
 
 

TIEDOTE 2/2013  20.9.2013 
  
 SATAKUNNAN KIRKKOMUSIIKKIPIIRIN JÄSENKUOROILLE   

      
PUHEENJOHTAJA TERVEISET 

Arvoisat  kuorolaiset ja kanttorit 

Syyskausi on alkanut laulun merkeissä toivottavasti innolla.  Monessa kuorossa on ongelmia 

laulajien vähyyden takia ja myös järjestäytymisessä.  Olen miettinyt ongelmaa, joka ei ole vain 

meidän Satakunnassa, vaan koko maassa. Vaihtoehdoksi olen ajatellut ja esittänyt sen myös liiton 

hallituksen kokouksessa, että tehdään yhteistyötä siinäkin asiassa. Yhdistetään kuoroja 

hallinnollisesti. Kuorolaiset voivat olla omana lauluryhmänään, mutta syys- ja vuosikokous voisi 

olla yhteinen. Siis lakkautetaan oman kuoron yhdistys ja sulautetaan kuoro jonkun lähikuoron 

alaisuuteen. Minulla on lapsikuoro Länsi-Porin kirkkokuoron alaisuudessa, enkä ole nähnyt 

ongelmia. Raha-asiat on eriytetty ja toimintakertomuksen teen erikseen.  Meillä on paljon ns. 

villejä kuoroja, jotka eivät kuulu Kirkkomusiikkiliittoon, tällä keinoin nekin saataisiin mukaan ja 

kuorolaiset olisivat tasa-arvoisia koulutukseen ja ansiomerkkeihin. 

Virsilaulun pitäisi olla nyt POP. Lapsilla on ollut oma virsivisansa ja nyt meille rippikoulun käyneille 

on oma virsikisa. Kootkaa 3 henkisiä ryhmiä ja ilmoittautukaa kisaan. Jäsenien ei tarvitse olla 

kuorolaisia vaan voitte ryhmäänne vapaasti metsästää taitureita, kanttoritkin kelpaavat. Toivon, 

että nyt voimme laulaa: nousee Satakunnan kansa, entisellä voimallansa…                                         

terveisin  MarMarMarMarjatta Salonenjatta Salonenjatta Salonenjatta Salonen 

PIIRISIHTEERI TIEDOTTAA 

 

Hyvät kuorolaiset ja kuoronjohtajat 

Piirin syystapahtumaa pidetään Raumalla, Pyhän Ristin Kirkossa, Luostarinkatu 1, Rauma, 

sunnuntaina 13.10.2013 klo 18. Harjoitukset ovat klo 15 alkaen. Kuorokohtaiset ilmoittautumiset 

pe 4.10. mennessä allekirjoittaneelle. 

 

Suurkuoron yhteisohjelmisto on seuraava: (huom. ei järjestys) 

Kirkon musiikkijuhlien ohjelmistosta: 

Sana, Vesa Koskimaa    

Halleluja-kaanon,  Timo Kiiskinen   

Helluntailaulu,  Pekka Kostiainen   

Kun Hengen tuuli puhaltaa,  Ilkka Kuusisto  

 

Chorus Ecclesiae, Hengellisiä sekakuorolauluja a cappella.  

Mua siipeis suojaan kätke, Ruots. kansansävelmä, sov, J. Haapasalo  

Oi Herra, luoksein jää, William H. Monk  

Oi, katsohan lintua oksalla puun,  Jonas Andersson 

Oi, sä laps’ Jumalan, Joel Blomqvist 

Onpa taivaassa tarjolla lapsillekin, kansansävelmä 

Suojelusenkeli, P.J. Hannikainen 

Tuhansin kielin, Armas Maasalo  

Tule kanssani, Herra Jeesus, Mooses Putro  

 

Satakunnan Kirkkomusiikkipiirin sääntömääräinen syyskokous pidetään su 24.11.2013  

klo 15 Porin Seurakuntakeskuksessa. 

 

Lauluniloa ja tapaamisiin! 

ElinaElinaElinaElina    YrjöläYrjöläYrjöläYrjölä 


