
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7/2018 

Liittohallitus 

 

Aika  Tiistai 4.12.2018 klo 10.00–16.00 

Paikka  Lauttasaaren kirkko, kerhotila 10 (Myllykallionrinne 1, 00200 Helsinki) 

Läsnä  Timo Vikman, puheenjohtaja 

Keijo Piirainen varapuheenjohtaja 

Riikka Haapamäki, jäsen  

Jari J. Laiho, jäsen  

Jouni Ortju, jäsen  

Kati Pirttimaa, jäsen  

Marjatta Salonen, jäsen  

Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 

 

Reko Tammi, hallituksen jäsen vuoden 2019 alusta 

 

Paula Nuutinen, varajäsen  

 

 

 

Ennen kokouksen alkua Marjukka Andersson toivotti väen tervetulleeksi ja esitteli Lauttasaaren 

seurakunnan toimintaa.  

 

1 § Kokouksen avaus 

                      Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 10.30.   

 

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 7/2018 tarkastajien valinta. 

 Toiminnanjohtaja: Jouni Ortju ja Keijo Piirainen tarkastavat  

 pöytäkirjan 7/2018. 

 Päätökset:        

                      - Pöytäkirjan 7/2018 tarkastajat: Jouni Ortju ja Keijo Piirainen.  

 

4 § Kokouksen työjärjestys 

 Päätös: 

                      Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin.  

                

 

 



5 § Tilannekatsaus (Liite 1: Ajankohtainen tilanne) 

Esittely: Jonna Aakkula 

 

5.1. Tiedoksi toteutunutta toimintaa  

 Merkittiin tiedoksi mm.  

• Vuosiseminaari ja edustajakokous Vaasassa pe 7.9. – la 8.9.2018, 

kokonaisarvosana tapahtumalle 4,54/5 

• In Memoriam -nuottikirjan julkaisu ti 2.10.2018, painos 700 kpl myyty noin 

550 kpl 

• Kirkkomusiikkilehden laskutus uudesta laskutusjärjestelmästä.  

  

5.2. Tiedoksi lähitulevaisuuden toimintaa 

 Merkittiin tiedoksi mm. royaltimaksut, inventaariot ja seurakuntajäsenyyden 

markkinointi vielä tekemättä toimiston vuoden 2018 vuosikalenterista.  

 

5.3. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne ja vuoden 2018 talousarvio 

(Liite 2: tuloslaskelma lokakuu 2019 & liite 3: tase lokakuu 2019) 

Tiedoksi: 

- Asunto-Oy Tollinpolun varsinainen yhtiökokous päätti parvekekunnostuksen 

rahoituksen järjestettäväksi 10 vuoden enintään 160 000 € lainalla. Tästä seuraa 

as. 30 osalle lainarasite 6 029,83: pääomavastike 53,49 € / kk.  

Merkittiin tiedoksi.  

 

5.4. Annetut rahoituspäätökset  

 

Tiedoksi: 

- myönnetty apuraha: MES 500 € julkaisutuki (Yhteiskustannus) virsisovitusten 

julkaisemiseen 

- Kirkkohallituksen kolehtisuosituslistalla 2 kohdetta (SKML yleinen & 

Kirkkomusiikin päivä 19.9.2019)  

 

Merkittiin tiedoksi.  

6 § SKML:n työsuhdeasiat  

Esittely: Jonna Aakkula  

6.1. Ajankohtainen työntekijätilanne  

Tiedoksi: 

 Maria Hannus-Hautala on ollut viestintävastaavan sijaisena 75 % osa-aikaisuudella 

8.11. – 22.11.2018. 

 



6.2. Sijaiskäytännöt 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Valtuutetaan toistaiseksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja palkkaamaan toiminnanjohtajan esityksestä tarvittaessa sijainen 

toimistolle, kun kyseessä on 3–14 päivää kestävä äkillinen sairauspoissaolo. Ennalta 

ennakoitavista tai pidemmistä sijaisuuksista päättää liittohallitus.  

