
KIRKKOMUSIIKKILIITON
SEURAKUNTAJÄSEN

Miten asiat muuttuvat?



Tilanne vuonna 2016 
• ”Ruismäen seurakunnan kirkkokuoro ry” 

• Kuoro on ”Luoteis-Suomen kirkkomusiikkipiirin” jäsen 

• Luoteis-Suomen piiri kerää jäsenmaksun kuorolta (vuonna 2016 maksu oli 12,50 euroa + 
2,00 € / kuoron jäsen) 

• Luoteis-Suomen piiri tilitti jäsenmaksusta edelleen SKML:lle 12,50 € / kuoron jäsen.  

• Kuoro saa: 
• SKML:n tarjoamat jäsenedut: esim. nuotit, tapahtumat, koulutukset 
• Piirin tarjoamat jäsenedut: esim. tapahtumat, koulutukset
• Vaikutusmahdollisuudet: 

• Kuoron jäsenmäärän mukainen äänioikeus Varsinais-Suomen piirikokouksessa
• Piirikokous valitsee piirin äänioikeutetut SKML:n edustajakokoukseen

• Piirihallitukseen ja SKML:n liittohallitukseen voidaan kuitenkin valita ketä tahansa henkilöitä, 
jäsenyydestä riippumatta. 

• Hallitusvalinnat tekee äänestäen piirikokous (piirihallitus) ja SKML edustajakokous (SKML liittohallitus)  



Tilanne vuodesta 2017 alkaen  
Vaihtoehto 1: Ruismäen srk ei liity 
seurakuntajäseneksi > Mikään ei muutu

• Ruismäen seurakunnan kirkkokuoro ry 

• Kuoro on Luoteis-Suomen piirin jäsen 

• Kuoro maksaa jäsenmaksun Luoteis-Suomen 
piirille (vuonna 2017 maksu on 15,00 euroa + 2,00 
€ / kuoron jäsen, 24 laulajan kuorossa = 408,00 €) 

• Luoteis-Suomen piiri tilitti jäsenmaksusta 
edelleen SKML:lle 15,00 € / kuoron jäsen (360,00 
€).  

• Luoteis-Suomen piirille jäi 48 € piirin toimintaan

Vaihtoehto 2: Ruismäen srk liittyy 
seurakuntajäseneksi 

• Ruismäen seurakunnan kirkkokuoro ry  jatkaa Luoteis-
Suomen piirin jäsenenä.

• Seurakunnan yhteydessä toimivat Ruismäen seurakunnan 
kamarikuoro ry ja Ruismäen kesäkonsertit ry hakevat piirin 
yhdistysjäseniksi. Piirihallitus hyväksyy nämä piirin uusiksi 
yhdistysjäseniksi.

• Seurakuntajäsenyyden myötä myös seurakunnan ei-
rekisteröidyt musiikkitoiminnot (Ruismäen srk:n lapsikuoro, 
Ruismäen srk:n bändi, lauluyhtye ja Kahvittelukuoro 
kuusenkerkät) pääsevät SKML:n ja Luoteis-Suomen piirin 
jäsenetujen piiriin.

• Seurakunta maksaa jäsenmaksun SKML:lle (vuonna 2017 
0,05 € / srk:n jäsen = 10 000 jäsenen seurakunnassa 500,00 
€). 

• SKML tilitti jäsenmaksusta edelleen 10 %  Luoteis-Suomen 
piirille (50,00 €) piirin toimintaan.

• Tuplajäsenmaksua ei peritä: SKML palauttaa vuoden 2017 
jäsenperusteisen liiton jäsenmaksun 15 € / jäsen, mikäli 
yhdistysjäsenen seurakunta liittyy SKML:n jäseneksi vuoden 
2017 aikana ja maksaa vuoden 2017 jäsenmaksun.  



