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Päästäänkö nyt laulamaan?
Koko pitkän talven olemme eläneet 
hiljaiseloa yhteisen musisoinnin rin-
tamalla. Koronapandemian asetta-
mat rajat ovat kolahtaneet erityisesti 
kaikkea musiikkielämää kohtaan. Nyt 
– kesäauringon lämmön myötä tauti 
on laantumassa ja rajat purkautuvat 
mahdollistaen jälleen yhteisen laula-
misen ja soittamisen ilon!

HSM on nyt mukana tarjoamassa 
hengellistä musiikkia, täysmääräisenä 
evankeliumina, livenä ja elävänä!

Ruoveden kauniissa kirkossa kuul-

laan 18. heinäkuuta klo 18.00 Soi kun-
niaksi Luojan-konsertti. Mukana ovat 
tenori Pentti Hietanen, mieskuoro 
Graniitti ja soitinkvartetti sekä Heini, 
Iina ja Roosa Hietanen. Uruissa Mat-
ti Pesonen. Konsertista on tulossa rie-
mullinen hengellisen musiikin tapahtu-
ma, jota ei kannata menettää!

Elokuun alussa 7.-8. päivinä pääs-
tään suureen Retro70s-80s tapahtu-
maan kuulemaan ja laulamaan tuttuja, 
sydämen syvässä olevia lauluja. Markku 
kertoo tästä lisää…

Lokakuun 30. – 31. jatketaan retro-
laulujen hengessä Hsm:n yhteislaulu-
risteilyllä Retro70s-80s. Risteilylle läh-
detään tuttuun tapaan nyt jo 12. kerran 
Turusta Vikingin M/S Gracella. Varaa 
paikkasi pian!

Lisätiedot kaikkiin tilaisuuksiin:
www.hsmry.fi 

NÄHDÄÄN!

Pirkko Hyttinen, pj

Helluntaiseurakuntien

musiikki ry

HELLUNTAISEURAKUNTIEN MUSIIKKI RY
Hakulintie 42A, 08500 Lohja, info@hsmry.fi

Hallitus: Pirkko Hyttinen, pj    Markku Sandberg, vpj    Juhani Vuorinen, siht
Esa Haikonen    Piritta Poutala    Eija Rusi-Rodriquez    Lasse Vainiomäki

Vuosikokous 
Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n vuosi-
kokous pidetään la 7.8. klo 17.00 Ison Kir-
jan hirsikirkossa Keuruulla. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. - Hallitus

Täm
ä jäsenkirje on toteutettu yhteistyössä Aikam

edian kanssa.
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Helluntaiseurakuntien	Musiikki	HSM	ry
Hakulintie	42	A
05800		LOHJA

02.06.2021Lasku

Laskun	päivämäärä 02.06.2021
Toimituspäivämäärä 01.07.2021

Nimike Määrä Hinta Yhteensä

Jäsenmaksu	v.	2021 1 kpl 20,00 20,00	€

Yhteensä 20,00	€

Mukana retroajan muusikoita ja retroajan lauluja. 
Risteily tehdään Viking Gracella Turusta Tukholmaan.  
Lähtö la 30.10. klo 21.00. ja paluu su 31.10. klo 19.50.  
Hinnat alk. 85 €/henk. sis. hyttipaikan, ruokailut ja ohjelman + kahvit.

Ilmoittautumiset:  
yhteislauluristeily@gmail.com  
Mirjam Hieta-Koivisto puh. 046 622 9444

Lisätietoja: www.hsmry.fi

Yhteislauluristeily TURUSTA  
30.–31.10.2021 Ms Gracella!

Helluntaiseurakuntien
musiikki ry

Järjestäjät:
Helluntaiseura- 
kuntien musiikki ry 
yhteistyössä Retro 
70s–80s, Aikamedia 
ja Iso Kirja

Jäsenmaksu
Hyvä Hsm:n jäsen! Kiitos Sinulle, kun olet ollut tu-
kemassa jäsenmaksullasi työtämme hengellisen mu-
siikin parissa. Musiikki on mahtava työkalu Jumalan 
valtakunnan ja evankeliumin julistamisessa ihmisten 
sydämiin.

