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1 § Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Eero Hanni avasi kokouksen klo 11.06  

 

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 5/2016 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja:  Mika Mäntyranta ja Marjatta Salonen tarkastavat  

 pöytäkirjan 5/2016. 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 5/2016 tarkastajat: Mika Mäntyranta ja Marjatta Salonen 

 

4 § Kokouksen työjärjestys 

Jonna Aakkula esitti lisättäväksi kohtaan 6 § vielä hakuajan jälkeen saapuneen Lapin 

kirkkomusiikkipiirin koulutustukihakemuksen.  

Päätös: 

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 6.1, 



kirkkomusiikkipiirien koulutustukihakemukset vuodelle 2017: Lapin 

kirkkomusiikkipiirin koulutustukihakemus lisätään esittelyyn.  

Muut asiat käsitellään kohdassa muut asiat.  

                      

5 § Tilannekatsaus 

 5.1. Tiedoksi toteutunutta toimintaa 

 Annettiin hallitukselle tiedoksi toteutunutta toimintaa, mm. verkkosivujen ja 

Facebook-sivujen uudistunut ilme, koulutustoivekyselyn avautuminen, 

toiminnanjohtajan vierailut Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen 

kirkkomusiikkipiireissä sekä puhujana Valtakunnallisessa opintokeskuspäivässä 

Helsingissä.  

 5.2. Tiedoksi lähitulevaisuuden toimintaa 

 Annettiin tiedoksi mm. nuottien digiaineiston mapitus, Yhteiskustannuksen 

julkaisujono purkaminen, seurakuntajäsenyyden markkinointi, hankevalmistelu ja 

toimintakertomus 2016.  

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

 Annettiin tiedoksi taloustilanne lokakuun loppuun 2016 mennessä. Viime vuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna suurimpina huomioina:  

Pienentyneitä tulovirtoja:  

- myyntitulot ovat olleet noin 8 000 € / 24 % pienemmät 

- jäsenmaksutulot ovat noin 4 000 € / 4 % pienemmät 

- Kirkon keskusrahaston yleisavustus 7 500 € ei ollut vielä kirjautunut tilille 

Pienentyneitä menovirtoja: 

- Palkkoihin mennyt noin 7 000 € / 9 % vähemmän, vastaavasti ulkoistettuina 

taloushallinnon ostopalveluina syntynyt kuluja noin 4 500 € enemmän 

- Muihin kokouskuluihin mennyt noin 12 000 € / 94 % vähemmän 

 Ajanjakson kulujäämä on noin 25 000 € tappiollinen, ja jos huomioidaan 

marraskuussa tiliytynyt Kirkon keskusrahaston yleisavustus, noin 17 500 € 

tappiollinen.  

 

Lisäksi annettiin tiedoksi haetut apurahat yms: Kirkkohallituksen yleisavustus 2017, 

Taike / monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaa yhteisöille, 

OKM / Kirkkomusiikkilehden julkaisemiseen, Suomen musiikinkustantajat ry / 

vuoden 2016 vientihankkeisiin, OKM / taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten 

yhteisöjen toiminta-avustukset, MES / julkaisutuki, Poliisi / Keräyslupa.  

 

6 § Kirkkomusiikkipiirien koulutustuet  

 6.1. Kirkkomusiikkipiirien koulutustukianomukset vuodelle 2017 (Liite 3) 

Toiminnanjohtajan esitys 

Kainuun kirkkomusiikkipiiri: 

ei myönnetä (myönnetty näille tapahtumille jo kevään haussa 200 € + 200 € + 200 €) 



 

Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 200 € (Keski-Suomi, kevät 2017) 

Etelä-Savon kirkkomusiikkipiiri:  

myönnetään 150 € (Mikkeli kevät 2017) + 150 € (Savonlinna kevät 2017) 

Pohjois-Karjalan Kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 200 € (Lieksa 12.2.2017) + 200 € (Kitee 8.10.2017) 

Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 150 € (Imatra helmi-maaliskuu 2017) + 200 € (Sammonlahti, helmikuu 

2017) + 300 € (Savitaipale 12.3.2017) + 200 € (Joutseno syyskuu 2017) 

Häme-Uusimaa Kirkkomusiikkipiiri 

myönnetään 200 € (Vihti 11.3.2017) + 300 € (Suomi 100, 18.11.2017) 

Helsingin Kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 300 € (Helsinki, eri paikat, vuosi 2017) 

Päätös: 

Kainuun kirkkomusiikkipiiri: 

ei myönnetä (myönnetty näille tapahtumille jo kevään haussa 200 € + 200 € + 200 €) 

 

Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 200 € (Keski-Suomi, kevät 2017) 

Etelä-Savon kirkkomusiikkipiiri:  

myönnetään 150 € (Mikkeli kevät 2017) + 150 € (Savonlinna kevät 2017) 

Pohjois-Karjalan Kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 200 € (Lieksa 12.2.2017) + 200 € (Kitee 8.10.2017) 

Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 100 € (Imatra helmi-maaliskuu 2017) + 100 € (Sammonlahti, helmikuu 

2017) + 200 € (Savitaipale 12.3.2017) + 200 € (Joutseno syyskuu 2017) 

Häme-Uusimaa Kirkkomusiikkipiiri 

myönnetään 200 € (Vihti 11.3.2017) + 200 € (Suomi 100, 18.11.2017) 

Helsingin Kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 300 € (Helsinki, eri paikat, vuosi 2017) 

Lapin Kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 500 € (Rovaniemi 14.1.2017 & Tornio 22.4.2017) 

 Tämä päätös täydentää 12.5.2016 SKML:n liittohallituksen tekemää päätöstä 

kirkkomusiikkipiirien koulutustueksi vuonna 2017. Liittohallitus myönsi piireille 

koulutustukea vuodelle 2017 yhteensä 6 870 €. Talousarvioon oli kirjattu koulutustuen 

määräksi 6 000 €.   

 

 



 6.2. Etelä-Savon piirin anomus koulutustuesta takautuvasti  

Toiminnanjohtajan esitys: 

Etelä-Savon kirkkomusiikkipiiri: 

myönnetään 300 € (7.-9.10.2016, Savonlinna) 

Päätös: 

Esitys hyväksyttiin: Myönnetään Etelä-Savon kirkkomusiikkipiirille takautuvasti 300 

€ (7.-9.10.2016, Savonlinna) 

 

7 § Vuoden 2017 edustukset 

Esittely: Jonna Aakkula   

 Päätös: 

Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous: Jonna Aakkula (vara: Mika Mäntyranta) 

 

Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta: Jonna Aakkula (Pirkko Paakkanen) & Timo 

Vikman (SKML-hallituksen varapuheenjohtaja) 

 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta: Jonna Aakkula / siht. Muiden paikkojen 

osalta päätetään kokouksessa 1/2017.  

 

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta: Jonna Aakkula (Pirkko Paakkanen) + Timo 

Vikman (Kati Pirttimaa) 

 

Kirkkomusiikkilehden toimitusneuvosto: Jonna Aakkula (Pirkko Paakkanen) + Timo 

Vikman (Kati Pirttimaa) 

 

Suomen Musiikkineuvosto: Jonna Aakkula 

 

Kirkon musiikkijuhlat, päätoimikunta: Jonna Aakkula (Keijo Piirainen) 

 

Kulttuuriasiain yhteistyöelin: Jonna Aakkula 

 

Sumu-Fimu: Jonna Aakkula 

 

Ulkomaiset yhteydet: Jonna Aakkula 

 

Suomen Musiikinkustantajat ry: Jonna Aakkula 

 

8 § Vuoden musiikkiryhmä 2017 (liite 4)  

Esittely: Jonna Aakkula  

 

 8.1. Vuoden musiikkiryhmän valinta  

 

Vuonna 2017 tunnustus oli päätetty antaa lasten tai nuorten musiikkiryhmälle. 

