
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA  1/2018 

Liittohallitus 

 

Aika  Tiistai 23.1.2018 sähköpostikokous 

 

Läsnä  Timo Vikman, puheenjohtaja 

Riikka Haapamäki, jäsen  

Jari J. Laiho, jäsen  

Jouni Ortju, jäsen 

Keijo Piirainen, jäsen  

Kati Pirttimaa, jäsen  

Marjatta Salonen, jäsen   

 

Heljä Linna, varajäsen 

Paula Nuutinen, varajäsen  

  

Läsnäolo-oikeus tässä  

kokouksessa  Pirkko Paakkanen, liittosihteeri 

   Sipriina Ritaranta, viestintävastaava 

 

Esittelijä  Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 

 

1§ Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 11.02.  

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

 vähintään 4 jäsentä on läsnä. 

 Päätös: 

                      Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3§ Pöytäkirjan 1/2018 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja: Riikka Haapamäki ja Jouni Ortju 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 1/2018 tarkastajat: Riikka Haapamäki ja Jouni Ortju   

 

4§ Kokouksen työjärjestys 

 Päätös: 

                      Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin.  

                      

 

 

 



5§ Seurakuntajäsenhakemukset (liite 1) 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Toiminnanjohtaja esittää seuraavia jäsenhakemuksen jättäneitä seurakuntia otettavan 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n jäsenseurakunniksi: 

Hyrynsalmen seurakunta 

Kannuksen seurakunta 

Karstulan seurakunta 

Kaustisen ja Ullavan seurakunta 

Kemijärven seurakunta 

Kuhmon seurakunta 

Rautjärven seurakunta 

Ristijärven seurakunta 

Savitaipaleen seurakunta 

Uudenkaupungin seurakunta 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti.  

6§ Ansiomerkkihakemukset 

 

Tiedoksi:  

Kouvolan Kirkkokuoro ry hakee kanttorin erityisansiomerkkiä Mari Lehtiselle (liite 2a 

& 2b) 

 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki  

on Kanttorin erityisansiomerkin rinnalla Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein tunnustus 

kirkkomusiikin hyväksi tehdystä työstä.  

Merkki anotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta. 

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. 

Kanttorin erityisansiomerkki  

on Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkin rinnalla Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein 

tunnustus kirkkomusiikin hyväksi tehdystä työstä.  

Erityisansiomerkin myöntää Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitus. Hakijoina voivat olla 

musiikkiryhmä, seurakunta tai kirkkomusiikkipiiri. Jos hakijana on musiikkiryhmä tai seurakunta, 

hakemukseen liitetään asianomaisen kirkkomusiikkipiirin lausunto. Liittohallitus voi myöntää kanttorin 

erityisansiomerkin hakemuksetta. Merkki anotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta. 

Kanttorin 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. Kanttorin ansioissa painotetaan aloitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä 

seurakunnan musiikkityössä ja sen kehittämisessä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Lisäksi voidaan 

painottaa osallistumista kirkkomusiikkipiirin koulutus- ja musiikkitoimintaan tai järjestölliseen 

aktiivisuuteen tai liiton muihin luottamustehtäviin. 



Päätös: 

Päätettiin myöntää kanttorin erityisansiomerkki Mari Lehtiselle.  

 

7§ Muut asiat 

Ei muita asioita 

8§ Seuraavat kokoukset 

Aiemmin päätetty:  

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) 

 

Tämän kokouksen lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

9§ Kokouksen päättäminen 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen  

 