Hsm:llä ei ole palkattua työntekijää, joten kaikki mitä 
teemme, teemme vapaaehtoisvoimin. Yhteisten asioiden 
hoitaminen vaatii kuitenkin varoja, jotta yhdistyksen teke-
mä työ olisi mahdollista. HSM tarvitsee tänäkin vuonna 
jäsenmaksuasi. Kiitos siitä!
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Perinteinen HSMry:n järjestämä jokasyk-
syinen yhteislauluristeily päästiin taas 
toteuttamaan 30.-31. lokakuuta vuoden 
tauon jälkeen.  Risteily oli jo kahdestois-
ta. Nyt laulettiin Retro 70s–80s -henges-
sä. Väkeä oli reilu puolet siitä, mitä laivan 
auditorioon mahtuu, koska risteily tehtiin 
koronaturvallisesti.

Laulut ja musiikilliset genret vaihtui-
vat, ja yleisö sai sitä mitä oli tullut risteilyl-
tä hakemaan: tuttua ohjelmistoa laulettiin 

yhdessä ja upeista esityksistä nautittiin. 
Laulamassa ja laulattamassa olivat 

Lasse Heimonen, Tapio Heikkinen, 
Perttu Mathlin, Tuula ja Vafrid Åker-
lund sekä turkulainen laulu- ja soitinyhtye 
Helmenkalastajat. Säestyksistä huolehti 
jälleen Joy-band Matti Pesosen johdolla. 
Ammattitaitoisesta äänentoistosta vasta-
si Heikki Ekqvist. Osassa yhteislauluis-
ta käytettiin vanhan Herramme Tulee 
-laulukirjan sanoituksia. Ohjelmistossa 

oli ns. pitkän kirjan lauluja, haikeata slaa-
vilais- ja mustalaismusiikkia ja reippaita 
ylistyskuoroja.   Perttu Mathlinin ja Tapio 
Heikkisen duetot soivat taidolla.  Myös 
Tapio Heikkisen ja Matti Pesosen esit-
tämä upea tulkinta Merikannon Merel-
lä-klassikosta kosketti.

Psykiatrian erikoislääkäri Kirsi-Ma-
ria Haapala-Pesu luennoi musiikin vai-
kutuksista eri aivoalueisiin.

– Ei musiikkilaji sinänsä ole tärkeää 

Musiikkiristeilyllä laulettiin taas

Helluntaiseurakuntien musiikki ry    Jäsenkirje talvi 2021    hsmry.fi

Koe Retroristeilyn tunnelma 
vielä uudelleen! Videokooste 
Viking Gracen auditorion lau-
lannasta nähtävissä yhdistyksen 
kotisivuilla/YouTubessa.

Keväällä 2022 kokoonnutaan 
jälleen JOY-laulujen kuoropäi-
ville. Aika ja paikkatiedot julkais-
taan www.hsmry.fi ensi vuoden 
puolella. Seuratkaa tiedotusta!

Suunnitelmissa on v. 2022 vie-
railla seurakunnissa yhteislau-
lun merkeissä pienellä iloisella 
musiikkikokoonpanolla. Meitä 
saa myös kutsua vierailulle! 



Paavali kirjoittaa korinttilaisille: ”Kun 
kokoonnutte yhteen, jokaisella on jota-
kin annettavaa: laulu, opetus tai ilmes-
tys, puhe kielillä tai sen tulkinta.”

Seurakunnat alkavat nyt avautua pit-
kän pandemian jälkeen. Uskaltavatko 
tai haluavatko ihmiset jo kokoontua yh-
teen? Miten eri musiikkiryhmät saadaan 
koottua palvelemaan? Vai onko niin, että 
pandemian aikana se treeni-ilta onkin 
täyttynyt muulla hyvällä harrastuksella?

Miten voisimme musiikissa toteut-
taa Paavalin ohjetta? Ja miten voisimme 
osaltamme vaikuttaa niin, että musiikki 
yhdistää ja tuo sitä yhteyttä, mitä ihmiset 

tänä päivänä tarvitsevat?
Monissa suurissa seurakunnissa mu-

siikki toimii hyvin, on paljon muusikoita 
ja musiikin ammattilaisia, jotka tuovat 
osaamista ja monipuolisuutta seurakun-
taan. 

