Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

Toimintakertomus 2018

Taivaallisella rajapinnalla
Elämä on jälleen osoittanut rajallisuutensa. Silmiimme piirtyy valtaisa tulimeri joka roihuaa
hirvittävällä voimalla Pariisin Notre Damen katedraalin yllä. Ihmisten kasvoista näkyy järkytys ja
suru. Oma olo on epätodellinen ja tyhjä, viestien tulvan täyttäessä sosiaalisen median ja uutiset.
Katedraalin kauneuden hyväilevässä syleilyssä vierailee päivittäin kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Vuosisatojen aikana sadat miljoonat ovat tulleet kosketetuiksi upealla kirkkomusiikilla ja
vaikuttavilla jumalanpalveluksilla. Ikiaikaiset seinät kätkevät sisäänsä ihmisten ja kansojen
kohtalot. Ihmiset kokoontuvat suurin joukoin Seinen rannalle etsimään lohdutusta, laulamaan ja
rukoilemaan.
Järkyttävä kokemus muistuttaa meitä paitsi ajallisen elämän katoavaisuudesta, myös
kirkkomusiikin ja taiteen mittaamattoman suuresta merkityksestä ihmiskunnallemme.
Kaipaamme kauneutta ja etsimme pyhyyden kokemusta. Musiikin vaikutus jatkuu silloinkin, kun
ääneen lausutut sanat menettävät merkityksen. Kauneuden kaipuu yhdistää ihmisiä puhutusta
äidinkielestä riippumatta. Musiikki on myös yksi harvoista asioista, joita tiedämme taivaasta päämäärästämme rajallisen elämän keskeltä. Musiikin avulla saamme viivähtää hetken taivaallisen
todellisuuden rajapinnalla. Kosketus toisiin ihmisiin antaa turvallisuuden kokemuksen ja suojan
silloinkin, kun ihmiskäsin rakennettu katoaa ja elämän lanka katkeaa.
Musiikin vaikuttava voima ja yhteisöllisyyden merkitys antavat vakaan pohjan ja merkityksen
Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminnalle. Kuluneen vuoden toimintaa ja tuloksia katsoessa mielen
täyttää kiitollisuus. Kohokohtina haluan nostaa erityisesti valtakunnallisen Kirkkomusiikin päivän,
vuoden musiikkiryhmän valinnan ja vaikuttavan lapsikuorotapahtuman, verkkokaupan ja
korkeatasoisen kustannustoiminnan menestymisen sekä seurakuntajäsenyyden myönteisen
kehityksen. Tarkempaa arviointia voi lukea tämän toimintakertomuksen lopusta. Yhteinen työmme
kirkkomusiikin ja seurakunnissa tehtävän työn hyväksi jatkuu.
Sydämellinen kiitos kuluneesta vuodesta Kirkkomusiikkiliiton hallitukselle, työntekijöillemme sekä
koko jäsenistöllemme. Hyvin tehty työ ja kestävät rakenteet kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Notre
Damessa totaalinen tuho näytti vääjäämättömältä. Satojen vuosien aikana rakennettu katedraali
säilyi pystyssä, säästäen maailman arvostetuimmat urut ja merkittävimmän osan kirkosta. Kiitos
menneille sukupolville heidän tekemästään työstä. Tänään on
meidän vuoromme.
Timo Vikman
puheenjohtaja
Suomen Kirkkomusiikkiliitto

SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n (SKML) on jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö, joka
herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistää maan kirkkomusiikkitoiminnan
kehitystä sekä tukee ja ohjaa kirkkomusiikkityötä. Näitä tarkoituksiaan edistääkseen SKML ry
•
•
•
•
•

edistää hyvien toimintamallien leviämistä kirkkomusiikin kentällä
viestii liiton toimialaan kuuluvista asioista kirkkomusiikkitoimijoiden parissa ja laajemmin
yhteiskunnassa
harjoittaa koulutustoimintaa
järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia
harjoittaa alansa kustannustoimintaa.

Kirkkomusiikilla on merkittävä rooli suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Yksin seurakuntien
piirissä musiikkia harrastaa noin 50 000 suomalaista. Musiikkityö onkin kirkon
vapaaehtoistoiminnan osallistujamäärältään suurin muoto. Lisäksi seurakunnissa työskentelee
noin tuhat kanttoria, korkeasti koulutettua musiikin ammattilaista.

Jäsenet
Kirkkomusiikkiliiton jäseniä voivat olla kaikki oikeushenkilöt, jotka hyväksyvät Kirkkomusiikkiliiton
tarkoituksen.
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n (SKML) jäseniä ovat 17 kirkkomusiikkipiiriä: Lappi, PohjoisPohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo,
Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Häme-Uusimaa, Varsinais-Suomi,
Tampere, Satakunta ja Helsinki. Jäseniä ovat myös kunniapuheenjohtaja Reijo Mattila sekä
kunniajäsen Airi Knuutinen.

Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi ovat vuoden 2017 alusta voineet liittyä kokonaiset seurakunnat.
Vuoden 2018 loppuun mennessä jäseneksi oli ehtinyt liittyä 60 seurakuntaa (yhteensä 481664
jäsentä). Seurakuntajäsenten musiikkitoiminnassa oli maanlaajuisesti mukana kuukausittain
keskimäärin 5300 osallistujaa.
Kirkkomusiikkiliiton piirien toiminta on laajentunut ja monipuolistunut seurakuntajäsenyyden
myötä. Vuonna 2018 toiminnassa oli mukana piirien ilmoituksien mukaan yhteensä 347
musiikkiryhmää (v. 2017: 307 jäsenyhdistystä), joissa oli 6500 jäsentä (v. 2017: 5238) sekä 60
lapsi- ja nuorisokuoroa (v. 2017: 59), joissa oli 1060 jäsentä (v. 201: 988).
Toiminnan suuntaviivat 2016–2026
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n pitkän aikavälin toiminnan suuntaviivat määriteltiin vuoden
2016 aikana ja vahvistettiin osana vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Kymmenen vuoden
aikajänteellä Suomen Kirkkomusiikkiliiton tavoitteena on kehittää toimintaansa niin, että liitto
on mahdollisimman laajasti koko kirkkomusiikkikentän keskusjärjestö Suomessa.
Kiinnostusta kirkkomusiikkiin ylläpidetään ja lisätään koko suomalaisessa
yhteiskunnassa ja myös kansainvälisessä, erityisesti pohjoismaisessa yhteistyössä.
Koko maan kirkkomusiikkitoiminnan kehitystä tuetaan ja ohjataan aktiivisesti
keskittyen erityisesti kulloinkin niihin kirkkomusiikin ilmiöihin, joissa tukea eniten
tarvitaan. Tavoitteena on tukea ja lisätä monipuolista kirkkomusiikkitoimintaa.
Kirkkomusiikkiliiton tavoitteena on käytännössä erityisesti
1) Kirkkomusiikin toimintaedellytysten tukeminen:
Olemassa olevan kirkkomusiikkiperinteen pitäminen elävänä sekä mahdollisuuksien luominen
oman aikamme kirkkomusiikin tekemiseen ja julkaisemiseen. Kirkkomusiikin kenttää tuetaan
koko kirjossaan, eri muodoissaan ja tyylilajeissaan.
2) Kulttuurisen sosiaalityön tekeminen kirkkomusiikkitoiminnan kautta:
Kirkkomusiikkitoiminnassa korostuu taiteellisten arvojen rinnalla myös kulttuurinen sosiaalityö.
Kirkkomusiikkitoiminta voi olla väline myös ei-musiikillisten tavoitteiden saavuttamiseen,
esimerkiksi ihmisten yhteisöllisyyden lisäämiseen, kirkon toiminnan tutuksi tekemiseen tai
sisällöltään mielekkään elämän rakentamiseen. Kirkkomusiikkitoiminnassa on tilaa kaikille omista
taidoista tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta.
Vuoden 2018 toiminnan painopistealueiksi oli määritelty
• Kirkkomusiikin monipuolisuuden tukeminen: Eri ikäryhmien, kokoonpanojen ja
musiikkityylien huomioiminen. Liitto tuo esille myös muita taiteenaloja sikäli kuin ne
mahdollistavat ihmisten osallistumista toimintaan kirkollisessa kontekstissa.
• Kirkkomusiikin kulttuurisen sosiaalityön elementtien esilletuominen: taiteellisten arvojen
rinnalla myös merkitys ihmisten hyvinvoinnille.
• Kirkkomusiikin päivän lanseeraus
• Viestinnän kehittäminen ml. Kirkkomusiikki
• Uusien jäsenten rekrytointi liiton toimintaan

VUODEN MUSIIKKIRYHMÄ:
KUOPION ALAVAN KIRKKOKUORO
Vuoden musiikkiryhmä on Suomen Kirkkomusiikkiliiton tunnustus
kirkkomusiikkitoimijoille. Nimikkeellä halutaan nostaa esille positiivisia
kirkkomusiikki-ilmiöitä. Vuonna 2018 valinnassa haluttiin erityisesti painottaa
toimijan monipuolisuutta ja sitä, kuinka taiteellisten arvojen rinnalla voidaan
tuottaa sosiaalista hyvää, kuten lisätä yhteisöllisyyttä tai antaa ihmiselämälle
mielekästä sisältöä.
Alavan kirkkokuorossa tehdään monia asioita tavalla, johon juuri kirkkokuorotoiminta antaa
mahdollisuuden: hyvän tekeminen kuorotoiminnan kautta, monipuolinen ja tiiviisti vaihtuva
ohjelmisto sekä laulajien värikäs kirjo, joka luo tilaa kohtaamiselle ja yhteisöllisyydelle.
Alavan kirkkokuoroa johtaa kanttori Ossi Jauhiainen, jonka monipuolinen musiikkitausta näkyy
vahvasti kuoron työskentelyssä. Kuoron toimintaperiaatteena on, että seurakunnan rahoituksella
järjestyy koko perustoiminta: johtaja, tilat, nuotit, lapsiparkki, harjoituskahvit ja niin edelleen.
Näin konserttien tulot pystytään ohjaamaan hyväntekeväisyyskohteisiin.
Messuissa Alavan kirkkokuoro on mukana tyypillisesti kerran kuussa. Lisäksi kuoro toteuttaa
runsaasti erilaisia konsertteja ja produktioita taidemusiikista gospeliin, teemamessuihin ja
artistitaustoihin. Kuorolaiset vievät vierailemalla esimerkiksi sairaalassa ja palvelutaloissa
musiikkia myös niiden ihmisten luo, jotka eivät pysty konsertteihin tai messuihin saapumaan.
Kanttori Ossi Jauhiainen esitteli Alavan kirkkokuoron toimintaa Kirkkomusiikkiliiton
vuosiseminaarissa Vaasassa syyskuussa 2018. Lokakuussa 2018 kuoro järjesti yhdessä PohjoisSavon kirkkomusiikkipiirin kanssa Gospel workshopin, jota Kirkkomusiikkiliitto tuki
taloudellisesti osana Vuoden musiikkiryhmä -tunnustusta. Workshopiin osallistui Alavan
kirkkokuorolaisten lisäksi myös muita Pohjois-Savon alueen kuorolaisia.
Vuoden musiikkiryhmä -nimitykseen kuului 500 euron rahapalkinto sekä 1 000 euron varaus
tunnustuksen saaneen ryhmän ja Kirkkomusiikkiliiton yhteistoimintaan. Valinnan vuoden
musiikkiryhmästä teki Kirkkomusiikkiliiton hallitus.

KOULUTUS- JA TAPAHTUMATOIMINTA
Koulutus- ja tapahtumatoiminta lisää osaamista, levittää parhaita toimintamalleja ja
synnyttää ikimuistoisia hetkiä.