Liittohallitus oli ilahtunut hyvistä ehdokkaista.  



 Päätös: 

Seinäjoen seurakunnassa toimina lapsikuoro Solina on Suomen Kirkkomusiikkiliiton 

vuoden 2017 musiikkiryhmä.  

 

8.2. Vuoden musiikkiryhmän huomioiminen   

 Päätös: 

Vuoden musiikkiryhmä saa 1 000 € tunnustusstipendin. Toiminnanjohtaja keskustelee 

kuoron kanssa kuoron mahdollisuudesta esiintyä Kirkon musiikkijuhlien avajaisissa 

2017 Helsingin Senaatintorilla ja tuo esityksen liittohallituksen kokoukseen 1/2017. 

Toiminnanjohtaja keskustelee julkistuksesta ja tunnustuksen luovuttamisesta kuoron, 

paikallisen seurakunnan, hiippakunnan sekä paikallispiirin edustajien kanssa.  

 

9 § SKML seurakuntajäsenyys & piirit  

Esittely: Jonna Aakkula  

 9.1. Seurakuntajäsenyys ja piirien mallisäännöt (liite 5) 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Kaikkia piirejä kehotetaan ottamaan seurakuntajäsenet mukaan piirien aktiviteetteihin 

ja seurakuntajäseniä kehotetaan kohtelemaan esim. tapahtumahinnoittelussa samoin 

kuin perusyhdistysjäseniä. 

 

Niitä piirejä ajatellen, joissa seurakuntajäsenet halutaan mukaan piirihallituksiin, 

tehdään Kirkkomusiikkipiirien mallisääntöjen päivitys liitteen mukaisesti. Lähetetään 

kirkkomusiikkipiirien uudet mallisäännöt PRH:n ennakkotarkastukseen. Jaetaan 

ennakkotarkastuksessa hyväksytyt säännöt tiedoksi kirkkomusiikkipiireille.  

Kannustetaan myös niitä piirejä, joissa ei haluta toteuttaa seurakuntajäsenten 

osallistumista piirihallintoon tekemään päivitykset sääntöihin muilta osin.  

Muistutetaan piirejä siitä, että piirien sääntömuutokset on alistettava SKML:n 

liittohallituksen hyväksyttäviksi. 

Myönnetään kaikille sääntömuutoksen tekeville piireille 40,00 € tuki PRH:n 

käsittelymaksun suorittamiseksi.   

 

 Päätös: 

Asia jätetiin edelleen valmisteltavaksi työryhmälle toiminnanjohtaja Jonna Aakkula, 

hallituksen jäsen Keijo Piirainen ja hallituksen jäsen Timo Vikman. Työryhmä tuo 

esityksen liittohallituksen ylimääräiselle sähköpostikokoukselle ke 28.12.2016.  

 

 9.2. Seurakuntajäsenten irtisanoutuminen yhdistysjäsenyydestä piireissä (liite 6)  

Toiminnanjohtajan esitys: 

Kehotetaan piirejä lähettämään jäsenyhdistyksille tilastolomakkeen yhteydessä 

ilmoituslomake vaihdosta seurakuntajäsenyyteen.  

 

 



Päätös: 

Asia jätetiin edelleen valmisteltavaksi työryhmälle toiminnanjohtaja Jonna Aakkula, 

hallituksen jäsen Keijo Piirainen ja hallituksen jäsen Timo Vikman. Työryhmä tuo 

esityksen liittohallituksen ylimääräiselle sähköpostikokoukselle ke 28.12.2016.  

 

 

9.3. Piireille seurakuntajäseniä vastaan myönnettävä toimintaraha vuonna 2017 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Tilitetään kirkkomusiikkipiireille 10 % oman toiminta-alueensa seurakuntajäsenten 

SKML:ään maksamasta jäsenmaksusta.  

