
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 

Liittohallitus 

 

Aika  Tiistai 14.11.2017 klo 9.30–16.00 

Paikka  Hietalahdenranta 13, Helsinki (SKML:n toimiston talo) 

Kutsutut  Timo Vikman, puheenjohtaja 

Keijo Piirainen varapuheenjohtaja 

Riikka Haapamäki, jäsen  

Jari J. Laiho, jäsen / estynyt 

Kati Pirttimaa, jäsen  

Marjatta Salonen, jäsen / estynyt  

Hannu Väisänen, jäsen 

Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 

 

Paula Nuutinen, varajäsen / estynyt 

Heljä Linna, varajäsen  

 

Jouni Ortju, hallituksen jäsen vuoden 2018 alusta (poistui kokouksesta 

9§ käsittelyn ajaksi) 

Pirkko Paakkanen, liittosihteeri  

Leevi Hälvä, harjoittelija 

 

 

1 § Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 9.50.  

 

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 6/2017 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja: Kati Pirttimaa ja Marjatta Salonen tarkastavat  

 pöytäkirjan 6/2017. 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 6/2017 tarkastajat: Kati Pirttimaa ja Riikka Haapamäki 

 

4 § Kokouksen työjärjestys 

Päätös: 

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin päivämäärämuutoksin kohtiin 5.6 

& 5.7 ja 12 § lisäyksellä ”Kärsämäen seurakunta” 

 

 

                      



5 § Viestintävastaavan rekrytointi 

 5.1. Viestintävastaavan valinta 

Rekrytointityöryhmän (Jonna Aakkula, Jari J. Laiho, Timo Vikman) esitys: 

*Työryhmä esittää rekrytoitavaksi FM (teatteritiede), viestinnän asiantuntija Sipriina 

Ritaranta  

*varalla 1. Terminologi Päivi Kouki  

*varalla 2. FM (musiikkitiede), & musiikkipedagogi (AMK), projektikoordinaattori  

Anni Latva-Pukkila  

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti  

 

5.2. Viestintävastaavan työsuhde 

 

Rekrytointityöryhmän (Jonna Aakkula, Jari J. Laiho, Timo Vikman) esitys: 

Esitys työsopimuksesta, missä ilmenee työsuhteen ehdot (Liite 1: työsopimusesitys) 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti 

 

5.3 Tilinkäyttöoikeuksien ja maksukortin myöntäminen viestintävastaavalle 

 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Myönnetään viestintävastaavalle SKML:n tilien käyttöoikeus ja maksukortti. Lisäksi 

pyydetään Yhteiskustannuksen hallintokuntaa myöntämään Yhteiskustannuksen 

tilinkäyttöoikeus ja Kirkkomusiikkilehden hallintokuntaa myöntämään 

Kirkkomusiikkilehden tilinkäyttöoikeus viestintävastaavalle. Näin viestintävastaava 

pystyy hoitamaan oman vastuualueensa maksuliikenteen hänelle myönnettyjen 

toimintavaltuuksien puitteissa.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti 

 

5.4. Työehdot SKML:ssä 

Hallitus keskusteli kokouksessaan 1/2017 henkilöstöasioista. Keskustelussa sivuttiin 

myös kysymystä KirVESTES:n sitovuudesta SKML:n solmimiin työsopimuksiin. 

Työehtoihin liittyvään keskusteluun päätettiin palata uuden työntekijän rekrytoinnin 

yhteydessä. 

Puheenjohtajan esitys: 

Aloitetaan valmistelut joiden pohjalta Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitus tekee 

päätökset liiton työntekijöiden työehdoista. Tavoitteena on, että liiton työntekijät ovat 

työehdoissaan ja sopimusten soveltamisperiaatteissa yhdenvertaisessa asemassa 

toisiinsa nähden. 

Keskustellaan ja päätetään prosessin tavoiteaikataulusta ja menettelytavoista. 



Päätös: 

Päätettiin ryhtyä paikallisen työehdoista sopimisen prosessiin. Työskentely aloitetaan 

vuodenvaihteen 2018 jälkeen, tavoitteena viedä prosessi läpi vuoden 2018 aikana. 

Nimettiin hallituksen / työnantajapuolen työryhmäksi pj Timo Vikman ja Jouni Ortju. 