Valtakunnallinen Kirkkomusiikin päivä 19.9.2018
Valtakunnallinen Kirkkomusiikin päivä lanseerattiin keskiviikkona 19.9.2018.
Päivän ajatuksena oli saada kirkkomusiikki soimaan turuilla ja toreilla ympäri
maan, kun tuhannet harrastajat ja kanttorit veivät kirkkomusiikin sinne, missä
ihmiset ovat.
Kirkkomusiikin päivän tavoitteena oli saada näkyvyyttä ja kuuluvuutta kirkkomusiikille sekä
tietysti saada uusia ihmisiä mukaan kirkkomusiikkitoimintaan. Päivän palautekyselyyn annettiin
61 vastausta reilusta 50 seurakunnasta. Vastaajaseurakunnissa järjestettiin Kirkkomusiikin
päivänä yhteensä pitkälle toistasataa tapahtumaa, joissa oli ulkopuolista yleisöä arvioiden mukaan
yhteensä yli 3000.
Päivän aikana järjestettiin ympäri maata lukuisia yhteislaulutilaisuuksia, musiikkiesityksiä,
avoimia harjoituksia ja koulutustilaisuuksia. Muita esimerkkejä hienoista toimintaideoista olivat
mm. laulava kulkue seurakuntatalolta kirkolle keskustan läpi (2,5km), musiikintäyteinen
ehtoollisen vietto, kaikille avoin laulupaja, flash mob tavaratalossa, avoimet luennot äänenkäytöstä
ja ilmaisusta sekä työntekijöiden drum circle.
Kirkkomusiikkiliitto antoi vetoapua viestinnässä ja viestintämateriaaleissa. Yhteen ääneen
-yhteislauluvihko myytiin loppuun (n. 1600 kpl) liiton toimistolta. Liitto jakoi myös aktiivisesti
tietoa päivän tapahtumista, jolloin hyvät ideat voitiin ottaa käyttöön muuallakin – tai voidaan
käyttää ensi vuonna.
Päivän tunnelmasta yleisarvosanaksi vastaajat antoivat 4,28.
Vastaukset/tapahtumia ainakin näissä:
Länsi-Pori, Malmi, Tampereen tuomiokirkko, Seinäjoki, Sammonlahti, Heinola, Loppi, Oulunkylä,
Jokioinen, Ylivieska, Paimio, Haapavesi, Leppävaara, Raaseporin suomalainen srk,
Kirkkonummen suomalainen srk, Taipalsaari, Joroinen, Korso, Saarijärvi, Miehikkälän kappelisrk,
Alavieska, Merijärvi (Ylivieska), Sonkajärvi, Sammonlahti, Perniö, Turun Maarian srk, Savonlinna,
Raisio, Nurmes, Pielisensuu, Kirkkonummi, Kangasala, Eura, Viitasaari, Alavus, Mänttä-Vilppula,
Joroinen, Juuka, Pyhäselkä, Ulvila. Osa vastaajista ei maininnut seurakuntaa.

Lapsikuorotapahtuma Seinäjoella
Seinäjoella järjestettiin la 10.2.–su 11.2.2018 valtakunnallinen lapsikuorotapahtuma yhteistyössä Kirkkomusiikkiliiton vuoden 2017 musiikkiryhmän,
Solinan, kanssa.
Tapahtumaan osallistui 13 kuoroa eri puolilta maata: 250 lasta ja 40 huoltajaa. Viikonlopun aikana
kuorot harjoittelivat yhteisen ohjelmiston, jossa oli musiikkia niin Solina-kuoron ohjelmistosta,
kuin myös perinteisempää lapsikuoromusiikkia. Tapahtumassa suurkuoron vetäjinä toimivat
arvostettu lapsikuoropedagogi Kari Ala-Pöllänen, lasten äänenmuodostukseen perehtynyt kanttorikuoronjohtaja Ismo Savimäki sekä Solina-kuoron Suvi Lehtimäki. Lauantaina päivä huipentui
vierailuun Duudson-puistossa ja sunnuntaina kuorojen yhteiskonserttiin Lakeuden Ristissä.
Tapahtumaan osallistuvien kuorojen johtajat pääsivät tapaamaan toisiaan sekä tutustumaan
muiden kuoronjohtajien työskentelyyn lapsikuoron kanssa. Tapahtumayhteistyössä oli mukana
myös Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry:n seminaari, johon johtavat pystyivät halutessaan
osallistumaan saman viikonlopun aikana.
Osallistujien antama kokonaisarvosana tapahtumalle oli 4,3/5.
Tapahtumaan osallistuneet kuorot
Dooriset: Ilmajoen seurakunta, joht. Heini Kataja-Kantola
Gaudium Sonos: Vaasan suomalainen seurakunta, joht. Tuija Niemistö
Ilosanoma: Ylistaron kappeliseurakunta, joht. Hanna Petäjä
Jalasjärven seurakunnan lapsikuoro, joht. Samuli Niiles
Musaryhmä Kipinä: Seinäjoen seurakunta, joht. Sanna Ågren
Satakielet: Länsi-Porin seurakunta, joht. Leelo Lipping
Solina: Seinäjoen seurakunta, joht. Suvi Lehtimäki
Siikasalon lapsikuoro: Raahen seurakunta, joht. Niina Ylikulju
Sipsut: Alavuden seurakunta, joht. Mari Järvinen
Sävelkeijut & Rytmiritarit: Hyvinkään seurakunta, joht. Marjut Sipakko
Tuhannet sydämet: Porin Teljän seurakunta. joht. Pia Ylitalo-Maunula
Tuusulan seurakunnan lapsikuoro: joht. Riina Haapaniemi & Erja Hartala
Tähtöset: Ulvilan seurakunta, joht. Katri Järvisalo-Hoffström

” Kolme aivan erilaista kuoronjohtajaa. Kaikki omalla tavallaan hyviä!”
” Ismo ja Suvi olivat tosi innostavia! Oli huippua seurata heitä. Ohjelma oli
musta hyvä kokonaisuus.”

Vuosiseminaari Vaasassa
Kirkkomusiikkiliiton vuosiseminaari pidettiin Vaasassa pe 7.9.–la 8.9.2018.
Teemana oli se, miten kirkkomusiikki tekee hyvää ihmisille. Vuosiseminaarin
yhteydessä pidettiin myös liiton edustajakokous. Osallistujia oli 54 henkilöä.
Vuosiseminaarin alustajina olivat hoivamuusikko Mimmi Laaksonen (Mitä on hoivamusiikki?),
ryhmätaideterapeutti Mari Vallemaa (Taide surussa) ja kanttori Ossi Jauhiainen
(Kirkkomusiikkiliiton vuoden 2018 musiikkiryhmä, Kuopion Alavan kirkkokuoro). Seminaarissa
pohdittiin yhteisesti myös piirien tulevaisuutta varapuheenjohtaja Keijo Piiraisen johdolla.
Iltaohjelmassa oli paikallisen kirkkomusiikkipiirin järjestämä konsertti Mustasaaren kirkossa.
Osallistujien kokonaisarvosana tapahtumalle oli 4,54/5.

