteellisen johtajan
Seppo Murron johdolla sekä jakoi tietoa musiikkijuhlaohjelmistoon perehtyneistä, kouluttajina
toimivista kanttoreista.
Vuoden 2017 Kirkon musiikkijuhlien taloudellisen riskin kantoi Helsingin seurakuntayhtymä, joka
tuki tapahtumaa noin 100 000 €:lla. Osallistuneet kuorolaiset maksoivat osallistumismaksun ja
lisäksi tapahtumaa kustannettiin Kirkon musiikkijuhlien rahastosta. Kirkkomusiikkiliitto toivoo
perinteikkäälle ja kirkkomusiikkitoimijoille tärkeälle tapahtumalle jatkoa, joka on taloudellisesti
kestävällä pohjalla ja jonka järjestelyissä otetaan huomioon kirkkomusiikkitoiminnan selkäranka,
tuhannet kirkkomusiikkitoiminnassa olevat vapaaehtoiset, joiden voimasta kirkkomusiikki soi
monessa muodossa ja ihmisiä mukaan osallistaen joka puolella Suomea.

”Oli ihanaa laulaa suurkuoron
kanssa! Laulaminen on vaan niin
hauskaa yhdessä! Ja mikä upea sää!”
”Media ei huomioinut juhlia juuri
lainkaan, ja kuitenkin kanttorit
tekevät hienoa työtä seurakunnan
kuorojen kanssa, ja seurakunnissa on
paljon hyvätasoisia kuoroja.”

”Monipuolinen sisältö. Tarjontaa oli
moneen makuun.”
”Alkukulkue ja juhlamessu,
molemmissa saattoi aistia kaikki
rajat ylittävää yhteisöllisyyttä. Aivan
paras hetki oli se, kun laulettiin Ylitse
kaikkien rajojen ja tunnelma nousi
kattoon.”

Neuvottelupäivät
Edustajakokouksen yhteyteen järjestetyt neuvottelupäivät pe 2.9.–la 3.9.2017
kokosivat kirkon musiikkitoiminnan tekijöitä Rovaniemelle. Osallistujia oli 61
henkilöä.
Neuvottelupäivien teemana oli erityisesti onnistumisten jakaminen: Miten Oulussa on
syntynyt vireää pop up -kirkkomusiikkitoimintaa, miksi Seinäjoen seurakunnan lapsikuorossa
laulaa 200 lasta ja kuinka kirkon musiikkitoimintaan on innostettu mukaan uusia ihmisiä.
Alustajina tapahtumassa olivat muun muassa hiippakuntasihteeri Raimo Paaso Oulusta, musiikin
asiantuntija Teija Tuukkanen Kirkkohallituksesta ja kuoronjohdon harrastaja Suvi Lehtimäki
Seinäjoelta. Iltaohjelmassa oli musiikkimessu Rovaniemen kirkossa paikallisten
kirkkomuusikoiden ja Kirkkomusiikkiliiton hallituksen teologijäsen Kati Pirttimaan toteuttamana.

”Erityiskiitokset Suvi Lehtimäelle
Solina-kuoron toiminnan esittelystä.
Mielettömän hienoa työtä! Ei voinut
itkemättä kuunnella.”
Osallistujakommentti Facebookissa.

Piirien koulutustapahtumat
Paikalliset kirkkomusiikkipiirit järjestivät vuoden aikana kymmeniä
koulutustilaisuuksia, joista löytyy lisätietoa kirkkomusiikkipiirien
toimintatilastoista. Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry tuki piirien koulutustapahtumia rahallisilla
avustuksilla ja palkkionmaksupalvelulla. Seurakuntaopiston Agricola-opintokeskus on tukenut
taloudellisesti kirkkomusiikkipiirejä ja yksittäisiä piirien jäsenjärjestöjä niiden koulutustyössä.

Kuorolaulajien talvipäivät
Kuorolaulajien talvipäivät järjestettiin Tampereella la 6.2.–su 7.2.2016 Suomen
harrastajamusiikkiliittojen (Sumu-Fimu) yhteistyössä. Päivien ohjelma oli rakennettu
niin, että se soveltui sekä kuoronjohtajille että kuorolaulajille. Kouluttajina olivat muun muassa
Kari Turunen, Mia Makaroff, Markus Yli-Jokipii ja Marja-Leena Haapanen. Koulutukseen
osallistui noin 60 henkilöä. Tapahtumaan liittyi myös konsertti Tampereen tuomiokirkossa,
esiintyjinä kamarikuoro Näsi sekä Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan poikakuoro Pirkan pojat.

Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat 2018
Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat järjestetään Tanskan Odensessa
ke 9.5–su 13.5.2018. Kirkkomusiikkiliitto on yhdessä Finlands Svenska
Kyrkosångsförbundin kanssa tapahtuman suomalainen kumppani.
Vuoden 2017 aikana tapahtuman suomalaiseksi säveltäjäksi valittiin professori Timo Kiiskinen.
Suomen ”edustusvirsi” on Ilkka Kuusiston (säv.) ja Anna-Maija Raittilan (san.) Kosketa minua
henki, Grip du mig, helige Ande. Matka-avustus tapahtumaan osallistumiseen myönnettiin
Leppävirran seurakunnan Canto-kuorolle.

Koulutus- ja luennoitsijavierailut
Omien koulutustapahtumien lisäksi Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja vieraili vuoden aikana
kouluttajana, alustajana tai fasilitoijana Kirkon koulutuskeskuksen, Opintokeskusten ja
kirkkomusiikkipiirien tapahtumissa. Kirkkomusiikkiliiton puheenjohtaja oli puhujana mm.
kirkkomusiikkipiirien juhlissa.

KUSTANNUSTOIMINTA, YHTEISKUSTANNUS
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry harjoittaa nuottikustannustoimintaa yhteistyössä Suomen
Kanttori-urkuriliiton (SKUL) kanssa. Kustannustoiminta toteuttaa ja tukee liiton perustehtäviä:
Kustannustoiminnan kautta herätetään ja ylläpidetään kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistetään
suomalainen kirkkomusiikkitoiminnan kehitystä sekä tuetaan ja ohjataan kirkkomusiikkityötä.
Yhteiskustannuksen ja SKML:n nuottimateriaalin siirtäminen täysin digitaaliseen verkkokauppaan
oli yksi vuoden 2017 toiminnan painopistealueista. Tavoite toteutui ja uudistunut,
digitalisoitumisen mahdollisuudet hyödyntävä verkkokauppa avattiin 25.8.2017.
Vuoden aikana toteutettiin verkkokaupan digitalisointihanke. Hanketta toteutti tammi–elokuussa
määräaikaisella 33 % työsuhteella projektikoordinaattori Maria Hannus-Hautala. Verkkokaupan
toiminnallisuudessa huomioitiin asiakkaiden toiveet ja kustannustehokkuus. Asiakkaan
näkökulmasta verkkokauppa mahdollistaa nuotteihin tutustumisen kokonaisuudessaan ennen
ostopäätöstä. Nuotit voi tulostaa käyttöönsä heti maksamisen jälkeen. Nuottien laitonta kopiointia
rajoittaa nuotteihin tilauksen yhteydessä tulostuva vesileima, joka sisältää tiedon tilaajasta,
tilausajankohdasta ja ostetusta kappalemäärästä.
Suurin osa nuottitilauksista muuttui tiedostotilauksiksi heti uudistetun verkkokaupan avaamisen
jälkeen. Jatkossa nuotteja painetaan on demand -periaatteella ja painettujen nuottien varastosta
luovutaan. Tarjousten perusteella on demand -nuottipainatuksesta tehtiin sopimus Sulasol ry:n
kanssa.
Yhteiskustannuksen julkaisutoiminta keskittyi vuonna 2017 ensisijaisesti kertyneen
julkaisujono purkamiseen, mutta myös uusien kiinnostavin julkaisujen
valmisteluun. Julkaisuvalinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että ne vastaisivat
kentän kesällä 2016 julkaisutoivekyselyssä esittämiä toiveita. Siksi julkaisujonosta julkaistiin
vuoden aikana erityisesti diskanttikuoronuotteja sekä nuotteja diskanttipainotteiselle sekakuorolle.