Nimettiin toimiston/työntekijäpuolen työryhmäksi koko toimistohenkilökunta. 

Ratkaisuehdotukseen pyydetään kommentit työlainsäädännön tuntevalta lakimiehellä 

ennen kuin asia tuodaan käsiteltäväksi SKML:n hallituksen kokoukseen. 

 

 

5.5. Toimistohenkilökunnan toimenkuvien päivitys 

 

Toiminnanjohtajan esitys:   

Tuodaan seuraavalle hallituskokoukselle tiedoksi toimistohenkilökunnan päivitetyt 

toimenkuvat ja hallitukselle esitykseksi toiminnanjohtajan päivitetty toimenkuva.  

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

5.6. Toiminnanjohtajan osa-aikaisuus  

 

Toiminnanjohtaja pyytää osa-aikaisuutta (osittainen hoitovapaa) 83 % (työaika 30 h / 

viikko vrt. nyk. 36 h 15 min) 1.12.2017 alkaen niin, että yli jäävää 17 % tekee joku 

henkilö esim. toimeksiantosopimuksella. Toimeksianto voisi olla esim. 

Yhteiskustannuksen julkaisujonon purkamiseen liittyvää työtä (julkaisuoikeuksien 

selvitystä, sopimusten laatimista, puhtaaksikirjoitustyön koordinointia).  

Päätös: 

Hyväksyttiin pyynnön mukaisesti.  

 

 

5.7. Liittosihteerin eläköityminen 

Tiedoksi: Liittosihteeri on kertonut aikeistaan eläköityä niin, että viimeinen työpäivä 

on 27.4.2018, minkä jälkeen liittosihteeri pitää pitämättömät lomat ml. aiemmilta 

vuosilta eläköitymisen yhteydessä pidettäväksi sovitut lomat.  

 

Merkittiin tiedoksi: 

Liittosihteerin suunnitelma eläköitymisaikataulusta. Päätettiin, että liittosihteeriä 

muistetaan eläköitymisen johdosta toukokuun (kesäkuun) 2018 liittohallituksen 

kokouksen yhteydessä.  

 

6 §  Tilannekatsaus 

  

6.1. Tulevaisuustyöryhmästä nykyhetkeen ja tulevaan / työpajatyöskentely 

Työpajatyöskentelyssä käytiin läpi kirkkomusiikkiliiton toiminnan muotoja ja 

visioitiin ratkaisuja haasteisiin, joita toiminnassa tällä hetkellä ilmenee. 



 

 

6.2. Tiedoksi toteutunutta toimintaa (Liite 2: Esittelykalvot) 

 

Merkittiin tiedoksi 

 

6.3. Tiedoksi lähitulevaisuuden toimintaa 

Merkittiin tiedoksi 

 

6.4. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne  

(Liitteet 2: esittelykalvot, 3: tuloslaskelma & 4: tase) 

 

6.5. Annetut rahoituspäätökset ja vuoden 2018 talousarvio  

Tiedoksi: 

- Kirkkomusiikkiliitolle ei myönnetty valtakunnallista kolehtipyhää vuodelle 2018. 

Kolehtisuosituksena annetaan Seurakuntiemme musiikkityön tukemiseen 

Kirkkomusiikkiliiton kautta. 

Kolehtisuositusta ei annettu Kirkkomusiikin päivän järjestämiseen eikä Lapsi- ja 

nuorisokuorotapatumien järjestämiseen.  

Tämä tarkoittaa noin 25 000 € vajausta vuoden 2018 budjettiin. (Budjetoitu 

kolehtitulo 2018 vuodelle 45 000 €, todennäköinen toteuma noin 20 000 €.) 

- Säästötoimenpiteenä Kirkkomusiikkiliiton varastotila on irtisanottu 1.4.2018 alkaen. 

Säästö 370 € / kk + alv.    

Päätös:  

Todettiin että vuosi 2018 on henkilöstömenojen osalta poikkeuksellinen koska 

palkkoja maksetaan vuoden alusta alkaen kolmelle henkilölle siihen asti kun 

liittosihteeri jää eläkkeelle. Palataan vuoden 2018 taloudellisen tilanteen päivitykseen 

kokouksessa 1/2018. 

