
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA  2/2018 

Liittohallitus 

 

Aika ja paikka Maanantai 19.3.2018 klo 10.00 – 15.00  

Hietalahdenranta 13, 1. krs, kokoushuone Johannes 

 

Läsnä  Timo Vikman, puheenjohtaja 

Riikka Haapamäki, jäsen  

Jari J. Laiho, jäsen  

Paula Nuutinen, varajäsen  

Keijo Piirainen, jäsen  

Kati Pirttimaa, jäsen  

Marjatta Salonen, jäsen   

  

  Pirkko Paakkanen, liittosihteeri 

   Sipriina Ritaranta, viestintävastaava 

 

Estynyt  Jouni Ortju 

 

Esittelijä  Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 

 

1§ Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 10.16.  

 

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 2/2018 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja: Jari J. Laiho ja Kati Pirttimaa 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 2/2018 tarkastajat: Jari J. Laiho ja Kati Pirttimaa 

 

4§ Kokouksen työjärjestys 

 Päätös: 

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin lisäyksellä 16§: Käsitellään myös 

Raahen seurakunnan jäsenhakemus 

 

5§  Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2018 

Päätös: Keijo Piirainen  

 



 

6§ Hallituksen kertomus 2017 

Esittelijä Jonna Aakkula (liite 1: toimintakertomus 2017) 

 

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen kertomus 2017 kokouksessa tehdyin stilisoinnein.  

 

7§ Vuoden 2017 tilinpäätös ja sen allekirjoittaminen  

 Esittelijä Jonna Aakkula (liite 2: Tilinpäätös 2017, liite 3a: Tuloslaskelma SKML 

2017, liite 3b: Tase SKML 2017) 

Päätös: Allekirjoitettiin vuoden 2017 tilinpäätös.  

 

8§ Ajankohtainen tilanne 

 Esittelijä Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

 8.1. Tiedoksi Kirkkomusiikkiliiton toimiston vuosikalenteri 2018  

 8.2. Tiedoksi 6/2017 kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa 

 8.3. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne 

  

 Merkittiin tiedoksi.  

SKML:n Tollinpolun asunnon vuokrasopimus päättyy maaliskuun 2018 loppuun. 

Tämän jälkeen asuntoon ryhdytään etsimään uusia vuokralaisia.  

 

Säästötoimenpiteenä SKML:n toimiston yhteydessä olevan varastotilan 

vuokrasopimus päättyy 1.4.2017 alkaen. Vuokrasäästö 370 € / kk.  

  

Todettiin, että vuoden 2018 talousarvion tulopuoli ei todennäköisesti tule toteutumaan 

talousarvioon kirjatulla tavalla, kun Kirkkomusiikkiliitolle ei ole myönnetty 

kansallista kolehtipyhää vuodelle 2018. Kolehtituottoihin oli budjetoitu 45 000 € vrt. 

2017 toteuma, kun kansallista kolehtipyhää ei ollut toteuma noin 18 000 €.  

Suomen Kulttuurirahasto antoi 10 000 € apurahan Kirkkomusiikin päivän 2018 

järjestämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus nousi tuhannella eurolla 

13 000 euroon. Apurahoihin on budjetoitu 40 000 € ja tällä hetkellä siis myönnetty 

23 000 €.  

 

9§ SKML ry:n omaisuudenhoito  

 Esittelijä Jonna Aakkula 

Tiedoksi: 

Omaisuudenhoitoa ei ole kirjattu kenenkään työntekijän vastuualueeksi SKML ry:ssä. 

Sääntöjen mukaan hallitus hoitaa SKML ry:n taloutta ja huolehtii, että tilinpito on 

asianmukaisesti järjestetty.  

Toiminnanjohtajan esitys: 

Perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella SKML ry:n omaisuutta, 



omaisuudenhoitoa ja tehdä hallitukselle vuoden 2018 aikana esitys SKML ry:n 

omaisuudenhoidosta vuosien 2019–2024 aikana.  

Liittohallituksen 1/2017 päätös 17.1. / 5 mukaisesti hallituksen asettamista 

työryhmistä maksetaan kulukorvaukset nykykäytännön mukaan. Palkkioista tehdään 

erillinen päätös työryhmän asettamisen yhteydessä tapauskohtaisesti.  

