
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2016 

Liittohallitus 

 

Aika  Perjantai 11.3.2016 klo 12:30 – 17.00 

                                           (Mahdollisuus lounaaseen klo 11.45 alkaen) 

Paikka  SKML:n toimiston talo, Hietalahdenranta 13, 1 krs ”Matteus” 

Läsnä  Eero Hanni, puheenjohtaja 

Mika Mäntyranta varapuheenjohtaja  

Riikka Haapamäki, jäsen  

 Keijo Piirainen, jäsen  

Marjatta Salonen, jäsen 

 Timo Vikman, jäsen 

 Hannu Väisänen, jäsen 

  

Läsnäolo-oikeus tässä  

kokouksessa  Pirkko Paakkanen, liittosihteeri  

Esittelijä  Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 

 

 

1§ Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Eero Hanni avasi kokouksen klo 12.25. 

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

 vähintään 4 jäsentä on läsnä. 

Kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla. (Hannu Väisänen poistui kokouksesta 

kohdan 9.1. jälkeen. Mikä Mäntyranta poistui kokouksesta kohdan 14 jälkeen.) 

 

Päätös: 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

 

3§ Pöytäkirjan 1/2016 tarkastajien valinta. 

Toiminnanjohtaja: Timo Vikman ja Hannu Väisänen tarkastavat pöytäkirjan 1/2016. 

 

Päätös:   

Pöytäkirjan 1/2016 tarkastajat: Timo Vikman ja Hannu Väisänen (kohdasta 9.2. 

eteenpäin Hannu Väisäsen sijaan Riikka Haapamäki) 

 

4§ Kokouksen työjärjestys  

Päätös: 

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä: 

9.3. Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n viestinnästä 

9.4. Suomen Kirkkomusiikkiliiton liittosihteerin palkka 



19§ Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016 

                      

5§ Vuoden 2015 tilinpäätös ja sen allekirjoittaminen 

 Esittely: Jonna Aakkula (liitteet) 

Todettiin, että taloutta on hoidettu hyvin. Alijäämä (- 33 387,20 €) selittyy 

pienentyneillä kolehtituloilla, vaikka myös odottamattomia menoja on ollut ja 

palkkojen toteuma budjettiin nähden ylittyi henkilöstömuutoksista johtuen. Todettiin 

myös, että jatkossa toimintaa ei voida suunnitella sen varaan, että SKML olisi 

automaattisesti kolehtilistoilla.   

 

Päätökset: 

- Käytiin läpi vuoden 2015 tilinpäätös. 

- Tilinpäätös allekirjoitettiin.  

 

6§ Hallituksen kertomus 2015 (liite) 

Esittely: Eero Hanni (liite) 

  

Päätös: 

Hallituksen kertomus hyväksyttiin todetuin muutoksin. Toimiston henkilökunta voi 

tehdä kertomukseen ennen painatusta tarvittaessa teknisiä tarkistuksia.    

 

7§ Ajankohtainen tilanne 

7.1. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne 

Esittely: Jonna Aakkula (liite) 

Liitteessä tämän hetkinen tilien saldotilanne ja omistukset. 

 

Päätös: 

Tarvittaessa arvopapereita voidaan myydä liiton toiminnan rahoittamiseksi. 

Ensisijaisesti myydään korkosijoitusrahastojen merkintöjä.    

 

 7.2. Päivitetty talousarvio vuodelle 2016 

Esittely: Jonna Aakkula (liite) 

 Hallitukselle annettiin tiedoksi epävirallinen yhteenveto. Hallitus on käsitellyt sen ja 

tiedostanut, että erityisesti 100 % toiminnanjohtajan rekrytoimisen johdosta 

talousarvio tulee toteutumaan erilaisena kuin 40 % toiminnanjohtajan 

laskentaperusteella vuodelle 2016 tehty talousarvio näyttää.  

 

 7.3. toimiston IT-hankinnat  

Esittely: Jonna Aakkula  

Päätös: 

- Hyväksyttiin tehtäviksi hankinnat kaksi kannettavaa tietokonetta, sekä niihin liittyvät 



näytöt, telakat, näppäimistöt, hiiret ja Office 365-ohjelmat, joista on jätetty hakemus 

käyttömaksuihin yleishyödyllisenä organisaationa.  

