
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2016 

Liittohallitus 

 

Aika  Perjantai 2.9.2016 klo 9.00–11.00 

Paikka  Spahotel casino, Savonlinna, Casinokabinetti (aamiaissalin vieressä) 

Kutsutut  Eero Hanni, puheenjohtaja 

Mika Mäntyranta varapuheenjohtaja / estynyt   

Riikka Haapamäki, jäsen  

Heljä Linna, varajäsen  

Paula Nuutinen, varajäsen / paikalla kohdasta 8.3. alkaen 

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 

 

Kokous järjestetään aamiaissalin vieressä, joten kabinettiin voi tuoda hotelliaamiaisensa mukanaan. 

Aamiaistarjoilu päättyy klo 9.30.  

 

1 § Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Eero Hanni avasi kokouksen klo 9.07 

 

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 4/2016 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja:  Timo Vikman, Heljä Linna tarkastavat  

 pöytäkirjan 3/2016. 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 4/2016 tarkastajat: Timo Vikman ja Heljä Linna 

 

4 § Kokouksen työjärjestys 

 Päätös: 

                      Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

                      

 



5 § Tilannekatsaus 

 5.1. Tiedoksi toteutunutta toimintaa 

 5.2. Tiedoksi lähitulevaisuuden toimintaa 

5.3. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne (Liite 1 & 2) 

 Päätös: 

Liittohallitus haluaa saada joulukuun 2016 -kokouksessa tiedoksi, onko Yhteen 

ääneen -lauluvihon myynti kattanut siitä aiheutuneet kulut.  

 

Liittohallitus ehdottaa Yhteen ääneen -lauluvihkoa kulkuelaulukirjaksi Kirkon 

musiikkijuhlille 2017. Toiminnanjohtaja vie asian edelleen päätoimikunnalle.  

 

6 § Hallituksen esitykset edustajakokoukselle 2016 

 6.1. Vuoden 2017 jäsenmaksut 

 

Liittohallitus esittää edustajakokoukselle, että jäsenmaksua korotetaan 2,50 €, jolloin 

jäsenmaksun suuruus olisi 15,00 € / henkilö (Liittohallitus 2/2016, 10§).  

 Toiminnanjohtajan esitys:  

Lisätään: Alle 20-vuotiaat jäsenet vapautetaan jäsenmaksusta vuonna 2017. 

 Päätös: 

Liittohallitus esittää, että liiton jäsenmaksua korotetaan 2,50 euroa, jolloin 

jäsenmaksun suuruus olisi 15,00 euroa / henkilö. Lasten ja nuorten osalta liittohallitus 

esittää, että jäsenmaksua ei peritä alle 20-vuotiailta jäseniltä. Jäsenmaksusta on 

vapautettu vielä sen vuoden, jolloin jäsen täyttää 20-vuotta.     

 

 6.2. Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2017 

Toiminnanjohtajan esitys: Palkkiot säilyvät ennallaan, eli  

 

a) puheenjohtajan palkkio 840 € / vuosi 

b) puheenjohtajan kokouspalkkio 84 € / kokous 

c) puheenjohtajan ansionmenestys enintään 2600 € / vuosi 

d) jäsenen kokouspalkkio 50 € / kokous 

e) tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan 

Päätös: 

Toiminnanjohtajan esitys hyväksytään liittohallituksen esitykseksi 

edustajakokoukselle 2016.  

 

6.3. Vuoden 2017 tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 

Sääntömuutosehdotus mahdollistaa toteutuessaan 1–2 tilintarkastajan ja 1–2 

varatilintarkastajan valitsemisen.  

 



Toiminnanjohtajan esitys:  

Ehdollisesti, sääntömuutoksen sen mahdollistaessa, tilintarkastajaksi KHT Asko 

Vuorenalustaa ja varatilintarkastajaksi KHT Markku Alhoa. Jos tilintarkastajia 

tarvitaan sääntöjen puitteissa kaksi, esitetään tilintarkastajiksi KHT Asko 

Vuorenalustaa ja KHT Markkua Alhoa sekä varatilintarkastajaksi KHT Marja-Leena 

Turusta Audicon AB:sta.  

Päätös: 

Toiminnanjohtajan esitys hyväksytään liittohallituksen esitykseksi 

edustajakokoukselle 2016. 

 

6.4. Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n sääntöuudistus, PHT:n korjaukset (liite 3) 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Esitetään liittohallitukselle hyväksyttäväksi SKML:n säännöt kuten PHT:n 

korjauksissa kehotetaan.  

Päätös: 

Toiminnanjohtajan esitys hyväksytään liittohallituksen esitykseksi 

edustajakokoukselle 2016. 

