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Musiikin hyvää tekevä voima 

 

Musiikilla on tutkitusti järisyttävän positiivisia vaikutuksia. Musisoiminen tekee meille monella 

tavalla hyvää ja musiikin avulla voimme vähentää arkielämämme stressiä. Musiikin 

harrastaminen ja kuunteleminen lisää onnellisuutta, auttaa oppimisessa, vähentää kipua sekä auttaa 

muistisairauksissa. Musiikin harrastamisella on positiivinen vaikutus myös lasten ja 

nuorten koulumenestykseen.  

 

Hyvät ystävät ovat suuri lahja joiden kanssa saamme jakaa elämän ilot ja surut Musiikkiryhmien 

toiminnassa syntyy läpi elämän kantavia ihmissuhteita. Voimme kokea vahvaa yhteisöllisyyttä 

musiikin välityksellä silloinkin kun meillä ei ole mahdollisuutta kokoontua yhteen syystä tai toisesta. 

Musiikki lohduttaa meitä kun sanat loppuvat. 

 

Musiikilla viemme iloa ja toivoa sinne missä sitä eniten tarvitaan. Musiikki mahdollistaa hyvän 

kokemisen yhdessä. Musiikilla teemme arjestamme juhlan ja musiikin lahjaa jakaessamme voimme 

nauttia samaan aikaan sekä antamisen että saamisen iloa. 

Musiikin hyvää tekevä voima ja yhteisöllisyyden merkitys luo vakaa pohjan Suomen 

Kirkkomusiikkiliiton toiminnalle. Kirkkomusiikkiliitto on käynyt läpi vuosia kestäneen 

murroksen. Olemme tehneet työtä määrätietoisesti. Toteutettujen toimenpiteiden suunta on ollut oikea ja 

kuluneelle toimintavuodelle asetetut tavoitteet ovat täyttyneet. Kohtaamme myös tulevaisuuden haasteet 

yhdessä. Taloudellisen tasapainon säilyttäminen on haasteistamme suurin, koska se 

ratkaisee Kirkkomusiikkiliiton toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Haastetaan toinen toisemme ja kaikki 

musiikin ystävät mukaan tähän työhön. Laitetaan hyvä kiertämään ja tuetaan Kirkkomusiikkiliiton 

toimintaa. Edistetään mahdollisuuksia harrastaa ja kokea musiikkia yhdessä. Lisätään musiikin hyvää 

tekeviä vaikutuksia meille kaikille. 

  

Haluan lopuksi lausua sydämelliset kiitokset kuluneesta toimintavuodesta Suomen Kirkkomusiikkiliiton 

hallitukselle, työntekijöillemme, jäsenistöllemme ja tukijoillemme. Kanssanne on ollut ilo tehdä yhteistyötä 

ja tästä on hyvä jatkaa. Iloitaan musiikin hyvää tekevästä voimasta! 

 

 

 

Timo Vikman 

Puheenjohtaja 
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Valtakunnalliset Kirkon musiikkijuhlat 2017 kokosivat tuhansia laulajia ja kymmeniä tuhansia kuulijoita Helsingin Senaatintorille.  

 

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 jäseniä voivat olla kaikki oikeushenkilöt, jotka hyväksyvät Kirkkomusiikkiliiton 

tarkoituksen.   

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n (SKML) jäseniä ovat 17 kirkkomusiikkipiiriä: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, 

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. 

 



Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi ovat vuoden 2017 alusta voineet liittyä kokonaiset seurakunnat. 

Ensimmäisenä vuonna jäseneksi ehti liittyä 18 seurakuntaa. Vuoden 2018 loppuun mennessä jäseneksi oli 

ehtinyt liittyä 60 seurakuntaa. Vuoden 2019 loppuun mennessä jäseneksi oli liittynyt 76 seurakuntaa 

(yhteensä 697502 jäsentä). Seurakuntajäsenten musiikkitoiminnassa oli maanlaajuisesti mukana 

kuukausittain keskimäärin 5900 osallistujaa. 

Vuonna 2019 piirien jäseninä oli yhteensä 243 musiikkiryhmää, joissa oli 4689 jäsentä sekä 32 lapsi- 

ja nuorisokuoroa, joissa oli 571 jäsentä. 

 

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 tavoitteena on kehittää toimintaansa 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 lisätä 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 2019 toiminnan painopistealueiksi oli määritelty 

 
- Hoivamusiikkihankkeen valmistelu ja – jos toiminnalle on saatu rahoitus – käynnistäminen 

- Nuottijulkaisutoiminnan edelleen kehittäminen erityisesti sisällöllisestä ja markkinoinnillisesta 

näkökulmasta 

- Liiton viestintästrategia ja viestinnän edelleen kehittäminen 

- Liiton myyntitoiminnan kokonaisstrategia 

- Uusien jäsenten rekrytointi liiton toimintaan 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gospel Helsinki on jakanut kirkkomusiikin iloa paitsi kuulijoille, myös laulamista kokeileville Gospelia kaikille -toiminnan kautta.   

 

Vuoden musiikkiryhmä: Gospel Helsinki 
 

Vuoden musiikkiryhmä on Suomen Kirkkomusiikkiliiton tunnustus 

kirkkomusiikkitoimijoille. Nimikkeellä halutaan nostaa esille positiivisia kirkkomusiikki-

ilmiöitä. Vuonna 2019 valinnassa haluttiin erityisesti tuoda esille musiikkitoiminnan 

sosiaalisia elementtejä; Mitä hyvää kirkkomusiikkitoiminta voi tehdä ihmiselle.  

 

Valinnan vuoden musiikkiryhmästä teki Kirkkomusiikkiliiton hallitus. Valintaperusteita oli useita: ryhmä on 

aktiivinen, innostava ja ennakkoluuloton toimija kirkkomusiikin piirissä sekä tuo esille kirkkomusiikin 

kulttuurisen sosiaalityön elementtejä. Gospel Helsinki monipuolistaa energisesti maamme kirkkomusiikin 

kenttää. Se edustaa ennakkoluulotonta ja innovatiivista kirkkomusiikkitoimintaa sekä yhteisöllisyyttä. 

Kuoron toiminta alkoi vuonna 2000. Sekakuorossa on mukana 60 laulajaa, iältään 20–50-vuotiaita. Gospel 

Helsinki -kuoro laulaa nykygospelia, jonka juuret ovat Yhdysvalloissa maan afroamerikkalaisen väestön 

hengellisessä kuoromusiikissa. Kuoron johtaja on Töölön seurakunnan kanttori Nina Pakkanen. 

Vuoden 2018 alussa neljä helsinkiläistä seurakuntaa (Meilahti, Töölö, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta ja 

Lauttasaari) käynnistivät yhdessä Gospel Helsinki ry:n kanssa kaksivuotisen Gospelia kaikille – Mass Choir 

-hankkeen. Mukaan kuukausittaiseen harjoitukseen ja esiintymiseen tulee joka kerta noin 300 laulajaa. 

Varsinaisen Gospel Helsinki -kuoron ja Mass Choir -toiminnan lisäksi on lapsille suunnattua Gospel Kids -

toimintaa. 
 

Vuoden musiikkiryhmä -nimitykseen kuului 500 euron rahapalkinto sekä 1 000 euron varaus tunnustuksen 

saaneen ryhmän ja Kirkkomusiikkiliiton yhteistoimintaan. Tänä vuonna yhteistoiminnan muodoksi 

valikoitui kuoron toteuttamat flash mob -esitykset Helsingin keskustan arkivilinässä Kirkkomusiikin päivänä 

to 19.9.2019. Yleisradio kutsui vuoden musiikkiryhmän esiintymään Itsenäisyyspäivän Linnan jatkot TV-

lähetyksessä.  



 

 
 

Valtakunnallinen Kirkkomusiikin päivä 19.9.2019 

Valtakunnallinen Kirkkomusiikin päivä järjestettiin toistamiseen torstaina 19.9.2019. 

Päivän ajatuksena oli saada kirkkomusiikki soimaan turuilla ja toreilla ympäri maan, kun 

tuhannet harrastajat ja kanttorit veivät kirkkomusiikin sinne, missä ihmiset ovat.  

Kirkkomusiikin päivän tavoitteena oli saada näkyvyyttä ja kuuluvuutta kirkkomusiikille sekä kannustaa 

uusia ihmisiä mukaan kirkkomusiikkitoimintaan. Päivän luonteeseen kuuluu, että päivä on jokaisella 

seurakunnalla oman näköisensä. Kirkkomusiikkiliittoon tuli tieto (ennakkotieto ja/tai 

palautekyselyvastaus) Kirkkomusiikin päivän tapahtumista 53 seurakunnasta, nousua edellisvuodesta on 

selvästi (20 srk).   

Päivän aikana järjestettiin ympäri maata lukuisia yhteislaulutilaisuuksia, musiikkiesityksiä, avoimia 

harjoituksia ja koulutustilaisuuksia. Muita esimerkkejä hienoista toimintaideoista olivat mm. 

virsikaraoketapahtuma, flash mob-esitykset Helsingin keskustassa, lasten urkuseikkailu, 

kirkkomusiikkilounas, konsertointi ympäri kaupunkia, yleisölle avoimet kuoroharjoitukset, koulutuksia, 

sekä muita konsertteja ja esityksiä yleisölle.  

 

Kirkkomusiikin päivän suojelija oli arkkipiispa Tapio Luoma. Arkkipiispa Luoma tervehti Kirkkomusiikin 

päivän tekijöitä you tube -videolla.  

 

Päivän tunnelmasta yleisarvosanaksi vastaajat antoivat 4,52.  

Vastaukset/tapahtumia ainakin näissä:  
Juva, Helsinki (Lauttasaari, Maunula, Huopalahti, Vuosaari, Kannelmäki, Kulosaari, Malmi, Myllypuro, 
Puotila, Pakila, Roihuvuori), Kajaani, Karkkila, Tampere, Vehmaa, Mynämäki, Oulainen, Oulu, Jokioinen, 
Saarijärvi, Ulvila, Eura, Savonlinna, Ylistaro, Uurainen, Hyvinkää, Hamina, Lammi, Heinola, Pyhäjärvi, 
Vehmersalmi, Siikalatva, Karstula, Kajaani, Nurmes, Vironlahti, Hailuoto, Hyrynsalmi, Kempele, 
Kuusankoski, Lappeenranta, Loppi, Mikkeli, Naantali, Nivala, Pori, Punkalaidun, Uurainen, Vantaa, Tuira, 
Jokioinen, Miehikkälä. (Osa vastaajista ei maininnut seurakuntaa.) 

”Oli mukava ilmapiiri. Kahviteltiin ja laulettiin porukalla. Yksi ihminen tuli tutustumaan kuoroon.” 