”Seminaarin taide-esitykset olivat koskettavia ja hoitavia ja sain ideoita hoivattavien
kohtaamiseen. Katsaus piirien tilanteeseen on paikallaan, kun ”kentällä” toimivia
on paikalla.”
”Erinomainen tapahtuma, jonka järjestelyt olivat ihan priimaa ja henki hyvä.

Piirien koulutustapahtumat
Paikalliset kirkkomusiikkipiirit järjestivät vuoden aikana kymmeniä
koulutustilaisuuksia, joista löytyy lisätietoa kirkkomusiikkipiirien
toimintatilastoista.
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry tuki piirien koulutustapahtumia rahallisilla avustuksilla ja
palkkionmaksupalvelulla. Seurakuntaopiston Agricola-opintokeskus on tukenut taloudellisesti
kirkkomusiikkipiirejä ja yksittäisiä piirien jäsenjärjestöjä niiden koulutustyössä.

Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat 2018 Tanskan Odensessa
Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat järjestettiin Tanskan Odensessa
ke 9.5–su 13.5.2018. Kirkkomusiikkiliitto ja Finlands Svenska Kyrkosångsförbund
olivat tapahtuman suomalaiset kumppanit.
Tapahtuman suomalaiseksi säveltäjäksi valittiin professori Timo Kiiskinen. Suomen ”edustusvirsi”
on Ilkka Kuusiston (säv.) ja Anna-Maija Raittilan (san.) Kosketa minua henki, Grip du mig, helige
Ande.
Kirkkomusiikkiliiton jäsenistöä kannustettiin osallistumaan tapahtumaan. Matka-avustus
tapahtumaan osallistumiseen myönnettiin Leppävirran seurakunnan Canto-kuorolle. Lisäksi
mukana oli Suomesta kymmeniä ruotsinkielisiä kirkkokuoroja. Kirkkomusiikki-lehden
päätoimittaja, Kirkkomusiikkiliiton viestintävastaava Sipriina Ritaranta raportoi tapahtumasta
tavoitteena mm. kannustaa jatkossa useampia suomenkielisiä kokoonpanoja mukaan
tapahtumaan. Puheenjohtaja Timo Vikman oli paikalla solmimassa siteitä ja suunnittelemassa
seuraavaa tapahtumaa.

KUSTANNUSTOIMINTA, YHTEISKUSTANNUS
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry harjoittaa nuottikustannustoimintaa yhteistyössä
Suomen Kanttori-urkuriliiton (SKUL) kanssa. Kustannustoiminta toteuttaa ja tukee
liiton perustehtäviä: Kustannustoiminnan kautta herätetään ja ylläpidetään
kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistetään suomalainen kirkkomusiikkitoiminnan
kehitystä sekä tuetaan ja ohjataan kirkkomusiikkityötä.
Nuottikustannus- ja julkaisutoiminta oli vuoden 2018 aikana poikkeuksellisen aktiivista. Vuoden
aikana jatkettiin vanhan, kertyneen julkaisujonon purkamista. Lisäksi julkaistiin uutta materiaalia,
muun muassa ohjelmistotoivekyselyssä esille nousseen mukaisesti myös ns. kevyempää musiikkia.
Yhteiskustannuksen ja SKML:n nuottimateriaalin myynti siirrettiin vuonna 2017 digitaaliseen
verkkokauppaan. Suurempi osa vuoden 2018 nuottitilauksista oli jo tiedostotilauksia, noin 62%.
Nuotteja on saatavilla myös painettuina, on demand -periaatteella ja varastosta myytiin vielä pois
vanhoja, painettuja nuotteja. In Memoriam -nuottikirja julkaistiin poikkeuksellisesti vain
painettuna kirjana. Kustannussopimuksen mukaisesti kokoelman yksittäisiä kappaleita voidaan
myydä myöhemmin yksittäisnuotteina ja digitaalisesti.
Yhteiskustannuksen (YK) hallintokuntaan kuuluivat SKML:n edustajina Timo Vikman
(varapuheenjohtaja) ja Jonna Aakkula. SKUL:n edustajina olivat Marjukka Andersson
(puheenjohtaja) ja Tuuli Muraja / Annukka Ruusula (sihteeri). Hallintokunta kokoontui vuoden
aikana kolme kertaa ja osallistui lisäksi yhteen tapaamiseen Yhteiskustannuksen
julkaisutoimikunnan kanssa.
Yhteiskustannuksen julkaisutoimikuntaan kuuluivat vuonna 2018 SKULin edustajina Maiju
Häyrynen, Anna Marte sekä Harri Kerko ja SKML:n edustajina Sheldon Ylioja (puheenjohtaja),
Jonna Aakkula (sihteeri) ja Jenni Urponen. Julkaisutoimikunnan varajäseninä toimivat Arto
Turpela (SKUL) ja Taru Hämäläinen (SKML). Julkaisutoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme
kertaa.

Vuonna 2018 ilmestyivät seuraavat julkaisut:
YK 269
Markku Kilpiö

Pieni evankeliumimotetti (2. pääsiäispäivä)
SATB + sello/kontrabasso

YK 270
Markku Kilpiö

Päivän psalmi (3. su pääsiäisestä)
SATB

YK 271
Markku Kilpiö

Helluntain psalmimusiikki
SATB

YK 272
Markku Kilpiö

Oi Pyhä Henki
SATB

YK 275
Tiro Rohkimainen

Mä silmät luon ylös taivaaseen
bändisovitus

YK 276
Tiro Rohkimainen & Petri Kangas

Mä silmät luon ylös taivaaseen
bändi/pianosovitus

YK 277
Katja Kaila

Kaiken yllä taivon kansi

YK 278
Sov. Minna Wesslund

VK 21: Enkeli taivaan

YK 279
Sov. Minna Wesslund

VK 24: Kas, yöllä paimenille

YK 280
Sov. Minna Wesslund

VK 35: Joulu riemukas

YK 281
Sov. Minna Wesslund

VK 32:Me lapset pienet riennämme

YK 282
Matti Turunen

Tule, Pyhä Henki
SA

YK 283
Matti Turunen

Tule, Pyhä Henki
SABar

YK 287
Joona Saraste

Missa Piccola

YK 295
sov. Richard Nicholls

Lead Me Lord
SSA

YK 296
sov. Richard Nicholls

Lead Me Lord
SABar

YK 297
sov. Richard Nicholls

Lead Me Lord
SATB

YK 286
säv. Petri Laaksonen

In Memoriam – Lauluja jäähyväisten hetkellä

In Memoriam -nuottikirja sisältää seuraavat kappaleet:
1. Ota hänet vastaan
2. Anna minun mennä
3. Hyvää matkaa
4. Lennä lintuni, lennä
5. Jäit minuun
6. Väsyneet kädet
7. Viimeinen matka
8. Hän, jota kaipaamme
9. Särkyneille
10. Usvaiseen harsoonsa verhoutuu maa
11. Sinun varaasi kaiken laitan
12. Valon hymni
13. Näet kauniimman maan
14. Kotiin kuljetaan
15. Kaunis jälki jää
16. Me saimme viettää juhlaa elämän
17. Silloin kun en ole enää täällä
18. Rauhan maa

