
Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri 
c/o Veli Ikkeläjärvi 
Alakuja 6 
61800 KAUHAJOKI 
Puh: 040 732 0502  
Piirin sähköpostiosoite: ep.kirkkomusiikkipiiri@gmail.com 
Piirin kotisivut: https://www.epkmp.fi 
 
KUOROKIRJE 1/2023         31.1.2023 
Hyvää alkanutta vuotta kaikille kirkkomusiikin ystäville! 
 
Piirin puheenjohtajana on vuoden vaihteessa aloittanut Kauhajoen srk:n kanttori Sirkku Ratus. Piirin 
hallitus valitsi 20.1.2023 järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Sisko Tuurinkosken 
Ylistarosta ja sihteeriksi Veli Ikkeläjärven Kauhajoelta. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet ovat kanttori 
Silvia Kaljurand Kauhavalta ja Mika Uusitalo Alavudelta sekä varajäsenet kanttori Suvi Tamminen 
Kurikasta ja Vappu Kangas Lapualta. Taloudenhoitajana jatkaa Päivi Birling Teuvalta. Tiedotusvastaavaksi 
valittiin Suvi Tamminen. Kotisivujen päivityksestä vastaa piirin sihteeri.  
 
Kevään kuorokurssi järjestetään Kauhajoen seurakuntakeskuksessa la 25.3.2023. Kouluttajaksi saapuu 
oopperalaulaja, kanttori Matti Turunen. Tämä Turusen kurssi oli tarkoitus pitää jo kolme vuotta sitten, 
mutta pandemia peruutti kurssin ja se päästään pitämään vasta nyt. Ohjelmisto on pysynyt ennallaan eli 
nuotit ovat ehkä jo kuorolaisilla valmiina, mikäli olitte kaksi vuotta sitten tulossa kuorokurssille Kauhajoelle. 
Turusen aloitteesta pidämme nyt vielä kurssin päätteeksi konsertin, jossa lauletaan kurssilla opittuja lauluja. 
Lisäohjelmana konsertissa on Matti Turusen pitämä radiokirkkokuoro-oppitunti. Kanttorit ovat lämpimästi 
tervetulleita osallistumaan kurssille yhdessä kuorolaisten kanssa. 
 
Kurssimaksu on 10 € /henk. piirin jäsenille (yhdistys-/seurakuntajäsen) ja muille kurssilaisille 20 € /henk. 
Ruokailujen hinta on kaikille 23 €/henkilö. Tarvittavat nuotit ovat tulostettavissa piirin kotisivuilta. 
https://www.epkmp.fi/kuorokirjeet/ 
 
Ilmoittautumiset pyydetään mielellään kotisivujen etusivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella 
viimeistään to 16.3.2023. Ilmoittautuessa tulee mainita tarkat tiedot ruokarajoitteista, sähköpostiosoite 
kurssin laskua varten sekä tieto kanttorin osallistumisesta. Ilmoittautua voi tietysti myös sähköpostitse, 
mutta kotisivujen lomake helpottaa ilmoittautumisten hallintaa. 
 
Aikataulu: 
9:00-9:30 Aamupala (kahvi/tee + ruisleipä ja sämpylä lisukkeineen) 
9:30 Alkuhartaus 
9:45 Äänenavaus ja harjoituksen 1. osa 
11:45 Lounas, kokousedustajat 
12:00 Lounas, muut (kinkku- ja kasviskiusaus, punajuuri- ja vihersalaatti, kahvi/tee + keksi) 
12:00 Piirin vuosikokous Vuosikokouskutsu ja valtakirja liitteenä. 
13:00 Harjoitus, 2. osa 
14:30 Kahvi/tee + suolainen ja makea piirakka 
Arpapalkinnon saajien kuuluttaminen ja palkintojen haku kahvin aikana 
15:00 Harjoitus (kirkko) 
16:00 Konsertti (kirkko). Pois lähtiessä kerätään kolehti piirille. 
 
Tervetuloa kuorokurssille! 
 
Hallituksen puolesta, 
Veli Ikkeläjärvi, sihteeri 
 
 
P.S. Laittakaa kalentereihinne varaukset myös seuraavista syksyn tapahtumista, joissa 
lauletaan Kirkon Juhlat 2024 -lauluja. 
Gospelkuorojen yhteisharjoitus 12.10.2023 Soukanjoen toimintakeskuksessa. 
Juhlakonsertti Ylistaron kirkossa 29.10.2023. 
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