 

”Parasta oli ehdottomasti se, että kuulijat olivat innokkaasti mukana ja lauloivat niitä lauluja, joita osasivat. 
Kuorolla oli myös omat lauluesitykset. Meitä pyydettiin vierailulle myös ennen joulua.” 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y_AusmAVfS0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisokuorotapahtumassa päästään laulamaan suuressa kuorossa haastavaakin ohjelmistoa: Taidot kasvavat ja motivaatio nousee 

 

Valtakunnallinen nuorisokuorotapahtuma Kuopiossa 

Kuopiossa järjestettiin viikonloppuna 29.3.-31.3.2019 valtakunnallinen 

nuorisokuorotapahtuma. 

 

Tapahtuma oli suunnattu nuorisokuoroille, joiden laulajat ovat noin 13–20 vuotta. Tapahtuman 

tarkoituksena oli edistää ja tukea nuorisokuorotoimintaa valtakunnallisesti. Tapahtumaan osallistuvien 

kuorojen johtajat pääsivät myös tapaamaan toisiaan sekä tutustumaan muiden kuoronjohtajien 

työskentelytapoihin nuorisokuoron kanssa. 

Tapahtumaan osallistui viisi kuoroa eri puolilta Suomea, yhteensä noin 120 nuorta. Suurkuoro-

ohjelmistossa olivat laulut Lead me Lord (Wesley), Gloria (Vivaldi), Luojan kaunein ajatus (Laakso) ja 

Cantante Domino (Althouse). Viikonlopun aikana kuorot harjoittelivat äänenkäyttöä eri tyyleillä 

kuoronjohtajan ja laulunopettajan Jaana Turusen ohjauksessa, sekä suurkuorotyöskentelyä Richard 

Nichollsin ja Ismo Savimäen johdolla. Lauantaina järjestettiin yhteiskonserttiin Kuopion tuomiokirkossa ja 

sunnuntaina osallistuttiin messuun. 

 

Osallistujien antama kokonaisarvosana tapahtumalle oli 4,5/5.  

 

Tapahtumaan osallistuneet kuorot:  

Knot-nuorisokuoro (Kallaveden seurakunta, joht. Richard Nicholls), Nuorisokuoro Merituuli 

(Kirkkonummen suomalainen seurakunta, joht. Tarja Viitanen), Akaan nuorisokuoro (Akaan seurakunta, 

joht. Heikki Ali-Löytty), Leppävirran nuorisokuoro (Leppävirran seurakunta, joht. Eliisa Hiltunen), Aurora 

(Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, joht. Ismo Savimäki) 

”Aikataulu oli aika tiukka, vähän rennomminkin voisi mennä, mutta kivaa oli.” 



”Yhteishenki oli hyvä ja ryhmäytyminen onnistunut.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kirkkopäivillä jaettiin esimerkkejä ja kokemuksia musiikkitoiminnan viemisestä hoivaympäristöihin.  

 
Kirkkomusiikkiliiton edustajakokous ja Kirkkopäivät Jyväskylässä 
 
Kirkkomusiikkiliiton edustajakokous pidettiin Jyväskylässä la 18.5.2019. Tavoitteena oli vaihteeksi 
jalkautua oman seminaarin sijaan sinne, missä on myös muita toimijoita: Samaan aikaan Jyväskylässä 
vietettiin myös Lähetysjuhlat ja Kirkkopäivät.  

Kirkkomusiikkiliitto tuotti yhdessä Valkonauhaliiton kanssa Kirkkopäiville ohjelmasisällön ”Musiikilla 
merkityksellisiä kohtaamisia hoivalaitoksiin”. Sen toteuttivat toiminnanjohtaja Jonna Aakkula 
Kirkkomusiikkiliitosta, musiikkiterapeutti Taru Koivisto Suomen Valkonauhaliitosta, kanttori Anni Pätsi 
Kemijärveltä ja musiikkitoiminnan vapaaehtoinen Seppo Marttinen Jyväskylästä. Ohjelmasisällön 
tavoitteena oli käytännön esimerkkien ja yhdessä tekemisen kautta tutustua tapoihin, joilla 
musiikkitoimintaa hoivaympäristöissä voidaan lisätä.  

Osallistujapalautteessa valtaosa Kirkkomusiikkiliiton edustajakokouksen osallistujista toivoi, että 
edustajakokous järjestettäisiin jatkossa vaihdellen Kirkkomusiikkiliiton oman seminaarin yhteydessä ja 
muiden tapahtumien yhteydessä. Kolmannes vastaajista toivoi, että edustajakokous järjestettäisiin aina 
Kirkkomusiikkiliiton oman seminaarin yhteydessä. 
 

Jäsenjärjestöjen ja seurakuntien alueelliset tapahtumat 
 
Alueelliset kirkkomusiikkipiirit järjestivät vuoden aikana kymmeniä tapahtumia, joista  löytyy lisätietoa 
kirkkomusiikkipiirien toimintatilastoista: koulutusta, konsertteja,  flash mob -tempauksia… 

Kirkkomusiikkiliitto tuki piirien ja jäsenseurakuntien koulutustapahtumia rahallisilla avustuksilla sekä 
palkkionmaksupalvelulla. Seurakuntaopiston Agricola-opintokeskus tuki taloudellisesti 
kirkkomusiikkipiirien, jäsenseurakuntien sekä jäsenjärjestöjen (esim. kirkkokuorot) koulutustapahtumia. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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.    

 

Nuottikustannus- ja julkaisutoiminta oli vuoden 2019 aikana tavanomaista. Vanha julkaisujono 

saatiin purettua. Uusina julkaisuina oli esimerkiksi sovituksia lisävihkovirsiin, 

ohjelmistotoivekyselyssä toivottuja bändisovituksia virsiin sekä musiikkia Kirkkomusiikkiliiton 

nuoriso- ja lapsikuorokuorotapahtumiin.  

Yhteiskustannuksen ja SKML:n nuottimateriaalin myynti siirrettiin vuonna 2017 digitaaliseen 

verkkokauppaan. Tiedostotilaus on yleisempi nuottien ostotapa. Nuotteja on saatavilla myös 

painettuina, on demand -periaatteella ja varastosta vanhoja painettuja nuotteja myyden. 

 

Yhteiskustannuksen (YK) hallintokuntaan kuuluivat SKML:n edustajina Timo Vikman 

(varapuheenjohtaja) ja Jonna Aakkula (sihteeri). SKUL:n edustajina olivat Minna Raassina 

(puheenjohtaja) ja Annukka Ruusula (varasihteeri). Hallintokunta kokoontui kolme kertaa.  

 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikuntaan kuuluivat vuonna 2019 SKULin edustajina Maiju 

Häyrynen, Anna Marte sekä Harri Kerko ja SKML:n edustajina Sheldon Ylioja (puheenjohtaja), 

Jonna Aakkula (sihteeri) ja Jenni Urponen. Julkaisutoimikunnan varajäseninä toimivat Arto 

Turpela (SKUL) ja Taru Hämäläinen (SKML). Julkaisutoimikunta kokoontui kaksi kertaa.   

 
Vuoden 2019 nuottimyynti:  

• Ostotapahtumia oli koko vuonna yhteensä 571 kpl (edellisvuonna 458 kpl) ja ne sisälsivät 

2557 nuottia (edellisvuonna 3032 nuottia). 

o Ladattavana pdf-tiedostona ostettiin 1617 nuottia (edellisvuonna 1884 kpl) 

o Paperisena lähetettiin 940 nuottia (edellisvuonna 1148 kpl) 

o Näiden lisäksi vain painettuna tuotteena myynnissä ollutta Petri Laaksosen In 

Memoriam -nuottikokoelmaa 190 kpl (edellisvuonna 469 kpl) 

 



Yhteiskustannuksen osalta pidetään oma kirjanpito, ja tuotto-osuus jaetaan Yhteiskustannuksen 

varallisuuden salliessa nettona molemmille osakkaille. 

 

Vuonna 2019 ilmestyivät seuraavat julkaisut:   

 

 

YK 288  Mari Torri-Tuominen, Annika Kukkonen, Markku Perttilä:  

  VK 922 Kuuntelen 

 

YK 289  Mari Torri-Tuominen, Annika Kukkonen, Markku Perttilä,  

  Petri Kangas: VK 922 Kuuntelen (pianosovitus) 

 

YK 290  Markku Perttilä: VK 228a Vaiti kaikki palvokaamme 

 

YK 291  Markku Perttilä & Petri Kangas: VK 228a Vaiti kaikki palvokaamme 

 

YK 292  Tiro Rohkimainen: VK 600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan  

 

YK 293 Tiro Rohkimainen & Petri Kangas:  

VK 600, Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan  

 

YK 294  Richard Nicholls: Lead me Lord SATB 

 

YK 298  Minna Wesslund: Herramme äiti, Maria 

 

YK 299  Osmo Tolonen & Lassi Nummi: Sun porttis, owes avaja (S + urut) 

 

YK 300   Osmo Tolonen & Lassi Nummi: Sun porttis, owes avaja (SATB + urut) 

 

YK 301  Pekka Nyman & Timo-Matti Haapiainen:  

Jos vain kannamme toisiamme 

 

YK 302  Pekka Nyman: Anna yö peitteekseni 

 

YK 303  Pekka Nyman: Kenen käteen tartun 

 

YK 304   Jarkko Yli-Annala: Psalmi (Uskonpuhdistuksen päivä)

 

YK 305   Gabrielin viesti sov. Olli Kinnunen   

 

YK 306   Herra on minun paimeneni sov. Anna Nora 

 

YK 307   Luomakunnan laulu sov. Anna Nora 

 

YK 308   Tapani Nuutinen: Jumalan silmissä kaunis 

 

YK 309   Erkki Tuppurainen & Gabor Bénce: Saapua yhteiseen pöytään VK 959 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkit ovat kaunis ele osoittaa arvostusta ja kiitosta ihmisille musiikin parissa tehdyistä asioista.  

 
ANSIO- JA VIRSIMERKIT SEKÄ TUNNUSTUKSET 

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 2018 erityisansiomerkit myönnettiin Raimo Taljalle Hämeen-Uudenmaan 

kirkkomusiikkipiiristä ja Reima Puukille Satakunnan kirkkomusiikkipiiristä. Kanttorin 

erityisansiomerkit myönnettiin Jarkko Lavasteelle Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiiristä ja Mari 

Lehtiselle Kymenlaakson kirkkomusiikkipiiristä. 