 

6.5. Edustajakokous 2017, aika ja paikka  

Toiminnanjohtajan esitys: 

Lapin kirkkomusiikkipiiri Rovaniemi la 9.9.2017.  

Päätös: 

Toiminnanjohtajan esitys hyväksytään liittohallituksen esitykseksi 

edustajakokoukselle 2016. 

 

6.6. Edustajakokouksen 2016 esitysten esittely   

3 § Kokouksen työjärjestys 

4 § Vuoden 2015 vuosikertomus 

5 § Vuoden 2015 tilinpäätös 

6 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen  

7 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelma 

8 § Vuoden 2017 jäsenmaksut  

9 § Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2017  

10 § Vuoden 2017 talousarvioehdotus 

11 § Vuoden 2016 vaalitoimikunnan esitykset  

12 § Liittohallituksen puheenjohtajan valitseminen  

13 § Liittohallituksen jäsenten varajäsenten vaali  

14 § Vuoden 2016 tilintarkastajien valinta  

15 § Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n sääntöuudistus  

16 § Muut esille tulevat  

 

 



Päätös: 

3 § Kokouksen työjärjestys –Puheenjohtaja 

4 § Vuoden 2015 vuosikertomus – Eero Hanni  

5 § Vuoden 2015 tilinpäätös – Eero Hanni  

6 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen - 

Puheenjohtaja 

7 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelma – Jonna Aakkula 

8 § Vuoden 2017 jäsenmaksut – Timo Vikman 

9 § Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2017 – Eero Hanni  

10 § Vuoden 2017 talousarvioehdotus – Jonna Aakkula 

11 § Vuoden 2016 vaalitoimikunnan esitykset – Vaalitoimikunnan pj Eila Iivari  

12 § Liittohallituksen puheenjohtajan valitseminen – Puheenjohtaja   

13 § Liittohallituksen jäsenten varajäsenten vaali – Puheenjohtaja   

14 § Vuoden 2016 tilintarkastajien valinta – Puheenjohtaja   

15 § Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n sääntöuudistus – Keijo Piirainen   

16 § Muut esille tulevat – Tarpeen mukaan  

 

7 § Rahankeräyksen toimeenpano 

Esittely: Jonna Aakkula  

 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: 

Toimeenpannaan rahankeräys kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseen Suomen 

Kirkkomusiikkiliiton kautta.  

 

8 § Tulevaisuustyöpajat toukokuu 2016  

Esittely: Jonna Aakkula  

 8.1. Toteutus ja osallistujapalaute 

8.2. Johtopäätökset (Liite 4) 

8.3. Toimenpiteet  

 8.3.1. SKML:n koulutuskiertueet  

 

Toiminnanjohtajan esitys: Jätetään toiminnanjohtajan edelleen valmisteltavaksi liiton 

ja piirien yhteisten koulutuskiertueiden valmistelu.  



 Päätös: 

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys. 

 

8.3.2. SKML:n kouluttajapankki 

 

Toiminnanjohtajan esitys: Jätetään toiminnanjohtajan edelleen valmisteltavaksi 

kouluttajanpankin valmistelu ja julkaiseminen.  

 Päätös: 

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys. 

  

8.3.3. Suomalaisen kirkkomusiikin päivä 

 

Toiminnanjohtajan esitys: Jätetään toiminnanjohtajan edelleen valmisteltavaksi 

Suomalaisen kirkkomusiikin päivä -asia.  

 Päätös: 

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys. Asian valmistelua jatketaan seuraavassa 

hallituksen kokouksessa: yhteistyökumppanit, rahoitus, suunnitelma, ajankohta. 

Alustavasti lanseeraamisvuodeksi suunniteltiin Kirkon musiikkijuhlien jälkeistä vuotta 

2018.   

 

9 § Kaiken kansan virsikisa 2016  

Esittely: Jonna Aakkula  

 8.1. Toteutus ja osallistujapalaute 

 8.2. Johtopäätökset 

 Päätös: 

Laitetaan Kaiken kansan virsikisa tauolle ainakin toistaiseksi. Harkitaan kisan 

jatkokehittämistä seuraavien Kirkon musiikkijuhlien (touko 2017) jälkeisenä aikana.  

 

10 § Yhteiskustannuksen ohjelmatoivekyselyn vastaukset 

Esittely: Jonna Aakkula 

 

11 § Virsikirjan lisävihon käyttöönoton huomioiminen   

Esittely: Jonna Aakkula  

 11.1. Virsikirjan lisävihkomerkki 

 Toiminnanjohtajan esitys: Kootaan toimikunta valmistelemaan virsikirjan lisävihon 

virsimerkkiä. Toimikunta pyrkii työskentelemään etäyhteyksin, ilman matkustamista. 

