
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2016 

Liittohallitus 

 

Aika  Torstai 12.5.2016 klo 9.30 – 14.30 

Paikka  SKML:n toimiston talo, Hietalahdenranta 13, 3 krs STO ry:n työpajatila 

Läsnä  Eero Hanni, puheenjohtaja 

Mika Mäntyranta varapuheenjohtaja (1 § – 10 § & 13 §)  

Riikka Haapamäki, jäsen  

 Keijo Piirainen, jäsen  

Marjatta Salonen, jäsen (1 § – 10 § & 13 §) 

 Timo Vikman, jäsen (1 § – 7 § & 13 §) 

 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 9.30. 

 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

 vähintään 4 jäsentä on läsnä. 

 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 § Pöytäkirjan 2/2016 tarkastajien valinta. 

Toiminnanjohtaja:  Riikka Haapamäki ja Mika Mäntyranta tarkastavat pöytäkirjan 

2/2016. 

Päätökset: Pöytäkirjan 2/2016 tarkastajat: Riikka Haapamäki ja Mika Mäntyranta. 

(Mika Mäntyrannan poistuttua kokouksesta kohdan 10 jälkeen, valittiin pöytäkirjan 

tarkastajaksi kohdat 11 § – 19 § Hannu Väisänen.) 

 

4 § Kokouksen työjärjestys 

Päätös: Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sillä muutoksella, että 

kohta 13 § Nuorisokuorotapahtuma Kuusankoskella pe 25.11. – la 26.11.2016 

käsitellään ennen Timo Vikmanin poistumista kokouksesta.  

                      

5 § Ajankohtainen tilanne 

5.1. Tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa 

(liite: esittelykalvot 5.1 & jäsenkirje 2/2016) 

5.2. Tiedoksi lähitulevaisuuden toimintaa 

(liite: esittelykalvot 5.2) 

 



Lisäksi Eero Hanni osallistuu Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien valtuuskunnan 

kokoukseen.  

 

5.3. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne 

(liite: esittelykalvot 5.3) 

5.4. Muita ajankohtaisia asioita 

 

5.4.1 Tollinpolun kiinteistön vuokraus / Lavonia Oy (Kiinteistö Tahkola) 

SKML:n omistama huoneisto Helsingin Myllypurossa on vuokrattu 15.4.2016 alkaen 

Lavonia Oy:lle, joka käyttää sitä työsuhdeasuntona 2–3 työntekijälle. 

Vuokravälittäjänä toimi Kiinteistö Tahkola.    

 

5.4.2 Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunnan edustukset / SKML 

 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunnan jäsen Tommi Niskalan johtama Kallion 

kantaattikuoro on eronnut SKML:stä.  

Päätös: Tommi Niskala jatkaa normaalisti kautensa SKML:n edustajana 

julkaisutoimikunnassa. SKML:n edustajanimityksiä YK:n julkaisutoimikuntaan 

pohditaan, kun kaudet päättyvät.  

 

5.4.3 Liiton uusia ja poistuneita jäsenyhdistyksiä  

Jäsenmuutoksista saadaan tiedot, kun jäsentilastot valmistuvat. Jäsenjärjestöjä on 

eronnut. Uusia jäsenjärjestöjä on tullut ainakin Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat, 

Ilmajoen Musiikkijuhlat ja kamarikuoro Arietta.  

 

6 § Toiminnan suuntaviivoja 2016 – 2018  

6.1. Terveiset piirityöpajasta 2.5.2016  

Ensimmäinen piirityöpaja pidettiin Helsingissä 2.5.2016. Muut piirityöpajat pidetään 

Helsingissä 13.5.2016 ja Oulussa 22.5.2016. Työpajoihin osallistuu yhteensä noin 30 

piirien edustajaa, eli melkein kaikki piirit ovat edustettuina.  

Toiminnanjohtaja koostaa hallituksen syyskuun 2016 kokoukseen piirityöpajoista 

koosteen, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. 

Päätettiin, että jäsenkirjeen jakelua laajennetaan niin, että piirisihteerien ja 

puheenjohtajien lisäksi se lähetetään suoraan jäsenyhdistysten yhteyshenkilöille. 

Jäsenkirjeen vastaanottajajoukkoa kasvatetaan jatkossa myös muita sidosryhmiä 

kattavaksi.   