 

6.6. Yhteiskustannuksen talous 

Yhteiskustannuksen hallintotoimikunnan esitys:  

Yhteiskustannuksen hallintokunta esittää SKULin ja SKML:n hallituksille, että 

kumpikin taustaorganisaatio lainaa yhtä suuren summan 7 500 € / organisaatio 

(yhteensä 15 000 €) Yhteiskustannukselle 0 % korolla.  

 

Yhteiskustannuksen tilillä on rahaa nyt (7.11.2017) 1 126,31 €. Yhteiskustannukselle 

on tulossa lähikuukausina menoja joihin tilillä olevat rahat eivät riitä, erityisesti Petri 

Laaksonen musiikkia sisältävät kirjan sovituspalkkiot (noin 5 000 €) ja painokulut 

(noin 4 000 €).  

Päätös: 

Päätettiin uuden, SKULin toimistosta tulleen esityksen mukaisesti laitana 

Yhteiskustannuksen perustamisasiakirjan alkupääomien mukaisessa suhteessa 

Yhteiskustannukselle enintään 9 000 € (60 % 15 000 €:sta) 0 % korolla.  



 

6.7. Nordisk Kirkesanfest Odense toukokuu 2018, SKML:n osallistujat  

Uusia tukihakemuksia ei ole saapunut. SKML:n tukemana tapahtumaan on lähdössä 

Leppävirran seurakunnan lauluryhmä Canto (matkatuki 850 € myönnetty  kokous 

4/2017) ja edustussäveltäjä Timo Kiiskinen (matkatuki 50 % myönnetty 4/2017). 

SKML:n edustajiksi päätettiin kokouksessa 4/2017 lähettää puheenjohtaja Timo 

Vikman ja toiminnanjohtaja Jonna Aakkula. Lisäksi Kirkkomusiikkilehti lähettää 

tapahtumaan SKML:n viestintävastaavan.  

Toiminnanjohtajan esitys: 

Toiminnanjohtaja esittää, että SKML:n talouspaineiden, suomalaisten pienen 

osallistujamäärän sekä toiminnanjohtajan henkilökohtaisen elämäntilanteen johdosta 

toiminnanjohtajaa ei lähetettäisi Odenseen, vaan delegaation kokoa pienennettäisiin. 

(Ilmoittautumisia ei ole tehty.) Asiaan voitaisiin haluttaessa palata vielä lähempänä 

tapahtumaa jos SKML:n taloudellinen tilanne ja/tai toiminnanjohtajan 

henkilökohtainen elämäntilanne vaikuttavat osallistumiselle suosiollisilta.     

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

7 § Kirkkomusiikkipiirien ja jäsenseurakuntien koulutus- ja tapahtumatuet 2018 

 7.1. Kirkkomusiikkipiirien koulutustukianomukset vuodelle 2018  

Toiminnanjohtajan esitys: Liite 5: Koulutustuet 2018 

 Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 7.2. Keski-Pohjanmaan piirin pyyntö koulutustuen kohteen vaihdosta 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Siirretään Keski-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin kevään 2017 Kälviän 

kuorotapahtumalle saama tuki 200 € kohdistumaan piirin syystapahtumalle Oulaisissa 

su 19.11.2017. (Kuoropäivän tarkoitus syventyä kuoroäänenmuodostukseen ja 

opetella lisävihkon moniäänisiä virsiä.) 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

8 § Vuoden 2018 edustukset 

Esittely: Jonna Aakkula   

 

Päätös: 

 

Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous  

Jonna Aakkula, vara Kati Pirttimaa 

 



Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta  

Jonna Aakkula, vara Sipriina Ritaranta & Timo Vikman, vara Keijo Piirainen 

 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta  

jäseneksi kaudelle 2018 – 2020 Jenni Urponen, varajäseneksi Taru Hämäläinen. 

Lisäksi Sheldon Yliojan kausi 2017 – 2019 jatkuu.   