Päätös: 

Esitys hyväksyttiin: Tilitetään vuonna 2017 kirkkomusiikkipiireille 10 % oman 

toiminta-alueensa seurakuntajäsenten SKML:ään maksamasta jäsenmaksusta. 

 

10 § Hanketoiminnan valmistelu (liite 7) 

Esittely: Jonna Aakkula 

 Toiminnanjohtajan esitys: 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja edelleen valmistelemaan hankkeita ”Uussuomalaisten 

integrointi suomalaiseen yhteiskuntaan ja kansankirkkoon kirkkomusiikin avulla” 

(toteutustavoite v. 2017–2020) sekä ”Kirkkomusiikkia kaikille: Kirkon 

musiikkitoimintaan osallistumiseen kannustaminen” (toteutustavoite v. 2018–2021)   

 

Päätös: 

Valtuutettiin toiminnanjohtaja jatkamaan hanketoiminnan valmistelua ja mahdollisten 

yhteistyökumppanien ja rahoituksen etsimistä. Todettiin, että hankkeiden 

toteutusaikataulua ja/tai toteutusjärjestystä voidaan vaihtaa.  

 

11 § Rekrytointi (Yhteiskustannus): Verkkokauppa, nuottien digitalisointi & 

asiakastietojen siirtäminen (liite 8) 

Esittely: Jonna Aakkula  

 Toiminnanjohtajan esitys: 

Rekrytoidaan Yhteiskustannuksen hallintotoimikunnan esityksen mukaisesti Maria 

Hannus-Hautala osa-aikaisena (33 %), määräaikaisena työntekijänä ajanjaksolle 

01/2017 – 08/2017. Palkka on 990 € / kk, ei lisiä.  

 Työnantaja on SKML, mutta palkka ja sen sivukulut maksetaan Yhteiskustannuksen 

varoista. SKML tarjoaa työtilat ja työskentelyvälineet sekä kaikkinaisesti huolehtii 

työnantajan velvollisuuksista ml. työterveyspalvelut.  

 Päätös: 

Esitys hyväksyttiin: Rekrytoidaan Maria Hannus-Hautala osa-aikaisena, 

määräaikaisena työntekijänä ajanjaksolle 01/2017 – 08/2017.  

 



12 § Kirkon musiikkijuhlat 2017 -kuulumisia 

Esittelijä: Jonna Aakkula 

 

12.1. Ilmoittautumistilanne ja musiikkijuhlien talous 

 Nk. early bird -ilmoittautumisia tehtiin ennen 1.12.2016 yhteensä 3824. 

Ilmoittautumisia voi tulla vielä lisää ja toisaalta näistä ilmoittautumisista voi ilman 

veloitusta vähentää osallistujia vielä 03/2017 asti. Nollabudjettiin, jossa syödään 

edellisten juhlien pohjakassa kokonaan, on laskettu osallistujiksi 2 800 aikuista ja 400 

lasta. Juhlien budjetissa osallistujamäärä on 6 000 €.   

  

12.2. Kirkkomusiikkiliiton hallituksen esitys kulkuelaulukirjasta 

 Kirkon musiikkijuhlien 2017 taiteellinen toimikunta hylkäsi SKML:n liittohallituken 

esityksen Yhteen ääneen -vihkosta kulkuelaulukirjana.  

  

12.3. Seuraavien juhlien ajankohdasta ja paikasta 

 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto haluaa keskustella seuraavista juhlista vuoden 2017 

juhlien jälkeen. Juhlien väli on ollut 4 – 5 vuotta. Ajankohdan on oltava synkronissa 

muiden kirkollisten tapahtumien kanssa. Mahdollisten seuraavien juhlien budjetti ja 

rakenne vaikuttavat SKML:n tahtoon olla mukana (vrt. nykyisen kollektiivin 

yhteistyösopimus, jossa irtisanomisaika lokakuun loppuun 2017 mennessä.) 