Yhteiskustannuksen (YK) hallintokuntaan kuuluivat SKML:n edustajina Timo Vikman
(varapuheenjohtaja) ja Jonna Aakkula. SKUL:n edustajina olivat Marjukka Andersson
(puheenjohtaja) ja Annukka Ruusula (sihteeri) / Tuuli Muraja (lokakuu 2017 alkaen).
Hallintokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
Yhteiskustannuksen julkaisutoimikuntaan kuuluivat vuonna 2017 SKULin edustajina Peter Hilli,
Anna Marte sekä Harri Kerko ja SKML:n edustajina Juha Mikkonen (puheenjohtaja), Jonna
Aakkula (sihteeri) ja Sheldon Ylioja. Julkaisutoimikunnan varajäseninä toimivat Arto Turpela
(SKUL) ja Taru Hämäläinen (SKML). Julkaisutoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa
sekä järjesti yhden työpajan.
Vuonna 2017 ilmestyivät seuraavat julkaisut:
YK 251
Matveinen Liisa
YK 252
Matveinen Liisa
YK 256
säv. Jari Linjama
san. Päivi Myllynen
YK 257
sov. Jari Linjama
YK 258
sov. Jouko Törmälä
YK 259
sov. Jouko Törmälä
YK 260
sov. Jouko Törmälä
YK 261
sov. Jouko Törmälä
YK 262
sov. Markku Kilpiö
YK 263
sov. Markku Kilpiö
YK 264
sov. Markku Kilpiö

Ylösnousemusvirsi
SA + melodiasoitin
Ylösnousemusvirsi
SSA
Pienessä veneessä
SA + (huilu), piano/urut

Oi katsohan lintua oksalla puun
SATB + (huilu), piano
Oi kuinka kevät säteilee
SSA
Voisinpa Jeesuksestani
SSA
Lensi maahan enkeli
SSA
Terve, Juhla Kristuksen
SSA
On Jumalassa turvani
SAT/SATB
Taivaassa, ratki taivaassa
SAT/SATB
Jeesus ristinpolkuasi
SATB

YK 266
Kilpiö Markku
Oosterhuis Huub
Raittila Anna-Maija
YK 273
Martti Lutherin tekstistä
suom. Pekka Kivekäs
YK 274
sov. Kari Ala-Pöllänen

Laulu leivästä
yksiääninen + urut

Uskomme yhteen Jumalaan,
Lutherin uskontunnustusvirsi
yksiääninen

This Little Light of Mine

Lisäksi tehtiin jälleenmyyntisopimus Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin julkaisemasta Heini
Kataja-Kantolan Tähtitaivaskantaatista.

Vuoden 2017 aikana nuottimyymälä jalkautui pop up -nuottikauppana seuraaviin tapahtumiin:
 Kuorolaulajien talvipäivät Tampere la 5.2.–su 5.2.2017
 Sulasolin laulu- ja soittojuhlat Hämeenlinnassa la 13.5.2017
 Kirkon musiikkijuhlat Helsingissä pe 19.5.–la 20.5.2017
 Tampereen sävel to 8.6.–la 10.6.2017
 Kirkkomusiikin neuvottelupäivät Rovaniemellä pe 8.9.–la 9.9.2017

Vuoden 2017 nuottimyynti:



Nuottipalvelu-lähetyksiä ei vuonna 2017 postitettu.
Ostotapahtumia oli koko vuonna yhteensä 300 kpl ja ne sisälsivät 10 079 nuottia.
o 1.1.–24.8.2017 vanhan järjestelmän kautta laskuja kirjoitettiin 242 kpl, jotka
sisälsivät 8 940 nuottia.
o 25.8.–31.12.17 verkkokaupan kautta myytiin yhteensä 1 139 nuottia, joista 767 kpl
oli ladattavia nuotteja ja 372 kpl paperisia nuotteja.

Yhteiskustannuksen osalta pidetään oma kirjanpito, ja tuotto-osuus jaetaan Yhteiskustannuksen
varallisuuden salliessa nettona molemmille osakkaille.

ANSIO- JA VIRSIMERKIT SEKÄ TUNNUSTUKSET
SKML ry:n jäsenistöä kiitettiin ja kannustettuun myöntämällä ansiomerkkejä. Vuoden aikana
lanseerattiin uusina tuotteina 60-vuotismerkki ja hautakivimerkki sekä virsikirjan lisävihkomerkit.

Vuosimerkit:
2, 5, 10, 20, 30, 50 ja 60 vuotta
Virsimerkit:
Virsimerkki pronssi, hopea, kulta
Virsitaitomerkki pronssi, hopea, kulta
Lisävihkomerkki pronssi, hopea, kulta
Erityisansiomerkki
Kanttorin erityisansiomerkki
Vuonna 2017 erityisansiomerkin sai konttoristi Raili Laine Tampereen kirkkomusiikkipiiristä. Hän
on laulanut Kangasalan seurakunnan nuorisokuorossa vuosina 1968–1970, Kangasalan
kirkkokuorossa vuodesta 1969 ja Tampereen Tuomiokirkon kamarikuoro Cantionalessa vuodesta
1983. Hän on ollut erilaisissa luottamustoimissa Kangasalan kirkkokuorossa ja Tampereen
kirkkomusiikkipiirissä. Hän on ollut myös SKML:n liittohallituksen jäsen.
Kirkkomusiikkiliiton lahjaesineet:
Kirkkomusiikkiliiton pinssi
Solmioneula, kalvosinnapit
Pisara-koru
Tuikut, kynttilänjalat
Liiton mitali
Liiton pöytästandaari (poistui valikoimasta vuoden 2017 aikana)
Liiton hautakivimerkki

VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ
Liiton ensisijaisia viestintäkanavia ovat www-sivut (www.skml.fi), uutiskirjeet, Facebook-sivut
(www.facebook.com/kirkkomusiikkiliittory) ja Kirkkomusiikki-lehti. SKML on panostanut
viestintään uudella tavalla viime vuosien aikana. Jatkumona tälle, pitkäaikaisen liittosihteerin
eläköitymistä vuonna 2018 ennakoiden, liittoon rekrytoitiin viestintävastaava, jonka työsuhde
alkaa 1.1.2018. Hakemuksia tehtävään saapui 96 ja tehtävään valittiin FM Sipriina Ritaranta.
Liiton verkkosivusto avautui uudistuneena elokuussa 2017. Uudistuksen ajurina oli
nykyaikaisen verkkokaupan avaaminen. Kun kauppa toimii nykyaikaisilla ja automatisoiduilla
toimintamalleilla, vapautuvaa työresurssia ohjataan jatkossa erityisesti viestintään. Verkkosivujen
kuukausittaiset kävijämäärät tasaantuivat vuoden 2017 aikana ja olivat noin 4 000 – 6 000 kävijää
kuukaudessa. (Vuoden 2016 aikana verkkosivukävijöiden määrä kaksinkertaistui vuoden 2015 noin
kolmesta tuhannesta kuukausikävijästä nykyiseen tasoon.)
Facebook-julkaisujen kokonaiskattavuuden keskiarvo jatkoi nousua vuoden 2017
aikana. Viikoittainen kokonaiskattavuus oli tyypillisesti noin 700, kun edellisvuoden aikana
kokonaiskattavuus nousi 200:aan. Facebook-sivuilla oli vuoden aikana 112 päivitystä (vrt. 141
päivitystä vuonna 2016, 26 päivitystä vuonna 2015).
Liiton sähköinen uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa kaikkien
suomenkielisten seurakuntien kanttoreille, kirkkoherroille sekä
kirkkomusiikkipiirien ja niiden yhteydessä toimivien musiikkiyhdistysten
yhteyshenkilöille. Vastaanottajia on noin 2 800 henkilöä. Vastaanottajamäärä kasvoi vuoden
aikana noin 800:lla vastaanottajalla. Uutiskirje lähetettiin vuoden aikana neljä kertaa.
Kirkkomusiikki-lehti on maamme vanhin musiikkilehti. Sitä julkaisevat yhdessä Suomen
Kirkkomusiikkiliitto, Suomen Kanttori-Urkuriliitto ja Nuori kirkko ry. Vuoden 2017 aikana
toteutettiin lehden hallinnollinen kehittämisprojekti, jonka myötä Kirkkomusiikki-lehti
teki kustannussopimuksen Kirkkomusiikkiliiton kanssa vuoden 2018 alusta alkaen. Lehti
poistettiin työnantajarekisteristä, lehdelle anottiin (ja saatiin alkuvuonna 2018) vapautus
arvonlisäverovelvollisuudesta ja lehden hallintokunnan, toimitusneuvoston sekä päätoimijan
roolien uudelleenmäärittely aloitettiin. Päätoimittaja Sakari Vilpponen eläköityi vuoden 2017
lopussa. Uutena päätoimittajana aloittaa vuoden 2018 alusta Kirkkomusiikkiliiton
viestintävastaava. Lehden julkaisumäärää päätettiin vähennettävän vuoden 2018 alusta neljäksi
lehdeksi / vuosi (ennen 6 lehteä / vuosi) ja valmisteltiin lehden ilmestymistä uudistuneena vuoden
2018 alusta alkaen. Tehtyjen toimien myötä Kirkkomusiikki-lehden jatkuvuutta halutaan tukea.
Painettu lehti tavoittaa erityisesti vanhempia ikäpolvia, ja sen kautta on mahdollista viestiä
laajemmissa artikkeleissa sellaisiakin sisältöjä, jotka ovat sähköiseen mediaan liian laajoja.
Tavoitteena on lehden tilaajakannan supistumisen pysäyttäminen ja lehden taloudellisesti kestävä
toiminta.
SKML ry:n säännöistä nousevia tavoitteita on toteutettu mm. seuraavin yhteistyötavoin