 

6.2 Liiton toiminnan painopisteet & kohdistettavat henkilöresurssit 

Liiton toiminnan painopisteiksi kirjataan: 

 Hyvien toimintamallien leviämisen edistäminen (kirkko)musiikin kentällä 

 Viestiminen liiton toimialaan kuuluvista asioista kirkkomusiikkitoimijoiden 

parissa ja laajemmin yhteiskunnassa 



 Koulutustoiminnan harjoittaminen 

 Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen 

 Alan kustannustoiminnan harjoittaminen 

Liittosihteerin jäädessä mahdollisesti eläkkeelle lähivuosien aikana, erityistä tarvetta 

on suunnata henkilöstöresurssia viestintään ja vapauttaa resurssia mm. siirtämällä 

nuottikauppa verkkoon.   

6.3. Sääntötoimikunnan ehdotukset  

Sääntötoimikunta jatkaa työskentelyä sääntöuudistuksesta tehdyn työn ja 

liittohallituksen kommenttien pohjalta. Liittohallitus käsittelee edelleen muokatun 

sääntöehdotuksen sähköpostikokouksella kesäkuussa 2016. Sääntömuutosehdotukset 

esitetään syksyn 2016 liittokokoukselle.  

6.4. SKML:n halu sitoutua Kirkkomusiikkilehden kehittämistyöhön vuonna 2017 

Päätös: SKML haluaa lähteä Kirkkomusiikkilehden kehittämistyöhön vuoden 2017 

aikana. SKML päättää kehittämistyön aikana tehtyjen ehdotustenperusteella, onko se 

halukas sitoutumaan lehden julkaisemiseen jatkossa, uudistusten jälkeen.  

6.5. Yhteiskustannuksen verkkokaupan kehittäminen  

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta on käynyt läpi noin 2/3 materiaalista ja 

valinnut verkkoon digitoitavaksi materiaaliksi noin 2/3 materiaalista. Liittohallituksen 

kanttorijäsenet käyvät vielä läpi SKML:n nuottijulkaisuja.  

 

Päätös: Verkkokauppaan siirryttäessä materiaalia uudelleen kirjoitetaan vain harkiten, 

käytetyimmät ja laadultaan huonoimmat nuotit priorisoiden. Verkkokauppaan 

siirrettävien nuottien ei siis tarvitse olla teknisesti huippulaatuisia.  

Timo Vikman ehdotti, että SKML järjestäisi nuottikirjoituskurssin, jonka yhteydessä 

osallistujat sitoutuisivat harjoitustöinä nuotintamaan muutaman nuotin, jotka olisivat 

myynnissä verkkokaupassamme.   

                         

7 § ”Vuoden musiikkiryhmä 2017” tavoitteet ja toteutus  

 Päätös: Vuoden musiikkiryhmä -tunnustus toteutetaan vuonna 2017 vanhaan malliin. 

Jakovuorossa vuonna 2017 on tunnustus lapsi- tai nuorisokokoonpanolle. Kirkon 

musiikkijuhlat 2017 avajaisten yhteydessä on varattu aika vuoden musiikkiryhmän 

julkistamiselle.  

 Todettiin, että vuodesta 2018 vuoden musiikkiryhmä -tunnustuksessa voisi perusteiksi 

nousta myös ei-taiteelliset meriitit esim. kulttuurisen sosiaalityön meriitit. Todettiin, 

että rahapalkinnon sijaan voitaisiin resursoida sitä, että vuoden musiikkiryhmä saisi 

näkyvyyttä eri tavoin (esim. media, konsertit tms.). Liittohallitus käsittelee asiaa 

myöhemmin.   

 

 



8 § Koulutustukianomukset vuodelle 2017 

(liite: skml:n myöntämät koulutustuet vuodelle 2017) 

 

Päätettiin koulutustukien jakamisesta liitteen mukaisesti.  

 

9 §  Kirkon musiikkijuhlat 2017 -Helsingissä  

 

Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula esitti huolensa Kirkon musiikkijuhlien 2017 

onnistumisesta. Liiton jäsenet ovat kritisoineet ohjelmaa ja nuotteja on mennyt 

kaupaksi murto-osa edellisten juhlien nuottimyyntiin verrattuna. Varauduttava 

talousarviossa 2017 tappiolliseen tapahtumaan.   