 

13 § Yhteen ääneen -lauluvihon tulot 

Esittelijä: Jonna Aakkula 

 Liittohallituksen kokouksen 04/2017 toiveen johdosta esiteltiin Yhteen ääneen -

lauluvihkon tulot: 11 668,83 €. Tuotantokulut ovat olleet 14 002,63 € (ei sis. 

palkkoja).   

 

14 § Virsikirjan lisävihkomerkki 

Esittelijä: Riikka Haapamäki 

Toiminnanjohtajan esitys:  

- Hyväksytään virsikirjan lisävihkomerkin suorituskriteerit lisävihkomerkkiryhmän 

esityksen mukaisesti.  

- Hyväksytään merkin ulkoasu lisävihkomerkkiryhmän esityksen mukaisesti.  

- Valtuutetaan työryhmä saattamaan lisävihkomerkki myyntiin ja toiminnanjohtaja 

määrittelemään lisävihkomerkkien myyntihinnat.  

 

 Päätös: 

Esitys hyväksyttiin:  

- Hyväksyttiin virsikirjan lisävihkomerkin suorituskriteerit lisävihkomerkkiryhmän 

esityksen mukaisesti:  

* Pronssinen merkki: koululaiset 10 virttä, aikuiset 20 virttä. Merkin vuorittavan 

ryhmän koolle ei ole rajaa: Merkin voi suorittaa yksin, esimerkiksi luokka 

kokonaisuutena tai kaikki yhteislaulutilaisuuteen osallistuvat. 



* Hopeinen merkki: koululaiset 20 virttä, aikuiset 40 virttä. Merkki kannustetaan 

suorittamaan pienehkössä ryhmässä. Merkin voi suorittaa myös yksin.  

* Kultainen merkki: kaikki lisävihkovirret. Merkki kannustetaan suorittamaan 

pienehkössä ryhmässä. Merkin voi suorittaa myös yksin. 

- Hyväksytään merkin ulkoasu lisävihkomerkkiryhmän esityksen mukaisesti.  

*Pinssimerkki = kuten nykyinen virsimerkki, erottuu pienemmällä koolla. Pronssinen 

lisävihkomerkki mahd. myös tarramerkkinä tms. suurempien ryhmien 

merkkisuoritustilaisuuksia varten.  

- Valtuutetaan työryhmä saattamaan lisävihkomerkki myyntiin ja toiminnanjohtaja 

määrittelemään lisävihkomerkkien myyntihinnat. 

 

15 § Koulutuskiertue 2017  

Esittelijä: Jonna Aakkula  

 

Toiminnanjohtajan esitys:  

Valtuutetaan toiminnanjohtaja edelleen valmistelemaan vuoden 2017 

koulutuskiertuetta koulutuskyselyn tuloksiin, käytettävissä oleviin kouluttajiin ja 

todennäköisiin kustannuksiin peilaten. Koulutuskiertueen budjetti hyväksytään 

liittohallituksen erilliskäsittelyssä myöhemmin.   

 

Päätös: 

Esitys hyväksyttiin: Valtuutetaan toiminnanjohtaja edelleen valmistelemaan vuoden 

2017 koulutuskiertuetta koulutuskyselyn tuloksiin, käytettävissä oleviin kouluttajiin ja 

todennäköisiin kustannuksiin peilaten. Koulutuskiertueen budjetti hyväksytään 

liittohallituksen erilliskäsittelyssä myöhemmin.   