Kirkkomusiikki-lehti: Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Nuori Kirkko ry



Kirkon musiikkijuhlat: Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Suomen Kanttori-urkuriliitto



Valtakunnallisten lapsikuoropäivien 2018 työryhmä: Seinäjoen seurakuntayhtymä



Sumu-Fimu – Suomen harrastajamusiikkiliittojen yhteistyöelin



Suomen Musiikkikustantajat ry



Suomen Musiikkineuvosto



Kirkkopalvelut

TALOUS
Tilivuoden 2017 tulos ja liiton taloudellinen tila ilmenevät jäljempänä olevista tuloslaskelmasta ja
taseesta. Tavoitteena on ollut saattaa liiton talous tasapainoon niin, että pitkällä
aikavälillä ollaan nollatuloksessa. Vuoden tulos oli nollatulosta lähestyen
negatiivinen –7 521,30 €. Talousarvioon vuodelle 2017 tulokseksi oli arvioitu negatiivinen
–18 750 €. Edelliseen tilikauteen verrattuna tappiota kertyi nyt noin 18 000 € vähemmän.
Merkittävinä ero vuoden 2017 talousarviosta ja toteumasta löytyy henkilöstökuluista.
Henkilöstökulut olivat noin 26 500 € pienemmät kuin vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa.
Tämä selittyy sillä, että talousarviossa varauduttiin liittosihteerin eläköitymiseen ja perehtymisen
aikaisiin korkeampiin palkkakuluihin vuoden 2017 aikana. Liittosihteerin työsuhde jatkui
kuitenkin edelleen. Myös toiminnanjohtajan osittainen hoitovapaa laski osaltaan palkkakuluja.
Vuoden aikana liiton toimisto sai merkittävän palkattoman työpanoksen harjoittelijoista
(1 vk + 3 kk).
Vuoden 2017 talousarvioon myyntituloihin oli arvioitu 40 000 €. Toteutuneet myyntitulot olivat
kuitenkin vain noin 28 500 €. Matka- ja kokouskulut olivat kautta linjan jonkin verran budjetoitua
alhaisempia. Painopistealueiden mukaiselle koulutustoiminnalle oli budjetoitu 4 000 €, mutta
tämä koulutustoiminta ei toteutunut vielä vuoden 2017 aikana. Kirkon musiikkijuhlien tappioihin
oli varattu 10 000 €, mutta tätä ei jouduttu käyttämään.
Kokonaisuudessaan kulut olivat 174 321,00 € mikä on noin 10 000 € vähemmän kuin edellisenä
vuonna ja noin 45 000 € vähemmän kuin talousarviossa vuodelle 2017.
Jäsenmaksutuotot ovat merkittävin toiminnanrahoituslähde. Jäsenmaksukorotuksen myötä
jäsenmaksukertymä nousi ja oli noin 102 000 €, nousua edellisvuoteen noin 13 000 €.
Talousarvioon budjetoitu kolehtitulo 40 000 € ei toteutunut (toteuma noin 18 000 €). Kymmenien
tuhansien eurojen kolehtitulo edellyttäisi valtakunnallista kolehtipyhää, joka on ollut
Kirkkomusiikkiliitolla edellisen kerran vuonna 2014.
Talousarvioon apurahoille kirjattuun tuloon 35 000 € ei kuitenkaan päästy, eikä Kirkkohallitus
korottanut Kirkkomusiikkiliiton yleisavustusta, kuten talousarvioon oli kirjattu. Sen sijaan Opetusja kulttuuriministeriön yleisavustus nousi 9 000 eurosta 12 000 euroon.
Kirkon musiikkijuhlat 2017 lisäsi Yhteiskustannuksen nuottimyyntiä vuoden aikana vielä niin, että
Yhteiskustannuksen tuotto-osuus oli noin 5 000 € ja kaksinkertainen budjetoituun verrattuna.
Kirkkomusiikkilehden hallintokuluhyvitys nousi tuhannella eurolla, 3 000 euroon.
Vuosituloksen käsittely
Hallitus esittää edustajakokoukselle, että tilikauden alijäämä – 7 521, 30 euroa vähennetään
yhdistyspääomasta.

EDUSTAJAKOKOUS
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n edustajakokous pidettiin Rovaniemen seurakuntakeskuksessa
lauantaina 9.9.2017 klo 12.00. Virallisia edustajia oli paikalla kaikista 17 kirkkomusiikkipiiristä
yhteensä 35 henkilöä. Paikalla ei ollut yhtään seurakuntajäsenten virallista edustajaa. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Hilkka Eronen Lapin kirkkomusiikkipiiristä, ja varapuheenjohtajaksi
valittiin Tero Tuohimaa. Kokouksen sihteerinä oli toiminnanjohtaja Jonna Aakkula.
Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittiin jatkamaan kanttori Timo Vikman.
Varsinaiseksi liittohallituksen jäseneksi vuosiksi 2018–2020 erovuoroisen jäsenen tilalle valittiin
äänestyksellä Jouni Ortju (uusi) ja varajäseneksi Heljä Linna. Liiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2017
valittiin KHT Asko Vuorenalusta. Varatilintarkastajaksi valittiin Markku Alho.

LIITTOHALLITUS
puheenjohtaja

kanttori, hiippakuntasihteeri Timo Vikman (Kuusankoski)
jäsen 2015–2017
puheenjohtaja 2017

varapuheenjohtaja

kanttori Keijo Piirainen (Pudasjärvi)
jäsen 2013–2015, 2016–2018

jäsen

kanttori Riikka Haapamäki (Rovaniemi)
jäsen 2016–2018

jäsen

Kapteeni evp. Jari J. Laiho (Salo)
jäsen 2017–2019

jäsen

MuM, Musiikkipedagogi (AMK), TM Kati Pirttimaa (Espoo)
jäsen 2017–2019

jäsen

opettaja Marjatta Salonen (Pori)
varajäsen 2012; jäsen 2013–2015, 2016–2018

jäsen

diplomikielenkääntäjä Hannu Väisänen (Kajaani)
varajäsen 2011; jäsen 2012–2014, 2015–2017

varajäsen

kanttori Heljä Linna (Turenki)
varajäsen 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017

varajäsen

Paula Nuutinen (Helsinki)
varajäsen 2014–2016, 2017–2019

SKML ry:n liittohallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 6 kertaa, joista sähköpostikokouksia oli
kaksi.
Kokousläsnäolot:
Vikman 6/6, Piirainen 6/6, Haapamäki 5/6, Laiho 5/6, Pirttimaa 3,5/6, Salonen 4/6, Väisänen
5/6, Linna (varajäsen) 3/6, Nuutinen (varajäsen) 2,5/6. Liittohallituksen uusi jäsen 1.1.2018 alkaen
Jouni Ortju osallistui vuoden 2017 hallituksen viimeiseen kokoukseen 14.11.2017.
Varajäsen kutsuttiin kokoukseen, kun varsinainen jäsen oli estynyt osallistumaan liittohallituksen
kokoukseen sekä edustajakokousta edeltävään liittohallituksen kokoukseen. Toiminnanjohtaja
toimi liittohallituksen kokouksien sihteerinä. Myös toimiston muu henkilökunta osallistui
kokouksiin.