Päätös:     

Päätettiin esityksen mukaisesti.  

 

6.3. Palkattomat merkonomiharjoittelijat SKML:ssä 

Tiedoksi:  

Toiminnanjohtaja on jättänyt palkattomat harjoittelijapaikkailmoitukset 

merkonomiopiskelijoille Amiedussa ja Business College Helsingissä.  

Toiminnanjohtajan esitys: 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja ottamaan liiton toimistoon merkonomiopiskelijoita 

palkattomiin harjoitteluihin toistaiseksi. Toiminnanjohtaja toimii harjoittelijoiden 

ohjaajana, ellei toimistolla sisäisesti toisin sovita.  

Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaisesti sillä edellytyksellä, että harjoittelujakso(t) alkavat 

vuoden 2019 aikana.  

Harjoittelujaksossa on huomioitava se, onko SKML:n toimistossa resurssia 

ohjaukseen, opiskelijan opintojen kannalta relevantti sisältö ja oppilaitoksen asettaman 

tavoitteet. Todettiin, että hakuilmoituksessa on listattu mahdollisiin työtehtäviin 

erityisesti verkkokauppaan liittyviä, merkonomille relevantteja tehtäviä kuten 

tuotteiden vieminen verkkokauppaan, tilauksen vastaanotto, laskutus ja tilauksen 

toimitus asiakkaalle.  

 

6.4. Korkeakouluharjoittelija 

Tiedoksi: 

Toiminnanjohtaja esitti liittohallituksen kokouksessa 3/2018, että toiminnanjohtaja 

valtuutetaan laittamaan avoimeksi Kirkkomusiikkiliitossa kaksi 

korkeakouluharjoittelijan paikkaa 3 kk, aloitus sopimuksen mukaan, joista 

ensimmäinen aikaisintaan syyskuussa 2018 ja toinen aikaikkunassa 01–05/2019. 

Kirkkomusiikkiliiton hallitus päättää palkattujen harjoittelijoiden rekrytoinnista 

kokouksessa, tarvittaessa sähköpostikokouksessa. Korkeakouluharjoittelijan 

minimipalkka on 1 187 € / kk. Keskimääräinen harjoitteluaika on 3 kk.  

Hallitus päätti kokouksessa 3/2018 jättää asian pöydälle.  

Päätös: 

Valtuutettiin toiminnanjohtaja laittamaan avoimeksi Kirkkomusiikkiliitossa yksi 

korkeakouluharjoittelijan paikka 3 kk, aloitus sopimuksen mukaan. 

Kirkkomusiikkiliiton hallitus päättää palkatun korkeakouluharjoittelijan rekrytoinnista 

kokouksessa, tarvittaessa sähköpostikokouksessa. Korkeakouluharjoittelijan 



minimipalkka on 1 187 € / kk. Harjoittelijan palkkaukseen on vuodelle 2019 

budjetoitu 5 000 € ja tämän pitää kattaa harjoittelijan palkka sivukuluineen. Hallitus 

haluaa arvioida kokemuksen palkatusta korkeakouluharjoittelijasta harjoittelujakson 

päätyttyä.   

 

6.5. Työehdot SKML:ssä 

Esittelijä: Timo Vikman  

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 kokoontui pe 14.9.2018.  

Lakimies Hannele Vettainen on kommentoinut työntekijäpuolen pohjapaperia 

työsuhdeohjesäännöksi. (Liite: Työsuhdeohjesääntö, työluonnos) Työnantajapuolen 

esitystä odotetaan.    

Merkittiin tiedoksi: 

Hallitus keskusteli mm. ydintyöajan pituudesta ja loman määrästä. Työnantajapuolen 

työryhmä tulee antamaan kommenttinsa kirjallisena työntekijäpuolelle, minkä jälkeen 

työntekijäpuoli käsittelee kommentteja/ehdotuksia.    

