
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3/2017 

Liittohallitus 

 

Aika  Perjantai 29.5.2016 klo 9.00–13.00                                  

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

 

Kutsutut  Timo Vikman, puheenjohtaja 

Riikka Haapamäki, jäsen  

Jari J. Laiho, jäsen 

Keijo Piirainen, jäsen  

Kati Pirttimaa, jäsen – estynyt   

Marjatta Salonen, jäsen 

 Hannu Väisänen, jäsen  

 

Varajäsen  Paula Nuutinen, läsnä 10§- 

 

Läsnäolo-oikeus tässä  

kokouksessa  Pirkko Paakkanen, liittosihteeri  

  Maria Hannus-Hautala, projektikoordinaattori 

 

Esittelijä  Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 

 

1§ Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 9.10.  

 

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 3/2017 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja: Marjatta Salonen ja Hannu Väisänen tarkastavat  

 pöytäkirjan 3/2017. 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 3/2017 tarkastajat: Marjatta Salonen ja Hannu Väisänen 

 

4§ Kokouksen työjärjestys 

Päätös: 

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 22§: 

Seurakuntajäsenhakemuksen on jättänyt myös Puolangan seurakunta 

                      

5§ Kirkkomusiikin päivä 2018 / työpajatyöskentely 30 min  

Päätös: Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry lanseeraa Kirkkomusiikin päivän ke 

19.9.2018. Toiminnanjohtaja tekee esityksen Kirkkomusiikin päivän toteutuksesta 



2018 liittohallituksen syyskuun kokoukselle. Tapahtuman ajankohdasta vuoden 2018 

jälkeen päätetään myöhemmin liittohallituksessa.  

 

6§ Tiedoksi ajankohtainen tilanne 

6.1. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne 

Esittely: Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

 6.2. Tiedoksi 5/2016 kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa 

Esittely: Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

 

7§ Toimintasuunnitelma 2018 

 Esittely: Jonna Aakkula  

(liite 1: Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry toimintasuunnitelma 2018) 

 

 Päätös: 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 kokouksessa todetuin muokkauksin.     

 

8§   Kirkkomusiikkilehden kustannussopimus vuodelle 2018  

 Esittely: Jonna Aakkula  

(liite 2: Päivitetty kustannussopimus Kirkkomusiikkilehdelle, liite annetaan 

viimeistään kokouksessa) 

 

 Päätökset: 

Liittohallitus hyväksyi sopimuksen Kirkkomusiikkilehden kustantamisesta 

allekirjoitettavaksi ja toimeenpantavaksi.  

 

9§ Hallituksen esitykset edustajakokoukselle 2017 

9.1. Vuoden 2018 jäsenmaksut 

Toiminnanjohtajan esitys:  

Liiton jäsenmaksut pidetään ennallaan, jolloin yhdistysjäsenten jäsenmaksu on 15,00 

€ / henkilö. Jäsenmaksua ei peritä alle 20-vuotiailta jäseniltä. Jäsenmaksusta on 

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

 

Seurakuntajäseniltä jäsenmaksu on 0,05 € / seurakunnan jäsen.  

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

9.2. Piireille seurakuntajäseniä vastaan myönnettävä toimintaraha vuonna 2018  

Toiminnanjohtajan esitys: 

SKML tilittää kirkkomusiikkipiireille 10 % oman toiminta-alueensa 

seurakuntajäsenten SKML:ään maksamasta jäsenmaksusta. (Tämä hyväksytään osana 

talousarviota, ei ollut erillisenä kohtana edustajakokouksessa 2016.)  



 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

9.3. Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2017 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Palkkiot säilyvät ennallaan, eli  

a) puheenjohtajan palkkio 840 € / vuosi 

b) puheenjohtajan kokouspalkkio 84 € / kokous 

c) puheenjohtajan ansionmenetys enintään 2 600 € / vuosi 

d) jäsenten kokouspalkkio 50 € / kokous 

c) tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan  

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

 9.4. Vuoden 2017 tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

 

Päätös: 

Siirrettiin päätös seuraavaan kokoukseen.  

