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SIUNATTUA JOULUA 2020  
JA JOULULAULUJEN AIKAA KAIKILLE! 

Kapellimestari Juha Törmä luotsaamaan Saalem Brassia
Saalem Brassia on 85-vuoden aikana johtanut mm. Martti Kotila, Pentti Jauhiainen, Gösta Ölander, 

Tapani Sopanen. Nyt tahtipuikkoon on tarttunut tamperelainen Juha Törmä!

- Nämä poikkeukselliset olot vähän myöhästytti aloitusta, mutta nyt ollaan jo hyvässä vauhdissa, kertoo 
Juha. Joka torstai harjoitamme ja hiomme Brassin musiikillisia taitoja Helsingin Saalemin salissa. Se hyvä puoli 
poikkeusajasta on, että nyt voimme keskittyä ihan perusasioihin. Normitilanteessa olisi kiire aina keikkojen 
välillä rakentaa uutta ohjelmistoa.

Orkesterin ohjelmisto on laaja ja monipuolinen. Uutta etsimään on vasta perustettu ohjelmistotoimikunta.

- Uusia soittajia etsitään! kertoo Juha. Lisää puupuhaltajia, vaskisoittajia ja lyömäsoittajia! Saalem Brass on 
oiva paikka mm. musiikkiopistojen kasvateille toteuttaa omaa hengellistä näkyä ja päästä soittamaan hyvässä 
orkesterissa.

- Toivon, että kohta päästäisiin normaaliin aikaan ja yleisön eteen.

Markku Sandberg, vpj

 JÄIKÖ JÄSENMAKSU MAKSAMATTA?
Kiitos teille kaikille, jotka olette jo maksaneet HSM ry:n jäsenmaksunne!  

Joiltakin sen maksaminen on kuitenkin vielä unohtunut, joten tarkista tiliotteestasi onko 
jäsenmaksu maksttu. Kiitos, kun huolehdit sen mahdollisimman pian!

Tilinumero:  FI76 4762 0010 0496 33
Viite: 1009
Jäsenmaksu 20€

JUMALANPALVELUKSEN STRIIMAUS JA TEOSTO
Musiikki on olennainen osa jumalanpalvelustamme, silloinkin kun niitä seurataan netin 

kautta. Hengellinen musiikki on tärkeä työväline! Jumalanpalvelusten striimauksessa käy-
tetty teostonalainen musiikki on tekijäoikeuslain mukaan luvanvaraista.  Tekijänoikeusvapaa 
jumalanpalvelusmusiikki koskee ainoastaan jumalanpalvelustilannetta, jossa seurakunta on 
fyysisesti läsnä. 

Jumalanpalveluksen striimaaminen livenä on ollut luvallista tietyille alustoille, koska niillä 
on sopimus Teoston kanssa. Näitä ovat esim. Usko TV, YouTube, Facebook ja Instagram. Jos 
sitten seurakunta haluaa striimata jumalanpalveluksen esim. omalta kotisivultaan nettiseu-
rakunnalle ja jättää tallenteen katsottavaksi, on siihen pitänyt hankkia Teoston mediapienlu-
pa. Kopioston kanssa tehty sopimus ei kuitenkaan käy tähän. Koronan aiheuttaman poikke-
ustilanteen ajaksi Teosto on avartanut muutamia lupatuotteitaan. Tarkempaa infoa aiheesta 
löytyy www.hsmry.fi

Annetaan hengellisen JOULUmusiikin soida koronan keskellä koko voimallaan!

Pirkko Hyttinen, pj

Helluntaiseurakuntien musiikki ry
Postiosoite: Hakulintie 42A, 08500 Lohja  

Sähköpostiosoite: info@hsmry.fi

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

Helluntaiseurakuntien
musiikki ry



Hallitukseen uusia jäseniä!
Vuosikokous 5.9.2020 Lahdessa valitsi hallitukseen kaksi uutta jäsentä: Eija Rusi-Rodriguez Lahdesta ja Lasse 

Vainiomäen Tampereelta. Toivotamme uudet hallituksen jäsenet lämpimästi tervetulleiksi musiikkityöhön! 

Samalla kiitämme sydämestä Karen Hagqvistia ja Jarkko Makkosta, jotka monen vuoden ajan ovat anta-
neet tärkeän ja hengellisen musiikin tulevaisuutta rakentavan panoksensa Hsm ry:n hallituksessa! Olemme myös 
kiitollisia, että molemmat ovat edelleen käytettävissä erityistehtävissään HSM:n uudessa PLUStiimissä!

PLUStiimi 
HSM pyrkii laajentamaan auttavaa ja palvelevaa osaamistaan musiikintekijöiden ja seurakuntien suuntaan. Tii-

miin kuuluvat tällä hetkellä: Irmeli Kempas, nuottimyynti, Matti Pesonen, rahastonhoitaja, Jarkko Makkonen, 
äänentoisto, Karen Hagqvist, IT- osaaminen, Mirjam Hieta-Koivisto, yhteislauluristeilyt.

Eija Rusi-Rodriguez
Olen 41-vuotias lahtelainen elämää opetteleva vaimo, sisko, tytär ja Taivaallisen Isän lapsi, helluntailainen 

neljännessä polvessa. 