 

7 § Työpajatyöskentely: Piirien tulevaisuus 

Esittely: Keijo Piirainen, työpajatyöskentely Jonna Aakkula 

 Tiedoksi: 

- Hallituksen 2/2018 asettama työryhmä kartoitti eri vaihtoehtoja piirien 

organisoitumisesta tulevaisuudessa (Liite 5: Sääntötyöryhmä) 

Hallitus asetti 3/2018 varapuheenjohtaja Keijo Piiraisen kartoittamaan piirien 

tilastomateriaalien pohjalta piirien tilannetta (esim. ”riskipiirit”, taloudelliset tilanteet) 

sekä toteuttamaan vuosiseminaarissa 2018 keskustelun/työskentelyn 

piiriorganisaatioista tulevaisuudessa. (Liite 6: SKML piirianalyysi) 

Toiminnanjohtajan esitys: 

Valmistellaan hallituksen kysely piiritoimijoille, jossa kartoitetaan piiritoimijoiden 

toiveita piiritoiminnan organisoitumisesta tulevaisuudessa.  

Päätös: 

Toteutetaan piiritoimijoille kysely piiritoiminnan organisoitumisesta tulevaisuudessa 

työpajan lopputulemien mukaisesti. Toiminnanjohtaja valmistelee. Viestitään kentälle, 

että piirien organisoitumista tulevaisuudessa ml. piirien mallisäännöt prosessoidaan. 



Viestitään piireille selkeästi jäsenetujen suhteen. Piireille on ohjeistettu, että 

osallistumismaksujen piirien tapahtumiin pitäisi olla samat piirien alueella toimiville 

yhdistys- ja seurakuntajäsenille.   

 

 

8 § Kirkkomusiikkipiirien ja jäsenseurakuntien koulutus- ja tapahtumatuet 2019 

Esittely: Jonna Aakkula 

 

Toiminnanjohtajan esitys: Liite 7: Koulutustuet 2019 esitys  

& Liite 7b: Ei-piirien hakemukset (sisältää lisätietoa hakemuksista, joista kaikki info 

ei mahtunut esityskaavioon) 

 Päätös: 

 Päätettiin myöntää kokouksessa muokatun liitteen mukaisesti yhteensä 5 100 € 

seuraaville toimijoille: 

 

Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiiri ry: 150 € (Piirin laululeiri) + 150 € (Piirin joulukonsertti) 

Etelä-Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiiri ry: 150 € (Kuorokurssi) + 150 € (Kuorot kohtaavat) 

Etelä-Savon Kirkkomusiikkipiiri ry: 100 € (Kuorojen yhteiskonsertti) 

Helsingin Kirkkomusiikkipiiri ry: 100 € (2 kuorokoulutusta) + 100 € (2 kuorokoulutusta) 

Häme-Uusimaan Kirkkomusiikkipiiri ry: 200 € (Kuorokurssi) + 200 € (Kuorokurssi) 

Tuusulan seurakunta: 100 € (Mozartin Requiem nais-, mies- ja lapsikuorolle) 

Kainuun Kirkkomusiikkipiiri ry: 150 € (Kuorokurssi) + 150 € (Kuorokurssi) 

Keski-Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiiri ry: 200 € (Lähetyslaulukurssi) 

Keski-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry: 150 € (Äänenmuodostusta ja neliäänistä kuorolaulua) 

Keski-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry / Viitasaaren seurakunta: 150 € (Pohjoisen Keski-

Suomen Kirkkomusiikkijuhla) 

Lapin Kirkkomusiikkipiiri ry: 200 € (Kuoropäivät) + 150 € (Kuoropäivät) 

Kymenlaakson Kirkkomusiikkipiiri ry: 350 € (Kuorokoulutus kirkkokuorolaisille) 