Päätös: 

Esityksen mukaisesti nimettiin työryhmä, jäseninä Timo Vikman, Jonna Aakkula ja 

Jouni Ortju, jos käytettävissä. Jos Jouni Ortju ei ole käytettävissä, hänen sijaansa 

Keijo Piirainen.  

Jos työryhmä tapaa, korvataan matkat ja kokouspalkkiot SKML:n normaalien 

kokouspalkkioiden mukaisesti.   

 

10§ Toimenkuvat  

 Esittelijät Timo Vikman & Jonna Aakkula (liite 4: toimenkuvat kevät 2018) 

  

 Hallituksen puheenjohtajan esitys: 

 Esitetään toiminnanjohtajat toimenkuvaksi liitteen mukaisesti.  

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti  

 Toiminnanjohtajalta tiedoksi: 

 Toimistohenkilökunnan päivitetyt toimenkuvat liitteen mukaisesti.  

 Merkittiin tiedoksi.  

 

11§  Toimiston pankkikäytännöt 

 Esittelijä Jonna Aakkula 

Tiedoksi:  

Kuten tähän asti, toiminnanjohtajalla on tilinkäyttöoikeudet SKML:n molemmille 

tileille. Toiminnanjohtaja hoitaa käytännön maksuliikenteen.  

Toiminnanjohtajan matka- ja kululaskut hyväksyy tai hylkää hallituksen 

puheenjohtaja, hänen ollessaan estynyt hallituksen varapuheenjohtaja.  

Kuten tähän asti, toimistohenkilökunnan matka- ja kululaskut hyväksyy tai hylkää 

toiminnanjohtaja.    

Toiminnanjohtajan esitys: 

Viestintävastaavalla on liittohallituksen 6/2017 -kokouksen päätöksen mukaisesti 

Kirkkomusiikkiliiton OP-tilin tilinkäyttöoikeus. Viestintävastaava hoitaa käytännön 

maksuliikenteen siltä osin kuin se koskee hänen tehtäviinsä liittyviä asioita ja kulu on 

Kirkkomusiikkiliiton kuluvan vuoden talousarvion puitteissa. Yli 2 000 €:n laskut on 

hyväksytettävä ennen maksamista toiminnanjohtajalla, hänen ollessaan estynyt 

hallituksen puheenjohtajalla.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  



 

12§ Esitys SKML ry:n tilintarkastajasta  

Esittelijä Jonna Aakkula (liite 5: tarjoukset tilintarkastuksesta) 

 Tiedoksi: 

SKML ry:n tilintarkastaja Asko Vuorenalusta on ilmoittanut eläköityvänsä. 

Perinteisesti edustajakokouksessa on valittu SKML ry:n tilintarkastaja ja 

varatilintarkastaja kuluvalle vuodelle.  

Toiminnanjohtajan esitys:    

Esitetään hallituksen esityksenä edustajakokoukselle 2018 tilintarkastajaksi vuosille 

2018 ja 2019 Katja Hanksi / Nexia Tilintarkastusyhteisö ja varatilintarkastajaksi Aarto 

Hirvi / Tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

13§ Rahankeräysluvan hakeminen  

Esittelijä Jonna Aakkula  

 Toiminnanjohtajan esitys:  

Toimeenpannaan rahankeräykselle kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseen Suomen 

Kirkkomusiikkiliiton kautta jatko ja valtuutetaan toiminnanjohtaja hakemaan 

jatkolupa SKML ry:n rahankeräysluvalle, joka päättyy 10.7.2018.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

14§  Hallituksen tervehdyksen laatiminen (työpajatyöskentely) 

Esittelijä Jonna Aakkula  

& kokouksessa hallituksen keskuudesta valittava muu esittelijä: Kati Pirttimaa 

 Tiedoksi:  

Hallituksen jäseniä on menossa esim. kevään aikana viemään tervehdyksiä 

tapahtumiin. Valmistellaan ydinviestit, joiden pohjalta viestintävastaava laatii erilaisia 

materiaaleja, joita hallituksen jäsenet voivat hyödyntää viedessään hallituksen 

tervehdyksiä eri tilaisuuksiin.    

