
 
 
SATAKUNNAN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI RY TIEDOTE  2/2019 
      7.3.2019 
    
Hyvät kuorojen yhteyshenkilöt ja kanttorit, 
 
Piirin koulutustapahtuma ja kevätkokous on la 23.3. klo 10-15 Porin 
Seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudessa harjoitellaan Syystapahtuman lauluja, joista osa 
koostuu jälkilaulujuhlien ohjelmistosta, mutta myös uusista lauluista. 
 
Harjoiteltavat laulut: (otathan oman kuorosi nuotit mukaan – jos joku nuotti puuttuu ja 
tarvitset apua, ota yhteyttä etukäteen allekirjoittaneeseen)  
 
- Soi kunniaksi Luojan, J. Sibelius  
- Simäni aukaise, Jumalani, Irlantilainen sävelmä, sov. E. Tuppurainen 
- Kun Hengen tuuli puhaltaa (Turun musiikkijuhlien ohjelmistoa) 
- Tulkoon tie sinua vastaan (kuorosovitus kirjassa Uusia messulauluja, Kirjapaja) 
- Herra on minun paimeneni, J. Haapasalo 
- Minun sieluni halajaa sinua, V. Erkkilä  
- Luojan kaunein ajatus, M. Laakso/sov. J. Yli-Annala 
- Jeesus, parhain ystäväni, Ruotsalainen sävelmä/sov. A. Öhrwall 
- Pienen iltarukous, E. Erkkilä 
- Suomalainen rukous, T. Kuusisto 
- Matkaa teemme tiellä taivaan, R. Lowry 
 
Guido Kriik valitsee tapahtumaan harjoiteltavaksi lisäksi muutaman 3-äänisen laulun, joita 
kuorot voivat hyödyntää myös omissa esiintymisissään. Laulumateriaali jaetaan 
koulutustapahtuman osallistujille harjoitusten yhteydessä. Harjoittajina toimivat kanttorit 
Leelo Lipping ja Guido Kriik. 
 
Koulutuspäivän ruokailun hinta 7,80 €/hlö. Muistathan ilmoittaa kuorosi sitovan 
osallistujamäärän sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat 14.3.2019 mennessä. 
 
OHJELMA: 
Klo 10:00-11.45 Tervetuloa! Harjoitukset  
Klo 11:45-12:30 lounastauko 
Klo 12:00-12:30 Sääntömääräinen kevätkokous kokousedustajille 
Klo 12:30-13:45 Harjoitukset jatkuvat 
Klo 13:45-14:00 Tauko, arpajaiset (kiitos arpajaispalkinnoista J) 
Klo 14:00-15:00 Harjoitukset jatkuvat, päätös klo 15 mennessä 
 
Kevätlaulajaiset Turussa 30.5.2019 klo 12.00 
 
Turussa ei järjestetä varsinaisia Jälkilaulujuhlia vaan Varsinais-Suomen 
Kirkkomusiikkipiiri järjestää Kevätlaulajaiset Turun tuomiokirkon edustalla helatorstaina 
30.5.2019 klo 12.00. Kyseessä on Turun Tuomiokirkkoseurakunnan Suvivirsikirkko, jonka 
toteuttamiseen kirkkomusiikkipiirin alueella toimivat kuorot osallistuvat kokoontumalla 
suurkuoroksi tuomiokirkon portaille.  
 
Tapahtuma on oiva kevätretkikohde kuoroille, mutta koska koko esiintyminen tapahtuu 
portailla seisten, se ei ehkä ole helppo esiintymispaikka kaikille.  
 
Osin kaksikielisenä toteutetussa suvivirsikirkossa saarnaa arkkipiispa Tapio Luoma. 
Laulut: Suvivirsi, sov. Timo Lehtovaara (julkaistu Suvilinnun laulukirjassa 2016) 

• Kun Hengen tuuli puhaltaa (Turun musiikkijuhlien ohjelmistoa) 
• Virsi 194 Jumala on läsnä (Yhteiskustannus) 



Virsikirjan lisävihkon lauluja 909 Ole kiitetty, Herra, 914 Etsi, kutsu minutkin, 920 Nyt 
tapahtukoon tahtosi sekä 979 Tulkoon tie sinua vastaan (kuorosovitus kirjassa Uusia 
messulauluja, Kirjapaja; lauletaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).  
Ilmoittakaa 1.4. mennessä, haluaako kuoronne osallistua suurkuoroon sekä laulajien 
määrän stemmoittain (SATB). Jumalanpalveluksen jälkeen kuoroilla on mahdollisuus 
osallistua omaehtoiselle piknikille 
 
Mikäli kuorot haluavat, piiri voi järjestää yhteiskuljetuksen Porista, kustannus tästä selviää, 
sen jälkeen kun tiedetään kuinka paljon osallistujia on.  
 
Lämpimin terveisin ja iloisiin tapaamisiin! 
 
Satakunnan kirkkomusiikkipiiri 
 
Elina 
 
Elina Yrjölä, piirisihteeri 
 
puh. 044-3637 037, elina.yrjola@gmail.com 
Hallituskatu 5 B 2, 28100 Pori 