Pohjois-Karjalan Kirkkomusiikkipiiri ry: 350 € (Kirkkokuorojen kuorokurssi) 

Kiteen seurakunta: 100 € (Lasse Heikkilän Suomalainen messu) 

Pohjois-Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiiri ry: 250 € (Koulutusiltapäivä 2-3-äänisille kuoroille) 

+ 300 € (Koulutusiltapäivä kirkkokuoroille) 

Pohjois-Savon Kirkkomusiikkipiiri ry: 150 € (Kuorolaisten äänenkäyttö. hengitystekniikka ja 

sävelpuhtaus) 

Satakunnan Kirkkomusiikkipiiri ry: 150 € (Kevään koulutustapahtuma) + 200 € 

(Syystapahtuma/konsertti) 

Porin-Teljän Kamarikuoro: 100 € (Kuorojen yhteiskonsertti) 

Tampereen Kirkkomusiikkipiiri ry: 100 € (2019 Kirkkomusiikinpäivän ohjelmiston 

harjoittelua)  

Tampereen Harjun seurakunta: 200 € (Lasten musiikkipäivä kirkossa) 

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry: 300 € (Kevätlaulajaiset Turun tuomiokirkossa)   

 

 

 

 



9 §  Liiton omaisuudenhoito  

(Liitteet 8–10: Sijoitusehdotus Danske & liite 11: Sijoitusehdotus OP)  

Esittely: Timo Vikman 

 Tiedoksi:  

Liittohallituksen kokouksessa 2/2018 asetettiin työryhmä (Aakkula, Orju, Vikman), 

jonka tehtävänä on tarkastella SKML ry:n omaisuutta, omaisuudenhoitoa ja tehdä 

hallitukselle vuoden 2018 aikana esitys SKML ry:n omaisuudenhoidosta vuosien 

2019–2024 aikana.   

Liittohallitus päätti 3/2018 työryhmän esityksen mukaisesti, että toiminnanjohtaja 

yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa valtuutettiin neuvottelemaan pankkien 

kanssa erilaisista sijoitusvaihtoehdoista. Päätökset tuodaan hallituksen kokoukselle. 

Sijoituksissa haetaan melko matalaa riskiä ja sitä kautta melko matalaa tuottoa. 

Sijoituksissa on syytä huomioida taustamme ja voidaan suosia esimerkiksi kestävää 

kehitystä ja kotimaisuutta. 

Kirkkomusiikkiliitolla on tällä hetkellä tilit OP ja Danske pankeissa, mistä saadut 

sijoitusvaihtoehdot on esitelty liitteissä.  

Päätös: 

Pyydettiin toiminnanjohtajaa tiedustelemaan tilintarkastajalta, tuleeko rahastojen tai 

osakkeiden myyminen hyväksyttää SKML:n sääntöjen valossa edustajakokouksella 

vai ei. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.  

 

10 § Vuoden musiikkiryhmä 2019  

Esittely: Jonna Aakkula  

 

10.1. Vuoden musiikkiryhmän valinta (Liite 12: Ehdotuksia vuoden 2019 

musiikkiryhmäksi) 

 

Toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2019 musiikkiryhmää valittaessa perusteita 

ovat: 

- Aktiivinen, innostava ja ennakkoluuloton toiminta kirkkomusiikin parissa  

 

sekä vuoden 2019 toiminnan painopistealueiden mukaisesti: 

- Kirkkomusiikin kulttuurisen sosiaalityön elementtien esilletuominen 

ja/tai  

- Musiikkiryhmän toteuttama hoivamusiikkitoiminta 

Päätös: 

Valittiin vuoden 2019 musiikkiryhmäksi Gospel Helsinki -kuoro ry  

 

 

 



10.2. Vuoden musiikkiryhmän huomioiminen   

Liitto viestii vuoden musiikkiryhmävalinnasta. 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: 

Aiemman käytännön mukaisesti.  

