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Fackliga frågor och verksamhet 2015
Vi befinner oss just nu i mitten av perioden för det ikraftvarande allmänna tjänsteoch arbetskollektivavtalet för kyrkan. Avtalet är i kraft från 1.4.2014 -31.1.2017. Det
innebär att det aktuella avtalet är väl inkört och att det nya håller på att formas. De
största frågorna för framtiden som uppkommit under året är regeringens intresse för
förändringar på arbetsmarknaden. Den stora frågan för Finland är naturligtvis hur vi
skall öka sysselsättningen, minska utgifterna för anställningar och hur vi får exporten
att öka. För oss kantorer ser det ut som om de största förändringarna blir nedskärd
semesterersättning och färre semesterdagar. Det är klart att sådana förändringar
svider, men kanske vi överlever också det? Slutresultatet av förhandlingarna ser vi
först när nästa avtal träder i kraft, jag tror inte att sista ordet i frågan är sagd. AKI
försöker naturligtvis förhandla ett så bra avtal som möjligt för sina medlemmar.
För KMF:s del har verksamhetsåret varit tämligen lugnt. Några plock ur
verksamheten:
- Den största nya frågan under året har varit arbetet i Borgå stifts
personalutbildningsgrupp.
- Styrelsen har besökt kantorerna i östra Nyland.
- Ett litet understöd har beviljats till stiftets kantorsmanskörs Oktoberfest med Faurés
musik i Esbo.
- Planeringen av kyrkomusikdagarna har löpt mycket bra tack vare en engagerad
lokal planeringsgrupp på Åland. Tack för det!
Sist men inte minst kan vi glädjas åt att en av kantorerna i Borgå stift blev vald till
Årets kantor 2015. KMF gratulerar Elsa Malmgren storligen till utmärkelsen och
tackar för den positiva publicitet utmärkelsen har medfört.
Med önskan om ett gott och välsignat år 2016!
Reidar Tollander, ordförande
____________________________________________________________________
_
Kyrkomusikdagarna i Raseborg 7 – 9 januari 2015

Det är inte alltid så lätt att hitta motivation för att genast efter en arbetsdryg advents- och jultid
packa väskan för en längre arbetsresa – deltagandet i de årligen återkommande kyrkomusikdagarna.
Under hemresan från dagarna är man kanske ännu tröttare än då man for iväg , men för egen del så
är jag ofta i det skedet övertygad om dagarnas betydelse, och det nödvändiga i att delta i dagarna.
Allas närvaro behövs för att det ska ske möten, för att vi ska berikas och hitta våra personliga
stämmor och upptäcka glädjen och djupet i det kyrkomusikaliska, i det liturgiska, i kyrkans sång
och musik.

Platsen för kyrkomusikdagarna 2015 valdes utgående från körfesten i maj som skulle firas i
Raseborg. Korta inslag med genomgång av repertoaren med förbundsdirigenten Nina Kronlund och
festens organist Markus Malmgren samt festplatsbesök med representanter för lokalkommitte´n
samt annan festinformation gav kantorerna /körledarna vägkost för den stora körfesten.
Förbundsdirigenten har månat om kontakten med fältet och hennes kunniga och positiva sätt har
skapat förtroende bland sångare och körledare. Huvudmusiker för sångfesten Markus Malmgren har
också deltagit från början i processen vilket underlättat instuderingsarbetet och under dagarna fick
vi ännu nyttiga tips.
Att hålla god kontakt med fältet är också viktigt för stiftssekreterare Jan Hellberg. Han är en av dem
som vant håller i trådarna för kyrkomusikdagarna år från år.
Det kommande, nya psalmbokstillägget presenterades av arbetsgruppens representanter med
ordförande Rainer Holmgård och sekreterarna Anna- Maria Böckerman och Anders Forsman.
Kriterier för valet av den nya psalmerna kom bra fram i de olika andakterna som inledde dagarna
och i Stenmässan som firades i Ekenäs kyrka på torsdagkväll innan gemenskapsmiddagen.
Öppningsdagens kvällsprogram bestod av framförandet av Mozarts Requiem. Kammarkören
Novena och Västnyländska kammarkören utgjorde stamkör med Gerd Lindén, Nina Kronlund,
Jukka Heroja, Peter Achrén som solister. Kantorerna fick delta i mån av intresse och möjlighet.
Medverkade gjorde också ett par Kör för alla – Åsa Westerlunds relativt nystartade och sångare
ur Elsa Malmgrens nybörjar- körgrupper. Då vi firade kyrkomusikdagarna visste vi inte ännu om
att Elsa Malmgren lite senare skulle utses till Årets kantor. Hon utför ett brett kyrkomusikaliskt
arbete och är en förebild för vår yrkeskår.

Både kyrkosångsförbundet och kyrkomusikerföreningen höll sina årsmöten. Förbundet återvalde
Johan Westerlund och kyrkomusikerföreningen Reidar Tollander som ordförande.
På grund av sjukdomsfall blev den del av programmet där de fackliga frågorna skulle AKI:s
verksamhetsledare Jussi Junni och diskussionen var rätt livlig.
Kantorernas egen manskör lever vidare och mår bra. Vi kvinnliga kantorer får tillfälle att koppla av
och njuta av våra manliga kollegers sång. Musikstrategin diskuterades och häftet ( Musikstrategin i
Borgå stift ) skall ges ut i nytryck.
Orgelberättelsen När valen slukade Jona fick ett inspirerande och i detaljer genomtänkt framförande
av Katri Vesanen på orgel och Anna Brummer som berättare. Ofta fungerar dylika framträdanden
som inspiration på många plan. Banar väg för nya idéer men fungerar också om man vill framföra
orgelberättelsen på liknande sätt.