19. Koskaan en voi unhoittaa
20. Teit kaiken ajallansa
21. On toinen maa
22. Itkemättömät itkut
23. Uskon, vaikken näe
24. Äidin laulu
25. Kyyhkysenmieli
26. Tuuli riipii meidät
27. Jälkeenpäin
28. Viimeinen hetki
29. Rauha
30. Jäähyväiset
31. Taivas
32. Kyynelsilmin
33. Kesäyön tuuli
34. Jalanjäljet
35. Täällä Pohjantähden alla
36. In Memoriam (- Karjalaiselle äidilleni)

Vuoden 2018 nuottimyynti:
•
•

Nuottipalvelu-lähetyksiä ei vuonna 2018 postitettu.
Ostotapahtumia oli koko vuonna yhteensä 458 kpl ja ne sisälsivät 3032 nuottia.
o Ladattavana pdf-tiedostona ostettiin 1884 kpl
o Paperisena lähetettiin 1148 kpl
o Ylivoimaisesti myydyin nuottituote oli Petri Laaksosen In Memoriam
-nuottikokoelma, yhteensä 469 kpl

Yhteiskustannuksen osalta pidetään oma kirjanpito, ja tuotto-osuus jaetaan Yhteiskustannuksen
varallisuuden salliessa nettona molemmille osakkaille.

ANSIO- JA VIRSIMERKIT SEKÄ TUNNUSTUKSET
Vuosimerkit:
2, 5, 10, 20, 30, 50 ja 60 vuotta
Virsimerkit:
Virsimerkki pronssi, hopea, kulta
Virsitaitomerkki pronssi, hopea, kulta
Lisävihkomerkki pronssi, hopea, kulta
Erityisansiomerkki
Kanttorin erityisansiomerkki
Vuonna 2018 erityisansiomerkit myönnettiin Raimo Taljalle Hämeen-Uudenmaan
kirkkomusiikkipiiristä ja Reima Puukille Satakunnan kirkkomusiikkipiiristä. Kanttorin
erityisansiomerkit myönnettiin Jarkko Lavasteelle Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiiristä ja Mari
Lehtiselle Kymenlaakson kirkkomusiikkipiiristä.
Kirkkomusiikkiliiton lahjaesineet:
Kirkkomusiikkiliiton pinssi
Solmioneula, kalvosinnapit
Pisara-koru
Tuikut, kynttilänjalat
Liiton mitali
Liiton hautakivimerkki

VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ
Liiton ulkoisen viestinnän kanavia ovat www-sivut (skml.fi), uutiskirjeet, Facebook-sivut
(www.facebook.com/kirkkomusiikkiliittory), Instagram sekä Kirkkomusiikki-lehti. Viestinnän
monikanavaisuuden periaatetta alettiin entisestään kehittää vuoden alusta, kun uusi
viestintävastaava FM Sipriina Ritaranta aloitti tehtävässään 1.1.2018.
Liiton verkkosivustoa ja verkkokauppaa kehitettiin pienin askelin vuonna 2018.
Verkkosivujen sivukatselumäärät olivat noin 4 000 / kk, mikä oli edellisen vuoden tasoa. Yksittäisiä
kävijöitä oli vuoden aikana n. 10 000. Merkittävin osa kävijöistä vieraili verkkokaupassa.
Sosiaalisessa mediassa suurimman kattavuuden keränneet aiheet olivat vuoden
musiikkiryhmän valinta, lapsikuorotapahtuma Seinäjoella, pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat
Odensessa sekä Kirkkomusiikin päivä. Yhteensä julkaisuja Facebookissa ja Instagramissa tehtiin
noin 100, myös useita live-videoita.
Liiton sähköinen uutiskirje uudistettiin kesällä 2018. Lähetysjärjestelmäksi
valikoitui tarjousten perusteella Creamailer. Järjestelmässä pystyy viestien lisäksi
muotoilemaan ja keräämään vastauksia pienimuotoisiin kyselyihin. Sen avulla
pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti uutiskirjeiden kattavuusprosenttia ja
kiinnostavimpia aiheita. Lisäksi tietosuojalain vaatimukset uutiskirjeiden
lähetyksestä on helppoa ottaa huomioon asianmukaisen järjestelmän avulla.
Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa kaikkien suomenkielisten seurakuntien
kanttoreille, kirkkoherroille sekä kirkkomusiikkipiirien ja niiden yhteydessä toimivien
musiikkiyhdistysten yhteyshenkilöille. Vastaanottajia oli vuonna 2018 noin 2 100 henkilöä.
Uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana 6 kertaa.