 

11 §  Kirkon (musiikki)juhlat 2023 -aiesopimus (Liite 13: Kirkon juhlat aiesopimus 

luonnos) 

Esittelijä: Timo Vikman  

Tiedoksi: 

- Kirkkopalvelut ja Suomen lähetysseura valmistelemassa yhteistyössä tapahtumaa 

Tampereelle joka tapauksessa (kuten Jyväskylä 2019)  

- joulukuussa Tampereen kanta tapahtumalle tiedossa, askelmerkit olleet positiivisia 

- tammikuussa saadaan toivottavasti esitys juhlien järjestämisestä Kirkkohallituksen 

täysistunnolle esitettäväksi 

- SKUL:n hallitus on linjannut, että SKUL on mukana uusimuotoisten juhlien 

suunnitteluissa, mutta ei ole vielä kuitenkaan tekemässä mitään sitoumuksia suuntaan 

tai toiseen 

- SKML:n hallituksen kantaa odotetaan  

 Päätös: 

Liittohallitus suhtautuu aiesopimukseen positiivisesti.  

 

Liittohallitus esittää muokattavan aiesopimuksen kohtaa 4 (kohderyhmät seuraavasti): 

1) Seurakuntalaiset 

2) Kirkon tehtävästä ja toiminnasta kiinnostuneet ihmiset 

3) Kirkon musiikkitoimintaan osallistuvat ja kirkon musiikista kiinnostuneet ihmiset 

4) Kirkon lähestystyössä mukana olevat ja lähetystyöstä kiinnostuneet ihmiset  

5) Paikallisten seurakuntien toimijat 

6) Kirkon työntekijät  

 

 



12 § Kirkkopäivät ja edustajakokous la 18.5.2019 Jyväskylässä -suunnitelmia 

(Liite 14: Edustajakokousvkl Jyväskylä 2019) 

 Esittely: Jonna Aakkula 

 Päätös: 

Kirkkopäivät Jyväskylässä pe 17.5. – su 19.5.2019  

Pe 17.5. klo 19.00 Omakustanteinen illallinen (Vanha Asemaravintola) 

La 18.5. klo 9.00 Edustajakokous (Scandic Jyväskylä City) 

La 18.5. klo 12.00 Kirkkomusiikkiliiton ja Valkonauhaliiton yhteinen ohjelmasisältö 

Kirkkopäivillä: Musiikki luo tilan kohtaamiselle hoivakodissa (vahvistamaton)    

Tarjotaan Kirkkomusiikkipiirien ja hallituksen jäsenille majoitus (2 hh) pe 17.5. – la 

18.5.2019 = 1 yö 

Tarjotaan 80 € osallistujapassi niille Kirkkomusiikkipiirien virallisille 

kokousedustajille, jotka ilmoittavat haluavansa passin.   

 

13 § Kirkkomusiikin päivä 2018 

Esittely: Timo Vikman Sipriina Ritarannan toimittamasta aineistosta 

Merkittiin tiedoksi mm.  

• Kirkkomusiikkiliitto antoi vetoapua viestinnässä ja viestintämateriaaleissa.  

• Yhteen ääneen -yhteislauluvihko myytiin loppuun (n. 1600 kpl) 

• Suurin osa vastaajista oli bongannut tiedon joko uutiskirjeestä tai 

Kirkkomusiikkilehdestä  

• Vastaajaseurakunnissa järjestettiin Kirkkomusiikin päivänä yhteensä pitkälle 

toistasataa tapahtumaa, joissa oli ulkopuolista yleisöä arvioiden mukaan 

yhteensä yli 3000. 

• Päivän tunnelman yleisarvosana 4,28/5.  

• Liiton kolehdeissa ei näy heti Kirkkomusiikin päivän jälkeen (positiivista) 

poikkeamaa tavanomaisesta.  