Att Åland var väl representerat med hela fem kantorer gladde de övriga deltagarna och vi inbjöds att
fira kyrkomusikdagarna 2016 på Åland! Något att se framemot!

Kristina Klingenberg
Kantor i Karleby svenska församling

Kyrkomusikerföreningen r.f.
Vid verksamhetsårets slut per 30.11.2015 hade föreningen sammanlagt
61 (63 senaste år) yrkesaktiva, till Finlands Kantor-organistförbund
anslutna medlemmar, 6 hedersmedlemmar och 9 understödande
medlemmar. De pensionerade medlemmarna var 41 (41 senaste år) till
antalet och kyrkomusikstuderandena 4. Se medlemsmatrikeln i slutet av
årsberättelsen.
Föreningens styrelse 2015
Ordförande

Reidar Tollander, Borgå

Vice ordförande

Birgitta Forsman, Åbo

Sekreterare

Niels Burgmann, Ekenäs

Kassör

Maria Ellfolk-Lasén, Kronoby

Medlemmar

Anders Forsman, Helsingfors
Nina Kronlund, Esbo
Paula Sirén, Tammerfors

Suppleanter

Dan Andersson, Vasa
Pia Bengts, Esbo
Michael Wargh, Replot

Verksamhetsgranskare

Heikki Alavesa, Esbo
Peter Hilli, Helsingfors

Styrelsens har under året sammankommit två gånger utöver det
konstituerandet mötet efter årsmötet i samband med kyrkomusikdagarna.
Arbetsgruppen för planeringen har i huvudsak skötts av de lokala
representanterna med elektronisk kommunikation till de övriga i
gruppen. Stort tack!
Medlemsavgiften i Finlands Kantor-organistförbund, som är
medlemsförbund i Kyrkans Akademiker AKI ry har under året varit 1,35
% av bruttoinkomsten, inkluderande medlemsavgiften till
arbetslöshetskassan Erko. Föreningens medlemsavgift har varit 30 € för
egentlig medlem och 20 € för understödande medlemsamt. För
pensionerade- och studerande medlemmar har medlemsavgiften varit 0 €.
Pensionärerna har haft möjlighet att ge ett frivilligt understöd.
Representation
Kyrkosångsförbundets musiknämnd

Anna Maria Böckerman
Eric-Olof Söderström

Martin Wegelius institutets styrelse

Reidar Tollander
Nina Kronlund, suppleant

AKI:s fullmäktige

Reidar Tollander, ordinarie
Paula Sirén, ersättare
Maria Ellfolk-Lasén, ersättare

FKOF:s styrelse (KMF:s suppleantplats)

Pia Bengts

Nordiska kyrkomusikrådet (KMF:s mandat) Pia Bengts

Hedersmedlemmar
Göran Blomqvist, Borgå - hedersordförande

1993

Sixten Enlund, Helsingfors - hedersordförande

2002

Kaj-Erik Gustafsson, Esbo

1993

Mikael Helenelund, Borgå - hedersordförande

2013

Rainer Holmgård, Korsholm - hedersordförande

2002

Björn-Olof Mårtensson, Åbo

2002

In memoriam
Per Snickars

Kyrkomusikerföreningens verksamhetsplan för år 2016

Föreningens verksamhetsändamål Verkställande år 2016
enligt stadgarna
1) utgöra en föreningslänk mellan svenska
kyrkomusiker inom den
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

A) KMF deltar i planeringen av
Kyrkomusikdagarna 2017 och
kyrkomusikdagarnas utbildningsdagar 2931.8.2016. Planeringen och genomförandet
sker i nära samarbete med Finlands svenska
kyrkosångsförbund och Borgå stifts
domkapitel.
B) KMF:s styrelse besöker kantorerna i den
region var höstens styrelsemötet hålls.

2) i samarbete med förbundet bevaka sina
medlemmars förmåner och
rättigheter

3) i samarbete med förbundet ombesörja och
utveckla den fackliga
informationsspridningen till sina medlemmar

C) KMF informerar studerande om möjligheten
att bli studerandemedlem i KMF och
förbundet.
I huvudsak sköts ärendet av förbundet. KMF
agerar vid behov. KMF har en representant i
förbundets styrelse. Situationen kring
diakonatfrågan utreds av styrelsen och
information skickas till medlemmarna.
A) KMF informerar om fackliga frågor via
föreningens webbplats www.kyrkomusiker.fi
samt andra digitala medier.
B) En facebook grupp för kyrkomusiker
fortsätter att fungera.

4) utveckla sina medlemmars yrkeskunskap
och –skicklighet
5) verka för befrämjandet av kyrkomusik

C) Två cirkulär postas till medlemmarna.
KMF fortsätter att delta i arbetet kring stiftets
personalutbildningsfrågor för kantorer.
KMF fyller 90 år 2017 och arrangerar då en
jubileumskonsert under kyrkomusikdagarna i
Närpes. Under jubileumskonserten framförs
bl.a. verk som inövats på utbildningsdagarna i
augusti 2016 och sånger av
kantorsmanskören.
KMF har beredskap att med små medel
understöda kyrkomusikverksamhet bland
kantorer.
Medlemmarna bereds möjlighet att publicera
egna kompositioner och arrangemang på
www.kyrkomusiker.fi

