Cirkulär 1/2017
Kära kollegor!

Efter en vinter som verkligen brett ut sig över större delen av våren verkar äntligen sommaren
stå för dörren. Året 2017 präglas i mycket av två stora jubiléer, Finlands 100-åriga existens som
självständig stat och 500-årsfirandet av reformationen. I en kyrkomusikers arbete är det
sistnämnda förmodligen svårt att förbigå. Runt om i vårt stift och hela den evangelsk-lutherska
kyrkan i Finland uppmärksammas Martin Luthers arbete med och för kyrkomusiken, inte minst
psalmsången, med föredrag, församlingskvällar och konserter.
Ett aktuellt ärende som vid Kmf:s årsmöte väckte många frågor är regeringens beslut från förra
året att arbetstiden för alla arbetstagare i landet förlängs med 24 årstimmar. Hur detta skulle
förverkligas för oss som inte har arbetstid eller exakt definierat antal arbetsveckotimmar väckte
huvudbry hos vårt fack Kyrkans akademiker AKI ry. Det ser dock ut som att förslaget som
utarbetades, att vi får arbetsuppgifter som motsvarar 24 timmars arbete (alltså i praktiken tre
arbetsdagar) i form av utbildning, utveckling, personalvård eller rekreation har börjat
förverkligas och fungerar någorlunda väl. En mera detaljerad beskrivning av hur
arbetstidsförlängningen kan genomföras finns i Kmf:s cirkulär 2/2016.
I skrivande stund har det gått en vecka sedan kyrkans musikfest gick av stapeln i Helsingfors.
Bland de 4000 deltagarna fanns kyrkosångare från Borgå stift väl representerade. Inte minst
genom Finlands svenska kyrkosångförbunds storsatsning under musikfesten,
framförandet/firandet av Then nya pingstmessan i domkyrkan den 20 maj visade stiftets
körsångare att kyrkosången i Borgå stift lever och har hälsan.
Personligen vill jag passa på att tacka för förtroendet som gavs mig då jag vid årsmötet vid
kyrkomusikdagarna i Närpes valdes till Kmf:s ordförande. Jag önskar er alla en skön sommar
med välförtjänt ledighet när semestern blir aktuell.

Niels Burgmann

Kyrkomusikerföreningens styrelse 2017
Ordförande
Niels Burgmann
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Michael Wargh
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Styrelsemedlemmar
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Sekreterare
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Ersättare
Dan Andersson
Pia Bengts
Marcus Kalliokoski

Kyrkomusikerföreningens representation 2017
- KMF:s representanter i Kyrkosångsförbundets musiknämnd
Rodney Andrén och Håkan Wikman
- Martin Wegelius-institutets styrelse
Reidar Tollander, ersättare Nina Kronlund
- AKI:s fullmäktige
Reidar Tollander, ersättare Paula Sirén och Maria Ellfolk-Lasén
- KMF:s suppleantplats i FKOF:s styrelse
Pia Bengts
- KMF:s plats i Nordiska kyrkomusikrådet
Pia Bengts (president 2016-2020)

Några kyrkomusikaliska händelser:
30-31.8.2017
Borgå stifts kantorsmanskör
Konsertturné till Kvevlax och Replot
Anmälningar och förfrågningar: Rodney Andrén
rodney.andren@evl.fi
6-8.2.2018
Tvåspråkiga nationella kantorsdagar i Esbo
20-22.4.2018
Barnkörsstämma i Vasa
10-13.5.2018
Nordisk kyrkosångsfest i Odense (Danmark)
3-5.9.2018
Musikutbildningsdagar i Helsingfors
Mer info om evenemang inom Borgå stift hittas på
http://www.borgastift.fi/verksamhet/gudstjanstliv+och+musik/
Kirkon henkilöstökoulutustarjonta 2017
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content047DG

Rådgivning i arbets- och avtalsrelaterade frågor
Kontakta i första hand AKI:s kansli vardagar kl 9 - 15 per tfn 09 4270 1503 eller e-post
edunvalvonta@akiliitot.fi .
Juridisk rådgivning i privata ärenden: Advokatbyrå Juridia Bützow Oy vardagar kl.
10-16 tfn 010 6841300. Förbered dig på att uppge ditt i medlemsnummer i AKI.

KMF:s medlemsmatrikel
Meddela gärna ändringar i adresser och tjänsteförhållanden till
Reidar Tollander, 040-5632091, reidar.tollander@evl.fi

Medlemsavgift 2017
Medlemsavgiften på Kyrkomusikerföreningens årsmöte fastställdes enligt följande:
• 30 euro för egentliga medlemmar
• 20 euro för understödande medlemmar
• frivilligt understöd för pensionerade och studerande medlemmar
Medlemsavgiften till egentliga medlemmar har skickats per e-post. Vänligen
kontrollera att din medlemsavgift är betald.
Medlemsavgiftsfakturor till understödande medlemmar, studeranden och pensionärer
är bifogad i detta cirkulär.
På frågor om räkningarna svarar KMF:s kassör
Maria Ellfolk-Lasén
maria.ellfolk@evl.fi
050-3205683

www.kyrkomusiker.fi