Vuonna 2019 erityisansiomerkki myönnettiin seuraaville: Anna-Liisa Maanonen (Helsinki), Ulla 

Maijala (Helsinki), Brita-Helena Railola (Pori), Aarno Savola (Ähtäri) 

Kanttorien erityisansiomerkki myönnettiin seuraaville: Julia Hyrynen (Nurmijärvi), Marita 

Jokiaho (Kuortane), Hanna Petäjä (Ylistaro), Tarja Silvennoinen (Kotka-Kymi).  

 

Kirkkomusiikkiliiton lahjaesineet: 

Kirkkomusiikkiliiton pinssi  

Solmioneula, kalvosinnapit 

Pisara-koru  

Tuikut, kynttilänjalat 

Liiton mitali 

Liiton hautakivimerkki 



 
VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ 
 
Liiton ulkoisen viestinnän kanavia ovat www-sivut (skml.fi), uutiskirjeet, Facebook-sivut 

(www.facebook.com/kirkkomusiikkiliittory) sekä Kirkkomusiikki-lehti.  

Liiton sähköinen uutiskirje on esimerkiksi tapahtumakyselyjen perusteella tämän hetken 

tehokkain tavoittamisen kanava. Uutiskirje lähetettiin vuoden aikana kolme kertaa. 

Vastaanottajina ovat suomenkielisten seurakuntien kanttorit, kirkkoherrat, viestijät sekä 

kirkkomusiikkipiirien ja niiden yhteydessä toimivien musiikkiyhdistysten yhteyshenkilöt ja muut 

postituslistalle liittyneet. Uutiskirjeen vastaanottajia on 2 400 henkilöä (edellisvuonna 2 100).  

Verkkosivujen sivukatselumäärät olivat noin 4 000 / kk, mikä oli edellisen vuoden tasoa. 

Verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana 38 uutista. Sosiaalisen median päivityksiä tehtiin 60. 

Palveluhengessä julkaisuihin kuuluivat esimerkiksi kevyet videotuotannot, joissa annettiin 

vinkkejä kotimaisten ja ulkomaisten kirkkomusiikkinuottien löytämiseen verkossa.  

Kesällä 2019 toteutettiin jäsenmarkkinointikampanja. Kaikkien suomenkielisten 

seurakuntien kirkkoherrat ja talousvastaavat saivat Kirkkomusiikki-lehden 2/2019. Lehden 

saatteena oli tietoa Kirkkomusiikkiliiton jäsenyydestä sekä liton jäsenyyden hakemuslomake. 

Niihin seurakuntiin, jotka ovat liiton jäseniä, lähetettiin tietoa jäsenpalveluistamme. Kirkkoherroja 

muistutettiin vielä myöhemmin sähköpostilla heidän saamastaan kirjepostista.  

Kirkkomusiikkiliiton vuoden musiikkiryhmä 2019 nimitykselle annettiin erityistä 

mediahuomiota, kun YLEn Linnan jatkot -lähetyksessä esiintynyt Gospel Helsinki -kuoro 

esiteltiin TV-katsojille sanoin ”Ida Elinan kanssa seuraavassa esityksessä on mukana energisen 

upea kuoro Gospel Helsinki. Tämä kuoro on Suomen Kirkkomusiikkiliiton valitsema vuoden 

musiikkiryhmä vuonna 2019 ja sitä johtaa Nina Pakkanen.”  

Kirkkomusiikki on maamme vanhin musiikkilehti. Sitä julkaisevat yhdessä Suomen 

Kirkkomusiikkiliitto, Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Nuori kirkko ry. Lehden kustantaja on 

vuoden 2018 alusta ollut Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry. Lehti toimii tilauspohjaisesti. 

Paperilehden rinnalle lisättiin vuoden 2019 alusta alkaen digilehti lehtiluukku-palvelun kautta. 

Digilehtien ostaminen on ollut satunaista, mutta palvelua jatketaan. Lehden päätoimittaja on 

numerosta 2/2020 alkaen Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja. Myös muu liiton viestintävastuu 

siirtyi vuoden aikana toiminnanjohtajalle.  

 

Tavoitteita on toteutettu vuoden aikana mm. näissä yhteistyökumppanuuksissa: 

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

• Kirkon musiikkijuhlat: Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Suomen Kanttori-urkuriliitto, 

Kirkkopalvelut, Lähetysseura 

• Valtakunnallisten lapsikuoropäivien 2018 työryhmä: Seinäjoen seurakuntayhtymä  

• Sumu-Fimu – Suomen harrastajamusiikkiliittojen yhteistyöelin 

• Suomen Musiikkikustantajat ry 

• Suomen Musiikkineuvosto 

• Kirkkopalvelut 

 

 

 

http://skml.fi/
http://www.facebook.com/kirkkomusiikkiliittory


TALOUS 
 

Tilivuoden 2019 tulos ja liiton taloudellinen tila ilmenevät jäljempänä olevista tuloslaskelmasta ja 

taseesta. Vuoden tulos oli positiivinen 9 656,20 €. Positiivinen tulos selittyy ensisijaisesti odotettua 

alemmissa henkilöstökuluissa.  

 

Säästöä henkilöstö- ja toimintakuluissa 

 

Henkilöstökulujen toteuma oli noin 70 000 € budjetoitua pienempi. Henkilöstökuluihin oli tehty 

40 000 € varaus hanketyöntekijälle. Ehto hankerahoituksen saamisesta ei täyttynyt, joten 

hanketyöntekijää ei palkattu. Noin 30 000 € säästyi, kun henkilöstövaihdosten yhteydessä 

korvaavaa rekrytointia siirrettiin vuoden 2020 alkuun asti.  

 

Toimintakulut olivat noin 40 000 € pienemmät kuin budjetoitu. Säästöä kertyi monesta pienestä 

virrasta ja yksittäisinä kuluerinä sekä Kirkkomusiikin päivä että Nuorisokuorotapahtuma saatiin 

järjestettyä erittäin kustannustehokkaasti.  

 

Budjetoitua pienempiä tuloja 

 

Myyntitoiminnan oli budjetoitu tuovan 13 500 € tuoton. Sen sijaan myyntitoiminta tuotti tappiota 

noin 10 000 €.  

 

Yhteiskustannuksen tuotto-osuus jäi nollille, kun verkkokauppaan liittyviä kuluja maksettiin 

aiemmista vuosista poiketen suoraan yhteyskustannuksen tililtä, saaden näin alv-vähennyshyöty. 

 

Jäsenmaksutuottojen arvioitiin talousarviossa nousevan 120 000 euroon, mutta sen sijaan niissä 

oli laskua ja kertymä noin 104 000 €.  Yleisavustusten kunnianhimoista talousarviotavoitetta ei 

saavutettu, vaan yleisavustusten kokonaismäärä säilyi suurin piirtein edellisvuosien tasolla. 

Positiivinen viesti on se, että kolehtituotot ovat nousussa, mikä voi kertoa seurakuntien 

halukkuudesta osoittaa arvostusta kirkkomusiikkityölle, keräämällä kolehteja Kirkkomusiikkiliiton 

toimintaan.  

 

Sijoitustoiminnan päivityksiä  

 

Kirkkomusiikkiliiton sijoituksia siirrettiin rahastoista Danske Bankin osakkeisiin. Rahastojen 

myymisen yhteydessä realisoitui kertaluontoisesti rahastoissa karttuneet tuotot, noin 8 000 €. 

Sijoituksiin liittyen, liiton edustajakokous hyväksyi liittohallituksen esityksen liiton 

sijoituspolitiikaksi sekä antoi valtuutuksen Tollinpolku 1 C 30 asunnon myymiseen. 

 

Vuosituloksen käsittely 

 

Hallitus esittää edustajakokoukselle, että tilikauden ylijäämä 9 656,20 euroa lisätään 

yhdistyspääomaan. 

 
* 

Vuonna 2020 liiton taloutta rasittaa korona-viruksen aiheuttama poikkeustilanne, mikä näkyy mm. 

kolehtituloissa: Seurakunta ei ole mukana korona-ajan messuissa.  Lisäksi liiton omistamassa 

asunnossa ilmennyt laaja vesivahinko rasittaa liiton taloutta erityisesti vuokratulon keskeytymisen 

myötä.  



EDUSTAJAKOKOUS 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n edustajakokous pidettiin Jyväskylässä, Scandic City -hotellissa 

lauantaina 18.5.2019 klo 9.00. Virallisia edustajia oli paikalla kaikista 17 kirkkomusiikkipiiristä 

yhteensä 34 henkilöä joilla kaikilla kokouksessa 4 ääntä. Paikalla oli myös kahden jäsenseurakunnan 

(Kemijärvi ja Sääksmäki) virallinen edustaja joilla kummallakin 1 ääni.  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Hertteli Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiristä ja 

varapuheenjohtajaksi Erkki Pietiläinen. Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Jonna 

Aakkula. 

Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2020 valittiin jatkamaan kanttori Timo Vikman. 

Liittohallituksen jäseniksi jatkokaudelle vuosiksi 2020–2022 valittiin jatkamaan Jari J. Laiho ja Kati 

Pirttimaa sekä Riikka Haapamäki ja Marjatta Salonen sekä varajäseneksi jatkamaan Paula 

Nuutinen. Liiton tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin jatkamaan Katja Hanski / Nexia 

Tilintarkastusyhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin jatkamaan Aarto Hirvi / Tilintarkastusyhteisö 

APK Auditing Oy. Lisäksi kokouksessa muun muassa vahvistettiin esitetty vuoden 2019 tilinpäätös 

ja toimintakertomus sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio. 

”Kokouksen esityöt oli tehty mallikkaasti ja asioista ehdittiin keskustella melko perusteellisesti. 

Hieman lisää aikaa olisin kaivannut keskustelulle. Yhdistyksessä on nyt tekemisen meininki ja 

uusia ajatuksia.” 

 

LIITTOHALLITUS 

Kokousläsnäolot mainittu kunkin jäsenen kohdalla.  

puheenjohtaja kanttori, hiippakuntasihteeri Timo Vikman (Kuusankoski) 10/10  

jäsen 2015–2017 

puheenjohtaja 2017, 2018, 2019 

varapuheenjohtaja Reko Tammi (Haapakallio) 9/10  

jäsen 2019–2021  

jäsen kanttori Riikka Haapamäki/Räihä (Kuopio) 8/10 

jäsen 2016–2018, 2019–2021   

jäsen kapteeni evp. Jari J. Laiho (Salo) 7/10 

jäsen 2017–2019  

jäsen yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju (Kuopio) 8/10 

jäsen 2018–2021  

jäsen MuM, Musiikkipedagogi (AMK), TM Kati Pirttimaa (Espoo) 6/10 

jäsen 2017–2019  

jäsen opettaja Marjatta Salonen (Pori) 6/10 

varajäsen 2012; jäsen 2013–2015, 2016–2018  

varajäsen kanttori Heljä Linna (Turenki) 5/10  

varajäsen 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017  

varajäsen Paula Nuutinen (Helsinki) 7/10  

varajäsen 2014–2016, 2017–2019 

SKML ry:n liittohallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 10 kertaa, joista sähköpostikokouksia oli 

viisi. 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 

oli kutsuttu kokouksiin.  