 

14 §  Kirkkomusiikkilehden jakelu 2019 & 2020  

 

 Tiedoksi:  

Kirkkomusiikkilehden hallintokunnan kokouksessa 13.11.2018 päätettiin, että 

hallintokunnan jäsenet vievät taustaorganisaatioissaan käsiteltäväksi 

Kirkkomusiikkilehden jakelumallin, jossa olisi vuonna 2020 kolme teemoitettua 

numeroa (= yksi numero kullekin taustaorganisaatiolle + laajempi jakelu kyseisen 

taustaorganisaation sidosryhmissä. Taustaorganisaatio vastaisi laajemman jakelun 

lisänumeroiden painokulusta sekä haluamallaan tavalla jakelusta.) Lisäksi yksi 

numero voisi mahdollisesti olla yhteisellä laajemmalla jakelulla esimerkiksi kirkon 

luottamushenkilöille.  



 Lehden jakelumallia käsitellään hallintokunnan kokouksessa ti 15.1.2019 mihin 

mennessä jokaisessa organisaatiossa on tehty kannanottoa asiaan.    

Päätös: 

 Liittohallitus suhtautuu ideaan positiivisesti. Mahdollisesta budjettivarauksesta 

päätetään vuoden 2020 talousarvion yhteydessä.  

 

15 §   Suomen musiikinkustantajat ry:n jäsenyys 

Esittelijä: Jonna Aakkula 

 Yhteiskustannuksen hallintokunnan esitys 9.10.2018: 

Nimetään Suomen musiikinkustantajat ry:n jäseneksi Kirkkomusiikkiliiton sijaan 

Yhteiskustannus. Tästä seuraa, että jäsenmaksu (700 € / vuosi) maksetaan 

Yhteiskustannuksen tililtä ja mahdolliset avustukset maksetaan Yhteiskustannuksen 

tilille. Tästä seuraa myös, että hallintokunta nimeää Yhteiskustannuksen edustajan 

Suomen musiikinkustantajat ry:n asioissa.  

 Päätös: 

 Esityksen mukaisesti.  

 

16 § Vuoden 2019 edustukset 

Esittely: Jonna Aakkula   

 

 Päätös: 

 

Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous:  

SKML-toiminnanjohtaja, vara Kati Pirttimaa 

 

Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta:  

SKML-toiminnanjohtaja, vara SKML-viestintävastaava & Timo Vikman, vara SKML-

varapuheenjohtaja 

 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta: 

siht. SKML-toiminnanjohtaja, Sheldon Ylioja kausi 2017 – 2019, Jenni Urponen kausi 

2018 – 2020, varajäsen Taru Hämäläinen 

Toiminnanjohtajan esitys:  

varajäseneksi Taru Hämäläinen (on halukas jatkamaan) 

Päätös: Esityksen mukaisesti 

 

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta:  

SKML-toiminnanjohtaja, vara Riikka Haapamäki & Timo Vikman, vara Kati 

Pirttimaa 

 

Suomen Musiikkineuvosto: 

SKML-toiminnanjohtaja 



 

Kirkon musiikkijuhlat: 

SKML-toiminnanjohtaja, Timo Vikman (kunnes seuraavien juhlien eri toimielimet 

nimetään) 

 

Sumu-Fimu: 

SKML-toiminnanjohtaja  

 

Ulkomaiset yhteydet: 

SKML-toiminnanjohtaja 

Muut: 

SKML-toiminnanjohtaja tarvittaessa puheenjohtajia/liittohallitusta konsultoiden 

Planeringsmöte inför Nordisk kyrkosångsfest i Visby 25–29 maj 2022:  

Visby 20–22 september 2019 

SKML-toiminnanjohtaja. Mahdollisesta lisäedustuksesta päätetään tapahtuman 

valmistelun edetessä.  