 

10 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

(liite: Suomen Kirkkomusiikkiliito ry toimintasuunnitelma 2017 & skml talousarvio 

2017) 

 Toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään kertaalleen päivitettyinä 

sähköpostikokouksessa kesäkuussa 2016.  

 

Päätös: Hallitus ehdottaa liittokokoukselle 2,5 € korotusta jäsenmaksuun.  

 

11 §   Liittokokous Savonlinnassa 2. – 3.9.2016 

 11.1 Ohjelma 

(liite: info SKML edustajakokous Savonlinna 2016) 

11.2. Kustannukset  

(liite 11 liittokokous Savonlinnassa) 

 

Päätös: Hyväksyttiin liittokokouksen ohjelmarunko ja osallistumismaksut.  

 

12 § Kaiken kansan virsikisa 2016 

 

12.1. Palaute piirikisavaiheesta 

Piirikisat järjestettiin 6/17 piirissä, finaalissa mukana kahdeksan piirin 

edustajajoukkueet.  

 

12.2 Finaalivaihe 22.5.2016  

Juontaa kanttori Outi Noponen Espoosta 

Tuomaristossa kanttori Jenni Urponen & hiippakuntasihteeri Raimo Paaso 

Järjestämässä myös Jonna Aakkula, Keijo Piirainen & kanttori Juha 

Soranta/Karjasillan kirkko  

 

 

 



13 §  Nuorisokuorotapahtuma Kuusankoskella pe 25.11. – la 26.11.2016 

 

Päätös: SKML maksaa kouluttajien (1-2 kpl) palkkiot. lauantain konsertin tuloista 50 

% tilitetään SKML:lle.  

 

14 § Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiirin aloite midi-tiedostoista 

(liite: aloite Martikuoro Turku/digitaaliset nuotit) 

Päätös: Tekijänoikeuskysymysten vuoksi SKML ei toimita kuoroille valmiita 

miditiedostoja siitä materiaalista, jota liitto myy. Liiton nuottikauppaa ollaan 

siirtämässä tulevaisuudessa digitaalimyyntiin ja asiaa voidaan pitää vireillä 

verkkokaupan kehittämistyön yhteydessä, vaikkakin tällä hetkellä myyntiartikkelien 

tiedostomuodoksi on kaavailtu pdf tai muu vastaava tiedostomuoto.  

 

15 §  Rahankeräyksen toimeenpano 

 Rahankeräys on toimintaa, jossa vedotaan yleisöön lahjoitusten saamiseksi. 

Rahankeräyksessä lahjoittajille ei anneta vastiketta. Rahankeräyksen järjestäminen on 

luvanvaraista. Rahankeräyslupa voidaan myöntää yleishyödyllistä toimintaa 

harjoittavalle yhteisölle tai säätiölle yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi.  

Rahankeräyslupahakemukseen on liitettävä ote rahankeräyksen toimeenpanoa 

koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan kokouspöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, 

jossa rahankeräyksen järjestämisestä on tehty päätös.  

Hakemusten käsittelyaika on keskimäärin 5–6 kuukautta.  

 Päätös: Asia siirrettiin käsiteltäväksi liittohallituksen syyskuun kokouksessa.  

 

16 § Merkkihakemukset 

Toiminnanjohtaja: Merkkihakemuksia ei ole tullut.  

  

17 § Muut asiat  

 SKML:n toimisto on suljettu juhannuksesta heinäkuun loppuun saakka.  

Sumu-Fimu yhteenliittymän järjestämä Kuorolaulajien talvipäivät pidetään 

Tampereella 4.2. – 5.2.2017.  

 

18 § Seuraavat kokoukset 

Sähköpostikokous kesäkuussa (sääntömuutosasiat ja toimintasuunnitelma & 

talousarvio 2017) 

pe 2.9.2016 klo 9 – 11 Savonlinna (liittokokouksen yhteydessä) 

ma 5.12.2016 klo 12.00 – 17.00 Helsinki/SKML / Puheenjohtaja Eero Hannin lisäys 

kokouksen jälkeen: Kokous 5.12.2016 alkaa jo klo 9.30.  

                      Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

 



19 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja Eero Hanni päätti kokouksen klo 15.38.  