K ir kkom usiikki on maamme vanhin musiikkilehti. Sitä julkaisevat yhdessä Suomen

Kirkkomusiikkiliitto, Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Nuori kirkko ry. Lehden jatkuvuutta halutaan
tukea. Kirkkomusiikki teki kustannussopimuksen Kirkkomusiikkiliiton kanssa vuoden 2018 alusta
alkaen. Lehti poistettiin työnantajarekisteristä, lehdelle saatiin alkuvuonna 2018 vapautus
arvonlisäverovelvollisuudesta ja lehden hallintokunnan, toimitusneuvoston sekä päätoimittajan
roolien uudelleenmäärittely aloitettiin. Uutena päätoimittajana aloitti vuoden 2018 alusta
Kirkkomusiikkiliiton viestintävastaava. Lehden julkaisumäärää vähennettiin vuoden 2018 alusta
neljäksi lehdeksi / vuosi (ennen 6 lehteä / vuosi) ja lehden ulkoasu uudistettiin. Uudistuksen
toteutti graafinen suunnittelija Tuija Rannikko. Painettu lehti tavoittaa erityisesti vanhempia
ikäpolvia, ja laajemmissa artikkeleissa on mahdollista käsitellä monenlaisia sisältöjä syvällisesti.
Tavoitteena on lehden tilaajakannan supistumisen pysäyttäminen ja lehden taloudellisesti kestävä
toiminta. Vuoden lopussa lehden julkaisijat päättivät yhdessä aloittaa vuonna 2019 digijulkaisukokeilun, josta saadun palautteen perusteella lehden sähköisen julkaisemisen linjat päätetään.
Tavoitteita on toteutettu vuoden aikana mm. näissä yhteistyökumppanuuksissa:
•

Kirkkomusiikki-lehti: Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Nuori Kirkko ry

•

Kirkon musiikkijuhlat: Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Suomen Kanttori-urkuriliitto,
Kirkkopalvelut, Lähetysseura

•

Valtakunnallisten lapsikuoropäivien 2018 työryhmä: Seinäjoen seurakuntayhtymä

•

Sumu-Fimu – Suomen harrastajamusiikkiliittojen yhteistyöelin

•

Suomen Musiikkikustantajat ry

•

Suomen Musiikkineuvosto

•

Kirkkopalvelut

TALOUS
Tilivuoden 2018 tulos ja liiton taloudellinen tila ilmenevät jäljempänä olevista tuloslaskelmasta ja
taseesta. Vuoden tulos oli negatiivinen –11 670,77 €. Vuoden taloudelle asettivat
erityishaasteita tilapäisesti kohonneet henkilöstökulut, kun pitkäaikainen työntekijä
eläköityi ja uusi työntekijä aloitti perehdytyksellä. Tappiota kertyi nyt noin 4 000 €
enemmän kuin edellisenä tilikautena.
*
Alijäämä selittyy ennen kaikkea sillä, ettei nollatulokseen tehdyn talousarvion tavoitetta
yleisavustuksille saavutettu. Yleisavustuksille oli budjetoitu 100 000 € ja toteuma oli noin 50 000
€.
Menojen osalta alijäämä selittyy sillä, että vuonna 2018 henkilöstökulut olivat noin 25 000 €
suuremmat kuin edeltävänä vuonna. Henkilöstökulut ovat yli 60 % liiton kokonaiskuluissa.
Pitkäaikainen liittosihteeri eläköityi elokuussa. Uusi työntekijä, viestintävastaava aloitti jo vuoden
2018 alusta. Vuoden henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun toiminnanjohtajan osittaisesta
hoitovapaasta johtuen.
Toimintakuluja sopeutettiin tulovirtoihin niin, että ne olivat käytännössä noin 20 000 €
budjetoitua pienemmät. Lapsikuorotapahtuma järjestettiin kustannustehokkaasti. Tapahtuman
osallistumismaksut ja kerätty kolehti kattoivat toivotusti noin 80 % tapahtuman kuluista.
Kirkkomusiikin päivä järjestettiin ilman budjetoituja lisäpanoksia (5 000 €). Muualta säästöä
syntyi esimerkiksi matka- ja kokouskuluissa. Toimitilojen pienentäminen alkoi näkyä
vuokrakuluissa. Lisäksi kirkkomusiikkipiirit eivät lunastaneet tapahtuma- ja koulutustukia
budjetoidusti.
*
Alijäämä selittyy siis ensisijaisesti sillä, ettei talousarvion tavoitetta yleisavustuksille saavutettu.
Yleisavustusten määrä nousi kuitenkin 33 % edellisvuodesta.
Yleisavustuksissa apurahojen määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta ja oli merkittävästi
suurempi kuin aiempina vuosina. Toteutunut 23 000 € ei kuitenkaan riitä budjetoituun 40 000 €.
Yleisavustuksista kolehtien osalta Kirkkomusiikkiliitto ei saanut toivottua valtakunnallista
kolehtipyhää vuodelle 2018. Edellinen valtakunnallinen kolehtipyhä myönnettiin vuonna 2014.
Kolehtitulot jäivät alle puoleen budjetoidusta: noin 20 000 € budjetoidun 45 000 € sijaan.
Kolehtituotoissa kuitenkin 10 % nousu edellisvuoteen.
Lanseeratun liiton rahankeräysluvan myötä lahjoituksille ja testamenteille oli budjetoitu 5 000 €
tulo. Lahjoituksia ei kuitenkaan saatu. Myöskään Kirkkohallitus ei tehnyt toivottua yleisavustuksen
korotusta.
Jäsenmaksutuotot nousivat odotetusti. Merkittävä uusi tulovirta on Kirkkomusiikki-lehden
kustannussopimuksen mukainen korvaus 26 000 € / vuosi lehden kustantamisesta
Kirkkomusiikkiliitossa.

Tollinpolun asunnoksi muutettu liiton entinen toimitila toi vuokralaisvaihdosten johdosta vain
niukasti tuloa liitolle. Vuoden aikana tehtiin töitä asunnon vastikkeen muuttamisen eteen
normaaliksi puolitoistakertaisen sijaan. Yhtiökokouksen jo valmistelema asuntoyhtiön
talousarvioon huomioima muutos kaatui kuitenkin lopulta yhden osakkaan vastustukseen.
Liiton myyntitoiminta toteutui jonkin verran budjetoitua suppeampana. Yhteiskustannuksen
tuotto-osuus vastasi odotuksia.
Vuosituloksen käsittely
Hallitus esittää edustajakokoukselle, että tilikauden alijäämä – 11 670,77 euroa vähennetään
yhdistyspääomasta.

EDUSTAJAKOKOUS
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n edustajakokous pidettiin Vaasan seurakuntakeskuksessa
lauantaina 8.9.2018 klo 13.00. Virallisia edustajia oli paikalla kaikista 17 kirkkomusiikkipiiristä
yhteensä 34 henkilöä. Paikalla oli myös kolmen seurakuntajäsenen virallinen edustaja. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Tuija Niemistö Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiristä ja
varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Huomo. Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja
Jonna Aakkula.
Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 valittiin jatkamaan kanttori Timo Vikman.
Liittohallituksen jäseniksi jatkokaudelle vuosiksi 2019–2021 valittiin Riikka Haapamäki ja Marjatta
Salonen sekä äänestyksellä Reko Tammi (uusi). Liiton tilintarkastajaksi vuosille 2018 ja 2019
valittiin Katja Hanski / Nexia Tilintarkastusyhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin Aarto Hirvi /
Tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.