 



Liittohallituksen nimeämät edustajat 2019 (suluissa varajäsen) 

 

Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous  Toiminnanjohtaja (Kati Pirttimaa) 

Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta  Toiminnanjohtaja (viestintävastaava) 

    Timo Vikman (varapuheenjohtaja) 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta  Jenni Urponen, kausi 2018–2020 jatkuu 

     Sheldon Ylioja, kausi 2017 – 2019 jatkuu va

    varajäsen Taru Hämäläinen 2019 

    Toiminnanjohtaja, sihteeri 

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta  Timo Vikman (Kati Pirttimaa) 

    Toiminnanjohtaja (Riikka Haapamäki) 

Suomen musiikkineuvosto   Toiminnanjohtaja 

Kirkon musiikkijuhlat/KMP  Timo Vikman 

    Toiminnanjohtaja 

Sumu-Fimu    Toiminnanjohtaja 

Ulkomaiset yhteydet   Toiminnanjohtaja 

Suomen Musiikkikustantajat ry  Toiminnanjohtaja 

Muut    Toiminnanjohtaja tarvittaessa              

     tarvittaessa pj:t / liittohallitusta konsultoiden  

 

HENKILÖKUNTA JA TOIMITILAT 
 
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n toimisto sijaitsee Kirkkopalveluiden talossa osoitteessa 

Hietalahdenranta 13 (3. krs), 00180 Helsinki.  

 

skml@skml.fi 

www.skml.fi 

www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 

Helsingin OP  FI23 5780 0720 1756 32 

Danske Bank  FI39 8000 1800 7433 70 

Yhteiskustannus / OP FI12 5780 0720 1770 91 

 

Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula  

100 % työaika  

Viestintävastaava Sipriina Ritaranta  

100 % työaika 1.1.2019–24.4.2019 

Korkeakouluharjoittelija Rosanna Mantila 22.3.–21.6.2019   

Koordinaattori Rosanna Mantila 1.9.–31.12.2020 

100 % työaika 22.3.–21.6.2019  

55 % työaika 1.9–31.10.2019 

100 % työaika 1.11.–31.12.2019 

Projektityöntekijä Julia Koskinen 24.10.2019 (–23.1.2020, yhteensä 400 tuntia)  

Koskisen palkattiin Suomen Musiikinkustantajat ry:n myöntämän 3 000 €:n apurahan ja 

Yhteiskustannuksen myöntämän 2 000 € avustuksen turvin toteuttamaan nuottien digitointi.  

 

 

 

mailto:skml@skml.fi
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ARVIOINTI 

 

Vuonna 2019 Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsenyys jatkoi yleistymistä ja toiminnassa 

vakiinnutettiin tuoreita malleja. 

Kirkkomusiikkiliiton sääntömuutoksen myötä seurakuntien jäsenyys on ollut mahdollinen vuoden 

2017 alusta. Vuonna 2019 liitto sai 13 uutta jäsenseurakuntaa. Kirkkomusiikkiliiton jäsenenä oli 

vuoden 2019 lopussa 76 seurakuntaa, joista seurakuntayhtymissä 15. Jäsenseurakuntien 

kokonaismäärä on 20,3 % evankelisluterilaisen kirkon suomenkielisistä seurakunnista. 

Hyväksi todetut toimintamallit saivat jatkoa. Vuonna 2018 lanseerattu Kirkkomusiikin päivä 

järjestettiin toiseen kertaan. Päivään saatiin mukaan uusia toimijoita ja se tuntuu vakiinnuttavan 

asemaansa kirkkomusiikkitoimijoiden vuosisuunnitelmissa. Vuonna 2017 lanseerattu liiton 

valtakunnallinen nuorisokuorotapahtuma järjestettiin niin ikää toista kertaa. Uusi kokeilu 

tapahtumien saralla oli ohjelman tuottaminen Kirkkopäivät-tapahtumaan ja liiton 

edustajakokouksen yhdistäminen siihen.  

Vuoden musiikkiryhmä -nimitystä on kehitetty viime vuosien aikana entistä enemmän yhteistyötä 

rakentavaksi ja huomiota herättäväksi nimitykseksi. Vuoden musiikkiryhmän näkyminen YLEn 

Linnan jatkot -lähetyksessä Itsenäisyyspäivänä oli iloinen meriitti paitsi kuorolle, myös 

lähetyksessä mainitulle Kirkkomusiikkiliitolle.  

Liiton henkilöstössä oli runsaasti muutoksia vuonna 2019. Viestintävastaavan irtisanouduttua 

keväällä 2019 tarkasteltiin liiton henkilöstöresursseja uudelleen. Viestintätehtävät lisättiin 

toiminnanjohtajan työnkuvaan. Loppuvuosi toimittiin väliaikaisesti toiminnanjohtajan sekä osa-

aikaisen työntekijän voimin. Jatkuvuutta saatiin siitä, että osa-aikaiseen tehtävään syksylle 2019 

rekrytointiprosessin ajaksi saatiin keväällä harjoittelujakson myötä toimiston työhön jo tutustunut 

työntekijä. Loppuvuodesta toimiston vahvuutta tuli täydentämään projektityöntekijä, joka digitoi 

Yhteiskustannuksen ja Kirkkomusiikkiliiton vanhat nuottijulkaisut. Tämän työntekijän 

palkkakuluihin oli saatu avustus Yhteiskustannukselta ja Musiikinkustantajat ry:ltä. 

Henkilöstömuutokset toivat toimiston työhön haasteita, mutta toivat liitolle merkittäviä 

kustannussäästöjä vuoden palkkakuluihin.  

Henkilöstövaihdoksista johtuen, vuoden 2019 painopistealueiksi suunniteltuja liiton 

viestintästrategiaa ja viestinnän edelleen kehittämistä sekä liiton myyntitoiminnan 

kokonaisstrategiaa ei tehty. Nämä asiat siirtyivät vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan.  

Henkilöstö- ja toimintakulusäästöjen sekä sijoitustoiminnan tuottojen myötä vuoden taloudellinen 

tulos olikin budjetoidun negatiivisen tuloksen sijaan lähes 10 000 € ylijäämäinen, mikä on erittäin 

hyvä asia lukuisten negatiivisten vuositulosten jälkeen. Henkilöstökulujen säästöt ja 

sijoitustoiminnan tuotot olivat kuitenkin kertaluontoisia.  

Liiton suurin tulolähde ovat jäsenmaksutulot. Seurakuntajäsenyyteen liittymisen myötä liiton 

jäsenmaksukertymä on pienentynyt, vaikka jäsenkunta on kasvanut. Liiton taloudellisen 

tasapainon jatkumiseksi uusien jäsenten rekrytoiminen sekä muut tulonlähteet ovat tärkeitä. 

Talouden näkökulmasta tappiollista toimintaa on syytä tarkastella tulevaisuudessa.  

 

 

 

 

 

 

 



Kirkkomusiikkipiirien toiminta 2019 

 

Lapin kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 6 (69 henkilöä) 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 1, aikuisryhmiä 3 

Piirin jäsenmaksu: 18,50 €/henkilöjäsen. 

Hallitus: Pj. Elina Koivusalo, siht. Sirkka-Liisa Räisänen-Telkki. Muut jäsenet: Minna Laitila, 

Sanna Peltola, Tuula Puikko, Pentti Väyrynen. Hallitus kokoontui 2 kertaa. 

 

Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 11 (246 henkilöä); lapsi- ja nuorisokuoroja 16 (407 henkilöä), 

yhteensä ryhmiä 27 (653 henkilöä) 

 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 4, aikuisryhmiä 16, lapsi- ja nuorisoryhmiä 10. 

Tapahtumat: kevätkokous 24.2. Oulussa (13 osallistujaa/6 ryhmää), kuorokoulutus 2-3 -äänisille 

31.3. Oulussa (33 osallistujaa), kuorokoulutus kirkkokuoroille 13.10. Kempeleessä (98 osallistujaa), 

syyskokous 10.11. Oulussa (8 osallistujaa/3 ryhmää). 

Vuosijuhlat: 18.5. Kuusamon kirkkokuoro 95 v., 19.5. Iin kirkkokuoro 100 v. 

Piirin jäsenmaksu: 18 €/henkilöjäsen 

Hallitus: Pj. Keijo Piirainen, siht. Tuulikki Tihinen. Muut jäsenet: Pirkko Eskola, Mari Liukkonen, 

Marjatta Pulkkinen. Varajäsenet: Pekka Laukkanen, Sanna Leppäniemi. Hallitus kokoontui 2 

kertaa.  

 

Kainuun kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 3 (99 henkilöä) 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 5, aikuisryhmiä 7. 

Tapahtumat: kevätkokous ja kuorokurssi 17.3. Puolangalla (53 osallistujaa/3 yhdistystä), 

syyskokous ja kuorokurssi 27.10. Vaalassa (97 osallistujaa/6 yhdistystä). 

Piirin jäsenmaksu: 25 €/henkilöjäsen 

Hallitus: Pj. Elisa Ojala, siht. Helena Pitkänen. Muut jäsenet: Matti Haverinen, Helena Hyvönen, 

Aliisa Lukkari-Syrjäniemi, Aila Määttä. Varajäsenet: Irma Kovalainen, Aino Lukkari. Hallitus 

kokoontui 2 kertaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keski-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 9 (166 henkilöä) 

Jäsenseurakuntien ryhmät: jäsenseurakuntia 6, aikuisryhmiä 13, lapsi- ja nuorisoryhmiä 1. 

Tapahtumat: kevätkokous ja harjoitukset lähetysjuhlia varten 28.4. Kannuksessa, 

yhteisharjoitukset lähetysjuhlaa varten 25.8. Kannuksessa (n. 50 osallistujaa/6 ryhmää), Oulun 

hiippakunnan lähetysjuhlat 8.9. Kannuksessa (n. 50 osallistujaa/6 ryhmää), syyskokous 17.11. 

Ylivieskassa. 

Piirin jäsenmaksu: 15 €/henkilöjäsen. 

Hallitus: Pj. Annika Kuntsi, siht. Kaija Arhio. Muut jäsenet: Päivi Aho, Outi Krank, Sari Rajaniemi. 

Varajäsenet: Kerttu Illikainen, Teija Siirtola. Hallitus kokoontui 2 kertaa. 

