
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY ESITYSLISTA 5/2018 

Liittohallitus 

 

Aika  Perjantai 7.9.2017 klo 9.00–11.00 

                                            

Paikka  Scandic Vaasa, saunaosaston kokoustila  

 

Kutsutut  Timo Vikman, puheenjohtaja 

Riikka Haapamäki, jäsen  

Jari J. Laiho, jäsen 

Jouni Ortju, jäsen 

Keijo Piirainen, jäsen  

Kati Pirttimaa, jäsen – estynyt  

Marjatta Salonen, jäsen  

Heljä Linna, varajäsen 

 Paula Nuutinen, varajäsen  

Läsnäolo-oikeus tässä  

kokouksessa  Sipriina Ritaranta, viestintävastaava 

   

 

Esittelijä  Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 

 

1§ Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman avaa kokouksen 

 

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 5/2018 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja: Kati Pirttimaa ja Marjatta Salonen tarkastavat  

 pöytäkirjan 5/2018. 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 5/2018 tarkastajat: Heljä Linna ja Marjatta Salonen  

 

4§ Kokouksen työjärjestys 

Päätös: 

Lisättiin muihin asioihin keskustelua piirien tulevaisuudesta. Esityslista hyväksyttiin 

kokouksen työjärjestykseksi tällä lisäyksellä.  

 

                      



5§ Tiedoksi ajankohtainen tilanne  

Esittelijä Jonna Aakkula  

 

 

Liite 1: 

Kirkkomusiikkiliiton toimiston vuosikalenteri 2018  

& edellisen kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa 

& tämän hetken rahatilanne 

& Rahoitushakujen tilanne 

Merkittiin tiedoksi: 

Ajankohtainen tilanne merkittiin tiedoksi. Toimiston vuosikalenteri toteutunut 

suunnitellusti. Edellisen kokouksen jälkeen mm. Kirkkomusiikin päivän valmistelua ja 

In Memoriam -nuottikokoelman valmistelua. Rahaa on tileillä nyt noin 29 000 € 

vähemmän kuin vuosi sitten mm. koska palkkakulut ovat olleet noin 30 000 € 

suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Ei uusia myönnettyjä 

apurahoja. Poliisin rahankeräysluvan jatko myönnetty ajalle 11.7.2018 – 10.7.2020.     

6§ Jäsenyhdistysten mallisäännöt  

Esittelijä Jonna Aakkula 

 Tiedoksi: 

Liittohallituksen kokouksessa 3/2018 päätettiin, että Lauri Kopposelta tiedustellaan, 

voisiko hän tehdä liittohallitukselle ehdotuksen jäsenyhdistyksen uusista 

mallisäännöistä. Varapuheenjohtaja Keijo Piirainen lupasi olla myös käytettävissä 

tarvittaessa. Lauri Kopposen kanssa on sovittu, että hän lähettää ehdotuksen ensin tj-

Aakkulan ja vara pj -Piiraisen kommentoitavaksi ja sen jälkeen SKML-hallituksen 

kokoukselle 4.12.2018 tuodaan esitys jäsenyhdistysten uusista mallisäännöistä. 

Merkittiin tiedoksi.  

 

7§ Työehdot SKML:ssä 

Tiedoksi:  

Liittohallitus päätti kokouksessa 06/2017 ryhtyä paikallisen työehdoista sopimisen 

prosessiin. Päätettiin, että 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. Päätettiin, että 

ratkaisuehdotukseen pyydetään kommentit työlainsäädännön tuntevalta lakimiehellä 

ennen kuin asia tuodaan käsiteltäväksi SKML:n hallituksen kokoukseen. 

 Työntekijäpuoli on antanut keskustelujen pohjaksi pohjapaperin SKML ry:n 

työsuhdeohjesäännöksi työnantajapuolen työryhmälle sähköpostilla 13.4.2018. Koko 

työryhmä kokoontuu pe 14.9.2018.  

 

Merkittiin tiedoksi.  

 



8§ Tollinpolku 1 C 30 -käyttötarkoitus   

Esittelijä Jonna Aakkula 

Tiedoksi:  

Tollinpolku 1 C 30 -asunto on vuokrattu toistaiseksi voimassaolevalla 

vuokrasopimuksella 1.8.2018 alkaen. Vuokraaja on kolmihenkinen lapsiperhe. 

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika vuokranantajan puolelta on 6 kk.  

Omaisuudenhoitotyöryhmän esitys: 

Liittohallitus päätti 3/2018 kokouksessaan palata omaisuudenhoitotyöryhmän 

esitykseen tehdä huoneistosta kirkkomusiikkitoimijoiden (mm. 

kirkkomusiikkiopiskelijat) residenssi. Vuokra 400 € / hlö / kk (sis. oman huoneen). 

Kalustetaan asunto ml. äänentoisto, sähkö/silent-piano ja mahd. virtuaaliurut.   

Toiminnanjohtajan esitys: 

Jatketaan asunnon toistaiseksi voimassaolevaa vuokrasopimusta.  