Tapasin muutamia eri-ikäisiä seura-
kuntamuusikoita, ja pohdimme yhdessä 
musiikin monimuotoisuutta ja monipuo-
lisuutta seurakunnassa.  Tästä tulikin 
varsin mielenkiintoista pohdintaa.

Muusikoilla on jo tarve ja halu päästä 
taas palvelemaan Jumalaa ja seurakun-
taa. Nyt on ollut aikaa ajatuksille. Mo-
nien mielestä nyt pitäisi seurakunnissa 

jo jättää taakse eipäs–juupas-keskuste-
lu eri musiikkityylien paremmuudesta. 
Tärkeätä olisi, että osattaisiin kohden-
taa musiikki palvelemaan tilaisuuksien 
luonnetta ja kohdeyleisöä. 

Todettiin, että musiikki avaa sydä-
met, mutta se voi myös tehokkaasti sul-
kea mielemme ottamasta vastaan Juma-
lan hyvyyttä.  

Takavuosina juhannuskonferens-
seissa oli erillinen ylitysteltta, joka oli 
niin suosittu että sinne jonotettiin. Moni 
koki, että oli koko juhlan parasta antia 
kun sai ylistää Jumalaa Pyhän Hengen 
läsnäolossa. Sitten ylistysteltta sellai-

senaan lopetettiin ja ylistysbiisit tuotiin 
isoon telttaan. Moni koki, että tämä ei 
toiminut. Ylistyslaulu yhteislauluna ei 
vaan toimi, näin kommentoitiin.

Moni virsi tai muu hengellinen lau-
lu on sisällöltään ylistyslaulu. Monissa 
seurakunnissa on otettu kokouksiin mu-
kaan uusia ylityslauluja pelkästään siksi, 
että ne ovat kivoja tai siksi että nuorilla-
kin olisi jotain laulettavaa.  Tuloksena on 
voinut olla huonoa ylistystä ja kelvotto-
mia yhteislauluja.  Myös näitä kokemuk-
sia tuli ilmi. Toisinkin voi toki käydä.

Esiin nousi myös näkemys, että musii-
killiset kiistat ovat oireilua syvemmistä 
ongelmista seurakunnassa. Pintapuoli-
siin asioihin on kyllä helppo tarttua, kun 
pitäisi pureutua juurisyihin. 

Eräs muusikko kertoi, että hän us-
koo Jumalan antavan taas jonkun suuren 
musiikillisen ilmiön kuten Jippii tai Joy 
olivat aikoinaan ja että Jumala luo aika-
taulunsa mukaan uutta ajallaan. 

Musiikki on sekä taitoa että yhteistä 
tunteiden tulkintaa. Hengellinen musiik-
ki on parhaimmillaan yhteistä rukousta, 

ylistystä ja palvontaa, joka koskettaa. 
Kuten hiljattain Tampere-talon täydelle 
yleisölle esitetty Verdin Requiem alkoi 
ja päättyi rukoukseen. Messun libretto 
on paljolti rukousta. Satapäinen kuo-
ro ja solistit yhdessä ylistivät Jumalaa: 
”Muista, kallis Jeesus, että olen sinun 
elämäsi syy. Sinä etsit minua väsyneenä, 
lunastit minut ristillä…”

Markku Sandberg

Yhteinen musiikki

vaan se, että musiikki on mieluista, jotta 
musiikki on hoitavaa.

Pirkko Hyttinen ja Markku San-
dberg pitivät laulamisen iloa pursuavan 
joukon rennosti ja luontevasti lempeässä 
hanskassaan.

Hienoa oli saada laulaa ja ylistää Ju-
malaa yhdessä. Tätä on kaivattu. Yleisön 
joukosta nousi kiitos sekä järjestäjille että 
Taivaan Isälle.

Markku Sandberg

HELLUNTAI- 
SEURAKUNTIEN 
MUSIIKKI ry
Amurinkatu 2 A 25 
33230 Tampere

Hallitus:  

Markku Sandberg,  pj 
Piritta Poutala, vpj 
Pirkko Hyttinen 
Eija Rusi-Rodriguez 
Juha Törmä 
Lasse Vainiomäki, siht. 
Juhani Vuorinen

Helluntaiseurakuntien
musiikki ry

Jotta voisimme pitää pyörät 
edelleen pyörimässä 
hengellisen musiikin kautta 
tehtävässä evankeliumin 
työssä, tarvitsemme tukeasi!