 

Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 36 (586 henkilöä), lapsi- ja nuorisoryhmiä 5 (67 jäsentä) Ilmajoen 

musiikkijuhlat 5 henkilöä; yhteensä 591 henkilöä. 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 3, aikuisryhmiä 11, lapsi- ja nuorisoryhmiä 3. 

Tapahtumat: kevätkokous ja kuorokurssi 23.3. Lapualla (160 osallistujaa/18 yhdistystä), ”Kuorot 

kohtaavat” 8.9. Peräseinäjoella (200 osallistujaa/18 yhdistystä), syyskokous ja kuorokurssi 

Kurikassa 16.11. (100 osallistujaa/16 yhdistystä).  

Vuosijuhlat: 29.9. Parkanon kirkkokuoro 90 v., 6.10. Seinäjoen kirkkokuoro 50 v., 17.11. Ylistaron 

kirkkokuoro 90 v., 1.12. Laihian kirkkokuoro 90 v. 

Piirin jäsenmaksu: 17 €/henkilöjäsen. 

Hallitus: Pj. Veli Ikkeläjärvi, siht. Leila Kotamäki. Muut jäsenet: Päivi Birling, Silvia Kaljurand, 

Heini Kataja-Kantola 6/2019 asti (tilalle Suvi Tamminen), Jussi Korpi, Sirkku Ratus. Varajäsenet: 
Suvi Tamminen, Johanna Jarva. Hallitus kokoontui 9 kertaa. 

 

Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 19 (277 henkilöä) 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 8, aikuisryhmiä 13, lapsi- ja nuorisoryhmiä 2. 

Tapahtumat: kevätkokous (25 osallistujaa) ja äänenmuodostuskoulutus (38 osallistujaa/14 
ryhmää) 24.3. Äänekoskella, Pohjoisen Keski-Suomen laulujuhla 5.5. Viitasaarella (120 
osallistujaa), syyskokous (17 osallistujaa) ja ”Laulaen lähelle” -koulutus (24 osallistujaa/9 ryhmää) 
3.11. Korpilahdella 
 
Vuosijuhlat: Suolahden kirkkokuoro ry 70 v. (eivät juhlineet) 

Piirin jäsenmaksu: 17,50 €/henkilöjäsen 

Hallitus: Pj. Martti Hertteli, siht. Tuula Paajanen. Muut jäsenet: Matti Ikonen, Liisa Partanen, 
Raija Passi. Varajäsenet: Pirjo Leppämäki, Virva Salo. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

 

 

 

 

 

 



Pohjois-Savon kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 22 (412 henkilöä), lapsi- ja nuorisoryhmät 5 (59 henkilöä), yhteensä 

471 henkilöä. 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 4, aikuisryhmiä 8, lapsi- ja nuorisoryhmiä 2. 

Tapahtumat: kevätkokous ja ”Äänenmuodostus ja uudet virret” 7.4. Riistavedellä (31 osallistujaa/8 

yhdistystä), syyskokous ja ”Laulajan kehon/lihasten käyttö/hallinta” 16.11. Siilinjärvellä (63 

osallistujaa/10 yhdistystä). 

Vuosijuhlat: 1.10. Nilsiän kirkkokuoro ry. 110 v. 

Piirin jäsenmaksu: 16 €/henkilöjäsen 

Hallitus: Pj. Ossi Jauhiainen, siht. Risto Ryynänen. Muut jäsenet: Jaakko Jauhiainen, Jouko Järvi,  

Urho Koistinen, Riikka Räihä. Hallitus kokoontui 3 kertaa. 

 

Etelä-Savon kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 5 (105 henkilöä). 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 4, aikuisryhmiä 13, lapsi- ja nuorisoryhmiä 2. 

Tapahtumat: kevätkokous, äänenmuodostuskoulutus ja Ilon lähteellä -konsertti 7.4. Mikkelissä (72 

osallistujaa/7 yhdistystä), syyskokous 13.10. Juvalla.  

Vuosijuhlat: 3.8. Mikkelin Tuomiokirkkokuoro 110 v. 

Jäsenseurakuntien ryhmien vuosijuhlat: 8.12. Puumalan Kirkkokuoro ry 70 v. 

Piirin jäsenmaksu: 17 €/henkilöjäsen. 

Hallitus: Pj. Sari Kaunismäki, siht. Sointu Kiiskinen Muut jäsenet: Marja Ainali, Mirja Husso, Arto 

Paasonen, Eeva Lappalainen. Varajäsenet: Matti-Veikko Kuusi, Sinikka Relander. Hallitus 

kokoontui 2 kertaa. 

 

Pohjois-Karjalan kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 9 (133 henkilöä), lapsi- ja nuorisoryhmiä 3 (37 henkilöä). Yhteensä 

ryhmiä 12 (170 henkilöä). 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 3, aikuisryhmiä 7, lapsi- ja nuorisoryhmiä 4. 

Tapahtumat: kuorokurssi 24.3. Joensuussa (57 osallistujaa/7 yhdistystä), kevätkokous 5.4. 

Joensuussa, tukikonsertti Kiihtelysvaaran kirkon rakentamiseen 9.6. Joensuussa (60 osallistujaa/6 

yhdistystä), syyskokous 22.11. Joensuussa. 

Vuosijuhlat: Valtimon kirkkokuoro ry. 110 v. (päivämäärää ei ilmoitettu).  

Piirin jäsenmaksu: 20 €/henkilöjäsen. 

Hallitus: Pj. Lahja Haapasalo, siht. Sari Pitkänen. Muut jäsenet: Mikko Juntunen, Liisa Kettunen, 

Merja Kostamo, Juhani Ryynänen. Varajäsenet: Pertti Häkkinen, Eeva-Maija Myyry. Hallitus 

kokoontui 5 kertaa. 

 

 

 

 

 



Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 2 (50 henkilöä) 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 3 ja yksi viiden srk:n seurakuntayhtymä, aikuisryhmiä 11. 

Tapahtumat: vuosikokous ja kirkkomusiikkipiirin kirkkopyhä 17.2. Savitaipaleen kirkossa (42 

osallistujaa/6 yhdistystä), laululeiri joulukonserttia varten 1 21.9. Joutsenon srk-keskuksessa (45 

osallistujaa/5 yhdistystä), laululeiri joulukonserttia varten 2 16.11. Sammonlahden kirkossa (55 

osallistujaa/7 yhdistystä), joulukonsertti 1 7.12. Savitaipaleen kirkossa (52 osallistujaa/7 

yhdistystä), joulukonsertti 2 8.12. Kolmen Ristin Kirkossa Imatralla (53 osallistujaa/7 yhdistystä), 

Kirkkomusiikin päivä seurakunnissa 19.9. useissa paikoissa (n, 60 osallistujaa/5 yhdistystä). 

Piirin jäsenmaksu: 18 €/henkilöjäsen 

Hallitus: Pj. Ilpo Sientola, siht. Pirkko Hakoköngäs. Muut jäsenet: Aino Juntunen, Marika 

Rantanen, Pirjo Salminen, Marja-Liisa Vertanen. Varajäsenet: Olli Lehtolainen, Raili Tervonen. 

Hallitus kokoontui 2 kertaa.  

 

Päijät-Hämeen kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 13 (219 henkilöä), lapsi- ja nuorisokuoroja 2 (27 henkilöä), yhteensä 

ryhmiä 15 (246 henkilöä). 

Tapahtumat: koulutuspäivä 17.2. Siikaniemen kurssikeskuksessa (74 osallistujaa/9 yhdistystä), 

kevätkokous 12.4. Hämeenkosken seurakuntatuvassa (20 osallistujaa/8 yhdistystä), 

kirkkokuorokurssi Karkun evankelisella opistolla 2.-8.7. (12 osallistujaa/3 yhdistystä), kuorojen 

toimihenkilötapaaminen Kinismajan leirikeskuksessa 23.8. (18 osallistujaa/7 yhdistystä), 

koulutuspäivä Hämeenkosken seurakuntatuvassa 20.10. (78 osallistujaa/8 yhdistystä), syyskokous 

Orimattilan seurakuntakodissa 8.11. (18 osallistujaa/7 yhdistystä). 

Vuosijuhlat: 1.11. Launeen Kirkkokuoro ry 65 v. 

Piirin jäsenmaksu: 18 €/henkilöjäsen. 

Hallitus: Pj. Eila Iivari, siht. Pirjo Ahlstedt. Muut jäsenet: Ursula Hynninen, Riitta Kuituniemi, 

Jaak Luts, Paavo Rantanen. Varajäsenet: Ismo Lehmusto, Johanna Suomala. Hallitus kokoontui 3 

kertaa. 

 

Kymenlaakson kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 11 (246 henkilöä). 

Tapahtumat: kevätkokous 31.3. Virolahdella, kuorokoulutus Kuusankoskella 6.4. (101 

osallistujaa/10 ryhmää), viestintä- ja arkistointikoulutus Haminassa 4.5. (15 osallistujaa/6 

ryhmää), syyskokous Karhulassa 3.11. 

Vuosijuhlat: 17.11. Kotka-Kymin kirkkokuoro 110 v., 18.11. Kuusankosken kirkkokuoro 95 v. 

Piirin jäsenmaksu: 20 €/henkilöjäsen 

Hallitus: Pj. Marianna Pellinen, siht. Anita Puholainen. Muut jäsenet: Jaakko Arminen, Pirjo 

Orjala, Erkki Piirainen, Tarja Silvennoinen. Varajäsenet: Pirjo-Riitta Airola, Auli Lehto-Tähtinen. 

Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

 

 

 

 



Hämeen-Uudenmaan kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 15 (327 henkilöä + 1 alle 20-vuotias), lapsi- ja nuorisoryhmiä 8 (157 

henkilöä). Yhteensä 23 ryhmää (485 henkilöä). 

Jäsenseurakuntien ryhmät: yksi seurakunta ja yksi viiden srk:n seurakuntayhtymä, ryhmiä 32, 

aikuisryhmiä 24, lapsi- ja nuorisoryhmiä 8. 

Tapahtumat: kevätkokous 10.3. Tarinmaan seurakuntatalolla (18 osallistujaa/9 ryhmää), 

syyskokous (24 osallistujaa/11 ryhmää) ja kuorokurssi Vehkojan seurakuntakeskuksessa 16.11. (90 

osallistujaa/12 ryhmää). 

Vuosijuhlat: Janakkalan kirkkokuoro ry 85 v., 9.10. Kellokosken kappelikuoro ry 45 v., 13.10. 

Järvenpään kirkkokuoro ry 85 v. 

Piirin jäsenmaksu: 20 €/henkilöjäsen. 