 

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta:  

Jonna Aakkula, vara Riikka Haapamäki & Timo Vikman, vara Kati Pirttimaa 

 

Kirkkomusiikkilehden toimitusneuvosto 

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta tekee päätöksen lehden toimitusneuvoston 

roolista ja kokoonpanosta tammikuussa 2018 >  

 

Suomen Musiikkineuvosto 

Jonna Aakkula 

 

Kirkon musiikkijuhlat 

Timo Vikman, Jonna Aakkula  

 

Sumu-Fimu 

Jonna Aakkula 

 

Ulkomaiset yhteydet 

Jonna Aakkula 

 

Suomen Musiikinkustantajat ry  

Jonna Aakkula 

 

Muut 

Jonna Aakkula tarvittaessa puheenjohtajia/liittohallitusta konsultoiden  

 

 

9 § Vuoden musiikkiryhmä 2018  

Esittely: Jonna Aakkula  

 

9.1. Vuoden musiikkiryhmän valinta (Liite 6: Ehdotus vuoden musiikkiryhmä) 

 

Toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2018 musiikkiryhmää valittaessa perusteita 

ovat: 

- 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 elementtien esilletuominen   

Päätös: 

Valittiin vuoden 2018 musiikkiryhmäksi Alavan kirkkokuoro  

 

9.2. Vuoden musiikkiryhmän huomioiminen   

Vuoden musiikkiryhmä on saanut nimityksestään runsaasti huomiota. SKML ry pyrkii 

järjestämään vuoden musiikkiryhmälle tilaisuuksia, joissa se pääsee esittelemään omaa 

toimintaansa. Nimitykseen kuuluu myös 500 euron rahapalkinto sekä 1 000 euron 

budjettivaraus, joka varataan vuoden musiikkiryhmän näkyvyyden edistämiseen ja 

yhteistoimintaan.  

 

Päätös: 

Toiminnanjohtaja keskustelee Alavan kirkkokuoron edustajien kanssa, miten 1 000 € 

varaus halutaan käyttää vuoden musiikkiryhmän näkyvyyden edistämiseen ja 

yhteistoimintaan.  

 

10 § Piirien tulevaisuus ja toiminnan tukeminen / työpaja 

Työpajatyöskentelyssä käytiin läpi erityisesti alueellisen ja piiritoiminnan 

mahdollisuuksia ja nostettiin esille tällä hetkellä vain heikosti hyödynnetyt 

piiritoiminnan mahdollisuudet.  

 

11 § Kulukorvaukset 

11.1. Hallituksen matkakorvaukset edustajakokouksen yhteydessä 

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 siirrettiin 

edellisessä kokouksessa käsiteltäväksi tässä kokouksessa. 

 Päätös: 

Maksetaan hallituksen jäsenille edustajakokouksesta päiväraha ja kokouspalkkio 

poisluettuna tilanteet, joissa jäsen saa päivärahan jo joltain toiselta taholta.  

  

11.2. Kilometrikorvaus 

Toiminnanjohtajan esitys:  

Kilometrikorvaus jatkossa 0,5 x verottajan kulloinkin määrittämän 

kilometrikorvauksen maksimimäärä, ellei oman auton käyttö perusteltua (esim. ei 

julkisen liikenteen yhteyttä, useita matkustajia, roudaus). (Nykyinen ohjeistus: 

yhdensuuntaisesta matkasta.) 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  



 

12 § Seurakuntajäsenhakemukset 

 Toiminnanjohtajan esitys: 

Toiminnanjohtaja esittää seuraavia jäsenhakemuksen jättäneitä seurakuntia otettavan 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n jäsenseurakunniksi: 

 

Alavuden seurakunta 

Kyyjärven seurakunta (vuoden 2018 alusta) 

Kärsämäen seurakunta 

Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta 

Vehmaan seurakunta 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

13 § Lapin kirkkomusiikkipiirin vuoden 2017 jäsenmaksuhyvitys 

Lapin kirkkomusiikkipiiri on saanut Rovaniemen kirkkokuoroyhdistykseltä 

jäsenmaksun vasta syyskesällä 2017. Jäsenmäärä on huomattavasti pienempi kuin 

edellisenä vuonna ilmoitettu: 62 sijaan 26 henkilöä. Piiri on kuitenkin maksanut 

keväällä 2017 Kirkkomusiikkiliitolle jäsenmaksun edellisvuoden jäsenmäärän ja 

Rovaniemen kirkkokuoro ry:ltä alun perin laskuttamansa summan perusteella.  