LIITTOHALLITUS
puheenjohtaja

kanttori, hiippakuntasihteeri Timo Vikman (Kuusankoski)
jäsen 2015–2017
puheenjohtaja 2017
puheenjohtaja 2018

varapuheenjohtaja

kanttori Keijo Piirainen (Pudasjärvi)
jäsen 2013–2015, 2016–2018

jäsen

kanttori Riikka Haapamäki (Kuopio)
jäsen 2016–2018

jäsen

kapteeni evp. Jari J. Laiho (Salo)
jäsen 2017–2019

jäsen

yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju (Kuopio)
jäsen 2018–2021

jäsen

MuM, Musiikkipedagogi (AMK), TM Kati Pirttimaa (Espoo)
jäsen 2017–2019

jäsen

opettaja Marjatta Salonen (Pori)
varajäsen 2012; jäsen 2013–2015, 2016–2018

varajäsen

kanttori Heljä Linna (Turenki)
varajäsen 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017

varajäsen

Paula Nuutinen (Helsinki)
varajäsen 2014–2016, 2017–2019

SKML ry:n liittohallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 8 kertaa, joista sähköpostikokouksia oli
neljä.
Kokousläsnäolot:
Vikman 8/8, Piirainen 8/8, Haapamäki 8/8, Laiho 8/8, Ortju 7/8, Pirttimaa 5/8, Salonen 6/8,
Linna (varajäsen) 3/8, Nuutinen (varajäsen) 4/8. Liittohallituksen uusi jäsen 1.1.2019 alkaen Reko
Tammi osallistui vuoden 2018 hallituksen viimeiseen kokoukseen 4.12.2018.
Varajäsen kutsuttiin kokoukseen, kun varsinainen jäsen oli estynyt osallistumaan liittohallituksen
kokoukseen sekä edustajakokousta edeltävään liittohallituksen kokoukseen. Toiminnanjohtaja
toimi liittohallituksen kokouksien sihteerinä. Myös toimiston muu henkilökunta oli kutsuttu
kokouksiin.

Liittohallituksen nimeämät edustajat 2018 (suluissa varajäsen)
Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous
Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta
Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta
Kirkkomusiikkilehden toimitusneuvosto
Suomen musiikkineuvosto
Kirkon musiikkijuhlat/KMP
Sumu-Fimu
Ulkomaiset yhteydet
Suomen Musiikkikustantajat ry
Muut

Jonna Aakkula (Kati Pirttimaa)
Jonna Aakkula (Sipriina Ritaranta)
Timo Vikman (Keijo Piirainen)
Jenni Urponen kaudelle 2018–2020
varajäsen Taru Hämäläinen vuodelle 2018
Jonna Aakkula, sihteeri
Sheldon Ylioja kausi 2017–2019 jatkuu
Timo Vikman (Kati Pirttimaa)
Jonna Aakkula (Riikka Haapamäki)
Kirkkomusiikkilehden hallintokunnan päätös
Jonna Aakkula
Timo Vikman
Jonna Aakkula
Jonna Aakkula
Jonna Aakkula
Jonna Aakkula
Jonna Aakkula tarvittaessa
puheenjohtajia/liittohallitusta konsultoiden

HENKILÖKUNTA JA TOIMITILAT
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n toimisto sijaitsee Kirkkopalveluiden talossa osoitteessa
Hietalahdenranta 13 (3. krs), 00180 Helsinki. Toimitilaa pienennettiin keväällä 2018 luopumalla
toimiston yhteydessä olleesta varastotilasta säästösyistä sekä digitaalisen nuottimyynnin -ja
varastoinnin mahdollistamana.
www.skml.fi
www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy
Helsingin OP
Danske Bank
Yhteiskustannus / OP

FI23 5780 0720 1756 32
FI39 8000 1800 7433 70
FI12 5780 0720 1770 91

Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula
100 % työaika (v. 2018 osittainen hoitovapaa > työaika 83 %)
jonna.aakkula@skml.fi
p. 050 385 9350
Viestintävastaava Sipriina Ritaranta
100 % työaika
sipriina.ritaranta@skml.fi
p. 050 336 5396
Liittosihteeri Pirkko Paakkanen
100 % työaika
eläkkeelle 21.8.2018 (viimeinen työssäolopäivä 27.4.2018)
pirkko.paakkanen@skml.fi
p. 050 307 3762