 

7.4. Tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa 

Esittely: Jonna Aakkula (liite) 

 

8 § Keskustelu SKML:n toiminnan edelleen kehittämisestä  

Esittely: Jonna Aakkula (liite) 

 

Päätös: 

Päätettiin tutkia ja mahdollisuuksien mukaan valmistella syksyn 2016 

liittokokoukseen mahdollisuutta seurakuntajäsenyyteen SKML:ssä. Sääntötoimikunta 

valmistelee asiaa (PJ Jonna Aakkula, Eero Hanni, Lauri Kopponen, Keijo Piirainen). 

Liittohallitukselle esitellään toukokuussa 2016 esitys uudesta jäsenyyden muodosta.  

Päätettiin valmistella mahdollista painopistealuetoimintaa esitetyllä aikataululla. 

(Jonna Aakkula, Timo Vikman) 

 

9§ Keskustelu loppuvuoden 2016 sekä vuoden 2017 toiminnan linjoista ja 

budjettivarauksista 

Toiminnanjohtaja: Avauksia esitellään kokouksessa 

Päätös: 

Liitteenä vuoden 2016 toiminnan kuvaaja  

 

9.1. Yhteiskustannuksen verkkokaupan kehittäminen  

Toiminnanjohtaja: Avauksia esitellään kokouksessa 

Päätös: 

Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ja 

olemassa oleviin sivustoihin. 

Nuottikauppaan siirtymistä voidaan ryhtyä valmistelemaan digitoimalla olemassa 

olevaa materiaalia.    

 

9.2. Kulukorvauskäytännöt 11.3.2016 alkaen  

Esittely: Jonna Aakkula  

Päätös: 

Kulukorvauslaskut on tehtävä 2 kk sisällä toteutuneista kuluista ja kalenterivuoden 

loppuun mennessä.  

Kilometrikorvauksia maksetaan vain, jos julkisen liikenteen yhteyttä ei ole 

käytettävissä tai yhdensuuntaisen matkan kilometrien mukaisesti. Kilometrikorvaus 

voidaan maksaa edestakaisesta matkasta, jos kyydissä on useita henkilöitä tai oman 

auton käyttötarve on perusteltua tavaroiden määrän johdosta.  

 



9.3. Suomen Kirkkomusiikkiliiton viestinnästä  

Esittely: Jonna Aakkula  

Päätös: 

Liiton viestintää on tarpeen kehittää edelleen tulevien vuosien aikana. 

 

9.4. Liittosihteerin palkka 

Esittely: Jonna Aakkula 

Päätös: 

Liittosihteerille tehdään tehtävänkuvaus ja määritellään tehtävän vaativuusryhmä, joka 

näyttää asettuvan Kirvestesin luokkaan 501. Palkka sidotaan jatkossa kulloinkin 

voimassa olevaan Kirvestesiin.  

 

10§  Päätösrajat 11.3.2016 alkaen  

Esittely: Jonna Aakkula  

Päätös: 

- Päätettiin toiminnanjohtajan päätösrajaksi enintään 2000 € 

- Päätettiin toiminnanjohtajan yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan kanssa enintään 7000 € 

- Nämä summat ylittävät päätökset tulevat aina liittohallituksen päätettäviksi  

 

11§ Kaiken kansan virsikisa 2016 

Esittely: Jonna Aakkula (liite) 

 Työryhmien kokoonpanojen muutokset annettiin tiedoksi.  

 Päätös: 

Palkinnoiksi annetaan kolmelle parhaalle joukkueelle Virsikirjan lisävihot lisävirsillä. 

Muille finaalijoukkueille annetaan Virsikirjan lisävihot. Lisäksi annetaan jotain 

SKML:n omista tuotteista.  

 

12§ Kirkon musiikkijuhlat 2017 -Helsingissä  

Esittely: Jonna Aakkula  

 11.1. Varajäsenen asettaminen Kirkon musiikkijuhlat 2017 -päätoimikuntaan 

1.6.2016 alkaen.   

Päätös: 

Varajäseneksi 1.6.2016 alkaen asetettiin Keijo Piirainen. Varsinainen jäsen 1.6.2016 

alkaen on Jonna Aakkula.  

