
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY ESITYSLISTA  5/2017 

Liittohallitus 

 

Aika  Maanantai 25.9.2017 sähköpostikokous 

 

Läsnä  Timo Vikman, puheenjohtaja - läsnä 

Riikka Haapamäki, jäsen - poissa  

Jari J. Laiho, jäsen - läsnä 

Keijo Piirainen, jäsen - läsnä 

Kati Pirttimaa, jäsen - läsnä 

Marjatta Salonen, jäsen - poissa  

 Hannu Väisänen, jäsen - läsnä 

Heljä Linna, varajäsen - poissa 

  

Läsnäolo-oikeus tässä  

kokouksessa  Pirkko Paakkanen, liittosihteeri  

   

 

Esittelijä  Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 

 

1§ Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman avasi sähköpostikokouksen ma 25.9.2017 klo 9.11. 

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

 vähintään 4 jäsentä on läsnä. 

 Päätös: 

                      Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.  

 

3§ Pöytäkirjan 5/2017 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja: Keijo Piirainen, Hannu Väisänen 

 pöytäkirjan 5/2017. 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 5/2017 tarkastajat: Keijo Piirainen ja Hannu Väisänen 

 

4§ Kokouksen työjärjestys 

 Päätös: 

                      Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin.  

                      

5§ SKML:n viestintävastaavan rekrytointi  

Esittely: Timo Vikman   

 

Tiedoksi:  

Rekrytointityöryhmä (Aakkula, Laiho, Vikman) on kokenut tarpeelliseksi vielä jatkaa 

rekrytointiprosessia. Rekrytointityöryhmä valmistelee rekrytointiesityksen 



liittohallituksen kokoukseen ti 14.11.2017. Rekrytointityöryhmä haastatteli pe 

15.9.2017 viisi hakijaa ja pyysi työnäytteen kolmelta haastatelluista hakijoista. Yksi 

kolmesta työnäytteen antajaksi valitusta hakijasta veti hakemuksensa pois (sen 

johdosta, että oli saanut tiedon työpaikasta, jossa aloitus on heti).  

 Rekrytointityöryhmä haluaa kutsua haastateltavaksi vielä muutamia hakemuksensa 

jättäneitä. Jo haastatellut ja työnäytteet antaneet hakijat huomioidaan tehtäessä esitystä 

rekrytoitavasta henkilöstä.    

 

6§ Hallituksen ansionmenetyskorvaukset ja kokouspalkkiot Kirkkomusiikkiliiton 

edustajakokouksesta 

 Esittely: Jonna Aakkula  

 

Tiedoksi: 

Hallituksen jäsenille on laitettu maksatukseen edustajakokouksen matkakulut sekä 

ansiomenetykset ja kokouspalkkiot siltä osin kuin ne koskevat liittohallituksen 

kokouspäivää pe 8.9.2017. SKML:n edustajakokokouspäivän la 9.9.2017 osalta 

ansionmenetysten ja kokouspalkkioiden korvaamista koskeva käsittely siirretään 

käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.  

 

7§   Web-service -kanavan avaus  

Esittely: Jonna Aakkula  

 

 Tiedoksi: 

 Kirkkomusiikkiliiton uudessa verkkokaupassa on valmius muodostaa tiliotteet ja 

viitteet verkkokauppaan automaattisesti web service -kanavan, ws-kanavan, avulla. 

Tämä mahdollistaa esim. reskontran automaattisen seurannan: Tiliotteelta voi nähdä 

suoraan, mitä laskuja on lähdettävä karhuamaan. Palvelun hinta OP-pankissa on 9 € / 

kk. Sen avaamiseen tarvitaan hallituksen pöytäkirjanote.  

 Esitys: 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja Jonna Aakkula avaamaan ws-kanava Suomen 

Kirkkomusiikkiliitto ry:lle.  

 Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  

8§ Muut asiat 

 Ei muita asioita 

 

9§ Seuraavat kokoukset 

Aiemmin päätetty:  

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

Tämän kokouksen lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 



10§ Kokouksen päättäminen 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen klo 21.00. 