Liittohallituksen nimeämät edustajat 2017 (suluissa varajäsen)
Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous
Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta
Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta
Kirkkomusiikkilehden toimitusneuvosto
Suomen musiikkineuvosto
Kirkon musiikkijuhlat/KMP
Kulttuuriasiain yhteistyöelin
Sumu-Fimu
Ulkomaiset yhteydet
Suomen Musiikkikustantajat ry

Jonna Aakkula (Mika Mäntyranta)
Jonna Aakkula (Pirkko Paakkanen)
Timo Vikman (Keijo Piirainen)
Juha Mikkonen, puheenjohtaja
Jonna Aakkula, sihteeri
Sheldon Ylioja (Taru Hämäläinen)
Timo Vikman, pj. (Kati Pirttimaa)
Jonna Aakkula, sihteeri (Pirkko Paakkanen)
Jonna Aakkula (Pirkko Paakkanen)
Timo Vikman (Kati Pirttimaa)
Jonna Aakkula
Jonna Aakkula 1.6.2016– (Keijo Piirainen)
Jonna Aakkula
Jonna Aakkula
Jonna Aakkula
Jonna Aakkula

HENKILÖKUNTA JA TOIMITILAT
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n toimisto sijaitsee Kirkkopalveluiden talossa osoitteessa
Hietalahdenranta 13 (3. krs), 00180 Helsinki.
www.skml.fi
www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy
Helsingin OP
Danske Bank
Yhteiskustannus / OP

FI23 5780 0720 1756 32
FI39 8000 1800 7433 70
FI12 5780 0720 1770 91

Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula
100 % työaika
(osittainen hoitovapaa 1.1.2017–31.3.2017, työaika 80 % & 1.12.2017 alkaen, työaika 83 %)
jonna.aakkula@skml.fi
p. 050 385 9350
Liittosihteeri Pirkko Paakkanen
100 % työaika
pirkko.paakkanen@skml.fi
p. 050 307 3762
Projektikoordinaattori Maria Hannus-Hautala
Määräaikainen työsuhde 1.1.2017–31.8.2017
33 % työaika
(Palkan maksoi Yhteiskustannus)
Harjoittelija Joona Ruusula (Peruskoulun yläluokkalaisen työelämään tutustuminen, palkaton)
15.5.2017–19.5.2017
Harjoittelija Leevi Hälvä (Ammattikoululaisen opintoihin kuuluva harjoittelujakso, palkaton)
23.10.2017–21.12.2017

ARVIOINTI
Vuosi 2017 vei Kirkkomusiikkiliittoa eteenpäin monella tapaa. Vuoden tilinpäätös on tappiollinen,
mutta tappion määrä on jo lähellä pitkällä aikavälillä tavoiteltavaa nollatulosta. Vaikka kuluja on
karsittu, toiminta oli aktiivista. Tämä näkyi muun muassa tapahtumatoiminnassa, runsaassa
nuottijulkaisutoiminnassa ja positiivisina reaktioina viestintäkanavien seuraajamäärissä.
Liiton uudet säännöt otettiin käyttöön vuoden alusta. Sääntömuutoksista merkittävin oli
seurakuntajäsenyyden mahdollistaminen. Vuoden aikana jäsenseurakuntia saatiin 18 kpl eli noin
6 % Suomen evankelisluterilaisista seurakunnista. Lukumäärää voi pitää lupaavana, kun
seurakuntajäsenhakemusten virta näyttää voimistuneen seuraavana vuonna, eikä vuoden 2017
aikana toteutettu vielä erityisen aktiivisia jäsenmarkkinointiponnisteluja. Jäsenseurakuntien
myötä liiton jäsenmäärä nousi. Jäsenmäärän vuodesta 1987 alkanut väheneminen taittui jo viime
vuoden aikana, ennen seurakuntajäsenuudistusta.
Kirkkomusiikkipiirit saivat uudet mallisäännöt maaliskuussa 2017 ja piirien toivotaan ottavan ne
käyttöön mahdollisimman pian. Monessa piirissä jäsenseurakuntamalli koetaan vielä epäselväksi.
Toisaalta esimerkiksi Kainuussa aletaan olla tilanteessa, jossa kirkkomusiikkitoiminta jatkuu,
mutta yhdistysmuotoisia toimijoita ei enää ole. Seurakuntajäsenyyden myötä sekä piiri- että
liittotason toiminta voi jatkua sielläkin, missä yhdistysmuotoisia toimijoita ei ole.
Kirkkomusiikkiliiton hallitus sai uuden, aktiivisen puheenjohtajan Timo Vikmanin. Myös muista
hallituspaikoista äänestettiin ja niiden myötä hallitus sai lisäosaamista kahdesta uudesta jäsenestä.
Toimistohenkilökuntaan saatiin uusia syötteitä, kun toimistolla oli aiemmasta poiketen vuoden
aikana kaksi harjoittelijaa sekä yksi Yhteiskustannuksesta palkan saanut projektityöntekijä.
Uuden verkkokaupan avaaminen elokuussa 2017 oli suuren ponnistuksen tulos. Digitaalinen
verkkokauppa mahdollistaa nuottien tilaamisen, oston ja tulostamisen verkossa, mikä vapauttaa
merkittävällä tavalla toimiston työresursseja muuhun tekemiseen. Vapautunutta resurssia
siirretään erityisesti viestintään. Loppuvuodesta 2017 toteutettiin viestintävastaavan rekrytointi
ennakoiden liittosihteerin eläköitymistä vuonna 2018. Hakijoita tehtävään oli 96.
Kirkkomusiikki-lehdessä valmisteltiin vuoden aikana merkittäviä hallinnollisia muutoksia, jotka
näkyvät toiminnassa vuoden 2018 alusta. Kustannussopimus lehden kanssa tarkoittaa sitä, että
liiton viestintävastaava toimii jatkossa Kirkkomusiikkilehden päätoimittajana. Kustannussopimus
tulee merkittävällä tavalla tasapainottamaan liiton taloutta, toisaalta se toki tuo myös lisää
työpainetta toimistolle.
Ikimuistoisia hetkiä vuodelta olivat esimerkiksi kirkkomusiikkipiirien alueellisesti järjestämät
Kirkon musiikkijuhlalaulujen harjoitukset ja lopulta suurkuorolaulu helteisellä Senaatintorilla
Helsingissä noin 4 000 laulajan voimin. Upeaa oli myös se, miten vuoden musiikkiryhmästä,
Seinäjoen seurakunnan Solina-kuorosta tuli vuoden aikana ilmiö, joka kiinnosti laajasti mediaa ja
kirkkomusiikkitoimijoita. Voimme katsoa kirkkomusiikin tulevaisuuteen toiveikkain mielin.

Kirkkomusiikkipiirien toiminta 2017
Lapin kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 6 (114 henkilöä)
Tapahtumat: Piirin kevätkokous 22.4. Torniossa (4 osallistujaa/3 ryhmää), Kemijärven toiminta- ja
seminaaripäivä + syyskokous 11.11. (44 osallistujaa/3 ryhmää)
Piirin jäsenmaksu: 17,50€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Hilkka Eronen, siht. Sirkka-Liisa Räisänen-Telkki. Muut jäsenet: Pertti Hurtig, Juha
Meriläinen, Helena Suomela. Varajäsen: Minna Laitila. Hallitus kokoontui 2 kertaa.

Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 11 (247 henkilöä); lapsi- ja nuorisokuoroja 16 (382 lasta ja nuorta),
yhteensä ryhmiä 27 (629 henkilöä)
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 1, ryhmiä 1 (10 henkilöä)
Tapahtumat: Kirkkokuorojen koulutuspäivä 25.2 Oulussa (66 osallistujaa/7 ryhmää,
Kirkkokuorojen koulutuspäivä 24.9. Oulussa (104 osallistujaa/10 yhdistystä), piirin kevätkokous
26.3. Oulussa (16 osallistujaa/9 ryhmää), piirin syyskokous 19.11. Oulussa (7 osallistujaa/4
ryhmää)
Piirin jäsenmaksu: 18€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Keijo Piirainen, siht. Tuulikki Tihinen. Muut jäsenet: Marjatta Pulkkinen, Pirkko
Eskola, Pirjo Mäntyvaara. Varajäsenet: Pekka Laukkanen, Sanna Leppäniemi. Hallitus kokoontui 4
kertaa.

Kainuun kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 6 (110 henkilöä)
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 2, ryhmiä 2 (53 henkilöä)
Tapahtumat: Koulutuspäivä ja kevätkokous 25.2. Suomussalmella (94 osallistujaa/6 yhdistystä,
kuorokurssi 7.5. Kuhmossa (81 osallistujaa/6 ryhmää), kuorokurssi ja vuosikokous 14.10.
Sotkamossa (66 osallistujaa/4 ryhmää), joululaulutapahtuma 2.12. Puolangalla (49 osallistujaa/3
ryhmää), joululaulutapahtuma 10.12. Sotkamossa (49 osallistujaa/3 ryhmää).
Vuosijuhlat: Suomussalmen kirkkokuoro 90 v.
Piirin jäsenmaksu: 10€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Hannu Väisänen, siht. Helena Hyvönen Muut jäsenet: Elisa Ojala, Helena Pitkänen,
Risto Vähäsarja. Varajäsenet: Aila Määttä, Seppo Karjalainen

Keski-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 14 (295 henkilöä)
Jäsenseurakuntien ryhmät: jäsenseurakuntia 2, ryhmiä 14
Tapahtumat: Piirin kevätkokous ja kuorokurssi 19.3. Kälviällä (17 osallistujaa/9 ryhmää),
kuorokoulutus 19.11. Oulaisissa (40 osallistujaa/6 ryhmää), syyskokous 19.11. Oulaisissa (15
osallistujaa/8 ryhmää)
Vuosijuhlat: 24.11. Ykspihlajan kirkkokuoro 40 v.
Piirin jäsenmaksu: 15€/henkilöjäsen.
Hallitus: Pj. Teija Siirtola, siht. Kaija Arhio. Muut jäsenet: Outi Krank, Heidi Huhtala, Satu
Järvenpää. Varajäsenet: Kerttu Illikainen, Annukka Rannankari. Hallitus kokoontui 3 kertaa.

Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 29 (575 henkilöä); Ilmajoen musiikkijuhlat 5 henkilöä; yhteensä
580 henkilöä
Tapahtumat: Kevään kuorokurssi kirkkokuoroille 25.3. Kauhajoella (130 osallistujaa/13 ryhmää),
piirin vuosikokous 25.3. Kauhajoella (27 osallistujaa/13 ryhmää), ”Kuorot kohtaavat” -konsertti
27.8. Teuvalla (100 laulajaa), kuorokurssi kaikille nuoriso-, gospel- ja kirkkokuoroille 18.11.
Kauhavalla (140 osallistujaa/17 ryhmää), piirin syyskokous 18.11. Kauhavalla (34 osallistujaa/18
ryhmää)
Vuosijuhlat: 6.1. Kurikan kirkkokuoro 70 v., 12.10. Ähtärin kirkkokuoro 115 v., 15.10. Kortesjärven
kirkkokuoro 80 v., 3.12. Kirkkokuoro Soihtu (Peräseinäjoki) 110 v.
Piirin jäsenmaksu: 16€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Tuija Niemistö, siht. Paula Kari. Muut jäsenet: Leila Kotamäki, Sirkku Ratus, Pentti
Laine, Päivi Birling. Varajäsenet: Jussi Korpi, Mirja Latva-Laturi. Hallitus kokoontui 5 kertaa.

Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 22 (374 henkilöä)
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 3, ryhmiä 3 (48 henkilöä)
Tapahtumat: Kevätkokous 12.3. Keltinmäellä (23 osallistujaa/13 ryhmää), Keski-Suomen
kirkkomusiikkipiirin musiikkijuhla 17.9. Saarijärvellä (235 osallistujaa/22 ryhmää), syyskokous
19.11. Uuraisilla (22 osallistujaa/12 ryhmää).
Vuosijuhlat: 5.2. Korpilahden kirkkokuoro 90 v., 29.10. Candela-kuoro 70 v.
Piirin jäsenmaksu: 17,50€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Pekka Hytönen Muut jäsenet: Martti Hertteli, Matti Ikonen, Liisa Partanen, Raija
Passi, Varajäsenet: Pirjo Leppimäki, Pirkko-Liisa Luotola. Hallitus kokoontui 5 kertaa.

Pohjois-Savon kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 33 (636 henkilöä), lapsi- ja nuorisoryhmät 4 (50 henkilöä);
soitinryhmät 1 (10 henkilöä); yhteensä 696 henkilöä;
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 1, ryhmiä 1 (28 henkilöä)
Tapahtumat: Koulutustapahtuma 22.4. Siilinjärvellä (62 osallistujaa/13 ryhmää), Piirin
kevätkokous 22.4. Siilinjärvellä (19 osallistujaa/10 ryhmää), piirin syyskokous 10.11. Siilinjärvellä
(20 osallistujaa/13 ryhmää)
Vuosijuhlat: 7.5. Männistön kirkkokuoro 70 v., 4.6. Suonenjoen kirkkokuoro 90 v.
Piirin jäsenmaksu: 15,50€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Ossi Jauhiainen, siht. Risto Ryynänen Muut jäsenet: Jaakko Jauhiainen, Urho
Koistinen, Heikki Mononen, Anna-Liisa Smedberg. Varajäsenet: Laura Alaranta, Riikka Tuura.
Hallitus kokoontui 4 kertaa.

Etelä-Savon kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 8 (173 henkilöä); lapsi- ja nuorisokuoroja 3 (34 henkilöä);
soitinyhtyeet 1 (3 henkilöä); yhteensä ryhmiä 12 (210 henkilöä)
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 2, ryhmiä 10 (155 henkilöä)
Tapahtumat: Koulutuspäivä 19.3. Mikkelissä (36 osallistujaa), piirin kevätkokous 19.3. Mikkelissä
(36 osallistujaa/7 ryhmää), juhlalaulujen harjoitukset 28.4. Savonlinnassa (25 osallistujaa), ”Uudet
virret tutuiksi” 15.10. Juvalla (22 osallistujaa), syyskokous 15.10. Juvalla (22 henkilöä/8 ryhmää).
Piirin jäsenmaksu: 17€/henkilöjäsen.
Hallitus: Pj. Minna Raassina, siht. Sointu Kiiskinen Muut jäsenet: Marja Ainali, Arto Paasonen,
Sari Kaunismäki, Erja Haukijärvi. Varajäsenet: Matti-Veikko Kuusi, Sinikka Relander. Hallitus
kokoontui 3 kertaa.

Pohjois-Karjalan kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 16 (308 henkilöä), lapsi- ja nuorisokuoroja 5 (78 henkilöä);
yhteensä ryhmiä 21 (386 henkilöä)
Tapahtumat: Kuorokurssi 12.2. Lieksassa (67 osallistujaa/8 ryhmää), kevätkokous 31.3.
Joensuussa (26 osallistujaa/14 ryhmää), Suomi 100 -juhlakonsertti 24.9. Enossa, kuorokurssi
29.10. Kiteellä (72 osallistujaa/8 ryhmää), 24.11. syyskokous (14 osallistujaa/8 ryhmää).
Vuosijuhlat: 11.6. Rääkkylän kirkkokuoro 70 v., Ilomantsin kirkkokuoro 80 v.
Piirin jäsenmaksu: 19€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Lahja Haapasalo Muut jäsenet: Minna Autio, Mikko Juntunen, Merja Kostamo, Lauri
Palosuo. Varajäsenet: Juhani Ryynänen, Liisa Kettunen. Hallitus kokoontui 5 kertaa.

Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 10 (189 henkilöä)
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 1, ryhmiä 2 (30 henkilöä)
Tapahtumat: Laululeiri 17.2. Lappeella (22 osallistujaa), piirin kirkkopyhä 12.3. Savitaipaleella (90
osallistujaa), laululeiri 12.3. Savitaipaleella (62 osallistujaa), kevätkokous 12.3. Savitaipaleella (63
osallistujaa), laululeiri 17.3. Tainionkoskella (18 osallistujaa), avoimia harjoituksia
Sammonlahdessa ja Imatralla 7.4., 28.4., 3.5., 5.5. ja 16.5., laululeiri 23.9. Joutsenossa (64
osallistujaa), piirin juhlakonsertti 1.10. Lappeella, syyskokous 17.11. Imatralla (16 osallistujaa).
Piirin jäsenmaksu: 18€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Ilpo Sientola Muut jäsenet: Aino Juntunen, Pirjo Salminen, Johanna Sientola, MarjaLiisa Vertanen. Varajäsenet: Tea Lavaste, Olli Lehtolainen. Hallitus kokoontui 3 kertaa.

Päijät-Hämeen kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 12 (245 henkilöä); lapsi- ja nuorisokuoroja 2 (25 henkilöä);
yhteensä ryhmiä 14 (270 henkilöä)
Tapahtumat: Kuorokoulutus 12.2. Sysmässä (62 osallistujaa/7 ryhmää), kevätkokous 21.4.
Kuhmoisissa (22 osallistujaa/9 ryhmää), kirkkokuorokurssi 4.–9.7. Karkussa (16 osallistujaa/4
ryhmää), kuorojen vastuuhenkilöiden kesätapaaminen 25.8. Hartolassa (16 osallistujaa/7 ryhmää),
kuorokoulutus 15.10. Orimattilassa (78 osallistujaa/9 ryhmää), syyskokous 24.11. Heinolassa (19
osallistujaa/7 ryhmää)
Vuosijuhlat: 5.2. Padasjoen kirkkokuoro 60 v., 3.12. Kärkölän kirkkokuoro 95 v.
Piirin jäsenmaksu: 18€/henkilöjäsen.
Hallitus: Pj. Eila Iivari, siht. Pirjo Ahlstedt. Muut jäsenet: Riitta Kuituniemi, Jaak Luts, Ursula
Hynninen, Paavo Rantanen. Varajäsenet: Ismo Lehmusto, Miia Kettunen. Hallitus kokoontui 5
kertaa.