Tilanne vuodesta 2017 alkaen  
Vaihtoehto 1: Ruismäen srk ei liity 
seurakuntajäseneksi > Mikään ei muutu

Jäsenedut Ruismäen seurakunnan 
kirkkokuorolle: 

• SKML:n tarjoamat jäsenedut: 
esim. nuotit, tapahtumat, 
koulutukset 

• Piirin tarjoamat jäsenedut: esim. 
tapahtumat, koulutukset

Vaihtoehto 2: Ruismäen srk liittyy 
seurakuntajäseneksi 

Jäsenedut kaikille Ruismäen 
seurakunnan yhteydessä oleville 
musiikkitoiminnoille:

• SKML:n tarjoamat jäsenedut: 
esim. nuotit, tapahtumat, 
koulutukset 

• Piirin tarjoamat jäsenedut: esim. 
tapahtumat, koulutukset



Tilanne vuodesta 2017 alkaen  
Vaihtoehto 1: Ruismäen srk ei liity 
seurakuntajäseneksi > Mikään ei muutu

Vaikutusmahdollisuudet: 
• Kuoron jäsenmäärän mukainen 

äänioikeus Luoteis-Suomen 
piirikokouksessa

• Piirikokous valitsee piirin 
äänioikeutetut SKML:n
edustajakokoukseen

• Piirihallitukseen ja SKML:n
liittohallitukseen voidaan valita ketä 
tahansa henkilöitä, jäsenyydestä 
riippumatta. 

• Hallitusvalinnat tekee äänestäen 
piirikokous (piirihallitus) ja SKML 
edustajakokous (SKML liittohallitus)  

Vaihtoehto 2: Ruismäen srk liittyy 
seurakuntajäseneksi 

Vaikutusmahdollisuudet:

- Piirin jäseniksi hyväksytyillä Kirkkokuorolla, 
kamarikuorolla ja kesäkonsertit ry:llä on 
jäsenmääriensä mukainen äänioikeus Luoteis-
Suomen piirikokouksessa. 
- Piirikokous valitsee piirin äänioikeutetut SKML:n

edustajakokoukseen. 

- Ruismäen seurakunta voi lähettää piirikokoukseen 
edustajansa, joilla on kokouksessa puheoikeus, mutta 
ei äänioikeutta. 

- SKML-edustajakokouksessa Ruismäen seurakunnan 
valitsemalla edustajalla on äänioikeus suhteessa 
seurakunnan jäsenmäärään. (ks. seuraava kalvo.)

- Piirihallitukseen ja SKML:n liittohallitukseen voidaan 
valita ketä tahansa henkilöitä, jäsenyydestä 
riippumatta. 
- Hallitusvalinnat tekee äänestäen piirikokous (piirihallitus) 

ja SKML edustajakokous (SKML liittohallitus). 



Tilanne vuodesta 2017 alkaen  
Vaihtoehto 1: Ruismäen srk ei liity 
seurakuntajäseneksi > Mikään ei muutu

• Ruismäen seurakunnan kirkkokuoro ry 

• Kuoro on Luoteis-Suomen piirin jäsen 

• Luoteis-Suomen piiri kerää jäsenmaksun kuorolta (vuonna 2017 maksu on 
15,00 euroa + 2,00 € / kuoron jäsen, 24 laulajan kuorossa = 408,00 €) 

• Luoteis-Suomen piiri tilitti jäsenmaksusta edelleen SKML:lle 15,00 € / 
kuoron jäsen (360,00 €).  

Jäsenedut Ruismäen seurakunnan kirkkokuorolle: 
• SKML:n tarjoamat jäsenedut: esim. nuotit, tapahtumat, koulutukset 

• Piirin tarjoamat jäsenedut: esim. tapahtumat, koulutukset

Vaikutusmahdollisuudet: 

• Kuoron jäsenmäärän mukainen äänioikeus Luoteis-Suomen 
piirikokouksessa

• Piirikokous valitsee piirin äänioikeutetut SKML:n
edustajakokoukseen

• Piirihallitukseen ja SKML:n liittohallitukseen voidaan valita ketä 
tahansa henkilöitä, jäsenyydestä riippumatta. 