 

 

17 § Hallituksen majoitus edustajakokouksen yhteydessä  

Esittely: Jonna Aakkula 

 Tiedoksi: 

Hallitus päätti 06/2017 kulukorvauksista, että hallituksen jäsenille maksetaan 

edustajakokouksen matkakulut sekä ansiomenetykset ja kokouspalkkiot siltä osin kuin 

ne koskevat liittohallituksen kokouspäivää. Edustajakokouksesta maksetaan 

hallituksen jäsenille päiväraha ja kokouspalkkio poisluettuna tilanteet, joissa jäsen saa 

päivärahan jo joltain toiselta taholta.  

 

Vuoden 2016 edustajakokouksessa lanseerattiin mahdollisuus yöpyä halutessaan 1 

hh:ssa. Tätä ennen kaikki majoittuivat 2 hh:ssa. Kirkkomusiikkiliitto on tarjonnut 

majoituksen 2 hh:ssa liittohallituksen jäsenille ja piirien äänivaltaisille 

kokousedustajille. Näihin ryhmiin kuuluvilta 1 hh:ssa majoittuvilta on peritty 

huonehintojen välinen kustannus. Poikkeuksena, 1 hh on tarjottu Kirkkomusiikkiliiton 

piikkiin seuraaville: seminaarin puhujat, liittohallituksen pj, toimiston työntekijät.  

 Onko majoituskäytäntö sopiva, vai onko sitä tarve muuttaa? 

 

Päätös: 

Aiemman käytännön mukaisesti. Toimistoa pyydettiin koostamaan infopaperi matka- 

ja majoitusasioista SKML:n luottamushenkilöille, johon koottu kaikki aiemmat 

päätökset.  

 

 

 



18 § Seurakuntajäsenhakemukset (Liite 15: Seurakuntajäsenhakemukset) 

 Toiminnanjohtajan esitys: 

Toiminnanjohtaja esittää seuraavia jäsenhakemuksen jättäneitä seurakuntia otettavan 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n jäsenseurakunniksi: 

 Eurajoen seurakunta (vuoden 2019 alusta) 

Ikaalisten seurakunta (vuoden 2019 alusta) 

Naantalin seurakunta (vuoden 2019 alusta) 

 

 Päätös: 

Esityksen mukaisesti.  

 

19 § Kanttorin erityisansiomerkkihakemukset  

(Liite 16: Ansiomerkkihakemus Annette Kärppä-Leskiselle) 

 

Kanttorin erityisansiomerkki on Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkin 

rinnalla Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein tunnustus kirkkomusiikin hyväksi 

tehdystä työstä.  

 

Myöntämisperusteet: 

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: 

Ei myönnetä: Ei vielä tässä vaiheessa riittäviä perusteita.  

 

20 § Liittohallituksen vuoden 2018 kokoukset 

Esittelijä: Jonna Aakkula 

Toiminnanjohtajan esitys: 

- Maaliskuun alku, Helsinki (tilinpäätös & toimintakertomus) 

- Maaliskuun loppu, Helsinki tai Kuopio to 28.3. – su 31.3. / SKML:n 

nuorisokuorotapahtuman yhteydessä (toimintasuunnitelma & talousarvio) 

- Pe 17.5.2019 klo 16, Jyväskylä (edustajakokouksen yhteydessä) 

- Marraskuu, Helsinki (+ hallitusvuoden päätösateria) 

 

                     Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

 

 



Päätös: 

• Pe 1.2.2019 klo 10.00 Helsinki (varapuheenjohtaja, työsuhdeohjesääntö) 

• To 28.3.2019 klo 10.00 Helsinki (tilinpäätös, toimintakertomus, 

toimintasuunnitelma, talousarvio) 

• Pe 17.5.2019 klo 16.00 Jyväskylä (edustajakokouksen yhteydessä) 

• Pe 29.11.2019 klo 10.00 Helsinki  

Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. 

 

21 § Muut asiat  

 Ei muita asioita.  

 

22 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.14. 