Hallitus: Pj. Heljä Linna, siht. Marja-Liisa Rainio. Muut jäsenet: Maritta Kopsala, Soili Lindqvist, 

Kalevi Nevanpää, Taina Sulkanen. Varajäsen: Ari Lehtonen. Hallitus kokoontui 3 kertaa. 

 

Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 15 (278 jäsentä). 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 7, aikuisryhmiä 36, lapsi- ja nuorisoryhmiä 14. 

Tapahtumat: kevätkokous (16 osallistujaa/9 ryhmää) ja Kevätlaulajaisten harjoitukset (40 

osallistujaa/9 ryhmää) 31.3. Vehmaalla, Kevätlaulajaisten harjoitukset 3.4. Naantalissa ja 

23.5.Turussa (60 osallistujaa/14 ryhmää), Kevätlaulajaiset 30.5. Turussa (176 osallistujaa/21 

ryhmää), syyskokous 24.11. Turussa (22 osallistujaa/12 ryhmää). 

Vuosijuhlat: 17.11. Paimion kirkkokuoro ry 100 v. ja Laitilan kirkkokuoro ry 100 v., 6.10. Liedon 

kirkkokuoro ry 90 v. 

Piirin jäsenmaksu: 18 €/henkilöjäsen  

Hallitus: Pj. Jari J. Laiho, sihteeri Hanna Pishro. Muut jäsenet: Eelis Ahtola, Mikko Laiho, Pertti 

Virtanen. Varajäsenet: Mariitta Rastas, Esa Välimäki. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

 

Tampereen kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 16 (363 henkilöä + 1 alle 20-v.). 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 7, aikuisryhmiä 25, lapsi- ja nuorisoryhmiä 9. 

Tapahtumat: kuorokurssi 26.1. Pappilanniemessä (74 osallistujaa/10 ryhmää), vuosikokous 17.3. 

Pirkkalassa (23 osallistujaa/13 ryhmää). 

Piirin jäsenmaksu: 18 €/henkilöjäsen 

Hallitus: Pj. Pentti Vataja, siht. Sisko Huhtala. Muut jäsenet: Sirkku Liedes, Pirkko Pihlajamaa, 

Saija Siuko. Varajäsenet: Esko Lehtonen, Jari Linjama. Hallitus kokoontui 3 kertaa. 

 

 

 

 

 



Satakunnan kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 9 (114 henkilöä). 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 3 ja yksi kuuden srk:n seurakuntayhtymä, aikuisryhmiä 

23, lapsi- ja nuorisoryhmiä 5. 

Tapahtumat: kevätkokous (16 osallistujaa/8 ryhmää) ja koulutustapahtuma (77 osallistujaa/10 

ryhmää) 23.3. Porin seurakuntakeskuksessa, syystapahtuma/konsertti 13.10. Kiikoisten kirkossa 

(92 osallistujaa/9 ryhmää), syyskokous 17.11. Ulvilan kirkkotuvassa (10 osallistujaa/7 ryhmää). 

Vuosijuhlat: 28.4. Keski-Porin kirkkokuoro 95 v., 30.11. Rauman kirkkokuoro 100 v. 

Piirin jäsenmaksu: 18 €/henkilöjäsen 

Hallitus: Pj. Marjatta Salonen, siht. Elina Yrjölä. Muut jäsenet: Guido Kriik, Reima Puukki, Paula 

Rajamäki, Lea Takala. Varajäsenet: Jaana Kulmala, Timo Meriläinen. Hallitus kokoontui 3 kertaa.  

 

Helsingin kirkkomusiikkipiiri ry 

Musiikkiryhmät: aikuisryhmiä 7 (93 henkilöä) 

Jäsenseurakuntien ryhmät: seurakuntia 2, aikuisryhmiä 14, lapsi- ja nuorisoryhmiä 5. 

Tapahtumat: kevätkokous 4.3. Mikaelinkirkossa (10 osallistujaa), Tuulien teitä -lauluilta ja 

kuorokoulutus 26.10. Pihlajamäen kirkossa (29 osallistujaa/6 ryhmää), syyskokous 14.11. 

Mikaelinkirkossa (8 osallistujaa). 

Piirin jäsenmaksu: 18 €/henkilöjäsen 

Hallitus: Pj. Paula Nuutinen, siht. Hilkka Palmu. Muut jäsenet: varapj, Timo Olli, Kirsi Honkanen-

Punkari, Tapio Rantanen. Varajäsen: Juha-Matti Terämä. Hallitus kokoontui 8 kertaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenryhmät 2019 

 

Lapin kirkkomusiikkipiiri ry 

Alatornion kirkkokuoro ry (32) 
Karungin kirkkokuoro ry (10) 
Kemin kirkkokuoro ry (14) 
Kittilän kirkkokuoro ry 
Ounasjoen kuoro (5) 
Yläkemijoen seurakuntakuoro (8) 

Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Kemijärven seurakunta: 
Kemijärven kirkkokuoro (22) 
Luusuan kappelikuoro (10) 
Naiskuoro (7) 

 

Pohjois-Pohjanmaan 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Karjasillan kirkkokuoro (37) 
Kastel-kuoro (17) 
Kempeleen kirkkokuoro (18) 
Kiimingin kirkkokuoro (20) 
Kuusamon kirkkokuoro (25) 
Limingan kirkkolaulajat (13) 
Utajärven kirkkokuoro (14) 
 

Piirin alueen lapsi- ja 
nuorisokuorot  
ja muut ryhmät (17 ryhmää): 

Karjasillan srk:n lapsi- ja nuorisokuorot 
Kempeleen srk:n lapsikuoro 
Kiimingin srk:n lapsi- ja nuorisokuorot 
Kuusamon srk:n lapsikuorot 
Limingan srk:n lapsi- ja nuorisokuorot 
Yli-Iin srk:n lapsikuoro 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Hailuodon seurakunta: 
Hailuodon kirkkokuoro (11) 

Iin seurakunta: 
Gospelkuoro (6) 
Hyryn nuoret laulajat (7) 
Iin kirkkokuoro (32) 
Iin Naiskuoro 
Iin lapsikuoro (18) 
Kuivaniemen naiskuoro 

Pudasjärven seurakunta: 
Eläkeläisten musiikkipiiri (50) 
Nuorisokuoro (25) 

Pudasjärven kirkkokuoro (25) 
Sarakylän kappelikuoro (12) 
Vox Margarita (13) 
 
Raahen seurakunta: 
Paavolan Tuomaskuoro 
Pattijoen kirkkokuoro 
Raahen lapsikuoro 
Raahen Tuomaskuoro 
Raahen kirkkokuoro (38) 
Raahen nuorten kuoro 
Ruukin lapsikuoro 
Ruukin nuorten kuoro 
Saloisten kirkkokuoro 
Siikajoenkylän lapsikuoro 
Vihannin kirkkokuoro 
Vihannin lapsikuoro 
Vihannin nuorten kuoro 
Vihannin projektikuoro 

 

Kainuun 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Kajaanin kirkkokuoro ry (52) 
Sotkamon kirkkokuoro ry (30) 
Vaalan kirkkokuoro ry (17) 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Hyrynsalmen seurakunta: 
Hyrynsalmen kirkkokuoro ry (17) 

Kuhmon seurakunta: 
Kuhmon kirkkokuoro ry (15) 
Löytäjät-kuoro 
Virsikuoro 

Puolangan seurakunta: 
Puolangan kirkkokuoro ry (17) 

Suomussalmen seurakunta: 
Seurakunnan päiväkuoro 
Suomussalmen kirkkokuoro ry (28) 

 

Keski-Pohjanmaan  
kirkkomusiikkipiiri ry 

Alavieskan kirkkokuoro (10) 
Haapaveden kirkkokuoro (25) 
Himangan kirkkokuoro ry (22) 
Kalajoen kirkkokuoro (28) 
Lohtajan sekakuoro (9) 
Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat 
Oulaisten kirkkokuoro (20) 



Sievin kirkkokuoro (18) 
Vetelin kirkkokuoro 
Ylivieskan kirkkokuoro (34) 
 

Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Kannuksen seurakunta: 

Kannuksen kirkkokuoro (19) 

Kamarikuoro Arietta (22) 

Kaustisen ja Ullavan seurakunta: 

Kaustisen kirkkokuoro (23) 

Kälviän seurakunta: 

Gospelkuoro 

Hopeahapset 

Kälviän kirkkokuoro (18) 

Kärsämäen seurakunta: 

Kärsämäen seurakuntakuoro (14) 

Toholammin seurakunta: 

Toholammin kirkkokuoro 

Ilonjyvä 

Elonjyvä 

Lumina 

Runomies 

Matkamiehet  

Pyhäjoen seurakunta: 

Pyhäjoen kirkkokuoro (31) 

 

Etelä-Pohjanmaan  

kirkkomusiikkipiiri ry 

Alahärmän lehterikuoro 
Evijärven kirkkokuoro 
Huutoniemen kirkkokuoro 
Laulun lähde (Ilmajoki) 
Isojoen kirkkokuoro 
Isonkyrön kirkkokuoro 
Jalasjärven kirkkokuoro 
Jurvan kirkkokuoro 
Karijoen seurakuntakuoro 
Kauhajoen kirkkokuoro 
Kauhavan kirkkokuoro 
Kortesjärven kirkkokuoro 
Kristiinan suomalainen seurakuntakuoro 
Kurikan kirkkokuoro 
Laihian kirkkokuoro 
Lakeuden Ristin kuoro 
Lapuan tuomiokirkon kuoro 
Mustasaaren kirkkokuoro 
Nurmon kirkkokuoro 
Peräseinäjoen kirkkokuoro Soihtu 
Seinäjoen kirkkokuoro 
Teuvan kirkkokuoro 
Vaasan kirkkokuoro 

Virtain kirkkokuoro 
Vähänkyrön kirkkokuoro 
Ylihärmän kirkkokuoro 
Ylistaron kirkkokuoro 
Ähtärin kirkkokuoro 

 
Piirin alueen lapsi- ja 
nuorisokuorot  
ja muut ryhmät: 

Evijärven kaverikuoro 
Ilmajoen musiikkijuhlat 
Kauhajoen gospelkuoro 
Poutapilvi-lapsikuoro (Kauhajoki) 
Gaudium Sonos Piccoli (Vaasa) 
Gaudium Sonos 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Alavuden seurakunta: 
Alavuden kirkkokuoro 
Alavuden seurakunnan lapsikuoro 
Alavuden seurakunnan projektikuoro 
Caritas-kuoro 
Miehiset-kuoro 
Töysän kirkkokuoro 
Virsiveljet 

Karvian seurakunta: 
Duuni-kvartetti (4) 
Karvian kirkkokuoro (18) 
Lauluhelmet (15) 
Uniwaje-gospelyhtye (5) 
Weisuuveljet (5) 

