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



Elokuun Retro 70s-80s tapahtumassa 
muistellaan menneitä, iloitaan jälleen-
näkemisestä ja lauletaan ikivihreitä ju-
listavia ja Jumalaa ylistäviä lauluja.

Laulattamassa ja laulamassa ovat 
mm. Kristoforos, Lähettiläät, Exodus- 
kvartetti, Eija Merilä, Henkka Hed-
man, Boanerges, Gospel Power, 
Retropapit ja monet muut. House bän-
diä vetää Lasse Vainiomäki ja reper-
tuaariin kuuluu kymmeniä tuttuja, kos-
kettavia ja muistojen kultaamia lauluja 
70 ja 80-luvuilta.

Yksi toivotuimmista on Joy-kuoro, 
joka esiintyy sunnuntaina 8.8. päätös-
tilaisuudessa klo 13.00.

Kokoonnumme sunnuntaina klo 
10.00 Keuruun Helluntaiseurakun-
nan saliin harjoituksiin. Kuoroa johta-
vat Pirkko Hyttinen, Lasse Vainiomä-
ki ja Markku Sandberg. Ota mukaan 
Joy- nuottivihko, joka on hankittavissa 
p. 0409355353 (tekstiviesti)

Ennen klo 13.00 tilaisuutta Iso Kirja 
tarjoaa meille lounaan. Tapahtumamak-
sua ei peritä, jos olet paikalla vain sun-

nuntaina. Jos tulet jo lauantaina, kerro 
siitä minulle ilmoittautumisen yhteydes-
sä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
markku.s.sandberg@gmail.com. 
Teksti- ja whats app-viestit 
p. 0440942783

Koko ohjelma ja lisätietoa tapahtu-
masta www.ikopisto.fi

Markku Sandberg, vpj

Uusi lupa kopiostosta
Suomen tekijäinoikeusjärjestö Ko-
pioston luoma uusi kopiointilupa on 
1.1.2021 laajentunut uskonnollisten 
yhteisöjen kohdalla kattamaan myös 
digitaalisen kopioimisen. 

 
Infoa Kopiostosta:
Kopioston luvalla saa kopioida nuot-
teja, laulun sanoja, kuvia, artikkeleita 
ja tekstiotteita kirjoista ja lehdistä. Lu-
valla saa jakaa kopioita
• seurakunnan kerhotoiminnassa

• lauluvihkoon saa kopioida tilaisuu-
dessa esitettäviä lauluja, jotka ra-
portoidaan Kopiostolle (max. 50 
vihkoa/tilaisuus)

• heijastaa seinälle seurakunnan jär-
jestämissä (alle 200 henkilön) tilai-
suuksissa. Tekijöiden nimet on il-
moitettava hyvän tavan mukaisesti 
teosta käytettäessä.

Koko julkaisua ei luonnollisesti saa 
kopioida. Nuotteja saa valokopioida 
enintään 10 sivua julkaisusta, ei kuiten-

kaan enempää kuin puolet julkaisusta. 
Ehtoihin voi tutustua paremmin Kopios-
ton nettisivuilla.

Isolla osalla helluntaiseurakunnil-
la on jo kopiointilupa hankittuna. Kysy 
omasta seurakunnasta, onko teillä lupa 
voimassa. Luvan voi hankkia vaivatto-
masti ottamalla yhteyttä Kopioston asia-
kaspalveluun kopiointiluvat@kopiosto.fi 
tai soittamalla: 09 4315 2320.

Joy-kuoro Retro-tapahtumaan Keuruulle 7.–8.8.2021



Tenori Pentti 
Hietanen 
ja mieskuoro 
Graniitti 
konsertoivat 
Ruoveden 
kirkossa
Pentti Hietanen on yksi Suo-
men valovoimaisimpia ja tun-
netuimpia mieslaulajia, jonka 
suosio ulottuu laajalle kansan 
pariin. Hietanen on kokenut 
uskonsa Jumalaan henkilökoh-
taisella tavalla ja elää uskoaan 
avoimesti todeksi arjessa ja 
lauluissaan. Aikanaan kaksi 
kultalevyä ja yhden platinale-
vyn saanut laulaja elää hengel-
listen laulujensa ytimen erityi-
sellä henkilökohtaisuudellaan, 
täysillä. Ruoveden konsertin 
ohjelmassa kuullaan mm. Päi-
vä vain sekä muitakin tuttuja 
lauluja suoraan laulajan sydä-
meltä.

Retromusiikkia matkalle mukaan!

Vanhat hengellisen musiikin aarteet 
löytyvät nyt instrumentaaliversioina 
Leo Kunnaksen sovittamana. Ihastu, 
nauti ja laula mukana tuttuja lauluja!

Leo Kunnas
MATKALLA

1500
€

RUOVEDEN KIRKOSSA
su 18.7.2021 klo 18.00
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mieskuoro Graniitti 
joht. Sakari Kokkonen

Pentti Hietanen
Heini Hietanen Iina Hietanen Roosa Hietanen

Ruoveden kirkko
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Täm
ä jäsenkirje on toteutettu yhteistyössä Aikam

edian kanssa.

LUONNOS
Pankki
POP	Pankki

IBAN
FI76	4762	0010	0496	33

BIC
POPFFI22

Viitenumero
1009

Eräpäivä
31.07.2021

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.
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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!


