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Hyvää alkanutta vuotta kuoroystävät!  
Vuosi ja kuorotoiminta ovat päässeet jo hyvään vauhtiin  
Kevään kuorokurssilla jatkamme syksyllä alkanutta valmistautumista yhteiseen juhlaamme 
Helsingissä 19. – 21.5.2017. 
Muistutuksena vielä, että juhlien nuotit ovat tilattavissa Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n 
verkkokaupasta www.skml.fi/tuotteet.html?id=5  
tai puhelimitse liiton toimistosta: Liittosihteeri Pirkko Paakkanen, p. 050 307 3762 
Osa Nostalgia-illan konsertin nuoteista on tilattava SULASOLin kautta  
Nuotit ovat tilattavissa joko soittamalla Sulasolin toimistoon puh. 010 8200 221, tilaamalla 
nuotit sähköpostilla myynti(at)sulasol. fi. Nuottitilaukset voi myös faksata numeroon 010 
8200 222. 
 
Kevään kuorokurssi Kauhajoella 25.3.2017 
Kevään kuorokurssi järjestetään Kauhajoella 25.3. (ei 19.3. kuten toimintasuunnitelmassa 
on mainittu) Kouluttajina toimivat piirin omat kanttorit.  
Kurssilauluina Helsingin juhlien lauluista: 
Kaupunkilaisenkeli, Kertokaa tästä riemuiten, Luojan kaunein ajatus, Suojelusenkeli, 
Kesäpäivä Kangasalla ja Kesä tulee lähelle. 
 
Ilmoittautuminen ja aamukahvi klo 8.15 alkaen 
Aamuhartaus klo 8.45 
Opetus klo 9.00 alkaen 
Lounas klo 11.30 – 12.30 
 Kokousedustajat aloittavat ruokailun jo klo 11.15. HUOM! 
Opetus jatkuu klo 12.30 
Kurssin päätös ja päiväkahvit klo 15.00 
 
HUOM! Ilmoittautumiset kurssille sihteerille pe 17.3.2017 mennessä.  

Muistakaa samalla mainita erityisruokavaliot.  
Aikaisemman käytännön mukaisesti odotamme kuorolaisilta sitoutumista. Kuoroa 
laskutetaan ilmoittautuneiden mukaan. Kurssimaksu on 8,- €/hlö ja ruokailun hinta 15,- 
€/hlö.  
 
Tilastotiedot vuodelta 2016 

Kirjeen liitteenä on kaksisivuinen tilastolomake. Lomake on uudistunut, mutta kaikki 
pyydetyt tiedot ovat tärkeitä, joten täyttäkää lomake huolella.  
Palauttakaa tilastolomakkeet sihteerille viimeistään 24.3.2017 joko maapostina tai 
sähköpostin liitteenä. KIITOS vaivannäöstänne. 
 
Liitteenä on myös kirkkomusiikkiliiton uutiskirjeen tilauslista. Kierrätä tilauslista kuorolaisilla 
ja palauta lomake suoraan liittoon, osoitetiedot lomakkeen alareunassa. 
 
Vuosikokous kutsutaan koolle kuorokurssin yhteyteen Kauhajoelle 25.3.2017 klo 11.45 
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Piirihallituksen puolesta terveisin  Paula Kari 

JÄSENYHDISTYKSEN TILASTOT VUODELTA 2016        Palautettava piirin sihteerille  24.3.2017 mennessä. 

 

Jäsenyhdistyksen nimi ___________________________________________________________________ 

Ympyröi EI / KYLLÄ 

Yhdistyksen alaisuudessa (EI) toimi useita ryhmiä.                                                           

                                              (KYLLÄ) toimii useita ryhmiä. Täytä lomake ”Vain musiikkiyhdistyksen, joiden       

                                               alaisuudessa toimii useita musiikkiryhmiä täyttävät”.  

 

Jäsenyhdistyksen toimihenkilöt vuonna 2017: 
Musiikillinen/taiteellinen johtaja 

 

nimi:________________________________________________________puh.no:_____________________  

 

sposti:_______________________________________________________@_________________________  

 

Puheenjohtaja  

 

nimi:_________________________________________________________puh.no:____________________  

 

sposti:________________________________________________________@________________________ 

  
Sihteeri 
 
nimi:_________________________________________________________puh.no:____________________  
 
sposti:________________________________________________________@________________________  
 
Taloudenhoitaja 
 
nimi:_________________________________________________________puh.no:____________________  
 
sposti:________________________________________________________@________________________  
 
Muut johtokunnan jäsenet (nimi, puh.no ja sposti): 
 
nimi:_________________________________________________________puh.no:____________________  
sposti:________________________________________________________@________________________  
 
nimi:_________________________________________________________puh.no:____________________  
sposti:________________________________________________________@________________________  
 
nimi:_________________________________________________________puh.no:____________________  
sposti:________________________________________________________@________________________  

 
nimi:_________________________________________________________puh.no:____________________  



sposti:________________________________________________________@________________________  

 

Toiminta tilastovuonna 2016 (Tilastokeskus kerää tietoa kuorojen toiminnasta) 

 

Jäsenmäärä:____________, joista yli 20 vuotiaita ___________. 

 

 

Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet:  _________ kpl 

Muut esiintymiset ja vierailut:  _________ kpl 

Osallistumiset jumalanpalveluksiin:  _________ kpl   

Harjoitukset (myös esiintymistä edeltävät):  _________ kpl 

 

Muuta toimintaa: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Vuosi- ym. juhlat: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tilastovuonna 2016 jaetut SKML:n ansiomerkit 

 

2-v. jäsenmerkki   ______kpl           5-v. ansiomerkki _______kpl        10-v. ansiomerkki ______kpl  

20-v. ansiomerkki ______kpl        30-v. ansiomerkki _______kpl        40-v. ansiomerkki ______kpl 

50-v. ansiomerkki ______kpl        60-v. ansiomerkki _______kpl (uusi!) 

 

Toiveita ja terveisiä SKML:lle: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 