Parkanon seurakunta: 
Mesimeri-kuoro 
Parkanon kirkkokuoro 

 

Keski-Suomen 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Candela-kuoro (12) 
Haapamäen ja Pihlajaveden kirkkokuoro (12) 
Hankasalmen kirkkokuoro ry (15) 
Hopeavuosien laulajat (17) 
Joutsan kirkkokuoro (7) 
Jämsänkosken kirkkokuoro (20) 
Kannonkosken kirkkokuoro (6) 
Keltinmäen seurakuntakuoro (26) 
Keuruun kirkkokuoro ry (14) 
Keuruun seurakunnan lapsikuoro (6) 
Kivijärven kirkkokuoro (7) 
Korpilahden kirkkokuoro (20) 
Leivonmäen kirkkokuoro (15) 
Palokan kirkkokuoro ry (21) 
Pihtiputaan kirkkokuoro (21) 
Pylkönmäen kirkkokuoro (20) 



Saarijärven kirkkokuoro (30) 
Suolahden kirkkokuoro (16) 
Viitasaaren kirkkokuoro (19) 
Äänekosken kirkkokuoro ry (20) 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Karstulan seurakunta: 
IloVeSi-kuoro (4) 
Karstulan seurakuntakuoro (31) 
Ylistyskuoro 

Kinnulan seurakunta: 
Nuorisokuoro 
Seurakuntakuoro 

Kyyjärven seurakunta: 
Kyyjärven kirkkokuoro 

Laukaan seurakunta: 
Lievestuoreen seurakuntakuoro (17) 

Muuramen seurakunta: 
Tauonpaikka 
Sävelsiskot 
Virsiveljet 
 
Multian seurakunta: 
Multian kirkkokuoro ry 

Toivakan seurakunta: 
Toivakan kirkkokuoro (10) 

Uuraisten seurakunta: 
Kirkkokuoro 
Kouluikäisten kuoro 
Varttuneet-kuoro 

 

Pohjois-Savon 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Alavan kirkkokuoro ry (58) 
Heinäveden kirkkokuoro ry 
Iisalmen Pyhän Ristin kirkon kuoro ry (23) 
Iisalmen seurakuntakuoro ry (26) 
Juankosken kirkkokuoro ry  
Jäppilän kirkkokuoro ry 
Kaavin kirkkokuoro 
Kallaveden kirkkokuoro ry (30) 
Karttulan kirkkokuoro ry (20) 
Keiteleen kirkkokuoro ry (10) 
Kiuruveden kirkkomusiikkiyhdistys ry (25) 
Lapinlahden kirkkomusiikkiyhdistys ry (13) 
Maaningan kirkkokuoro ry (15) 
Muuruveden kirkkokuoro ry 
Nilsiän kirkkokuoro ry 
Pieksämäen kirkkokuoro ry (19) 
Pielaveden kirkkokuoro ry (12) 
Rautalammin kirkkokuoro ry 
Siilinjärven kirkkomusiikkiyhdistys ry (56) 

Sonkajärven kirkkokuoro ry (17) 
Suonenjoen kirkkokuoro ry (19) 
Säyneisen kirkkokuoro ry (6) 
Tervon kirkkokuoro ry  
Tuusniemen kirkkokuoro ry 
Varkauden seurakuntakuoro ry (21) 
Varpaisjärven kirkkokuoro ry (13) 
Vehmersalmen kirkkokuoro ry (19) 
Vesannon kirkkokuoro 
Vieremän kirkkomusiikkiyhdistys ry (10) 
 

Piirin alueen lapsi- ja 
nuorisokuorot  
ja muut ryhmät: 

Kiuruveden seurakunnan nuorisokuoro 
Lapinlahden seurakunnan lapsi- ja 
nuorisokuorot 
Siilinjärven seurakunnan lapsi- ja 
nuorisokuorot 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Kuopion tuomiokirkkoseurakunta: 
Kuopion tuomiokirkkokuoro ry 
Kuopion Tuomiokirkon Kamarikuoro ry 
 
Leppävirran seurakunta: 
Kamarikuoro Canto (14) 
Lapsikuoro (11) 
Leppävirran kirkkokuoro ry (25) 
Nuorisokuoro Luminous (24) 
Päiväkuoro (30) 
Virsikuoro (28) 

Rautavaaran seurakunta: 
Rautavaaran kirkkokuoro 

Männistön seurakunta: 
Männistön kirkkomusiikki ry 

 

Etelä-Savon 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Kangasniemen kirkkokuoro ry (22) 
Mikkelin tuomiokirkkokuoro ry (25) 
Mäntyharjun kirkkokuoro ry (22) 
Ristiinan seurakuntakuoro ry (20) 
Savilahden kirkkokuoro ry (16) 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Juvan seurakunta: 
Juvan kirkkokuoro ry (36) 

Puumalan seurakunta: 
His Voice (9) 



Mariakuoro (12) 
Puumalakvartetti (4) 
Puumalan kirkkokuoro ry (16) 

Savonlinnan seurakunta: 
Anttolan lapsikuoro 
Enonkosken kirkkokuoro ry (11) 
Kerimäen kirkkokuoro ry (24) 
Loiske-kuoro 
Punkaharjun kirkkokuoro ry 
Rantasalmen Aikamiehet 
Savonlinnan Gospelkuoro 
Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro ry ja 
Savonlinna-Säämingin seniorit (37) 

Sulkavan seurakunta: 
Sulkavan kirkon kuoro ry (8) 

 

Pohjois-Karjalan 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Enon kirkkokuoro ry (16) 
Juuan kirkkokuoro ry (12)  
Kontiolahden kirkko- ja kappelikuoro ry (12)   
Liperin kirkkokuoro ry (14) 
Nurmeksen kirkkokuoro ry (26) 
Outokummun kirkkokuoro ry (19) 
Pielisjärven kirkkokuoro ry (18)  
Rääkkylän kirkkokuoro ry (21) 
Sadan enkelin kirkon kuoro (22) 
Uimaharjun kirkkokuoro ry 
Valtimon kirkkokuoro ry (12) 

 
Piirin alueen lapsi- ja 
nuorisokuorot  
ja muut ryhmät: 

Kontiolahden nuorisokuoro Grace (8) 
Kontiolahden lapsikuoro Pilke (20) 
Liperin lapsikuoro 
 

Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Kiteen seurakunta: 
Kesälahden kirkkokuoro ry (25) 
Kiteen kirkkomusiikkiyhdistys ry (22) 
Kiteen nuorten lauluryhmä (3) 
Kiteen lapsikuoro (9) 
Rääkkylän kirkkokuoro ry (21) 

Pielisensuun seurakunta: 
Gospelkuoro 
Mosaiikki-kuoro 
Nuorten musiikkiyhteisö (8) 
Päivänvalo 
Tikva-kuoro (8) 

Pyhäselän seurakunta: 
Pyhäselän kirkkomusiikkiyhdistys ry (30) 

 

Etelä-Karjalan 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Gospelkuoro Akasia ry (30) 
Imatran kirkkokuoro ry (20) 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Lappeenrannan seurakuntayhtymä: 
Lappeen kirkkokuoro (17) 
Sammonlahden seurakuntakuoro (17) 
Ylämaan kirkkokuoro ry (10) 

Parikkalan seurakunta: 
Aivinat 
Parikkalan seurakuntakuoro 
Saaren kirkkokuoro 

Ruokolahden seurakunta: 
Kaislat-kuoro (24) 
Ruokolahden kirkkokuoro ry (22) 

Taipaleen seurakunta: 
Lemin kirkkokuoro ry (16)  
Savitaipaleen kirkkokuoro (29) 
Taipalsaaren kirkkokuoro ry (24) 

 

Päijät-Hämeen 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Asikkalan kirkkomusiikkiyhdistys ry (23) 
Hartolan kirkkokuoro ry 
Heinolan seurakunnan kirkkomusiikki ry 
(43) 
Hollolan kirkkokuoro ry (27) 
Hämeenkosken seurakuntakuorot ry (17) 
Kuhmoisten kirkkomusiikkiyhdistys ry (10) 
Kärkölän kirkkokuoro ry (17) 
Launeen kirkkokuoro ry (14) 
Orimattilan kirkkokuoro ry (20) 
Padasjoen kirkkokuoro ry (18)  
Sysmän kirkkokuoro ry (20) 
Sysmän päiväkuoro 

Piirin alueen lapsi- ja 
nuorisokuorot  
ja muut ryhmät: 

Kärkölän lapsikuoro (15) 
Sysmän lapsi- ja nuorisokuoro (12) 

 

 

 



Kymenlaakson 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Anjalan kirkkokuoro ry (10)  
Elimäen Kirkkokuoro ry (11) 
Iitin Kirkkokuoro ry (15) 
Kotka-Kymin Kirkkokuoro ry (29) 
Kouvolan Kirkkokuoro ry (45) 
Kuusankosken Kirkkokuoro ry (34) 
Miehikkälän Kirkkokuoro ry (18) 
Myllykosken Kirkkokuoro ry (25) 
Ruotsinpyhtään Kirkon Kuoro ry (20) 
Sippolan Kirkkokuoro ry (12) 
Vehkalahden Kirkkokuoro ry (21) 
Virolahden Seurakuntakuoro ry (16) 

 
Piirin alueen lapsi- ja 
nuorisokuorot  
ja muut ryhmät: 

Kuusankosken seurakunnan nuorten kuoro 

 

Hämeen-Uudenmaan 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Askolan kirkkokuoro (15) 
Espoonlahden kirkkokuoro (29)  
Hattulan Pyhän Ristin Kuoro (31) 
Hausjärven kirkkokuoro (13)  
Hyvinkään Kirkkokuoro (20)  
Janakkalan kirkkokuoro (13)  
Järvenpään kirkkokuoro (35)  
Lohjan kirkkokuoro (43) 
Lopen kirkkokuoro (19) 
Mäntsälän kirkkokuoro (18) 
Nummen kirkkokuoro (19) 
Nurmijärven kirkkokuoro (17)  
Riihimäen kirkkokuoro (25) 
Vihdin kirkkokuoro (23) 
Vihtijärven kappelikuoro (13) 

 
Piirin alueen lapsi- ja 
nuorisokuorot  
ja muut ryhmät: 

Hyvinkään seurakunta: Laulunaperot (12), 
Sävelkeijut & Rytmiritarit (25), 
Hyvinkään seurakunnan nuorisokuoro (12), 
Nuorten ryhmä Kuvastus (10). 
 
