
 
 

         Cirkulär 2/2014 
 
Årsmöteskallelse 
 
Kyrkomusikerföreningen r.f. håller årsmöte fredag 9.1.2015 kl. 10.00 i 
Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1. På mötet behandlas de i 
föreningens stadgar 10 § nämnda ärenden. Välkommen! 
       
 
Ordförandens hälsning: 
Bästa medlemmar i Kyrkomusikerföreningen! 
 
Vi har snart igen ett år bakom oss och i början av året är det dags att träffas på de traditionella 
kyrkomusikdagarna. Läs mer om dagarna i det bifogade häftet. Annukka Ruusula som arbetar 
för Kantor-organistförbundet kommer att besöka oss och vi kommer att ha möjlighet att ställa 
fackliga frågor. Ni får gärna formulera frågor i förväg och skicka dem till undertecknad så kan 
Annukka förbereda sig på bästa sätt.   
 
Det finns många fackliga frågor som är aktuella. Det mest oroväckande är den allmänna 
trenden att dra ner på kostnaderna för kantorstjänster. Det görs genom att sänka 
behörighetsgrad och tjänstgöringsprocent då ny(gamla) tjänster lediganslås och vid 
församlingssammanslagningar kan en tjänsteinnehavare plötsligt få dubbelt mer arbete för 
samma lön. Ett system med arbetstid kan, trots många frågetecken, innebära en trygghetsfaktor. 
 
Det nya lönesystemet har på många ställen inte visat sig vara inkört fast systemet varit i bruk 
sedan år 2007. Aktiva förtroendemän är avgörande och borde få både skälig arbetstid och 
ersättning för sitt arbete. Kyrkoherdarna är ändå i både nyckel- och ansvarsposition vad gäller 
verkställandet av kyrkans gemensamma avtal.   
 
Medlemsavgiften till förbundet kommer att stiga från 1,2 % till 1,35 %. Orsakerna är höjda 
pensionskostnader samt att AKAVA-huset där Kantor-organistförbundet är en av aktieägarna 
genomgår en större renovering som behöver finansieras. 
 
KMF finns till för oss medlemmar! Styrelsen tar gärna emot idéer för nästa verksamhetsår. 
Glöm inte heller att utnyttja de medlemsförmåner och att delta i den verksamhet som 
informeras på förbundets webbsida www.akiliitot.fi och i förbundets medlemstidning Crux. 
 
Önskar er alla en välsignad advents- och jultid! 
 
Reidar Tollander 
040-5632091 
reidar.tollander@evl.fi 
 



Några kyrkomusikaliska händelser  
 
7-9.1.2015 
Kyrkomusikdagar i Ekenäs (se bifogad broschyr) 
 
3- 5.2.2015  
Nationella kantorsdagar i Uleåborg 
http://sakasti.evl.fi/ 
- seurakuntatyö 
- jumalanpalvelus ja musiikki 
- musiikki ja virret 
- kanttoripäivät 2015  
 
22-24.5.2015 
Kyrkosångsfest i Raseborg 
www.fsksf.org 
 
7-11.9.2016 
Nordiskt kyrkomusiksymposium i Göteborg 
www.nks2016.se 
 
19-21.5.2017 
Kirkon musiikkijuhlat - Kyrkans musikfest i Helsingfors 
 
2018 (obs! årtalet ändrat) 
Barnkörsstämma i Esbo 
 
2018 (Kristihimmelsfärdshelgen) 
Nordisk kyrkosångsfest i Danmark 
 
Noter till www.kyrkomusiker.fi 
 
Vi är i startgroparna med ett notbibliotek på www.kyrkomusiker.fi. Har du komponerat 
körmusik, orgelmusik, förspel, psalmarrangemang etc. som du kunde tänka dig att publicera? 
 
Skicka gärna in noter per e-post reidar.tollander@evl.fi. eller på papper med vanlig post. 
 
 
KMF:s medlemsmatrikel  
 
Bifogat finns ett utdrag ur medlemsmatrikeln, den egentliga medlemsmatrikeln publiceras i 
årsberättelsen. Meddela gärna ändringar i adresser och tjänsteförhållanden till Reidar 
Tollander, 040-5632091, reidar.tollander@evl.fi.  
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