Kymenlaakson kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 13 (282 henkilöä); lapsi- ja nuorisokuoroja 1 (18 henkilöä); yhteensä
ryhmiä 14 (300 henkilöä)
Tapahtumat: Kirkkokuorolaisten koulutuspäivä 11.3. Kouvolassa (41 osallistujaa/6 ryhmää),
kirkkokuorolaisten koulutuspäivä 12.3. Haminassa (53 osallistujaa/7 ryhmää), piirin kevätkokous
19.3. Kouvolassa (19 osallistujaa/11 ryhmää), piirin syyskokous 19.11. Inkeroisissa (16
osallistujaa/10 ryhmää)
Vuosijuhlat: 3.12. Miehikkälän kirkkokuoro 95 v.
Piirin jäsenmaksu: 17,50€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Pekka Soranummi, siht. Tuula Joenpolvi. Muut jäsenet: Jaakko Arminen, Pirjo Orjala,
Marianna Pellinen, Anna Maria Ylä-Jussila. Varajäsenet: Seija Jokitalo, Auli Lehto-Tähtinen.
Hallitus kokoontui 4 kertaa.

Hämeen-Uudenmaan kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 25 (501 henkilöä + 1 alle 20-vuotias); lapsi- ja nuorisokuoroja 19
(378 henkilöä); yhteensä 44 ryhmää (880 henkilöä)
Tapahtumat: Piirin kevätkokous 11.3. Vihdissä (25 osallistujaa/14 ryhmää), kuorokurssi 11.3.
Vihdissä (139 osallistujaa/17 ryhmää), kuorokurssi 18.11. Hämeenlinnassa (89 osallistujaa/13
ryhmää), syyskokous (22 osallistujaa/14 ryhmää)
Vuosijuhlat: 16.3. Vihtijärven kappelikuoro 60 v., 7.6. Tuusulan kamarikuoro Sonores 40 v., 22.10.
Askolan kirkkokuoro 85 v., 3.12. Kalvolan kirkkokuoro 105 v., Hämeenlinnan kirkkokuoro 95 v.
Piirin jäsenmaksu: 20€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Heljä Linna, siht. Marja-Liisa Rainio. Muut jäsenet: Kalevi Nevanpää, Soili Lindqvist,
Taina Sulkanen, Marjukka Lamminpää. Varajäsen: Taina Kujanen

Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 36; muita musiikkiryhmiä 2; yhteensä 38 musiikkiryhmää
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 1, ryhmiä 1 (12 henkilöä)
Tapahtumat: Kevätkokous 19.3. Raisiossa (12 osallistujaa/10 ryhmää), kuorokoulutus 22.3.
Naantalissa, kuorokoulutus 22.4. Laitilassa, kuorokoulutus 29.4. Naantalissa, syyskokous 26.11.
Laitilassa (27 osallistujaa/8 ryhmää).
Vuosijuhlat: 23.4. Mellilän kirkkokuoro 100 v., 4.11. Karinaisten kirkkokuoro, 14.12. Salo-Uskelan
kirkkokuoro.
Piirin jäsenmaksu: 18€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Jari J. Laiho, sihteeri Anna Setälä. Muut jäsenet: Mikko Laiho, Armi Laakso, Pertti
Virtanen. Varajäsenet: Juhani Kalli, Mariitta Rastas. Hallitus kokoontui 3 kertaa.

Tampereen kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 28 (507 henkilöä + 4 alle 20-v.), lapsi- ja nuorisokuoroja 1 (5
henkilöä); yhteensä ryhmiä 29 (516 henkilöä)
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 1, ryhmiä 4
Tapahtumat: Piirin vuosikokous 2.4. Pälkäneellä (16 osallistujaa/11 ryhmää), Pappilanniemen
kuorokurssi 21.–22.1. Sääksmäellä (111 osallistujaa/13 ryhmää)
Vuosijuhlat: 27.4. Sahalahden kirkkokuoro 125 v., 22.10. Tammelan kirkkokuoro 80 v., 29.10.
Tampereen tuomiokirkon kuoro 110 v.
Piirin jäsenmaksu: 18€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Kari Kerttula, siht. Satu Joki Muut jäsenet: Sirkku Liedes, Sisko Huhtala, Matti
Huomo, Pentti Vataja. Varajäsenet: Teija Lehto, Janne Kyrönlahti. Hallitus kokoontui 3 kertaa.

Satakunnan kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 21 (299 henkilöä); lapsi- ja nuorisokuoroja 2 (19 henkilöä); yhteensä
ryhmiä 23 (318 henkilöä)
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 2, ryhmiä 3 (38 henkilöä)
Tapahtumat: Kevättapahtuma 25.4. Porissa (100 osallistujaa/14 ryhmää), piirin kevätkokous 25.3.
Porissa (16 osallistujaa/9 ryhmää), piirin syyskokous 11.11. Porissa (13 osallistujaa/7 ryhmää)
Vuosijuhlat: 19.11. Säkylän kirkkokuoro 90 v., 3.12. Ulvilan kirkkokuoro 80 v.
Piirin jäsenmaksu: 15€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Marjatta Salonen, siht. Elina Yrjölä. Muut jäsenet: Guido Kriik, Reima Puukki, Lea
Takala, Timo Meriläinen. Varajäsenet: Leelo Lipping, Jaana Kulmala. Hallitus kokoontui 2 kertaa.

Helsingin kirkkomusiikkipiiri ry
Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 11 (131 henkilöä)
Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 1, ryhmiä 2 (84 henkilöä)
Tapahtumat: Kuorokoulutus 4.2. Kalliossa (87 osallistujaa/12 ryhmää), kevätkokous 3.3.
Kontulassa (9 osallistujaa/5 ryhmää), kuorokoulutus 22.4. Roihuvuoressa (92 osallistujaa/14
ryhmää), kuorokoulutus 30.9. Roihuvuoressa (68 osallistujaa/12 ryhmää),
kuoroharjoitus+konsertti Roihuvuoressa (85 osallistujaa/12 ryhmää), syyskokous 9.11. Kontulassa
(8 osallistujaa/5 ryhmää).
Piirin jäsenmaksu: 18€/henkilöjäsen
Hallitus: Pj. Paula Nuutinen, siht. Hilkka Palmu. Muut jäsenet: Kirsi Honkanen-Punkari, Tero
Tuohimaa, Tapio Rantanen. Varajäsen: Juha-Matti Terämä. Hallitus kokoontui 5 kertaa.

Suomen
Kirkkomusiikkiliiton
jäsenkuorot 2017
Lapin kirkkomusiikkipiiri ry
Alatornion kirkkokuoro (31)
Karungin kirkkokuoro (11)
Kemin kirkkokuoro (25)
Kemijärven kirkkokuoro (26)
Ounasjoen kuoro (10)
Yläkemijoen kuoro (11)

Pohjois-Pohjanmaan
kirkkomusiikkipiiri ry
Iin kirkkokuoro (24)
Karjasillan kirkkokuoro (34)
Kastellin kirkkokuoro (21)
Kempeleen kirkkokuoro (20)
Kiimingin kirkkokuoro (22)
Kuusamon kirkkokuoro (23)
Limingan kirkkolaulajat (12)
Pudasjärven kirkkokuoro (28)
Raahen kirkkokuoro (26)
Utajärven kirkkokuoro (12)
Yli-Iin kirkkokuoro (15)

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:
Iin srk:n lapsikuoro (25)
Iin srk:n nuorisokuoro (10)
Karjasillan srk:n lapsikuoro (17)
Karjasillan srk:n nuorisokuoro (12)
Kempeleen srk:n lapsikuoro (16)
Kiimingin srk:n lapsikuoro (40)
Kiimingin srk:n nuorisokuoro (8)
Kuusamon srk:n lapsikuorot (25)
Limingan srk:n lapsikuoro (60)
Limingan srk:n nuorisokuoro (40)
Raahen srk:n lapsikuorot (85)
Raahen srk:n nuorisokuorot (30)
Yli-Iin srk:n lapsikuoro (14)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Hailuodon kirkkokuoro (10)

Kainuun kirkkomusiikkipiiri
ry
Hyrynsalmen kirkkokuoro ry (2)
Kajaanin kirkkokuoro ry (49)
Kuhmon kirkkokuoro ry (17)
Ristijärven kirkkokuoro
Sotkamon kirkkokuoro ry (30)
Vaalan kirkkokuoro ry (12)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Puolangan kirkkokuoro ry (15)
Suomussalmen kirkkokuoro ry (38)