  

15§ Seurakuntajäsenyyden ajankohtainen tilanne 

Esittelijä Sipriina Ritaranta (liite: esittelykalvot) 

 Päätökset: 

Päätettiin perustaa työryhmä, jonka tehtävänä on pohtia ja tuoda seuraavaan 

Kirkkomusiikkiliiton hallituksen kokoukseen erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten 

säännöissä tai käytännöissä huomioidaan seurakuntajäsenyyden yleistymisen 

aiheuttamat mahdolliset muutostarpeet. (Esimerkiksi tilanteet, joissa piirissä ei ole 

yhdistysmuotoisia toimijoita.)  



Työryhmän jäseniksi valittiin Jonna Aakkula, Jari J. Laiho ja Keijo Piirainen.  

Jos työryhmä tapaa, korvataan matkat ja kokouspalkkiot SKML:n normaalien 

kokouspalkkioiden mukaisesti.   

 

16§ Seurakuntajäsenhakemukset  

Esittelijä Jonna Aakkula (liite 6: seurakuntajäsenhakemukset) 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Toiminnanjohtaja esittää seuraavia jäsenhakemuksen jättäneitä seurakuntia otettavan 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n jäsenseurakunniksi: 

 

Akaan seurakunta 

Lappeenrannan seurakunta 

Laukaan seurakunta 

Pudasjärven seurakunta  

Raahen seurakunta 

Tuusulan seurakunta 

Uuraisten seurakunta 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

17§ Ansiomerkkihakemukset 

 

Tiedoksi:  

Hauhon Kirkkokuoro hakee kuorolaisen erityisansiomerkkiä Raimo Taljalle (liite 7: 

kuorolaisen erityisansiomerkkihakemus) 

 
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. 

Päätös: 

Ilolla myönnettiin erityisansiomerkki Raimo Taljalle.  

 

18§  Keski-Pohjanmaan piirin sääntömuutos  

Esittelijä Jonna Aakkula 

Tiedoksi: 

Rahastonhoitaja Kerttu Illikainen Keski-Pohjanmaan piiristä tiedustelee, voidaanko 

kirkkomusiikkipiirin mallisäännöistä poiketa niin, että piirin nimenkirjoittajiin 



lisättäisiin myös rahastonhoitaja. Nimenkirjoitusoikeus mahdollistaisi 

omaveropalvelun käyttämiseksi tarvittavan Katso-tunnisteen kiinnittämisen 

kirkkomusiikkipiirin asiointiin, mitä tarvitaan yhdistyksen sähköiseen asiointiin mm. 

verottajan kanssa. Kirkkomusiikkipiirien mallisääntöjen mukaan: 

”15 §                     Nimenkirjoittajat 

Piirin nimen kirjoittavat yhdessä kaksi seuraavista: piirihallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

ja sihteeri. ” 

 Toiminnanjohtajan esitys: 

Ilmoitetaan Keski-Pohjanmaan piiriin, että piiri voi poiketa säännöissään 

kirkkomusiikkipiirien mallisäännöistä niin, että nimenkirjoittajiin merkitään myös 

piirin rahastonhoitaja.   

 Päätös: 

Ilmoitetaan Keski-Pohjanmaan piiriin, että piiri voi poiketa säännöissään 

kirkkomusiikkipiirien mallisäännöistä niin, että nimenkirjoittajista kirjataan: 

”Piirin nimen kirjoittavat yhdessä kaksi seuraavista: piirihallituksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja. Toisen allekirjoittajan tulee olla 

piirihallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.” 

 

19§ Neuvottelupäivät ja edustajakokous 2018  

Esittelijä Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

 Toiminnanjohtajan esitys: 

Valtuutetaan toimisto valmistelemaan neuvottelupäiviä esitettyjen suunnitelmien 

mukaisesti.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

 

20§ Edustajakokous 2019 

Esittelijä Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

 Toiminnanjohtajan esitys: 

Valtuutetaan toimisto valmistelemaan vuoden 2019 edustajakokousta 

Kirkkomusiikkiliiton jonkin muun tapahtuman kuin Kirkkomusiikkiliiton 

neuvottelupäivien yhteydessä.  

