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 PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Musiikki on yhdessä tekemistä

Helluntaiseurakuntien musiikki ry on jatkanut toimiaan Hengelli-
nen musiikki yhdistämään-teemalla. Vuoden kuluessa on lähdetty 
rakentamaan yhteyttä seurakuntien musiikkiväen kanssa. Äänentoisto-
koulutuksen myötä on kudottu miksaajien verkostoa, myös ylistyksen 
johtajien verkosto on syntymässä.

Musiikki on enemmän yhdessä tekemistä kuin yksintekemistä. Siinä 
on sen ihanuus ja haastavuus. Tänä vuonna HSM jalkautuu Missio-
teltan sijasta poikkeuksellisesti kohtaamaan juhlaväkeä juhlakentällä 
olevalle Stagelle. Samalle lavalle, jossa Radio Deillä on ohjelmaa 
konferenssin alkupäivinä. Hsm valloittaa Stagen lauantaina ja luvassa 
on paljon yhdessä laulamista ja kohtaamisia teidän kanssanne!

Yhdestoista yhteislauluristeilymme Viking Gracella Turusta 26.-27.10. 
klo 21.00. Kanssamme laivaan mukaan astuvat tällä kertaa Lasse 
Heikkilä ja Saila! Myynti on jo käynnissä! Varaa paikkasi. Lisätietoja: 
www.hsmry.fi

Antoisaa musiikkikesää Jumalan läsnäolossa!

- Pirkko Hyttinen, puheenjohtaja

JÄSENMAKSU 
1.5.2019 - 30.4.2020 

 LASKU - FAKTURA 
Helluntaiseurakuntien musiikki ry. 
Hakulintie 42A,  08500 Lohja as. 

Maksaja/Betalaren 

Päivämäärä/Datum 
23.5.2013 

Laskun numero/Fakturans nummer 

     

 

     

 Asiakas Kund 

     

 
Toimituspäivä/Leveransdatum 
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Huomautusaika/Anmärkningstid 

     

 
Viivästyskorko/Dröjsmålsränta 

     

  

     

 
   
Laskun erittely/Specifikation 
 
Jäsenmaksu 1.5.2013 - 30.4.2014 

 
 VIITENUMERO/REFERENSNUMMER 

1009 
YHTEENSÄ 
TOTALT 

EUR 
        15 € 

 
Helluntaiseurakuntien musiikki ry., Hakulintie 42A, 08500 Lohja as., puh. 050-5050222 (puheenjoht.) 
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Mottagarens 
kontonummer 

 

 
 Sampo FI86 8400 0710 1810 24 

IBAN 
FI86 8400 0710 1810 24 
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Helluntaiseurakuntien musiikki ry. 
Hakulintie 42A, 08500 Lohja as. 
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Ref.nr 1009 

  

Tililtä nro 
Från konto nr  

Eräpäivä 
Förf.dag 17.6.2013 

Euro 
       15 € 

 

                  

                  

                  

                  

 

TI
LI

SI
IR

TO
  G

IR
ER

IN
G

 

17.6.2019

BIC  POPFFI22IBAN  FI76 4762 0010 0496 33

20 €

Lähetä tämä uutiskirje 
eteenpäin seurakuntasi 

musiikkivastaavalle sekä 
musiikkitiimille!

 KOKOUKSET
Vuosikokous

Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n vuosikokous pidetään Juhannuskon-
ferenssissa Keuruulla lauantaina 22.6.2019 klo 15.00, kuorojen harjoi-
tusteltassa. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! (50 ensimmäiselle 
kahvikupongit!)

- Hallitus.



 AJANKOHTAISET
Juhannuskonferenssi 19.-23.6.2019

HSM on jälleen mukana Keuruun juhannuskonferenssissa! Tällä kertaa 
meidät tapaa lauantaina 22.6. juhlakentällä Stagella. Säestyksistä 
vastaavat bändit ja Brass.

klo 12.45 - 13.30 
Kaikki saa laulaa Hengellisestä laulukirjasta ja kyllä lähtee! 
Pirkko Hyttinen (Laulukirja mukaan!)
klo 13.30 - 14.15 
Tunnistatko tämän laulun? Lauletaan se yhdessä! 
Markku Sandberg
klo 17.45 -18.30 
Yhteistä ylistystä kaikilla luoduilla! Karen Hagqvist

Tule paikalle katsomaan, laulamaan ja juttelemaan kanssamme. Kerro 
meille ideoitasi ja toiveitasi! Nähdään!