 

10§ Talousarvio 2018  

Esittely: Jonna Aakkula (liite 3: Talousarvio 2018) 

 

Kokouksen myöhemmissä kohdissa voidaan tehdä talousarvioesitystä muuttavia 

päätöksiä.  

 

Toiminnanjohtajan esitys:  

Toiminnanjohtaja tekee talousarvioesitykseen tarvittaessa tämän kokouksen päätösten 

mukaiset päivitykset ja esittää päivitetyn talousarvion hyväksyttäväksi vielä 

hallituksen seuraavalle (sähköposti)kokoukselle.  

 

Päätökset: 

Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin.  

 

11§ Viestintävastaavan rekrytointi 

11.1. Rekrytointiprosessi ja aikataulu 

Toiminnanjohtajan esitys: Valitaan työryhmä valmistelemaan ja toteuttamaan 

rekrytointia. Rekrytointityöryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat henkilöt, suorittaa 

haastattelut ja tekee liittohallitukselle esityksen rekrytoitavasta henkilöstä sekä hänen 

työsuhde-ehdoistaan liittohallitukselle. 

Päätös:  

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Työryhmän jäsenille päätettiin maksettavan 



kokouspalkkiot ja matkakulukorvaukset kahdesta tapaamisesta (1: Haastateltavien 

valinta 2: Haastattelut ja esitys liittohallitukselle) 

Toiminnanjohtajan esitys: Työryhmän jäseniksi valitaan kolme henkilöä, esityksenä 

puheenjohtaja-Vikman, toiminnanjohtaja-Aakkula ja joku kolmas henkilö / SKML:n 

liittohallituksen jäsen.   

Päätös: 

Työryhmän jäseniksi valittiin Timo Vikman, Jonna Aakkula ja Jari J. Laiho  

 

Toiminnanjohtajan esitys: 

- hallituskokouksessa 8.9.2017 ajankohtainen tilanne (ml. haastatteluun kutsutut) 

- haastattelut suoritetaan vk:lla 37  

- esitys rekrytoinnista liittohallituksen sähköpostikokoukselle vk:lla 38 tai 39 

- työsuhde alkaa 1.12.2017 tai 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan  

Päätös: 

Hyväksyttiin rekrytointiprosessin aikataulu esityksen mukaisesti. Lisättiin aikatauluun 

liittohallituksen kokous ma 25.9.2018. Tämän kokouksen kellonaika ja paikka 

päätetään myöhemmin.  

 

11.2. Rekrytointi-ilmoitus 

Esittely: Jonna Aakkula (liite 4: Rekrytointi-ilmoitus)  

Toiminnanjohtajan esitys: Valtuutetaan toiminnanjohtaja jakamaan rekrytointi-

ilmoitusta mahdollisimman laajalti. Varataan 600 € rekrytointi-ilmoituksen 

jakamiseen tarvittaessa maksullisissa medioissa.   

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

12§ Vuoden musiikkiryhmä 2018: 

Esittely: Jonna Aakkula 

 

12.1. Vuoden musiikkiryhmä 2018 tavoitteet  

Päätökset: 

Hyväksyttiin kokouksessa annetun esityksen mukaisesti tavoitteiksi  

a) vuoden 2018 toiminnan painopistealueiden mukaisen toiminnan 1) esittely 2) 

tekemiseen rohkaiseminen sekä 3) tekijöiden kiittäminen 

b) Huomioarvo SKML ry:lle 

 

 

12.2. Vuoden musiikkiryhmä 2018 toteutus 



Päätökset: 

Palkintona 500 € rahapalkinto sekä 1 000 € budjettivaraus, joka varataan vuoden 

musiikkiryhmän näkyvyyden edistämiseen ja yhteistoimintaan.  

