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HYVÄT KUOROLAISET JA KUORONJOHTAJAT!  
 
Siunattua alkanutta vuotta teille kaikille! Tuleva kevät valmistaa kuoroja yhteiseen 
kirkkomusiikkijuhlaan Ähtäri – hallissa 5.5.2016. Juhlista lisää tietoa kevään mittaan! 
 

TIEDOKSI LAULUJUHLIEN LAULUT 5.5.2016  

Juhliemme teemalaulu on vuoden 2015 lopulla valmistunut, piirin 40-vuotistilaussävellys, 
”Tähtitaivas”-kantaatti. Tästä kauniista teoksesta saatiin hiukan esimakua Seinäjoen 
kuorokurssilla syksyllä 2015. Kantaatin on Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirille 
säveltänyt kanttori Heini Kataja-Kantola.  
Harjoitellessanne huomioikaa, että nuottivihossa on painovirhe tahdeissa 32 ja 56, 
sopraanon viimeinen sävel pitäisi olla f eikä e, - pahoittelemme. 
Kantaatin nuotit (hinta 3,-€/kpl) tilataan puheenjohtajalta tai sihteeriltä sähköpostilla. Koska 
nuotit myydään omakustannushintaan odotamme, että kuorot hankkivat niitä riittävästi  
eli 1 nuotti/laulaja 
 
Tässä listaa lauluista, joita laulamme messussa ja säveljuhlassa: 
 

 K-E Gustafsson: Communio, YK 119  

 I.Kuusisto: Kun Hengen tuuli puhaltaa, YK 54 

 G F Händel: Halleluja, YK 24 

 A Öhrwall (sov.): Jeesus parhain ystäväni, YK 122  

 Hovland (sov): Matkaa teemme tiellä taivaan, YK 31 

 VK 106 Terve juhla Kristuksen, P. Haapiaisen sovituksesta YK 42/2, kuorot 1. ja 
4. säkeistö äänissä, seurakunta säkeistöt 2-4, (sovituksen säkeistöt 2-3 jäävät pois) 

 Psalmi 150, säv. Heini Kataja-Kantola 

 VK 339 Halleluja, kiitos Herran sov. R. V. Williams, vuorovirtenä, kuoro äänissä 
säkeistöt 1, 3 ja 4, seurakunta 2 ja 4, diskantti mukana säkeistöissä 3 ja 4     

 VK 732 Uskon Isään kaikkivoipaan YK 61    

 J. Haapasalo (sov.): Mua siipeis suojaan kätke  

 VK 815 Herra en ole sen arvoinen, Messusävelmistön sovitus 

 Me julistamme hänen kuolemaansa, Messusävelmistön sovitus                              

 Virtalaulu, säv. Heini Kataja-Kantola 
 

Virren 339 sovitus ja Virtalaulu löytyvät piirin kotisivuilta kohdasta 
kuorokirjeet 
 
Yhteiskustannuksen (YK) nuotteja saa SKML:sta.  
Mikäli joku kuoro ei ehdi saada kaikkia valmiiksi, kannattaa harjoitella hyvin ne 
mitkä ehtii. Kuorokursseilla harjoittelemme saaden lisätukea.  
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Kevään kuorokurssi järjestetään Ylistarossa 12.3.2016 ja kantaatti sekä osa edellä  

mainituista lauluista muodostavat kuorokurssin ohjelmiston. 

HUOM! Ilmoittautumiset kurssille sihteerille 25.2.2016 mennessä. Ilmoittautumisaika 
päättyy poikkeuksellisen aikaisin johtuen viikon 9 hiihtolomasta 
Muistakaa samalla mainita erityisruokavaliot.  
Aikaisemman käytännön mukaisesti odotamme kuorolaisilta sitoutumista. Kuoroa 
laskutetaan ilmoittautuneiden mukaan. Kurssimaksu on 8,- €/hlö ja ruokailun hinta 
ilmoitetaan seuraavassa kirjeessä. Isäntäkuoro ja seurakunta varautuvat järjestelyissään 
ennakkoilmoittautumisten mukaan, joten kovin paljon yllätyksiä järjestelyt eivät siedä.  
 
Ennakkotietona: Vuosikokous on siis 17.4.2016. Kokous pidetään Isojoella!  

Seuraavassa kuorokirjeessä kysyn taas kuorojen tilastotietoja vuodelta 2015 ja saatte 
lisätietoa kuorokurssista ja kevään juhlasta. 

Seuratkaa piirin kotisivuja! Sieltä löydätte ajankohtaista tietoa ja informaatiota tulevista 
tapahtumista. Myös kirkkomusiikkiliiton sivuilla - www.skml.fi - kannattaa piipahtaa vaikka 
Kirkon musiikkijuhlien 2017 tiimoilta. 

 

Piirihallituksen puolesta terveisin  

    Paula Kari 
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