Ylistyksenjohtajien konffamiitti
”Moderninman seurakuntamusiikin” verkoston tapaaminen on Keuruulla 
juhannuskonferenssissa lauantaina  22.6. klo 14.15 SiCafén terassil-
la. Tule mukaan verkostoitumaan, sekä suunnittelemaan, haaveilemaan, 
ideoimaan tulevaa. Avoinna kaikille kiinnostuneille. Miittiä luotsaa Karen 
Hagqvist ja Piritta Poutala.

 ORKESTERIESITTELY
Saalem Brass

Kohta 85 vuotta sitten on keskeytyksettä tultu tähän päivään! Parhaim-
millaan 30 soittajan Brass on yhtä aikaa juhlaa, iloa, harmoniaa ja rauhaa. 
Hiljaisuudesta täyteen fortissimoon, tahtipuikon värähdyksestä pata-
rumpujen paukkeeseen, mustanpuhuvasta klarinetista kullan kiiltävään 
tuubaan. Amatööreistä aikaansaatu!

Musiikillinen kattaus marsseja, virsiä, hengellisiä lauluja, negrospiri-
tuaaleja, kansansävelmiä ja ylistysmusiikkia ei ole jäänyt vain kirkkosa-
leihin. Kotimaa on jätetty kymmeniä kertoja, kun Brass on matkannut 
savanneille, sademetsiin, stadioneille tai kaukaisille saarille. Esteenä eivät 
ole olleet muurit, maan mahtavat, paremmasta tietämättömät tai uskosta 

osattomatkaan. Kutsusta olemme paikalle ehtineet ja Taivaan Isään 
luottaneet olipa osoite sitten Brasiliassa, Intiassa, Taiwanilla tai Pohjois-
Koreassa.

Saalem Brass’in matka pylvässalista maailmalle jatkuu. Jälkensä kapel-
limestareina ovat jättäneet mm. Martti Kotila, Pentti Jauhiainen, Gösta 
Ölander ja nykyisin puikon varressa hääräävä Tapani Sopanen.

Saalem Brass on nähtävä! Tule mukaan kesä-Suomeen Hyvinkäälle, 
Keuruulle, Heinolaan, Hämeenlinnaan, Mäntyharjulle, Jyväskylään tai 
Helsinkiin...



 UUTISET
Äänentoiston koulutusviikonloppu

Jo pitkään odotettu äänentoiston koulutustapahtuma toteutui viimein-
kin. HSM:n ja Iso Kirjan yhdessä järjestämä äänentoiston koulutusviikon-
loppu oli osa Soundcheck-koulutusta ja sille osallistui parisenkymmentä 
äänimiksaajaa eri puolilta Suomea. 

Koulutusviikonlopun opetuksessa keskityttiin käytännön miksaushar-
joituksiin ja -tekniikoihin, luonnollisen äänenkuvan tunnistamiseen ja 
toteuttamiseen sekä musiikin eri elementtien huomioimiseen äänentois-
tossa. Myös äänenvoimakkuuden määritykset, ääni- ja henkilötuotannon 
järjestäminen seurakunnassa, kalustohankinnat ja elinkaariajattelu olivat 
osa koulutusta. Hyvän yhteisöpalvelun periaatteet ja niiden toteuttami-
nen aiheuttivat koulutuksessa paljon positiivista keskustelua. Koulutuksen 

Helluntaiseurakuntien musiikki ry
Postiosoite: Hakulintie 42A, 08500 Lohja

Sähköpostiosoite: info@hsmry.fi

Hallitus:
Pirkko Hyttinen, pj., 

050-5050222, pirkko_hyttinen@hotmail.com
Karen Hagqvist, vpj., viestintä, IK opisto

Irmeli Kempas, sihteeri
Jarkko Makkonen, äänentoiston asiantuntija

Matti Pesonen, rahastonhoitaja, tekijänoikeusasiat
Markku Sandberg, koulutus
Juhani Vuorinen, kirjanpito

Helluntaiseurakuntien
musiikki ry

 KOULUTUKSET
Soundcheck seurakuntamusiikin koulutus

Tule koko musiikkitiimisi kanssa Keuruulle oppimaan, verkostoitumaan 
ja virkistymään muiden seurakuntamusiikissa mukana olevien kanssa! 
Parhaan hyödyn saat jos suoritat koko koulutuskokonaisuuden, mutta voit 
myös osallistua yksittäiselle viikonlopulle. Kerää porukka ja tule mukaan! 
Koulutus on toteutettu IK opiston ja HSM ry:n yhteistyönä. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: www.ikopisto.fi/soundcheck

