
Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri 
Sihteeri Paula Kari 
Torpparinkatu 8, 60320 Seinäjoki 
puh: 040-7601772     6/17 

sähköposti: epkmp@netikka.fi tai paula.kari@seinajoki.fi  5.11.2017 
 

 
 
 
 
Tervetuloa Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin syyskokoukseen, joka pidetään 
kuorokurssin yhteydessä Kauhavalla 18.11.2017, klo 12.00. Osoite: Kauhavan 
seurakuntakoti, os. Kirkkotie 3 B. 
 
 

Liitteenä  

- kokouskutsu 

- valtakirja 

- toimintasuunnitelma 

talousarvio vuodelle 2018 jaetaan kokouksessa. 

 

Kokousedustajat miettikäähän valmiiksi, mikä kuoro haluaa Kuorot kohtaavat – 

konsertin järjestettäväkseen  

 

Piirihallituksen puolesta terveisin   Paula Kari   
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KOKOUSKUTSU 

 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton Etelä-Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiirin syyskokous pidetään 

lauantaina 18.11.2017, klo 12.00 Kauhavalla, Kauhavan seurakuntakoti, os. Kirkkotie 3 B. 

 

Kokoukseen saa jokainen jäsenyhdistys lähettää kaksi (2) äänivaltaista edustajaa, sekä lisäksi yhden 

(1) edustajan 51 – 75 henkilöjäsentä kohti. Edustajalla tulee olla valtakirja. Piirin kokouksessa on 

jokaiselle edustajalla yksi ääni. 

 

 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

6. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2018 

7. Päätetään toiminnantarkastajille ja piirihallituksen jäsenille maksettavista palkkioista 

8. Talousarvio vuodelle 2018 

9. Valitaan piirihallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

11. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

VALTAKIRJA 

 

 

                          kuoron edustajaksi Suomen Kirkkomusiikkiliiton Etelä-

Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiirin syyskokoukseen, joka pidetään 

lauantaina 18.11.2017, klo 12.00 Kauhavalla, Kauhavan seurakuntakoti, os. Kirkkotie 3 B. 

 

valtuutetaan  

 

 

 

1. valtuutettu                                  2. valtuutettu                                     3. valtuutettu 

 

 

  

                                                                               kuun                päivänä 201        

 

 

                                                                                                                                         

 kuoron puheenjohtaja              kuoron sihteeri 

 



SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITON ETELÄ-POHJANMAAN PIIRI RY 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018  

 

Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin tarkoitus on herättää ja ylläpitää kiinnostusta 

kirkkomusiikkiin, edistää toimialueellaan kirkkomusiikin kehitystä sekä tukea ja ohjata 

kirkkomusiikkityötä.  

Kirkkomusiikkiliiton valtakunnallinen lapsikuorotapahtuma pidetään la 10.2. – su 

11.2.2018. Tapahtumaa emännöi Seinäjoen seurakunta. Mukana on 

myös Seinäjoen seurakunnan lapsikuoro Solina. 

Skml:n lanseeraama Kirkkomusiikin päivä järjestetään ke 19.9.2018. ”Kirkkomusiikin 

päivä järjestetään ensimmäistä kertaa ke 19.9.2018. Päivän aikana kirkkomusiikki 

soi turuilla ja toreilla ympäri maan, kun kirkkomusiikin ammattilaiset ja 50 000 

kirkkomusiikin harrastajaa vievät kirkkomusiikin sinne missä ihmiset ovat.” 

 

 

KURSSIT Kevään kuorokurssi Alavudella 10.3.2018 

Kuorot kohtaavat – tapahtuma elo - syyskuun vaihteessa 

Syksyn kuorokurssi Lapualla 17.11.2018 

 

TIEDOTUS Piirin kotisivut www.epkmp.fi muodostavat pääasiallisen 

viestintäkanavan, sen lisäksi lähetetään 4 – 6 kpl kuorokirjeitä. 

Sähköposti osoitteessa epkmp@netikka.fi  

 

KOKOUKSET Vuosikokous Alavudella 10.3.2018 

Syyskokous Lapualla 17.11.2018 

Liiton neuvottelupäivät ja edustajakokous järjestetään Vaasassa 

7. – 8.9.2018  

 

TALOUS Kuoroilta perittävä jäsenmaksu muodostaa talouden perustan. 

Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 16,- €/kuorolainen. Lapsi- ja 

nuorisokuoroilta ei jäsenmaksua peritä. Mahdollisilta 

liitännäisjäseniltä ehdotetaan perittäväksi 16, - €:n jäsenmaksu 

  Seurakunnilta anotaan kolehti kerran vuodessa. 

Valtionapu haetaan jatkossa liiton kautta  

Liitolle maksettava jäsenmaksu on vuonna 2018 15, - €/hlö 

 

MUUTA Piiri myöntää hakemuksesta SKML:n ansiomerkit.  

Erityisansiomerkit myöntää Kirkkomusiikkiliitto.  
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