Jäsenmaksun maksamalla 
olet auttamassa työtämme. 
Kiitos, kun olet mukanamme 
rakentamassa Jumalan 
Valtakuntaa!

Unohtuikohan 
jäsenmaksu muiden 
kiireiden keskellä? 

HUPS! 

Pankki
POP	Pankki

IBAN
FI76	4762	0010	0496	33

BIC
POPFFI22

Viitenumero
1009

Eräpäivä
25.11.2021

Yhteensä
20,00	€

Helluntaiseurakuntien	Musiikki	HSM	ry
Hakulintie	42	A
05800		LOHJA

Kotipaikka	Keuruu Y-tunnus	1094290-7
Myyjä	ei	arvonlisäverovelvollinen

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksajan
nimi	ja
osoite

Betalarens
namn	och
address

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä	nro
Från	konto	nr

IBAN BIC

Viitenumero
Ref.nr.

Eräpäivä
Förfallodag

Euro

Maksu	välitetään	saajalle	maksujenvälityksen	ehtojen	mukaisesti
ja	vain	maksajan	ilmoittaman	tilinumeron	perusteella.
Betalning	förmedlas	till	mottagaren	enligt	villkoren	för
betalningsförmedling	och	endast	till	det	kontonummer	som
betalaren	angivit.

1009

25.11.2021 20,00	€

Helluntaiseurakuntien	Musiikki	HSM	ry
Hakulintie	42	A
05800		LOHJA

FI76	4762	0010	0496	33 POPFFI22

T
IL
IS
II
R
T
O
.	G

IR
E
R
IN

G

ÒO`l4!	Q_>	"											*)5+9[Ó

Helluntaiseurakuntien	Musiikki	HSM	ry
Hakulintie	42	A
05800		LOHJA

01.11.2021Lasku

Laskun	päivämäärä 15.11.2021
Laskun	numero 1173
Toimituspäivämäärä 01.11.2021
Viivästyskorko 7,0	%
Huomautusaika 8	päivää

Nimike Määrä Hinta Yhteensä

Jäsenmaksu	v.	2021 1 kpl 20,00 20,00	€

Yhteensä 20,00	€

Helluntaiseurakuntien Musiikki HSM ry
Amurinkatu 2 A 25 
33230 Tampere

Helluntaiseurakuntien Musiikki HSM ry
Amurinkatu 2 A 25 
33230 Tampere

1.12.2021

1.12.2021



HSM ry perustettiin vuonna 1996 hen-
gellisen musiikintekijöiden yhteiseksi 
foorumiksi. Ensimmäisenä puheenjoh-
tajana toimi Raimo Joensuu, vuodesta 
2003 Pasi Joensuu ja vuodesta 2007 
Pirkko Hyttinen. HSM ry kuuluu myös 
HYRY- yhteisön jäsenistöön.
Hallituksessa on nyt käynyt kierrätys!  
Pirkko Hyttisen jätettyä puheenjohtajan 
pestin, työtä jatkaa Markku Sandberg.  

Dipl. pianisti ja musiikinopettaja 
Pirkko Hyttisen aikana kestoteemana yh-

distyksessä on ollut Hengellinen musiik-
ki yhdistämään. Sen rinnalle on noussut 
vahvana seurakuntamusiikin monipuoli-
suuden kehittäminen, koska seurakunta-
kin koostuu erilaisista ihmisistä. 

Seurakuntamusiikin kivijalka: yh-
teislaulu ja kuorolaulu ovat löytäneet 
arvoaan.  Konkreettisesti asiaa ovat  aut-
taneet mm. nuottimateriaalin julkaisut,  
yhteislauluristeilyt  ja  JOY-kuoropäivät. 