YLISTYS JA YLISTYKSEN JOHTAMINEN 13. - 15.9.2019.  
Opettaja: Johanna Särkkälä

SC EXTRA: ÄÄNENTOISTO SEURAKUNNASSA 11. - 13.10.2019.  
Opettajat: Jarkko Makkonen ja Pasi Virta

MUSIIKIN JOHTAMINEN, 1. - 3.11.2019. Opettaja: Piritta Poutala
MUSIIKIN SOVITTAMINEN, 24. - 26.1.2020. Opettaja: Lasse Heikkilä
LAULUNKIRJOITUS Tarkemmat tiedot tulossa myöhemmin.
MUUSIKKO SEURAKUNNASSA, 24. - 26.4.2020. Opettaja: Nina Åström

tavoitteena oli tunnistaa kattavasti seurakuntaäänentoiston eri osa-aluei-
ta sekä tarjota uusia näkökulmia ja työvälineitä äänimiksaukseen omassa 
seurakunnassa.

Äänentoiston koulutus saa jatkoa lokakuussa. Koulutus on tarkoitettu 
kaikille äänentoistosta kiinnostuneille tai jo muutamia vuosia ääni-
miksausta tehneille. Koulutus sopii hyvin myös maaliskuun kurssille 
osallistuneille. Ilmoittautumiset koulutukseen Iso Kirjan verkkosivuilla tai 
puhelimitse.

Seurakuntien on mahdollista tilata äänentoiston koulutusta 
HSM:ltä myös omaan seurakuntaan. Tarjolla on erilaisia koulutuspa-
ketteja, joita voidaan yksilöidä tarpeiden mukaan. Lisätietoja saa Jarkko 
Makkoselta, puhelin 0440 900 950, sähköposti jmakkonen@live.com.

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT



 YHTEISLAULURISTEILY
Lasse Heikkilä ja Saila musiikkiristeilylle

Mukavia, turvallisia ja innostavia lauluja lupaa Lasse Heikkilä laulattaa. 
Heikkilän laulut, messut ja musikaalit ovat vuosikymmeninä ilahdutta-
neet, rohkaisseet ja lohduttaneet ihmisiä eri kirkkojen tilaisuuksissa.

 –Olemme Sailan kanssa innoissamme tästä musiikkiristeilystä. On upe-
aa musisoida ja laulaa risteilyväen kanssa ja kokea musiikin tuoma yhteys. 
Pääasiassa lauletaan tekemiäni lauluja, mutta laulamme myös Lauluista 
kaunein-formaatissa hyväksi koettuja lauluja, kertoo Lasse Heikkilä.   
Myös Saila on säveltänyt muutamia omia lauluja, joiden kertosäkeet ovat 
hyvin tarttuvia. Näitä uusia lauluja myös on mukava yhdessä laulaa.  

- Tule kanssamme laulamaan-    

Ilmoittaudu vaikka saman tien! Lisäinfoa hsmry.fi
Mirjam Hieta-Koivisto, puh. 046 622 9444,
yhteislauluristeily@gmail.com

Lassen pikavastaukset ;)
Duuri vai molli? Molliasteikoissa on enemmän sävyjä, niin kuin elämäs-
säkin. Löytyy niistä se duurisointukin.
Akustinen vai sähköinen? Kitarani on elektroakustinen.
Puhaltimet, jouset vai jokin muu? Kaikki äänilähteet ovat mielenkiin-
toisia, erityisesti tuo jokin muu.
Just vai vähän sinnepäin? Kaikki maailmassa paitsi matematiikka on 
vähän sinnepäin. Musiikki jopa tonnepäin.
Hartaasti vai rohkeasti? Hartaus edellyttää nykyään suurta rohkeutta.
Blues vai kantri? Tilanteen mukaan.
Sanoma vai musiikki, kumpi ensin? Ehdottomasti yhtä aikaa tasajal-
kaa.
Mahdollinen musiikillinen esikuvasi? Elämässä ja musiikissa ei kanna-
ta yrittää olla joku muu.
Mitä musiikkia kuuntelit viimeksi? Autostereoista Sailan uutta levyä 
Keskiyön Auringon Maa.