  

Toiminnanjohtajan esitys: 

Palautetaan Lapin kirkkomusiikkipiirille piirin Kirkkomusiikkiliittoon keväällä 2017 

maksaman ja piirin jäsenistöltään 2017 saaman jäsenmaksun (15 € / hlö) välinen 

erotus 540 €.  

 Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

14 §  Jäsenmaksun jäsenmäärän peruste  

Kirkkomusiikkiliiton sääntöjen 9 § mukaan ”jäsen lähettää SKML:n toimistolle siellä 

pidettävää rekisteriä varten huhtikuun 15. päivään mennessä tiedot jäsenmäärästään 

edellisen vuoden päättyessä.    

Liittohallitus on täsmentänyt kokouksessaan 3/2017, että 
”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.” 

 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Rekisteritietojen keräämisen yhteydessä kerätään myös tieto alkaneen vuoden 

jäsenmäärästä tammikuun ensimmäisenä päivänä. Jäsenmaksun perusteena käytetään 

jäsenmäärää tammikuun ensimmäisenä päivänä.   



 Päätös: 

Rekisteritietojen keräämisen yhteydessä kerätään myös tieto alkaneen vuoden 

jäsenmäärästä tammikuussa. Jäsenmaksun perusteena käytetään jäsenmäärää 

tammikuussa.   

 

15 § Merkkiasiat 

 

15.1. Vuosimerkkien kierrätys / kunniakirjojen myyminen 

Tiedoksi: 

Toimistolta on tiedusteltu mahdollisuutta kierrättää kirkkomusiikkiliiton 

vuosimerkkejä yhdistyksen sisällä ja pyydetään Kirkkomusiikkiliitolta mahdollisuutta 

ostaa pelkkä kunniakirja ilman vuosimerkkiä.  

 

 Päätös: 

Todettiin että vuosimerkki on musiikkitoimijalle myönnetty arvostuksenosoitus ja 

hänen henkilökohtaista omaisuutta. SKML ei voi ohjeistaa merkkiä anonutta 

taustayhteisöä tai kirkkomusiikkipiiriä kierrättämään aiemmin myönnettyjä 

ansiomerkkejä. Merkit myös kuluvat käytössä. Päätettiin että kunniakirja myydään 

jatkossakin vuosimerkin kanssa. 

 

 15.2. Kuorolaisen erityisansiomerkkihakemukset  

(liite 7: Ansiomerkkihakemus Raili Laine) 

 

Tampereen kirkkomusiikkipiiri ry:n erityisansiomerkkihakemus konttoristi Raili 

Laineelle.  

Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki on Kanttorin erityisansiomerkin 

rinnalla Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein tunnustus kirkkomusiikin hyväksi 

tehdystä työstä.  

 

Myöntämisperusteet: 

Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki myönnetään erityisistä ansioista 

kirkkomusiikin hyväksi. Myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi musiikilliset 

ansiot, hallinnolliset ansiot, luottamustehtävät, toimintaedellytysten luominen ja 

tukeminen, suhdetoiminta tai muu aktiivinen työ kirkkomusiikin hyväksi. 

 Päätös: 

Myönnettiin kuorolaisen erityisansiomerkki Raili Laineelle.   

 

16 § Liittohallituksen vuoden 2018 kokoukset 

Esittelijä: Jonna Aakkula 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Maaliskuu, Helsinki (tilinpäätös & toimintakertomus)  

Toukokuu, Helsinki (toimintakertomus & talousarvio) 

Pe 7.9.2018 alustavasti noin klo 9 – 11, Vaasa (neuvottelupäivien yhteydessä) 



Marraskuu, Helsinki (+ hallitusvuoden päätösateria) 

 

                     Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

  Päätös: 

Ma 19.3.2018 klo 10 - 15, Helsinki (tilinpäätös & toimintakertomus)  

Pe 8.6.2018 klo 10, Helsinki (toimintakertomus & talousarvio) & Pirkon läksiäiset 

Pe 7.9.2018 alustavasti noin klo 9 – 11, Vaasa (neuvottelupäivien yhteydessä) 

Ti 4.12.2018 klo 10, Helsinki (+ hallitusvuoden päätösateria) 

 

                     Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

 

17 § Muut asiat  

 

Päätös: 

Valtuutettiin puheenjohtaja (ja varapuheenjohtaja) hoitamaan toimistohenkilökunnan 

joulumuistiaiset.  

 

18 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15 

 