Keski-Pohjanmaan
kirkkomusiikkipiiri ry
Alavieskan kirkkokuoro (12)
Haapaveden kirkkokuoro (25)
Himangan kirkkokuoro ry (21)
Kalajoen kirkkokuoro (31)
Kannuksen kirkkokuoro (21)
Kaustisen kirkkokuoro (26)
Kärsämäen seurakuntakuoro (15)
Lohtajan sekakuoro (12)
Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat (10)
Oulaisten kirkkokuoro (21)
Pyhäjoen kirkkokuoro (32)
Sievin kirkkokuoro (16)
Vetelin kirkkokuoro (22)
Ylivieskan kirkkokuoro (31)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Toholammin seurakunta: Ecclesia,
lauluyhtye Cappella, Ilonjyvä, Ilonpisara,
Elonjyvä, Lumina, nuorten bändi, Runomies,
Matkamiehet
Kälviän seurakunta: Kälviän kirkkokuoro,
Hopeahapset, Kälviän kapelli, Kälviän
Gospelkuoro, Kälviän Ylistysryhmä

Etelä-Pohjanmaan
kirkkomusiikkipiiri ry
Alahärmän lehterikuoro (17)
Evijärven kirkkokuoro (14)
Huutoniemen kirkkokuoro (17)
Laulun lähde (Ilmajoki) (26)
Isojoen kirkkokuoro (13)
Isonkyrön kirkkokuoro (23)
Jalasjärven kirkkokuoro (19)
Jurvan kirkkokuoro (10)
Karijoen seurakuntakuoro (11)
Kauhajoen kirkkokuoro (33)
Kauhavan kirkkokuoro (20)
Kortesjärven kirkkokuoro (20)
Kristiinan suomalainen seurakuntakuoro (10)
Kurikan kirkkokuoro (22)
Laihian kirkkokuoro (16)
Lakeuden Ristin kuoro (16)
Lapuan tuomiokirkon kuoro (34)
Mustasaaren kirkkokuoro (21)
Nurmon kirkkokuoro (23)
Parkanon kirkkokuoro (18)
Peräseinäjoen kirkkokuoro (21)
Seinäjoen kirkkokuoro (30)
Teuvan kirkkokuoro (19)
Vaasan kirkkokuoro (20)
Virtain kirkkokuoro (16)
Vähänkyrön kirkkokuoro (16)
Ylihärmän kirkkokuoro (20)
Ylistaron kirkkokuoro (17)
Ähtärin kirkkokuoro (33)

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:
Ilmajoen musiikkijuhlat (5)

Keski-Suomen
kirkkomusiikkipiiri ry
Candela-kuoro (11)
Haapamäen ja Pihlajaveden kirkkokuoro (11)
Hopeavuosien laulajat (19)
Joutsan kirkkokuoro (9)
Jämsänkosken kirkkokuoro (16)
Kannonkosken kirkkokuoro (9)
Karstulan seurakuntakuoro (28)
Keltinmäen seurakuntakuoro (26)
Keuruun kirkkokuoro ry (17)
Kivijärven kirkkokuoro (13)
Korpilahden kirkkokuoro (14)
Leivonmäen kirkkokuoro (15)

Lievestuoreen seurakuntakuoro (18)
Muuramen kirkkokuoro (16)
Palokan kirkkokuoro ry (17)
Pihtiputaan kirkkokuoro (21)
Pylkönmäen kirkkokuoro (18)
Saarijärven kirkkokuoro (27)
Suolahden kirkkokuoro (16)
Uuraisten kirkkokuoro (14)
Viitasaaren kirkkokuoro (19)
Äänekosken kirkkokuoro ry (20)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Hankasalmen kirkkokuoro ry (17)
Multian kirkkokuoro ry (17)
Toivakan kirkkokuoro (14)

Pohjois-Savon
kirkkomusiikkipiiri ry
Alavan kirkkokuoro ry (56)
Heinäveden kirkkokuoro ry
Iisalmen Pyhän Ristin kirkon kuoro ry (27)
Iisalmen seurakuntakuoro ry (27)
Joroisten kirkkokuoro ry (15)
Juankosken kirkkokuoro ry (15)
Jäppilän kirkkokuoro ry
Kallaveden kirkkokuoro ry (45)
Karttulan kirkkokuoro ry (24)
Keiteleen kirkkokuoro ry (10)
Kiuruveden kirkkomusiikkiyhdistys ry (21)
Kuopion tuomiokirkkokuoro ry (29)
Lapinlahden kirkkomusiikkiyhdistys ry (11)
Maaningan kirkkokuoro ry (18)
Muuruveden kirkkokuoro ry (10)
Männistön kirkkomusiikki ry (32)
Nilsiän kirkkokuoro ry (11)
Pieksämäen kirkkokuoro ry (16)
Pielaveden kirkkokuoro ry (15)
Pyhäjärven kirkkokuoro ry (12)
Rautalammin kirkkokuoro ry (26)
Siilinjärven kirkkomusiikkiyhdistys ry (52)
Sonkajärven kirkkokuoro ry (18)
Sukevan kirkkokuoro ry (7)
Suonenjoen kirkkokuoro ry (18)
Säyneisen kirkkokuoro ry (7)
Tervon kirkkokuoro ry
Tuusniemen kirkkokuoro ry (22)
Varkauden seurakuntakuoro ry (21)
Varpaisjärven kirkkokuoro ry (10)
Vehmersalmen kirkkokuoro ry (20)
Vieremän kirkkomusiikkiyhdistys ry (41)
Vesannon kirkkokuoro

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:
Kiuruveden seurakunnan nuorisokuoro
Cantus Firmus (20)
Lapinlahden seurakunnan lapsikuoro (8)
Siilinjärven seurakunnan lapsikuoro (10)
Siilinjärven seurakunnan nuorisokuoro (12)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Leppävirran kirkkokuoro ry (28)

Joensuun kirkon kuoro ry (23)
Juuan kirkkokuoro ry (14)
Kesälahden kirkkokuoro ry (23)
Kiteen kirkkomusiikkiyhdistys ry (23)
Kontiolahden kirkko- ja kappelikuoro ry (19)
Liperin kirkkomusiikkiyhdistys ry (21)
Nuorten musiikkiyhteisö (13)
Nurmeksen kirkkokuoro ry (25)
Outokummun kirkkokuoro ry (19)
Pielisjärven kirkkokuoro ry (20)
Pyhäselän kirkkomusiikkiyhdistys ry (30)
Rääkkylän kirkkokuoro ry (20)
Uimaharjun kirkon kuoro ry (9)
Valtimon kirkkokuoro ry (20)

Etelä-Savon
kirkkomusiikkipiiri ry

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:

Juvan kirkkokuoro (30)
Kangasniemen kirkkokuoro (24)
Savilahden kirkkokuoro (18)
Mikkelin tuomiokirkkokuoro (29)
Mäntyharjun kirkkokuoro (26)
Puumalan kirkkokuoro (19)
Ristiinan kirkkokuoro (17)

Kiteen nuorten lauluryhmä (3)
Kiteen lapsikuoro (16)
Kontiolahden nuorisokuoro (15)
Kontiolahden lapsikuoro (35)
Liperin lapsikuoro (9)

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:
Anttolan kirkkokuoro (10)
Juvan nuorten bändi (3)
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
lapsikuoro Satakielet (7)
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
lauluryhmä Melodi (7)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Sulkavan kirkon kuoro (6)
Savonlinnan seurakunta (155):
Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro,
Savonlinnan seurakunnan gospelkuoro,
lasten gospelkuoro Loiske, Kerimäen
kirkkokuoro, Enonkosken kirkkokuoro,
Enonkosken gospel, Enonkosken miestrio,
Punkaharjun kirkkokuoro, Aikamiehetlauluryhmä

Pohjois-Karjalan
kirkkomusiikkipiiri ry
Enon kirkkokuoro ry (16)
Ilomantsin ev.lut. kirkkokuoro ry (13)

Etelä-Karjalan
kirkkomusiikkipiiri ry
Gospelkuoro Akasia ry (28)
Imatrankosken kirkkokuoro ry (20)
Lappeen kirkkokuoro (15)
Lemin kirkkokuoro ry (15)
Rautjärven kirkkokuoro (10)
Ruokolahden kirkkokuoro ry (22)
Sammonlahden seurakuntakuoro (15)
Savitaipaleen kirkkokuoro (31)
Taipalsaaren kirkkokuoro ry (23)
Ylämaan kirkkokuoro ry (10)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Parikkalan seurakunta (30):
Parikkalan seurakuntakuoro
Saaren kirkkokuoro

Päijät-Hämeen
kirkkomusiikkipiiri ry
Asikkalan kirkkomusiikkiyhdistys ry (22)
Hartolan kirkkokuoro ry (19)
Heinolan seurakunnan kirkkomusiikki ry
(49)
Hollolan kirkkokuoro ry (29)
Hämeenkosken seurakuntakuorot ry (16)