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

21§ Kirkkomusiikin päivä 19.9.2018 – ajankohtaiset terveiset 

Esittelijä Sipriina Ritaranta (liite: esittelykalvot) 

 Merkittiin tiedoksi.  

 

22§ Lapsikuorotapahtuma 2018 – ajankohtaiset terveiset  

Esittelijä Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 



Merkittiin tiedoksi. 

  

23§ Vuoden 2018 musiikkiryhmä – ajankohtaiset terveiset  

Esittelijät Jonna Aakkula & Sipriina Ritaranta (liite: esittelykalvot) 

 Merkittiin tiedoksi. 

 

24§ Nuorisokuorotapahtuma 2019  

 Esittelijä Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

Tiedoksi: 

Kanttori Rickard Nicholls /Kuopion seurakunta on pyytänyt, että Kirkkomusiikkiliitto 

järjestäisi yhdessä Kuopion seurakunnan ja seurakunnan nuorisokuoron kanssa 

nuorisokuorotapahtuman kevättalvella 2019.  

Toiminnanjohtajan esitys: 

Valtuutetaan toimisto valmistelemaan nuorisokuorotapahtumaa Kuopioon 2019 ja 

tehdään varaus vuoden 2019 talousarvioon. 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ehdotetaan ajankohdaksi myös toukokuu – 

syyskuu 2019 (edustajakokouksen yhteydessä).  

 

25§ Hoivamusiikki, hankevalmistelu  

 Esittelijä Jonna Aakkula (liite: esittelykalvot) 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan hoivamusiikkihanketta. 

Hanketoimintaa toteutetaan, jos hankkeelle saadaan ulkopuolista rahoitusta, saadun 

rahoituksen mahdollistamissa rajoissa. 

 

Varataan vuoden 2019 talousarvioon hankkeelle 10 000 € omarahoitus ja optiona 

vuoden 2020 & 2021 talousarvioihin 10 000 € omarahoitus kuhunkin vuoteen.   

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

26§ Kirkon musiikkijuhlat  

 Esittelijä Timo Vikman (liite: esittelykalvot)  

 

 Merkittiin tiedoksi seuraavien Kirkon musiikkijuhlien valmistelua koskeva keskustelu, 

Kirkkohallitus kutsunut koolle neuvottelun to 12.4.2018. Neuvotteluun osallistuvat 

aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti Jonna Aakkula ja Timo Vikman.   

    

27§ Kirkkomusiikkilehti – ajankohtaiset terveiset  

 Esittelijä Sipriina Ritaranta 



Merkittiin tiedoksi, uudistunut lehti menossa painoon huomenna. Uusi 

toimitusneuvosto (Raisa Iivonen, Risto Nordell, Liina Paloheimo-Koskipää, Ismo 

Savimäki, Mari Torri-Tuominen ja päätoimittaja) kokoontunut kerran. Lehti vapautui 

alv-velvollisuudesta tammikuussa 2018. Takautuva palautus on saatu kolmelta 

edellisvuodelta.   

 

28§ Viestintäkoulutuskiertue – ajankohtaiset terveiset  

Esittelijä Sipriina Ritaranta 

 Merkittiin tiedoksi syksystä 2018 alkaen tarjottava viestintäkoulutus piireissä.  

 

29§ Toimintasuunnitelma 2019 -valmistelu  

 Esittelijä Jonna Aakkula (liite 8: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma) 

Tiedoksi: 

Todetaan päivän aikana liittohallituksen jäsenten fläppitauluille kirjaamat ajatukset 

vuoden 2019 toimintasuunnitelman valmisteluun.  

30§ Muut asiat 

 Ei muita asioita.  

 

31§ Seuraavat kokoukset 

Aiemmin päätetty:  

Pe 8.6.2018 klo 10, Helsinki (toimintasuunnitelma & 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. 

32§ Kokouksen päättäminen 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen klo 15.01. 

 