11.2. Ohjelmistokoulutuksen toteuttaminen 

Esittely: Jonna Aakkula  

Päätös:  

Kannatettiin ohjelmistokoulutuksen toteuttamista yhdessä Kirkon musiikkijuhlien 

kanssa niin, että musiikkijuhlat vastaa kouluttajasta (Seppo Murto) ja tiloista sekä 

niihin liittyvistä kustannuksista. SKML vastaa koulutusmateriaaleista sekä 

koulutettavien mahdollisista matka- ja majoituskuluista. Koulutettavien on oltava 



SKML:n jäsenistöä. Hiippakuntien ja SKML:n piirien edustajat valitsevat yhdessä 

koulutukseen lähetettävät henkilöt (1 / piiri). Koulutetut henkilöt muodostavat 

valtakunnallisen kouluttajapoolin, josta esimerkiksi hiippakunnan, SKML:n piirit ja 

yksittäiset kuorot voivat rekrytoida kouluttajan omiin harjoituksiinsa.  

 

13§ Vuoden musiikkiryhmän valinta  

Esittely: Jonna Aakkula  

Uusia ehdokkaita ei ole tullut. Ehdotettu Puijon kamarikuoroa.  

Päätös: 

Vuoden musiikkiryhmä -nimikettä ei myönnetty millekään musiikkiryhmälle. 

Seuraavan kerran valittu vuoden musiikkiryhmä pääsee esille Kirkon musiikkijuhlilla 

Helsingissä 2017. Päätettiin edelleen kehittää Vuoden musiikkiryhmä -meriittiä 

musiikkiryhmiä enemmän kiinnostavaksi.  

 

14§ Musiikkisihteerin irtisanominen tuotannollis-taloudellisista syistä  

 Musiikkisihteeri Säde Bartlingin työsuhde on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä. 

Ilmoitus työsuhteen päättämisestä annettiin 21.1.2016. Viimeinen työssäolopäivä oli ti 

16.2.2016. Työsuhteen päättymispäivä oli 21.2.2016.  

 

15§ Suomen Kirkkomusiikkiliiton piirien tapaaminen  

Esittely: Jonna Aakkula  

 

Päätös: 

Järjestetään ensisijaisesti toukokuussa 2016 kaksi piirien tapaamista/työpajaa eri 

puolilla Suomea. Aiheena on painopistealueiden valmistelu, SKML:n jäsenyyden 

uudet muodot ja info Kirkon musiikkijuhlista. Mukaan kutsutaan kaksi edustajaa 

kustakin piiristä. Toinen edustajista olisi ensisijaisesti piirin puheenjohtaja tai sihteeri, 

toinen joku muu piirihallituksen jäsen, miel. musiikillinen johtaja (kanttori). 

Paikallisia liittohallituksen jäseniä kutsutaan myös mukaan. Toiminnanjohtaja vastaa 

järjestelyistä.     

                     

16§ Merkkihakemukset 

Toiminnanjohtaja: Merkkihakemuksia ei ole tullut.  

Päätös: 

Päätettiin luoda uusi, laulajan 60-vuotisjuhlamerkki. Laulaminen seurakunnan piirissä 

alkaa nykyään useilla jo lapsikuorosta, joten on syntynyt tarve 60-vuotismerkille.  

 

17§ Liittokokous Savonlinnassa 2. – 3.9.2016 

 

Ohjelmaa: Liiton tulevaisuustyöskentelyä ja sääntömuutosasiat, Virsikirjan lisävihko, 



Kirkon musiikkijuhlat 2017 Helsingissä. 

 

18§ Muut asiat 

18.1. Myönnetty 16.1. koulutustuki 100,00 € Pohjois-Karjalan 

kirkkomusiikkipiirille 20.2.2016 järjestettävään kuorolaulupäivään 

aikuiskuorolaisille.  

Päätöksen tekivät Eero Hanni ja Jonna Aakkula 4.1.2016. Hakemus päivätty 

25.5.2015, mutta se on jäänyt käsittelemättä liittohallituksen kokouksessa.  

 Kuoromusiikin talvipäivät Tampereella 2017 (alustava tieto), SKML mukana 

järjestämässä. 

 

19§ Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016 

 Päätös: 

Varapuheenjohtaja 2016 Mikä Mäntyranta 

 

20§ Seuraavat kokoukset 

to 12.5.2016 klo 9.30 – 14.30 Helsinki/SKML 

pe 2.9.2016 klo 9 – 11 Savonlinna (liittokokouksen yhteydessä) 

ma 5.12.2016 klo 12.00 – 17.00 Helsinki/SKML 

                      Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

 

 

21§ Kokouksen päättäminen 

                      Puheenjohtaja Eero Hanni päätti kokouksen klo 17.00. 