Kuhmoisten kirkkomusiikkiyhdistys ry (12)
Kärkölän kirkkokuoro ry (19)
Launeen kirkkokuoro ry (14)
Orimattilan kirkkokuoro ry (20)
Padasjoen kirkkokuoro ry (21)
Sysmän kirkkokuoro ry (24)

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:
Kärkölän lapsikuoro (10)
Sysmän lapsi- ja nuorisokuoro (15)

Kymenlaakson
kirkkomusiikkipiiri ry
Anjalan kirkkokuoro ry (16)
Elimäen kirkkokuoro ry (19)
Iitin kirkkokuoro ry (16)
Inkeroisten kirkkokuoro ry (5)
Kouvolan kirkkokuoro ry (47)
Kuusankosken kirkkokuoro ry (32)
Kymin kirkkokuoro ry (30)
Miehikkälän kirkkokuoro ry (22)
Myllykosken kirkkokuoro ry (23)
Ruotsinpyhtään kirkkokuoro ry (22)
Sippolan kirkkokuoro ry (12)
Vehkalahden kirkkokuoro ry (22)
Virolahden seurakuntakuoro ry (16)

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:

Mäntsälän kirkkokuoro (22)
Nummen kirkkokuoro (15)
Nurmijärven kirkkokuoro (23)
Pusulan kirkkokuoro (12)
Rengon kirkkokuoro (12)
Riihimäen kirkkokuoro (28)
Tuuloksen kirkkokuoro
Tuusulan Kamarikuoro Sonores (23)
Tuusulan kirkkokuoro (23)
Vihdin kirkkokuoro (23)
Vihtijärven kappelikuoro (15)

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:
Hauhon seurakunnan lapsikuorot (8)
Hyvinkään seurakunnan lapsikuorot (38)
Hyvinkään seurakunnan nuorisokuoro (12)
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta:
Mukulakuoro (12)
Tyttökuoro Aurorina (65)
Hämeenlinnan poikakuoro (10)
Nuorisokuoro Aurora (40)
Vox Vanajae (55)
Järvenpään seurakunnan lapsikuoro (22)
Mäntsälän seurakunnan lapsikuoro (14)
Nummen seurakunnan nuorten kuoro (5)
Nurmijärven seurakunnan lapsikuoro
Laulavat rastaat (8)
Pusulan alueseurakunnan lapsikuoro (14)
Tuusulan seurakunnan lapsikuoro (30)

Kuusankosken seurakunnan nuorten kuoro
(18)

Vihdin seurakunta:
Tyttökuoro Piritat (28)
Junnu-Piritat (17)

Hämeen-Uudenmaan
kirkkomusiikkipiiri ry

Varsinais-Suomen
kirkkomusiikkipiiri ry

Askolan kirkkokuoro (16)
Espoonlahden kirkkokuoro (30)
Hattulan Pyhän Ristin Kuoro (33)
Hauhon kirkkokuoro (14)
Hausjärven kirkkokuoro (11)
Hyvinkään Kirkkokuoro (20)
Hämeenlinnan kirkkokuoro (30)
Janakkalan kirkkokuoro (15)
Järvenpään kirkkokuoro (30)
Kalvolan kirkkokuoro (16)
Kellokosken kappelikuoro (20)
Lammin seurakunnan kirkkokuoro (22)
Lohjan kirkkokuoro (32)
Lopen kirkkokuoro (17)

Chrorus Gratiae (18)
Halikon kirkkokuoro ry (20)
Henrikin kirkkokuoro ry (22)
Kaarinan kirkkokuoro ry (15)
Kalannin kirkkokuoro ry
Kanta-Loimaan kirkkokuoro ry
Karinaisten kirkkokuoro ry (15)
Kiikalan kirkkokuoro ry
Kosken TL kirkkokuoro ry
Kuninkaantien muusikot
Kustavin kirkkokuoro
Kuusjoen kirkkokuoro ry
Laitilan kirkkokuoro ry (27)
Liedon kirkkokuoro ry

Loimaan kaupungin seurakunnan kuoro ry
(15)
Lokalahden kirkkokuoro ry
Martinus-kuoro (Raisio)
Marttilan kirkkokuoro ry
Maskun kirkkokuoro ry
Mellilän kirkkokuoro ry
Mietoisten kirkkokuoro ry
Mynämäen kirkkomusiikkiyhdistys (13)
Paattisten kirkkokuoro ry (15)
Paimion kirkkokuoro ry (25)
Paraisten suomalaisen srk:n kirkkokuoro ry
Paraisten urkupäivät
Perttelin kirkkokuoro ry (32)
Pyhärannan kirkkokuoro ry (13)
Pöytyän kirkkokuoro ry
Salo-Uskelan kirkkokuoro (19)
Suomusjärven kirkkokuoro ry
Taivassalon kirkkokuoro ry
Turun Martinkirkon kuoro (15)
Turun tuomiokirkon kuoro (16)
Uudenkaupungin kirkkokuoro ry
Vehmaan kirkkokuoro ry
Yläneen kirkkokuoro ry

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Rymättylän kirkkokuoro (12)

Tampereen
kirkkomusiikkipiiri ry
Akaan kirkkokuoro ry (22)
Forssan kirkkokuoro ry (16)
Hymnale ry (9)
Ikaalisten kirkkokuoro ry (18)
Jämijärven kirkkokuoro ry (8)
Kangasalan kirkkokuoro ry (27)
Koijärven kirkkokuoro ry (9)
Kurun kirkkokuoro ry (14)
Kylmäkosken kirkkokuoro ry (15)
Lempäälän kirkkokuoro ry (37)
Luopioisten kirkkokuoro ry (14)
Messukylän kirkkokuoro ry (26)
Mäntän kirkkokuoro ry (32)
Oriveden seurakuntakuoro ry (16)
Pirkkalan kirkkokuoro ry (26)
Pälkäneen kirkkokuoro ry (16)
Sahalahden kirkkokuoro ry (13)
Sääksmäen kirkkokuoro ry (7)
Tammelan kirkkokuoro ry (16)
Tampereen tuomiokirkon
kamarikuoro Cantionale (37)
Tampereen tuomiokirkon kuoro ry (15)
Tottijärven kirkkokuoro ry (15)

Urjalan kirkkokuoro ry (15)
Valkeakosken kirkkokuoro ry (18)
Viialan kirkkokuoro ry (21)
Ylöjärven seurakunnan kamarikuoro ry (25)

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:
Kurun seurakunnan lapsikuoro Kivitaskut (5)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Jokioisten seurakunta:
Kirkkokuoro ry (24)
Tyttökuoro Laululinnut
Laulupiiri
Jokkis-ukot

Satakunnan
kirkkomusiikkipiiri ry
Euran kirkkokuoro (17)
Eurajoen kirkkokuoro (9)
Huittisten kirkkokuoro (10)
Karkun Kirkkokuoro (10)
Keski-Porin kirkkokuoro (10)
Kiikoisten kirkkokuoro (13)
Kokemäen kirkkokuoro (9)
Luvian Kirkkokuoro (20)
Länsi-Porin kirkkokuoro (20)
Mouhijärven kirkkokuoro (11)
Noormarkun kirkkokuoro (15)
Meri-Porin kirkkokuoro
(Pihlavan kirkkokuoro) (12)
Rauman kirkkokuoro (14)
Ruosniemen seurakuntakuoro (8)
Säkylän kirkkokuoro (22)
Teljän kamarikuoro (27)
Teljän kirkkokuoro (21)
Tyrvään kirkkokuoro (19)
Vampulan kirkkokuoro (4)

Piirin alueen lapsi- ja
nuorisokuorot
ja muut ryhmät:
Länsi-Porin lapsikuoro (9)
Ulvilan seurakunta:
Lapsikuoro Tähtöset (10)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Ulvilan seurakunta:
Ulvilan kirkkokuoro (16)
Soitinkuoro (10)
Punkalaitumen seurakunta:
Musiikkiryhmä Kuusveisaa (6)
Punkalaitumen kirkkokuoro (12)
Virren veisaajat (22)

Helsingin kirkkomusiikkipiiri
ry
Kulosaaren kirkkokuoro ry (5)
Käpylän kirkkokuoro ry (18)
Loviisan kirkkokuoro ry (15)
Malmin kantaattikuoro ry (17)
Mikaelinkuoro ry
Myllypuron kirkon kuoro ry (10)
Paavalinkirkon kuoro (12)
Pihlajamäen kirkon kuoro (10)
Puistolan kirkon kuoro (23)
Tikkurilan kirkkokuoro (14)
Töölön kirkon kamarikuoro (7)

Piirin alueen jäsenseurakuntien
ryhmät:
Roihuvuoren seurakunta:
Laajasalon kirkon kuoro Chorus Marinus (28)
Kamarikuoro Cantiamo (56)