 

 

12.3. Vuoden musiikkiryhmä 2018 valintaperusteet 

Päätökset: 

Valintaperusteet ovat kokouksessa annetun esityksen mukaisesti:   

- Aktiivinen, innostava ja ennakkoluuloton toiminta kirkkomusiikin parissa 

sekä vuoden 2018 toiminnan painopistealueiden mukaisesti:  

- Kirkkomusiikin monipuolisuuden tukeminen: Eri ikäryhmien, kokoonpanojen ja 

musiikkityylien huomioiminen 

- Kirkkomusiikin kulttuurisen sosiaalityön elementin esilletuominen 

 

Liittohallitus valitsee vuoden musiikkiryhmän. Ehdotukset vuoden musiikkiryhmästä 

on annettava liittohallitukselle lokakuun loppuun 2017 mennessä.  

 

13§ Koulutustukien myöntöperusteet jatkossa 

Esittely: Jonna Aakkula  

 Päätökset: 

Jatkossa sekä piirit että seurakuntajäsenet voivat hakea koulutustukea.  

 Piirien tapahtumille myönnetään 100 € toiminta-avustus, kun tapahtumasta on 

1) tehty hakemus SKML:n liittohallitukselle ilmoitetun hakuajan puitteissa ja 

2) annettu toteutuneen koulutuksen lomake kalenterivuoden loppuun mennessä. 

3) Tätä tukea kukin piiri voi saada kalenterivuodessa enintään 200 € eli kahteen 

tapahtumaan.  

 Toiminta-avustus voidaan antaa myös SKML:n seurakuntajäsenten tapahtumille.  

  

Lisäksi tapahtumille voidaan myöntää korotettua tukea 50 – 500 € 

a) Tapahtuman sisällön perusteella 50 € / 100 € 

b) Suuren osallistujamäärän perusteella 50 € / 100 € 

c) Pitkien välimatkojen perusteella 50 € / 100 € 

d) Pitkän keston perusteella 50 € / 100 € 

e) Jonkin muun perustellun syyn johdosta 50 € / 100 €  

Korotettua tukea voidaan antaa myös SKML:n seurakuntajäsenten tapahtumille.  

 

14§  Kirkon musiikkijuhlat 2017 -reflektio 

Esittely: Jonna Aakkula  



 Päätös: 

Siirrettiin keskustelu kokouksen jälkeiseen lounaaseen.  

 

15§ SKML:n jäsenmaksun kohdistuminen 

Toiminnanjohtajan esitys:  

Jatkossa 

a) Yhdistysjäsenten jäsenmaksu kerätään kuluvalta vuodelta, eli keväällä 2017 

kerätään vuoden 2017 jäsenmaksua. Jäsenmaksu pyritään keräämään aina 

keväällä. Uusien yhdistysten jäsenyys astuu voimaan heti niiden liittyessä piirin 

jäseniksi. Jäsenmaksu voidaan kerätä heti tai vaihtoehtoisesti ensimmäisen kerran 

vasta samassa yhteydessä, kun jäsenmaksu kerätään seuraavan kerran myös muilta 

piirin jäseniltä.  

b) Seurakuntajäsenten jäsenmaksu kerätään kuluvalta vuodelta, eli keväällä (kesällä) 

2017 kerätään vuoden 2017 jäsenmaksua. Seurakunnan liittyessä jäseneksi siltä 

peritään mahdollisimman pian maksu kuluvan vuoden jäsenyydestä. 

(Liittymisajankohdasta riippumatta koko vuoden maksu.) Jos seurakunnan alle 

kuuluu Kirkkomusiikkiliiton yhdistysjäseniä, annetaan niille samassa yhteydessä 

tieto mahdollisuudesta anoa palautus kuluvan vuoden maksetuista 

yhdistysjäsenmaksuista.      