Toimikunta saa liittohallitukselta valtuudet lisävihkomerkin suunnitteluun, 

toteutukseen ja lanseeraamiseen. Toimikunta määrittelee merkin saamisen kriteerit ja 

antaa SKML:n toiminnanjohtajalle merkin ulkoasua koskevat, ja merkin 

lanseeraamista koskevat raamit.    



 

Päätös: 

Toimikunnan jäsenet Timo Vikman, Riikka Haapamäki, Jonna Aakkula. Toimikunta 

esittelee ehdotuksensa hallituksen kokouksessa 5.12.2016.  

11.2. Muut ajatukset virsikirjan lisävihon laulamiseen innostamiseen 

 

12 § Merkkihakemukset 

 

12.1. Kanttorin erityisansiomerkki, FT dc Heikki Poutanen (Liite 5) 

 

Malmin seurakunta hakee kanttori FT, dc Heikki Poutaselle kanttorin 

erityisansiomerkkiä. Heikki Poutanen on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 1972. Hän 

on suorittanut Sibelius-Akatemiassa kanttori-urkurin (1976), musiikin johtajan (1987), 

diplomilaulajan (1987), urkujen A (1992) sekä musiikin maisterin (1995) tutkinnot 

sekä Helsingin yliopistossa filosofian kandidaatin (1982), filosofian lisensiaatin (1999) 

ja filosofian tohtorin (toukokuussa 2016) tutkinnot.  

 Heikki Poutanen on toiminut Sibelius-Akatemian metodologia ja tutkimustyön 

ohjaajana, Helsingin kirkkovaltuuston jäsenenä sekä Kanttori-Urkuri yhdistyksen 

puheenjohtajana (1997–2015) ja hallituksen jäsenenä 2016-. 

 Heikki Poutanen on toiminut Malmin seurakunnan kanttorina vuodesta 1974, A-

kanttorina ja työalavastaavana 1977 lähtien. Vuodesta 1977 lähtien hän on johtanut 

Malmin kirkkokuoroa sekä myöhemmin perustettuja Malmin Kantaattikuoroa ja 

Missiokuoroa sekä Helsingin työväenopiston koillisen alueen Koilliskuoroa. Heikki 

Poutanen on myös järjestänyt kuorokouluja vasta-alkajille.  

  Malmin yhtyneet kirkkokuorot ovat järjestäneet paljon yhteisiä konsertteja. Heikki 

Poutanen on järjestänyt vuosittain keskiviikkoisin päivämusiikkikonserttisarjan ja 

sunnuntain iltamusiikkisarjan talvikautena ja keskiviikon iltamusiikkisarjan kesäisin.  

 Heikki Poutanen on ollut erityisen aktiivinen tutkiessaan ja kehittäessään 

kuoromessujen ja urkumessujen käyttöä seurakunnan jumalanpalveluselämässä.    

 Päätös: 

Myönnetään kanttorin erityisansiomerkki FT dc Heikki Poutaselle 

 

  12.2. Kuorolaisen erityisansiomerkki, Laura Kokkola (Liite 6) 

 Malmin kantaattikuoro ry anoo kuorolaisen erityisansiomerkkiä Laura Kokkolalle. 

Laura Kokkola on Malmin seurakunnan kantaattikuoron jäsen vuodesta 2001 alkaen ja 

Malmin seurakunnan Tapanilan kamarikuoron jäsen vuodesta 2013 alkaen. Sitä ennen 

hän on laulanut Alppilan seurakunnan Kustaankadun seurakuntakodin Maria kuorossa 

laulajana ja solistina (1965–1970), Kustaankadun seurakuntakodissa yksinlaulajana 

jouluaattoina (1965–1970), Vanhan Kirkon kamarikuorossa (1977–1982) ja 

Katedraalikuorossa (1979–1983). Kuoroissa hän on esiintynyt niin riveissä kuin 

solistitehtävissä veloituksetta.   



Päätös: 

Myönnetään kuorolaisen erityisansiomerkki Laura Kokkolalle.  

Liittohallitus päivittää ansiomerkkien jakoperusteita jossakin tulevassa 

kokouksessaan.  

 

13 § Muut asiat  

 Tiedoksi 

Tulossa liiton uutena myyntituotteena uniikki koru, jota voi käyttää naisten 

kaulakoruna tai rintaneulana, mahdollisesti myös miesten solmioneulana. Tuote on 

tilattavissa loppuvuodesta 2016. Myyntihinta lienee noin 75 euroa.  

 

14 § Seuraava kokous 

ma 5.12.2016 klo 11.00 – 16.00 (Helsinki) sekä jouluateria klo 16 alkaen.  

                      Tämän kokouksen lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

 

15 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja Eero Hanni päätti kokouksen 1.9.2016 klo 11.05. 

 

 

 