Järvenpään seurakunnan lapsikuoro (40)  
 
Mäntsälän seurakunta: Lasten laulukerho (11) 
 
Tuusulan seurakunta: Laululintuset (17), 
Joutsenet (16), Kellokosken lapsikuoro (4) 

Vihdin seurakunta: Tyttökuoro Piritat (25), 
Junnu-kuoro (14) 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä: 
4.-6.-luokkalaisten kuoro 
Hauhon kirkkokuoro (15) 
Hauhon veteraanikuoro 
Hämeenlinnan Gospelkuoro 
Hämeenlinnan kamarikuoro 
Kaikki laulamaan -yhteislauluryhmä 
Kalvolan kirkkokuoro (15) 
Lammin seurakunnan kirkkokuoro (23) 
Lapsikuoro Lasilinnut (8) 
Lauluisat 
Mukulakuoro 
Nuorisokuoro Aurora 
Rengon kirkkokuoro (10) 
Ruska 
Tawastica 
Tuomasmessun laulu- ja soitinryhmä 
Tuuloksen kirkkokuoro (7) 
Tuuloksen laulu- ja soittoryhmä 
Vanajan kamarikuoro 
Vanajaveden nuorisokuoro 
Vox Vanajae 

Tuusulan seurakunta: 
Donum 
Gospelkuoro Jospel 
Jokelan Joutsenet 
Kamarikuoro Sonores (18) 
Kellokosken kappelikuoro (23) 
Kellokosken lapsikuororyhmä 
Klemetskog kyrkosångare 
Laululintuset 
Naiskuoro Tuulahdus 
Nuorten lauluryhmä 
Tuusulan kirkkokuoro (19) 

 

Varsinais-Suomen 
kirkkomusiikkipiiri ry 

 
Henrikin kirkkokuoro ry (24) 
Kaarinan kirkkokuoro ry (13) 
Kanta-Loimaan kirkkokuoro ry (19) 
Karinaisten kirkkokuoro ry (12) 
Kiikalan kirkkokuoro ry 
Kuninkaantien muusikot 
Kustavin kirkkokuoro (13) 
Laitilan kirkkokuoro ry (30) 
Loimaan kaupungin  
seurakunnan kuoro ry (19) 
Martinus-kuoro (Raisio) (25) 
Martinkosken (ent. Marttilan)  
kirkkokuoro ry (16) 



Maskun kirkkokuoro ry (13) 
Mietoisten kirkkokuoro ry (17) 
Mynämäen kirkkomusiikkiyhdistys (14) 
Paattisten kirkkokuoro ry (18) 
Pyhärannan kirkkokuoro ry (12) 
Pöytyän kirkkokuoro ry 
Taivassalon kirkkokuoro ry (10) 
Turun Martinkirkon kuoro (16) 
Turun tuomiokirkon kuoro (26) 
Yläneen kirkkokuoro ry 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Liedon seurakunta: 
Gospel Ladies 
Iltaruskon laulajat 
Lapsikuoro Laululintuset 
Laulavat Eläkeläiset 
Liedon kirkkokuoro ry (20) 
Musica Vocale 

Naantalin seurakuntayhtymä: 
Chrorus Gratiae (13) 
Kainot Pojat 
Koraalikuoro 
Laaksonlapset 
Ruusunmarjat 
Rymättylän kirkkokuoro (16) 
Rymättylän seurakunnan lapsikuoro 

Paimion seurakunta: 
Lastenkuoro Piccolot 
Mikaelinkuoro 
Paimion kirkkokuoro ry (11) 
Pyhän Klemensin laulajat 
Ruskakuoro 

Salon seurakunta: 
Halikon kirkkokuoro ry (18) 
Halikon laulelijat 
Kiikalan kirkkokuoro 
Kiskon kirkkokuoro 
Kiskon lapsikuoro Crescendo 
Kiskon muskarikuoro 
Krysanteemit 
Kuusjoen kirkkokuoro ry (11) 
Muurlan kirkkokuoro 
Perniön lapsikuoro Laurin Lapset 
Perniön lapsikuoro Pikkolo 
Perniön Laulukuoro 
Perniön nuorisokuoro 
Perttelin iltapäiväkuoro 
Perttelin kirkkokuoro ry (37) 
Salo-Uskelan Diskantti 
Salo-Uskelan GospelSalo 
Salo-Uskelan kirkkokuoro (17) 
Salo-Uskelan lapsikuoro Allegro 
Suomusjärven kirkkokuoro ry (13) 
Särkisalokuoro 
Toivon laulajat 
Veteraanilaulajat 

Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta: 
Paraisten suomalainen kirkkokuoro 
Paraisten urkupäivät 
Kaksi lapsikuoroa 

Uudenkaupungin seurakunta: 
Cantilona-kuoro 
Emmaus-kuoro 
Kalannin kirkkokuoro ry (10) 

Vehmaan seurakunta: 
Margareetan Mukulat 
Vehmaan kirkkokuoro ry (16) 

 

Tampereen  
kirkkomusiikkipiiri ry 

 
Hymnale ry (10) 
Kangasalan kirkkokuoro ry (24) 
Kurun kirkkokuoro ry (14)              
Lempäälän kirkkokuoro ry (26) 
Luopioisten kirkkokuoro ry (14) 
Messukylän kirkkokuoro ry (23) 
Mäntän kirkkokuoro ry 
Pirkkalan kirkkokuoro ry (25) 
Pohjaslahden kirkkokuoro ry (6) 
Pälkäneen kirkkokuoro ry (15) 
Sahalahden kirkkokuoro ry (12)  
Tammelan kirkkokuoro ry (16) 
Tampereen tuomiokirkon kuoro ry (16)  
Tampereen tuomiokirkkosrk, Cantionale (28) 
Teiskon kirkkokuoro ry (15) 
Tottijärven kirkkokuoro ry (16) 
Urjalan kirkkokuoro ry (11) 
Vilppulan kirkkokuoro ry 
Ylöjärven seurakunnan kamarikuoro ry (21) 

 
Piirin alueen lapsi- ja 
nuorisokuorot  
ja muut ryhmät: 

Kurun seurakunnan lapsikuoro Kivitaskut 

 
Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Akaan seurakunta: 
Akaan Gospelkuoro (16) 
Akaan kirkkokuoro ry (22) 
Akaan nuorisokuoro (14) 
Koraalikuoro (16) 
Kylmäkosken kirkkokuoro (12) 
Kylmäkosken lapsikuoro (7) 
Ruskakuoro (9) 
Viialan kirkkokuoro ry (19) 
Viialan lapsikuoro Laulutähdet (15) 
Viialan nuorisokuoro 
 



Forssan seurakunta: 
Forssan kirkkokuoro ry 
Koijärven kirkkokuoro ry 
Lapsikuoro Kirkonrotat 
Palava pensas 

Ikaalisten seurakunta: 
Ikaalisten kirkkokuoro ry 

Jokioisten seurakunta: 
Jokilautta (15) 
Jokioisten kirkkokuoro ry (22) 
Laulupiiri Jokkislaulajat (18) 
Jokkis-ukot (9) 

Oriveden seurakunta: 
Koraalikuoro 
Kristalli 
Oriveden Kamarikuoro 
Oriveden kirkkokuoro 

Sääksmäen seurakunta: 
KGB (12) 
Laulun siivin -kuoro (9) 
Virrenviejät (6) 
Virsikulkuset (10) 

Tampereen Harjun seurakunta: 
Ex Tempore -kuoro 
Harjun Chorus 
Harjun Kamarikuoro 
Harjun Lapsikuoro 
Harjun Nuorten Kuoro 
Pispalan Piristys 
Vox Cor 

 

Satakunnan 
kirkkomusiikkipiiri ry 

Euran kirkkokuoro (16) 
Karkun Kirkkokuoro (9) 
Kiikoisten kirkkokuoro (11) 
Kokemäen kirkkokuoro (10) 
Mouhijärven kirkkokuoro (10) 
Rauman kirkkokuoro (17) 
Säkylän kirkkokuoro 
Tyrvään kirkkokuoro (20) 
Vampulan kirkkokuoro (4) 
Ulvilan Kirkkokuoro (17) 
 

Piirin alueen lapsi- ja 
nuorisokuorot  
ja muut ryhmät: 

Länsi-Porin lapsikuoro 

Ulvilan seurakunta: 
Lapsikuoro Tähtöset 

 

Piirin alueen jäsenseurakunnat ja 
niiden ryhmät: 

Eurajoen seurakunta: 

Eurajoen kirkkokuoro 

Lapid-lauluryhmä 

Luvian kappelisrk:n kuoro 

Huittisten seurakunta: 

Huittisten kirkkokuoro 

Veteraanien Lauluveljet 

Ylistysryhmä 

Porin seurakuntayhtymä: 

Cantores Vesperi 

Kamarikuoro Vox Humana 

Keski-Porin kirkkokuoro 

Kyyhkyskuoro 

Lapsikuoro Tuhannet Sydämet 

Lassilan kirkkokuoro 

Lavian kirkkokuoro 

Lavian srk:n lastenkuoro 

Luminoso-kuoro 

Länsi-Porin kirkkokuoro 

Länsi-Porin srk:n lastenkuoro 

Länsi-Porin srk:n nuortenkuoro 

Meri-Porin kirkkokuoro  

Noormarkun kirkkokuoro 

Noormarkun Missiokuoro 

Pomarkun kirkkokuoro 

Pro-kuoro 

Ruosniemen seurakuntakuoro 

Teljän srk:n iltapäiväkuoro 

Teljän Kamarikuoro 

Teljän kirkkokuoro 

 

Punkalaitumen seurakunta: 

Punkalaitumen kirkkokuoro 

 

Helsingin  
kirkkomusiikkipiiri ry 

Herttoniemen ja Kulosaaren kirkkokuoro ry 
(22) 
Käpylän kirkkokuoro ry (17) 
Loviisan kirkkokuoro ry (8) 
Myllypuron kirkon kuoro ry (6) 
Paavalinkirkon kuoro (12) 
Tikkurilan kirkkokuoro (16) 
Töölön kirkon kamarikuoro (12) 

Piirin alueen jäsenseurakunnat ja niiden 
ryhmät: 

Malmin seurakunta: 
Kamarikuoro Stella Vocalis (25) 
Laulupuu (45) 
Malmin kirkkokuoro (24) 



Messulaulajat (30) 
Malmin enkelit 
Naiskuoro Pihlaja (16) 
Nuottilinnut ja Tuulenpesä (24) 
Pihlajanmarjat (39) 
Post Iucundam (9) 
Sillattaret (11) 
 
Roihuvuoren seurakunta:  
Kamarikuoro Cantiamo (56) 
Kvartetti (4) 
Laajasalon kirkkokuoro Chorus Marinus (32) 
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus (19) 
Laulunystävät (22) 
Miesyhtye (14) 
Variksen laulukoulu (35) 
Ylistyskuoro (12)

 