Musiikki on ollut aina tärkeä osa elämääni ja ensimmäiset soittotuntini aloitin 4-vuotiaana. Soitin viulun lisäksi 
pianoa ja alttoviulua. Valmistuin säveltapailun ja musiikin teorian opettajaksi ja sen jälkeen vielä musiikin opetta-
jaksi. Opettajan töitä olen tehnyt noin 20 vuotta.

Ensikosketuksen seurakunnan musiikkielämään sain seurakuntamme lapsikuorossa Pääskysissä. Vanhempani 
vei isosiskoni lapsikuoroon ja minä vaadin päästä mukaan, vaikka olin tuolloin vasta 2-vuotias. 

Lopullisen uskonratkaisuni tein vasta parikymppisenä. Paikkani seurakunnassa löysin sen myötä, kun minua 
pyydettiin seurakunnan musiikkiryhmiin laulamaan ja soittamaan. Ilman musiikkia en olisi ehkä rohjennut 
koskaan astua seurakunnan kynnyksen yli. 

Oman kokemukseni myötä pidän tärkeänä, että seurakunnan musiikkiryhmillä on ovet avoinna myös vasta 
uskoon tulleille tai vaikka vasta uskoaan etsiville. Monelle musiikkiryhmä voi olla ainoa jäljellä oleva linkki, joka 
vielä pitää yllä uskonliekkiä. Itse olen johtanut seurakunnassamme kuoroa nyt muutamia vuosia. Laulumme ovat 
pääsääntöisesti hyvin Jeesus-kes-
keisiä.

Mitä elämä tuo tullessaan 
tulevina vuosina, sen tietää yksin 
Herra. Tällä hetkellä iloitsen 
siitä, mitä minulla on elämässä. 
Kotona arki sujuu mieheni Josen 
kanssa englanniksi, suomeksi ja 
espanjan sanoilla. 

Seurakunta on tullut itselleni 
rakkaaksi ja jos elämä veisi 
joskus toiselle paikkakunnalle, 
rohkenisin nyt astua seurakunnan 
kynnyksen yli ilman musiikkiryh-
määkin!

Lasse Vainiomäki
Tyrvääläissyntyinen, nyt jo pitkään Tampereella mm. srk:n musiikkitiimissä vaikuttanut Lasse Vainiomäki on 

mieslaulumies henkeen ja vereen. Ruotsalaisten Samuelsson veljesten ja Kurt ja Rolandien musiikki kolahti 
mieheen jo nuorena. Sitten kolahti The Imperials, Oak Ridge Boys ja totta kai myös Lahden mieskvartetti.

 - Rakkaus tätä musiikkityyliä kohtaan ei lähde kulumallakaan pois, tuumaa Lasse. 

Musiikkia Lasse on tehnyt koko ikänsä - jo retroaikana Lähettiläät-lauluyhtyeen pianistina, sovittajana ja 
johtajana.

Canticorum-mieskuoroa Sastamalassa Lasse johti 15 vuotta. 
Lassen johdolla tehtiin myös äänite. Monipuolisen muusikon 
tahtipuikon alla ovat olleet vuoroin Tampereen nuorisokuoro, 
Jippii kuoro ja seurakuntakuoroja. Lasse on tuttu näky Joy- 
kuoron johtajana, musiikkiristeilyn pianistina jne.

Tamperelaisen AMen ryhmän Lasse perusti neljä vuotta 
sitten. Miesryhmään kuuluu 12 laulajaa ja pieni rytmiryhmä. 
AMen ryhmä on keikkaillut melko paljon oman seurakunnan ja 
lähiseurakuntien lavoilta Konffan päälavalle asti.

Pikakysymyksiä 
1. Duuri vai molli?  Nuorempana duuri, nykyään mollikin 
menettelee. 
2. Akustinen vai sähköinen?  Akustinen 
3. Säestyksellä vai ilman?  Säestyksellä 
4. Just vai vähän sinnepäin?  Just 
5. Puhaltimet vai jouset? Jouset 
6. Hitaasti vai nopeasti?  Ei laahustaen, mutta muutoin hidas kyllä myös kelpaa 
7. Räppi vai blues?  Ehdottomasti blues 
8. Haitari vai rummut?  Jazzhaitari 
9. Mahdollinen musiikillinen esikuvasi?  Edesmennyt kuoronjohtaja Pentti Ojala 
10. Mitä musiikkia kuuntelit viimeksi? Matias Koskisen laulua.

TULOSSA: Yhteislauluristeily Retro70s-80s ja  
suuri Retro70s80s-tapahtuma! 

Takanamme ja edessämme ovat poikkeukselliset kuukaudet maassamme. Aikaa on leimannut erilaisten ta-
pahtumien peruuttamiset koronan vuoksi. Emme kuitenkaan ole lannistuneet, vaan HSM:n tapahtumia on vain 
siirretty eteenpäin!  Yhteislauluristeily Retro70s80s  tehdään Turusta nyt 13.-14.3. 2021. Lisätietoa risteilystä on 
jo www.hsmry.fi sivuilla. Ilmoittautua voi vaikka heti!

Retro70s80s -tapahtuman uudeksi ajaksi on sovittu  
7.-8.8.2021. Tapahtuma pyritään järjestämään kenttätapah-
tumana ja uusi tarkennettu ohjelma julkaistaan tammikuus-
sa 2021.  
Lisätietoa tulee talven aikana osoitteeseen www.hsmry.fi 

Tervetuloa mukaan!