• Hallitusvalinnat tekee äänestäen piirikokous (piirihallitus) ja 
SKML edustajakokous (SKML liittohallitus)  

Vaihtoehto 2: Ruismäen srk liittyy 
seurakuntajäseneksi 

• Ruismäen seurakunnan kirkkokuoro ry  jatkaa Luoteis-Suomen piirin jäsenenä

• Seurakunta ilmoittaa piirin yhdistysjäseneksi myös Ruismäen seurakunnan 
kamarikuoro ry:n ja Ruismäen kesäkonsertit ry:n. Hyväksytään piirin jäseniksi. 

• Seurakuntajäsenyyden myötä myös seurakunnan ei-rekisteröidyt musiikkitoiminnot 
(Ruismäen srk:n lapsikuoro, Ruismäen srk:n bändi, lauluyhtye ja Kahvittelukuoro 
ilonpisarat) pääsevät SKML:n ja Luoteis-Suomen piirin jäsenetujen piiriin.

• Seurakunta maksaa jäsenmaksun SKML:lle (vuonna 2017 0,05 € / srk:n jäsen = 10 000 
jäsenen seurakunnassa 500,00 €) 

• SKML tilitti jäsenmaksusta edelleen 10 %  Luoteis-Suomen piirille (50,00 €)

Jäsenedut kaikille Ruismäen seurakunnan yhteydessä oleville musiikkitoiminnoille:
• SKML:n tarjoamat jäsenedut: esim. nuotit, tapahtumat, koulutukset 

• Piirin tarjoamat jäsenedut: esim. tapahtumat, koulutukset

Vaikutusmahdollisuudet:

- Kirkkokuorolla, kamarikuorolla ja kesäkonsertit ry:llä on jäsenmääriensä mukainen 
äänioikeus Luoteis-Suomen piirikokouksessa. Seurakunta voi lähettää kokoukseen 
edustajan, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

- Piirikokous valitsee piirin ääniokeutetut SKML:n edustajakokoukseen. 

- SKML-edustajakokouksessa Ruismäen seurakunnan valitsemalla edustajalla on 
äänioikeus suhteessa seurakunnan jäsenmäärään . (ks. seuraava kalvo.)

- Piirihallitukseen ja SKML:n liittohallistukseen voidaan valita ketä tahansa henkilöitä, 
jäsenyydestä riippumatta. 

- Hallitusvalinnat tekee äänestäen piirikokous (piirihallitus) ja SKML edustajakokous (SKML 
liittohallitus). 



SKML:n asioista päättää edustajakokous

Kirkkomusiikkipiirien äänivalta

• Jokainen paikallinen kirkkomusiikkipiiri 
on oikeutettu lähettämään 
edustajakokoukseen kaksi (2) 
äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yhden (1) 
edustajan, 501 – 1000:tta, 1001-1500:aa, 
1501-2000:aa jne. piirin henkilöjäsentä 
kohden. 

• Piirien edustajiin tulee kuulua sekä 
musiikillisia johtajia että laulajia ja 
soittajia. 

• Edustajakokouksessa on jokaisella 
edustajalla neljä (4) ääntä.

Seurakuntajäsenten äänivalta

• Jäsenseurakunta tai 
seurakuntayhtymä on oikeutettu 
lähettämään edustajakokoukseen 
äänivaltaisen edustajan, jolla on 
edustajakokouksessa 1 ääni. 

• Jos seurakunnassa on enemmän kuin 
20 000 jäsentä, seurakunnan 
edustajalla on kokouksessa 2 ääntä 
(20 001 – 40 000 jäsentä), 3 ääntä (40 
001 – 60 000 jäsentä), 4 ääntä (60 001 
– 80 000 jäsentä) jne.