 

16 § Kirkkomusiikkiliiton nuorisokuorotapahtuma 

Esittelijä: Jonna Aakkula 

 16.1. Vuoden 2016 nuorisokuorotapahtuma Kuusankoskella 25.-26.11.2016 

 Tapahtuman tavoitteet olivat sosiaaliset- (yhteishenki, motivaatio), oppiminen (toinen 

toiselta) sekä mielikuva- ja näkyvyystavoitteet. Tavoitteet saavutettiin. Osallistujia oli 

noin 150 henkilöä, kuusi eri kokoonpanoa. Tapahtuma toteutettiin SKML:n ja 

paikallisjärjestäjän (Kuusankosken srk) yhteistyönä.  

 16.2. Vuosien 2017 ja 2018 tapahtumat 

 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan lapsikuorotapahtumaa vuodelle 2017 ja 

nuorisokuorotapahtumaa vuodelle 2018. Valtuutetaan toiminnanjohtaja kutsumaan 

tarvittaessa koolle työryhmän/ryhmät tapahtumia valmistelemaan.  

Päätös: 

 Hyväksyttiin esitys: Valtuutettiin toiminnanjohtaja valmistelemaan 

lapsikuorotapahtumaa vuodelle 2017 ja nuorisokuorotapahtumaa vuodelle 2018. 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja kutsumaan tarvittaessa koolle työryhmän/ryhmät 

tapahtumia valmistelemaan. Ehdotettiin vuoden 2017 lapsikuorotapahtuman paikaksi 



Seinäjokea.  

 

17 § Toimistohenkilökunnan joululahjat   

Esittelijä: Jonna Aakkula  

 Toiminnanjohtajan esitys:  

Annetaan SKML:n toimiston henkilökunnalle (Jonna Aakkula & Pirkko Paakkanen) 

joululahjaksi SKML:n uusi naisten koru, 1 kummallekin. Mikäli koru ei ehdi 

valmistua ennen joulua, lahja annetaan korun valmistuttua.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esitys: Annetaan SKML:n toimiston henkilökunnalle joululahjaksi 

SKML:n uusi naisten koru. 

 

18 § Merkkihakemukset (liite 9) 

Esittelijä: Jonna Aakkula 

Karjasillan Kirkkokuoro ry:n hakemus kuorolaisen erityisansiomerkistä terveyden- 

huollon lehtori Marjatta Pulkkiselle.  

Päätös: 

Päätettiin myöntää kuorolaisen erityisansiomerkkihakemus terveydenhuollon lehtori 

Marjatta Pulkkiselle.  

 

19 § Liittohallituksen vuoden 2017 kokoukset 

Esittelijä: Jonna Aakkula 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Ke 15.3.2017 klo 10 – 16, Helsinki (tilinpäätös & toimintakertomus) 

Ma 22.5.2017 klo 10 – 16, Helsinki (toimintakertomus & talousarvio) 

Pe 8.9.2017 klo 9 – 11, Rovaniemi (neuvottelupäivien yhteydessä) 

Ke 29.11.2017 klo 10-16, Helsinki (+ hallitusvuoden päätösateria alk. klo 16) 

 

                     Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

Päätös: 

Pe 17.3.2017 klo 9 – 13 + lounas, Helsinki (tilinpäätös & toimintakertomus) 

Ma 29.5.2017 klo 9 – 13 + lounas, Helsinki (toimintakertomus & talousarvio) 

Pe 8.9.2017 klo 9 – 11, Rovaniemi (neuvottelupäivien yhteydessä) 

Ma 4.12.2017 klo 10-16, Helsinki (+ hallitusvuoden päätösateria alk. klo 16) 

 

                     Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

 

 

 

 



20 § Muut asiat  

 Uusi 60-vuotismerkki on valmistunut tänä aamuna. Valtuutettiin toiminnanjohtaja 

lanseeraamaan merkki heti. 

 Uusi Kirvestes astuu voimaan 1.2.2017. SKML:n toiminnassa on sovellettu 

Kirvestesiä, vaikka liitto on sitoutumaton. Puheenjohtaja esittelee asian 01/2017 

kokouksessa.   

 

21 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.04.  

 