Päätös: 

Päätettiin toiminnanjohtajan esityksen mukaan.  

 

Toiminnanjohtajan esitykset (jos työryhmän esitys hyväksyttiin): 

➢ Valtuutetaan toiminnanjohtaja hankkimaan asuntoon kalusteet, budjetti 

(kalusteet & kuljetukset) maks. 3 000 € 

➢ Hallitus tutustuu ja tekee päätökset äänentoisto- ja soitinhankinnoista 

➢ Toimisto markkinoi residenssiä kirkkomusiikkitoimijoille.  

➢ Annetaan nykyisille vuokralaisille irtisanomisilmoitus tammikuussa 2019 niin, 

että 6 kk:n irtisanomisaika päättyy heinäkuun lopussa 2019 ja asunto 

muutetaan residenssiksi viimeistään elokuussa 2019 ja residenssitoiminta alkaa 

viimeistään syyskuussa 2019.   

➢ Toiminnanjohtaja tekee vuokrasopimukset residenssiasukkaiden kanssa. 

Asukkailta ei vaadita vuokratakuuta. Vuokrasopimus voi olla asukkaan 

valinnan mukaan määräaikainen tai määräaikainen enintään 1-vuoden 

sopimus, kun kyseessä on uusi asukas, ja määräaikainen enintään 2-vuoden 

sopimus, kun kyseessä on jatkava asukas.  

o Vuokralaisen valintaperusteena on, että hän on kirkkomusiikkitoimija, 

ensisijaisesti ammatissa työskentelevä kirkkomuusikko tai 

kirkkomusiikin pääaineopiskelija.  

o Toissijaisena valintaperusteena on hakujärjestys.  

Päätös: 

Ei käsitelty, koska hyväksyttiin toiminnanjohtajan vaihtoehtoinen esitys.  

 

 

 



9§ Hallituksen esitykset edustajakokoukselle 2018: Toimintakertomus 2017 

 Esittely: Jonna Aakkula  

 

Tiedoksi: 

Toimintakertomusta vuodelta 2017 on hallituksen käsittelyn ja hyväksymisen 

kokouksessa 1/2018 jälkeen täydennetty ja korjailtu seuraavilta osin: 

a) lisätty puheenjohtajan tervehdys 

b) korjattu ja täydennetty jäsentietoja seuraavasti: 

Kirkkomusiikkipiireillä oli vuonna 2017 307 jäsenyhdistystä (v. 2016: 336), joissa 

oli 5238 jäsentä (v. 2016: 6 490) sekä 59 lapsi- ja nuorisokuoroa (v. 2016: 74), 

joissa oli 988 jäsentä (v. 2016: 1 446).  

Sääntömuutoksen myötä Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi ovat vuoden 2017 alusta 

voineet liittyä kokonaiset seurakunnat. Vuoden 2017 aikana jäseneksi ehti liittyä 18 

seurakuntaa (yhteensä 99238 jäsentä). Seurakuntajäsenten musiikkitoiminnassa 

oli maanlaajuisesti mukana kuukausittain keskimäärin 1750 osallistujaa. 

 * 

Alkuperäisessä toimintakertomusluonnoksessa kerrottiin jäseniksi tulleen vuoden 

2017 aikana 24 seurakuntaa, mutta osa vuoden aikana hyväksytyistä seurakunnista 

aloitti jäsenyyden vasta vuoden 2018 alusta.  

Toiminnanjohtajan esitys: 

Hyväksytään toimintakertomus 2017 esitykseksi edustajakokoukselle 2018 näillä 

muutoksilla.  

Päätös: 

Päätettiin toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti. Todettiin, että jatkossa hallituksen 

kokous läsnäolot merkitään aina kokonaislukuina.  

10§ Uusien seurakuntajäsenten rekrytointi   

Esittelijä Sipriina Ritaranta  

Liite 2:  

Viestintäsuunnitelma seurakuntajäsenrekrytointi 2018 

Merkittiin keskustelumuistioksi: 

Tarvetta edelleen kehittää sitä, mitä jäsen saa (mallit ja pohjat esim. pöytäkirjat, 

GDPR, julisteet, käsiohjelmat, virsi-iltapaketit). Todettiin, että seurakuntaliitosten 

yhteydessä seurakunnan on tehtävä uudet sopimukset. Tämä koskee myös sopimuksia 

Kirkkomusiikkiliiton kanssa. 

 

11§ Kirkkomusiikin päivä 19.9.2018 – ajankohtaiset terveiset 

Esittelijä Sipriina Ritaranta 

Merkittiin keskustelumuistioksi: 

Kirkkomusiikin päivän ohjelmaa on tulossa eri puolille maata ja erilaisina 

toteutuksina. Erityisen paljon tapahtumia on Tampereen seurakunnan alueella. 



12§ Säästämisen ja sijoittamisen asiakkuussopimus Osuuspankin kanssa 

 Esittelijä Jonna Aakkula 

 

 Tiedoksi:  

 Kirkkomusiikkiliiton ensisijaisena pankkina toimiva Osuuspankki on pyytänyt, että 

hallitus tekee kirjallisen päätöksen OP Säästämisen ja sijoittamisen -asiakkuudesta.  

