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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 
 
HALLINTO 
 
Kulunut toimintavuosi oli Suomen Kirkkomusiikkiliiton Etelä-Pohjanmaan piirin 45. 
toimintavuosi. Vuoden lopussa piirin kuului 28 kuoroa, joissa maksaneita jäseniä oli 498. 
Kirkkokuorojen kautta, ilman jäsenmaksuvelvoitetta jäseniä ovat myös seurakuntien lapsi- 
ja nuorisokuorot. Vuoden 2017 alusta oli seurakunnilla mahdollisuus liittyä SKML:n 
jäseneksi seurakuntajäsenyyden kautta. Piirimme kuoroista/seurakunnista mahdollisuutta 
käyttivät Karvian kirkkokuoro/Karvian seurakunta ja Alavuden kirkkokuoro ja Töysän 
kirkkokuoro/Alavuden seurakunta ja Parkanon kuorot/Parkanon seurakunta sekä 
Mustasaaren kirkkokuoro/ mustasaaren seurakunta. 
Puheenjohtajana toimi Veli Ikkeläjärvi Kauhajoelta ja sihteerinä Leila Kotamäki Ähtäristä. 
Muina piirihallituksen jäseninä olivat kanttori Sirkku Ratus Kauhajoelta (vpj), kanttori Silvia 
Kaljurand Kauhavan Ylihärmästä ja Jussi Korpi Isostakyröstä ja, varajäseninä kanttori Suvi 
Tamminen Kurikasta ja Johanna Jarva Ähtäristä. Piirin kunniapuheenjohtajana jatkaa Esko 
Petäjä Isostakyröstä. 
Koulutustyöryhmän muodostavat hallituksen kanttorijäsenet. 
Taloudenhoitajana on toiminut Päivi Birling Teuvalta. Toiminnantarkastajina ovat toimineet 
Jaana Maskulin ja Leena Hietaharju, molemmat Teuvalta. Varatoiminnantarkastajina 
toimivat Tapani Piirto ja Elisa Rintanen, molemmat Kurikasta. 
 
TOIMINTA 
 
Piirihallitus piti vuoden aikana kolme (3) kokousta joista kaksi oli sähköposti ja skype 
yhdistelmäkokouksia  (kokoukset 2 ja 3). 
 
Yhdistetty vuosi- ja syyskokous pidettiin Kauhajoella 21.11.2020. 
 
Kuorokursseja ei pystytty järjestämään koronatilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitus-
ten vuoksi. 
 
Vuonna 2020 ”Kuorot kohtaavat” konsertti olisi järjestetty Alavudella, mutta vallitsevat olot 
estivät myös sen tapahtuman. 
 
SKML edustajakokous pidettiin etäkokouksena. Piirin  virallisina kokousedustajina olivat 
Veli Ikkeläjärvi, Sirkku Ratus ja Silvia Kaljurand. 
 
Kuorot kokoontuivat helmikuun jälkeen erittäin rajoitetusti tai eivät laisinkaan. Osa 
kuoroista pystyi järjestämään etäharjoituksia ja jotkut harjoittelivat/ esiintyivät 
pienryhmissä. 
 
Seurakunnille ja kappeliseurakunnille postitettiin kolehtianomuskirje toukokuussa. 
 
Tiedotus: Kotisivuja osoitteessa www.epkmp.fi  päivittää puheenjohtaja Ikkeläjärvi. 
Kuoro/jäsenkirjeitä postitettiin neljä (4) kpl. Vakiintuneen käytännön mukaan kuorokirjeet 
toimitettiin jäsenille sähköpostin välityksellä, kuorokirjeet julkaistiin myös piirin kotisivuilla. 
Käytäntö on piirille tiedotustapana nopea ja taloudellinen. 
 

http://www.epkmp.fi/


 
Edustukset ja juhlat: 
Kirkkokuorot joutuivat siirtämään vuosijuhliaan tulevaisuuteen. 
 
 
Ansiomerkit: 
Kuoroissa jaettiin ansiomerkkejä piiriin saapuneiden anomusten mukaan yhteensä 26 kpl, 50-v merkkejä 3, 
40-v 12, 30-v 1, 20-v 3, 10-v 2, 5-v 2, 2-v 3. 
 
TALOUS 
Piirin laskutuksen on hoitanut kertomusvuonna puheenjohtaja Ikkeläjärvi omalla 
ohjelmallaan sähköpostitse veloituksetta. 
Jäsenmaksu vuonna 2020 on ollut 17,00 €/kuorolainen. Tästä jäsenmaksuna liittoon on 
maksettu 15,50 €/kuorolainen. Piirin taloutta tukeneet kolehtitulot ovat jääneet vuonna 
2020 entistä vähemmiksi, sillä jumalanpalvelusten osallistujamäärää jouduttiin 
rajoittamaan lähes koko vuoden. 
 
ARVIOINTI 
Kirkkomusiikkipiirin toiminnan kannalta vuosi on ollut ankea ilman kuorokursseja ja 
konsertteja, kuten kaikkien muidenkin toimijoiden kannalta. On ollut joka tapauksessa 
järkevämpää asettaa terveys ja turvallisuus etusijalle ja jättää uhittelematta sellaisella, 
mikä ei ole välttämätöntä. Asetamme toivomme tulevaan turvalliseen ja musiikintäyteiseen 
aikaan. 
 
 