– Haluan kiittää nyt idearikkaita, ak-
tiivisia työtovereitani,  hallituksen jäse-

niä,  jotka  ovat  taidoillaan panostaneet  
pitkän tähtäimen musiikkitöissä. Haluan 
kiittää myös kaikkia HSMry:n jäseniä 
tuestanne vuosien varrella.  Ilman teitä 
tämä työ ei olisi ollut mahdollista!

HSM:n on pyrkinyt myös kehittä-
mään rakentavaa keskusteluympäristöä 
hengellisen musiikin ympärillä, autta-
maan vuorovaikutusta ja toinen toistem-
me ymmärtämistä, vaikka musiikkimiel-
tymykset eroavatkin toisistaan.

Dir. mus., opettaja, musiikkiterapeutti 
Markku Sandberg nousee nyt haastavalle 
paikalle! Markku on tunnettu, leppoisa, 
huumorin hallitseva persoona ja pitkän-
linjan musiikkivaikuttaja helluntaiherä-
tyksessä: Aikamedian musiikkipäällikkö, 
Ison Kirjan musiikinopettaja, konferens-
sin ohjelmatoimikunnan musiikin edus-
taja ja Retro 70s–80s -festivaalin ydin-
rakentaja.  HSMry:n puheenjohtajaksi 
nousee nyt tehtävänsä mittainen mies!

Uudeksi varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Piritta Poutala ja sihteeriksi Las-
se Vainiomäki.  Uudeksi hallituksen 
jäseneksi Esa Haikosen tilalle nousi jo 
ensimmäisessä hallituksessa palvellut 
Juha Törmä. Hallituksen muina jäseni-
nä jatkavat Juhani Vuorinen ja Eija Ru-
si-Rodriguez.  Pirkko Hyttinen jää palve-
lemaan musiikkiasioissa nyt hallituksen 
rivinaisena.

HSM hallitus

Juha Törmä hallitukseen
Juha Törmä on tuttu ja tunnettu musiikin 
ammattilainen. On ilo saada Juha takaisin 
HSM ry:n hallitukseen. Hän oli perusta-
massa yhdistystä 1996 ja työskenteli pit-
kään hallituksessa.

Juha tunnetaan kapellimestarina, kuo-

ronjohtajana, kapellimestarien kouluttaja-
na ja sovittajana. Braxén-kuoroa hän on 
johtanut vuodesta 2009, ja Saalem Brass 
-puhallinorkesterin puikoissa Juha aloitti 
syksyllä 2020, muutamia mainitakseni.

– Musiikillinen urani alkoi Tampereen 
Helluntaiseurakunnan soittokunnassa 
vuonna 1974, kertoo Juha. Trumpetti ja 
kornetti vaihtuivat tahtipuikkoon 1983. 
Soittokunta- ja bändivuosien jälkeen joh-
din Lauluyhtye Talenttia lähes 15 vuotta 
ja muutaman vuoden myös seurakunnan 
sekakuoroa.

Juha Törmä on toiminut Prisma-mu-
siikin tuottajana, sovittajana ja musiikki-
toimitusneuvostossa 1983–2004 ja sen 
jälkeen Aikamedian musiikkipäällikkönä 
muutaman vuoden.

– On mielenkiintoista palata kehit-
tämään HSM:n toimintaa. Toivon, että 
yhdistys voisi olla vahvistamassa ja mo-
nipuolistamassa seurakuntien musiikkia. 

Moni-ilmeinen musiikkielämä on jokaisen 
seurakunnan rikkaus. 

Markku Sandberg 

HSM ry:n hallitus kiittää 
Pirkko Hyttistä ja Juhani 
Vuorista
Kiitämme Pirkko Hyttistä pitkästä ja an-
siokkaasta työstä HSM ry:n puheenjohta-
jana. Pirkon aikana yhdistys on toiminut 
tehokkaasti ja innovatiivisesti musiikin hy-
väksi. Pirkko jatkaa edelleen hallituksessa. 

Kiitokset myös Juhani Vuoriselle, HSM 
ry:n pitkäaikaiselle sihteerille. Juhani on 
tehnyt työnsä suurella sydämellä ja tark-
kuudella. Juhani jatkaa hallituksessa ja ti-
liasioiden hoitoa. 

HSM hallitus

Uutena puheenjohtajana aloitti 
Markku Sandberg


