
Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri 
Sihteeri Paula Kari 
Torpparinkatu 8, 60320 Seinäjoki 
puh: 040-7601772     2/16 
sähköposti: epkmp@netikka.fi    24.1.2016 

 
 
Kevätkauden toinen kuorokirje lähtee Ekumeenisen rukousviikon seitsemännen päivän 
rukouksen siivittämänä 
 1. Piet 4:7b–10 Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla. 

 
Herra Jeesus, sinä pyysit apostoleitasi valvomaan ja rukoilemaan kanssasi. 
Anna meidän tarjota maailmalle suojattuja aikoja ja paikkoja, joissa on tarjolla 
virkistystä ja rauhaa siten, että voimme yhteisessä rukouksessa toisten 
kristittyjen kanssa tulla tuntemaan sinut entistä syvemmin.  
Aamen. 
 

 
Tilastotiedot vuodelta 2015 
Kirjeen liitteenä on kaksisivuinen tilastolomake.  
Kaikki pyydetyt tiedot ovat tärkeitä, joten täyttäkää lomake huolella. Tulevien juhlien 
kannalta ja muutoinkin on tärkeää saada ajantasaiset tiedot myös seurakuntanne lapsi- ja 
nuorisokuoroista. Kanttorit ovat tässä avainasemassa. Heidän ainakin pitäisi tietää mitä 
kuoroja omassa seurakunnassa on. 
Kuorojen sihteerit voisivat siis olla kanttoriin yhteydessä tässä asiassa. 
 
Palauttakaa tilastolomakkeet sihteerille 1.3.2016 mennessä joko maapostina tai 
sähköpostin liitteenä. KIITOS vaivannäöstänne. 
 
Mahdollisuus majoittua Hotelli Mesikämmeneen  
Ähtärin juhlien aikana kuorot/yksittäiset kuorolaiset voivat varata majoituksen Hotelli 
Mesikämmenestä, joka tarjoaa majoitusta seuraavasti: 

 
1hh 72 € / vrk 

2hh 72 € / vrk 

hinnat sisältävät aamiaisen ja aamukylpylän. 
Jokainen varaa ja maksaa majoituksen itse kiintiö- 
koodilla kirkkomusiikkijuhlat. 

  
Ystävällisin terveisin,  

Minna Salo 

myyntipalvelu  

Hotelli Mesikämmen Oy 

Karhunkierros 149 
63700 Ähtäri  

puh. +358 (0)6 5391 501 

fax.  +358 (0)6 5391 555 
 

 
Piirihallituksen puolesta Paula Kari 

 

     

mailto:epkmp@netikka.fi
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JÄSENYHDISTYKSEN TILASTOT VUODELTA 2015                  Palautettava piirin sihteerille  1.3.2016 

mennessä. 

Jäsenyhdistyksen nimi ___________________________________________ jäsennumero _____________ 

Perustamisvuosi __________ rekisteröimisvuosi ___________ 

Jäsenyhdistyksen toimihenkilöt kuluvana vuonna 2016: 

Musiikillinen johtaja (nimi, osoite, puh.no ja sposti): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Puheenjohtaja (nimi, osoite, puh.no ja sposti): 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Sihteeri (nimi, osoite, puh.no ja sposti): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Muut johtokunnan jäsenet: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Posti lähetetään (kirje- / sposti): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Kuorolle tulee _______ Kirkkomusiikkilehteä 

Kuorotoiminta tilastovuonna 2015 

Äänijako: Sopraano ____ hlöä      Altto ____ hlöä      Tenori ____ hlöä       Basso ____ hlöä 

Harjoitukset (myös esiintymistä edeltävät): _________ kpl 

Osallistumiset jumalanpalveluksiin: __________ kpl   

Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet: _________ kpl 

Muut esiintymiset ja vierailut : __________ kpl 

Muuta toimintaa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tilastovuonna 2015 jaetut 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 

Kuorolaisen erityisansiomerkki _______kpl Kanttorin erityisansiomerkki _______ kpl 

Osallistuminen piirin kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin (henkilöä/ei osallistujia):  

Kevätkokous: _____________________ Syyskokous: _______________________ 

Kuorokurssi: ______________________ Muu tilaisuus: _____________________ 

 

Seurakunnan jäsenkuorolle myöntämä avustus / määräraha _________ € 
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Vuosi- ym. juhlat:   
  
 

  
 

 
 

 
 

TILASTOVUONNA 2015 JAETUT ANSIOMERKIT LUKUMÄÄRÄ 

2 v. -jäsenmerkki   

5 v. -ansiomerkki   

10 v. -ansiomerkki   

20 v. -ansiomerkki   

30 v. -ansiomerkki   

40 v. -ansiomerkki   

50-v. ansiomerkki   

Erityisansiomerkki   

Kanttorin erityisansiomerkki  

 
 
 
 

Jäsenyhdistyksen / -kuoron luku- ja henkilömäärät  srk:ssa 
 

  
Seka-
kuorot 

Nais- 
kuoro 

Mies- 
kuoro 

Muu  
ryhmä 

  
Nais-

jäseniä 
yht. 

 
Mies-

jäseniä  
yht. 

 
Nuoriso- 

kuoro       
 

 
Lapsi-
kuoro        

 

Jäsen- 
kuorot  
yht. 

       täytä alle  täytä alle     

Henkilö-
jäsenet  
yht. 

                

 
 
Äänijako 
 
Sopraano ______ hlöä Altto ______ hlöä               Tenori ______ hlöä               Basso ______ hlöä 

 
 
 
 

Seurakunnan jäsenyhdistykselle myöntämä avustus ja / tai määräraha 
 

Seurakunnalta saatu avustus 
 

€ (ei lapsi- ja nuorisokuoro) 

Seurakunnalta saatu määräraha 
 

€ (ei lapsi- ja nuorisokuoro) 
 
 

Liitteet kuluvalta vuodelta 2016: 
 

 Seurakunnan lapsi- ja nuorisokuorojen ajan tasalla olevat osoitteet 
 

 Kuoronjohtajien nimet ja yhteystiedot 
 

Lomakkeen täyttäjän nimi ja puh.no:   

 