ARVIOINTI
Vuosi 2018 oli Kirkkomusiikkiliiton uudenlaisten toimintamallien vakiinnuttamisen aikaa.
Kirkkomusiikkiliitto sai uudet säännöt vuoden 2017 alusta. Säännöt mahdollistavat kokonaisten
seurakuntien liittymisen Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi. Vuoden 2018 aikana liitto sai 27 uutta
jäsenseurakuntaa ja 3 seurakuntayhtymää, joissa seurakuntia yhteensä 15. Kirkkomusiikkipiirejä
kehotettiin kutsumaan jäsenseurakuntien kaikkia musiikkitoimijoita tasavertaisesti mukaan
kaikkeen kirkkomusiikkipiirien toimintaan. Kirkkomusiikkiliiton jäseninä on nyt 45+15
(seurakuntayhtymissä) seurakuntaa, mikä on 18 % evankelisluterilaisen kirkon suomenkielisistä
seurakunnista. Seurakuntajäsenten rekrytoiminen on siis lähtenyt liikkeelle kohtuullisesti, mutta
vielä on paljon työtä edessä, jotta valtaosa seurakunnista ja seurakuntien musiikkitoiminnasta olisi
mukana liiton sateenvarjon alla.
Kirkkomusiikkiliitto on kaiken kirkkomusiikkitoiminnan tukija. On merkillepantavaa, että monet
sellaisetkin seurakunnat, jotka eivät ole liiton jäseniä eikä niissä ole liiton jäsenyhdistyksiä,
osallistuvat liiton aktiviteetteihin, esimerkiksi vuonna 2018 lanseerattuun Kirkkomusiikin päivään.
Lisäksi liiton jäsenistöön kuuluu toivotusti myös esimerkiksi kirkkomusiikkia painottavia
festivaaleja yms. ei-kirkollisia yhdistyksiä.
Toimiston työskentelyyn muutoksia toi uuden vastuuhenkilön, viestintävastaavan rekrytointi
vuoden 2018 alusta. Kirkkomusiikkiliitto solmi kustannussopimuksen Kirkkomusiikki-lehden
kanssa niin, että liiton viestintävastaava toteuttaa Kirkkomusiikki-lehteä. Lehti uudistui
ulkoasultaan täysin heti vuoden alussa ja on nyt ajassa kiinni oleva, värikäs ja kiinnostava
kirkkomusiikin aikakauslehti.
Kirkkomusiikkiliiton ennätyksellisen pitkäaikainen työntekijä, liittosihteeri Pirkko Paakkanen jäi
yli 30-vuotisen työuransa päätteeksi eläkkeelle vuoden aikana. Uutta liittosihteeriä ei palkattu,
vaan tavoitteena on, että nuottikaupan digitalisoinnin ja toiminnanohjausjärjestelmien
sähköistämisen ansiosta liittosihteerin työnkuvaan ei tarvita erillistä työntekijää.
Liiton tapahtumatoimintaa on viimevuosien aikana lisätty. Ajatus Kirkkomusiikin päivästä syntyi
keväällä 2016 piiriaktiiveille järjestetyissä liiton tulevaisuustyöpajoissa. Päivä lanseerattiin nyt
syksyllä 2018. Vuonna 2018 järjestettiin myös liiton ensimmäinen valtakunnallisesti kuoroja
kokoon kutsuva lapsikuorotapahtuma. Tapahtuma keräsi heti mukaan peräti 13 kuoroa ja noin 250
laulajaa eli tapahtumalle oli selvästi tilausta. Perinteisissä Pohjoismaisissa Kirkkolaulujuhlissa on
ollut edustettuina maamme ruotsinkielisten seurakuntien kuoroja. Nyt tapahtumaan halutaan
osallistaa myös suomenkieliset kuorot ja päänavaus tehtiinkin vuoden kirkkolaulujuhlilla
Tanskassa. Vuosiseminaari Vaasassa sai kiitosta mielenkiintoisesta, ajatuksia ja tunteita
herättäneestä puhujakattauksestaan.
Nk. kevyempi musiikki nousi vuoden toiminnassa erilaisten sattumien kautta yllättävän suureen
rooliin. Vuoden musiikkiryhmäksi valittiin Alavan kirkkokuoro, joka edustaa toteuttamissaan
musiikkityyleissä harvinaisen laajaa varianssia. Kirkkokuorotoiminnassa tämäkin on mahdollista.
Yhteiskustannuksen nuottijulkaisuissa oli edustettuna lähes tulkoon kaikki mahdollinen,
ääripäissä esimerkiksi oman aikamme messusävellys ja toisaalta virsisovitukset bändikäyttöön. Iso
satsaus oli Petri Laaksosen säveltämiä kuoleman ja jäähyväisten tematiikkaan liittyvien laulujen
nuottikirjajulkaisu. Tällä materiaalilla haluttiin erityisesti auttaa kanttoreita työssään; Laaksosen
laulut kuuluvat omaisten yleisimpiin hautajaistoiveisiin ja nuotit ovat olleet varsin hankalasti
saatavilla. Suosituimpien nuottijulkaisujen tuloilla mahdollistetaan osaltaan myös sellaisten
nuottien julkaiseminen, joilla on taiteellisesta tasokkuudestaan huolimatta käyttöä vain pienelle
kirkkomusiikin tekijäjoukolle.
Kirkkomusiikkiliiton toiminnan jatkumisen edellytysten kannalta ratkaisevaa on se, että liiton
talous on tasapainossa. Tavanomaisesta poikkeavat henkilöjärjestelyt selittävät vuoden
alijäämäisen tuloksen.

Kirkkomusiikkiliiton toiminta on edeltävien vuosien aikana vakiintunut uudelle tasolle:
-

Liiton viestintä tavoittaa laajalti mamme kirkkomusiikkitoimijat, mikä mahdollistaa
esimerkiksi hyvien toimintamallien jakamisen ja mielipidevaikuttamisen. Liiton tunnettuus
on lisääntynyt.
Liiton tapahtumatoiminta on aktiivista ja monipuolisempaa kuin koskaan. Tapahtumia
järjestetään jäsenseurakuntien, kirkkomusiikkipiirien, liiton toimiston ja
yhteistyökumppanuuksien kautta.
Yhteiskustannuksen julkaisutoiminta on aktiivisempaa kuin koskaan. Musiikkia julkaistaan
paljon. Julkaisutoiminta on suunnitelmallista ja jakelukanava (digikauppa) palvelee
asiakkaita missä ja milloin tahansa.
Liiton on mahdollista toimia taloudellisessa tasapainossa, mikä on perusedellytys liiton
toiminnan jatkuvuudelle.

Tulevien vuosien haasteita ovat mm.
-

Liiton kasvavan ja monipuolistuvan jäsenistön tarpeisiin vastaaminen: Tarvitaan
uudenlaisia toimintamuotoja liiton näkökulmasta uudenlaisten kirkkomusiikkitoimijoiden
palvelemiseen.
Kirkkomusiikkipiirien organisoitumisen haasteet: Yhdistysten purkamisesta johtuvat
organisoitumisen haasteet ja joillakin alueilla yhdistystoiminnan vastuuhenkilöiden
löytämiseen liittyvät haasteet.
Hanketoiminnan haasteet: Hanketoiminta on mahdollisuus uudenlaisten toimintamallien
levittämiseen. Hanketoiminnan edellytyksenä on rahoituksen ja osaavien
hanketyöntekijöiden hankkiminen.
Rahoituksen haasteet: Vaikka taloutta on tervehdytetty, rahoituksen hankkimisen eteen on
tehtävä jatkuvaa aktiivista työtä. Parempi rahoitustilanne mahdollistaisi toiminnan
laventamisen ja syventämisen. Liiton kulurakenteessa noin 2/3 kuluista on
henkilöstökuluja. Jos esimerkiksi henkilöstövaihdosten (perehdytys) tai poissaolojen
(sijaiset) myötä henkilöstökulut nousevat väliaikaisesti, liiton talouden tasapaino horjuu.