Esitys: 

Päätetään solmia Helsingin seudun osuuspankin kanssa OP Säästämisen ja 

sijoittamisen –asiakkuussopimus. Päätetään valtuuttaa toiminnanjohtaja (nyk. Jonna 

Aakkula) yhdessä hallituksen puheenjohtajan (nyk. Timo Vikman) tai hallituksen 

varapuheenjohtajan (nyk. Keijo Piirainen) kanssa allekirjoittamaan Säästämisen ja 

Sijoittamisen sopimus Osuuspankin kanssa, sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista 

sekä sopimaan muista palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi 

myynti sekä sijoitusneuvonta liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin. 

Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen 

mukaisesti. 

 Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaisesti.  

 

13§ Pankkitilien käyttöoikeudet  

  Toiminnanjohtajan esitys: 

Siirretään Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n, ml. Yhteiskustannuksen 

tilinkäyttöoikeudet eläköityneeltä kirjanpitäjä Päivi Holopaiselta XXXX-XXXX 

(Sulasol, taloushallinnon ostopalvelu) kirjanpitäjä Mervi Karppaselle XXXX-XXXX 

(Sulasol, taloushallinnon ostopalvelu). Tilinkäyttöoikeudet siirretään samanlaisina 

kuin ne ovat olleet Päivi Holopaisella.   

 Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

14§ Seurakuntajäsenhakemukset  

Esittely: Jonna Aakkula (Liite 3: seurakuntajäsenhakemukset) 

 14.1. Jäsenhakemukset 

Tiedoksi:  

Hakemuksen ovat jättäneet seuraavat seurakunnat 

 

Liedon seurakunta  

Muuramen seurakunta (vuoden 2019 alusta) 

 Toiminnanjohtajan esitys: 

Hyväksytään SKML:n seurakuntajäseniksi seuraavat Suomen ev.lut. kirkon 

seurakunnat: 

Muuramen seurakunta (1.1.2019 alkaen) 

Liedon seurakunta   

 



Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaisesti.  

Todettiin, että seurakuntajäsenhakemukseen lisätään vaihtoehdot: a) liittyminen heti 

seuraavassa kokouksessa b) liittyminen seuraavan kalenterivuoden alusta 

 

14.2. Rovaniemen seurakunnan jäsenhakemusaie alennetulla maksulla.  

 

Rovaniemen seurakunta anoo Suomen Kirkkomusiikkiliitolta seurakuntajäsenyyttä – 

50 % jäsenmaksulla. Tämä perustuu siihen, että seurakunnan valtavan koon (lähes 

50 000 jäsentä) jäsenmaksu täysimääräisenä olisi liian suuri summa summaltaan. 

Haluaisimme kuitenkin olla osa valtakunnallista liittoa. Pyydämme kunnioittavasti, 

että hallitus käsittelisi anomustamme seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. (Sari 

Ala-Kulppi, Rovaniemen seurakunnan johtava kanttori.)  

Merkittiin tiedoksi: 

Hallitus totesi, että toimivalta asiassa on liittokokouksella, joka päättää seuraavan 

vuoden jäsenmaksuista. Esitys tavanomaisesta poikkeavasta jäsenmaksusta voisi tulla 

liittokokoukselle piirin kautta tai hallitukselta. Liittohallitus palaa jäsenmaksuasiaan 

vuoden 2020 budjettivalmistelun yhteydessä, jolloin muodostetaan myös hallituksen 

esitys jäsenmaksuista vuonna 2020. Pohdittavaksi tulee mahdollinen jäsenmaksujen 

porrastus erityisen pieniä ja/tai erityisen suuria seurakuntia koskien.   

 

15 § Merkkihakemukset 

 

Ei saapuneita merkkihakemuksia.  

16§ Muut asiat 

 Varapuheenjohtaja Keijo Piirainen esitteli kirkkomusiikkipiirien toimintakertomusten 

perusteella tekemäänsä tiivistelmää piirien tilanteesta. Aiheeseen palataan joulukuun 

2018 -hallituskokouksessa.   

 

17§ Seuraavat kokoukset 

Hallituksen puheenjohtajan esitys: 

Ti 4.12.2018 klo 10, Helsinki (+ hallitusvuoden päätösateria) 

Tämän kokouksen lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

Päätös: 

 

 

 

 

 



18 § Kokouksen päättäminen 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen klo 11.10.  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

 

Aika ja paikka:__________________________ Aika ja paikka:________________________ 

 

 

 

________________________________________ ____________________________________, 

Timo Vikman, puheenjohtaja  Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, sihteeri 

 

 

Aika ja paikka:__________________________ Aika ja paikka:________________________ 

 

________________________________________ ____________________________________, 

Marjatta Salonen, pöytäkirjantarkastaja  Heljä Linna, pöytäkirjantarkastaja 