Päätökset: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

16§ SKML:n neuvottelupäivät ja edustajakokous 2018  

Esittely: Toiminnanjohtaja 

 

16.1. Ohjelma, kustannukset ja osallistumismaksut  

Päätös: 

Hyväksyttiin ohjelma, kustannukset ja osallistumismaksut 

 

 16.2. Liittohallituksen jäsenten jatkoajatukset  

 Kausi päättymässä vuoden 2017 lopussa:  

 Timo Vikman (pj / kausi 1v.) 

 (Laulaja/soittaja)jäsen Hannu Väisänen (kausi 2015–2017) 

 (Kanttori)varajäsen Heljä Linna (kausi 2015–2017)  

Päätös: 

 Toiminnanjohtaja kutsuu koolle vaalitoimikunnan.  

  

17§  SKML:n verkkokauppauudistuksen terveiset  

Esittely: Toiminnanjohtaja ja/tai projektikoordinaattori  

 

Päätös: 

Todettiin hankkeen etenevän suunnitellusti.  

 



18§ SKML:n lapsikuorotapahtuma 2018 terveiset  

Esittely: Toiminnanjohtaja 

Päätös: 

Todettiin hankkeen etenevän. 

 

19§ SKML:n hautakivimerkki  

Toiminnanjohtajan esitys: Valtuutetaan toimisto toteuttamaan uutena myyntituotteena 

valikoimaan SKML:n hautakivimerkki.   

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Valtuutettiin toimisto selvittämään myös 

mahdollisuutta SKML:n merkkiin kuolinilmoituksessa.  

                       

20§ SKML:n rahankeräyksen aloitus  

Toiminnanjohtajan esitys: Valtuutetaan toiminnanjohtaja toteuttamaan rahankeräystä 

sen jälkeen jos/kun Poliisi on myöntänyt rahankeräysluvan. Valtuutetaan 

toiminnanjohtaja toteuttamaan testamenttien laatimispalveluja (ostopalvelu), kun 

testamentti kohdistuu kokonaan tai osittain SKML:lle sekä toimisto viestimään asiasta.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

21§ Ålandsbankenin tilin lopettaminen  

Toiminnanjohtajan esitys: Lopetetaan SKML:n tili Ålandsbankenissa. Valtuutetaan 

toiminnanjohtaja Jonna Aakkula hoitamaan tilinlopetusasiaa.  

 

Päätös: 

Valtuutettiin toiminnanjohtaja lopettamaan SKML:n tili Ålandsbankenissa sekä 

siirtämään tilillä mahdollisesti olevat varat SKML:n käyttötilille OP-pankissa.  

 

22§ SKML:n seurakuntajäsenhakemukset 

Toiminnanjohtajan esitys: Hyväksytään SKML:n seurakuntajäseniksi 30.5.2017 

alkaen seuraavat Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat: 

(liite 5: srk-jäsenhakemukset) 

1) Roihuvuoren seurakunta 

2) Rymättylän seurakunta 

3) Puolangan seurakunta 

Päätökset: 

Hyväksyttiin Roihuvuoren seurakunta, Rymättylän seurakunta ja Puolangan 

seurakunta Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäseniksi.  

 



23§ Merkkihakemukset 

 

Päätös: 

Ei saapuneita merkkihakemuksia.  

 

24§ Muut asiat 

 

Päätös: 

Ei muita asioita. 

 

25§ Seuraavat kokoukset 

 

Päätös: 

- Pe 8.9.2017 klo 9.30 – 11, Rovaniemi (neuvottelupäivien yhteydessä) 

- Ma 25.9.2018. Tämän kokouksen kellonaika ja paikka päätetään myöhemmin. 

(Mahdollisesti kokous järjestetään Kannuksessa tai kahdella eri paikkakunnalla 

etäyhteyksiä hyödyntäen.)  

- Ti 14.11.2017 klo 9.30 –16 + hallitusvuoden päätösateria alk. klo 16) 

Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

 

 

26§ Kokouksen päättäminen 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen klo 13.07. 

 

 


