
Suomen kirkkomusiikkiliiton vaalitoimikunta PÖYTÄKIRJA 12.8.2021 klo 17-17.37

Teams-kokous

OSALLISTUJAT:

Pohjois-Pohjanmaa: Keijo Piirainen 

Satakunta: Marjatta Salonen 

Tampere: Pentti Vataja 

Pohjois-Savo: Ossi Jauhiainen, läsnä 4-6

1. Kokouksen avaus

Keijo Piirainen avasi kokouksen

2. Vaalitoimikunnan järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Keijo Piirainen, varapuheenjohtajaksi valittiin 
Pentti Vataja.

3. Ehdotus liiton puheenjohtajaksi

Määräaikaan ehdotuksia tuli seuraavista kahdeksasta kirkkomusiikkipiiristä:

Helsinki, Satakunta, Häme-Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa, 
Pohjois-Pohjanmaa, joista kaikki esittivät Timo Vikmania jatkamaan liiton puheenjohtajana.

Vaalitoimikunnan esitys: Vaalitoimikunta esittää Suomen kirkkomusiikkiliiton puheenjohtajaksi 
Timo Vikmania

4. Ehdotus liittohallituksen muista jäsenistä

Ehdotuksia tuli kahdeksasta kirkkomusiikkipiiristä, joissa kaikissa esitettiin, että kanttorijäsenet 
Riikka Räihä ja Reko Tammi jatkavat liittohallituksessa.

Vaalitoimikunnan esitys: Vaalitoimikunta esittää Suomen kirkkomusiikkiliiton hallituksen 
kanttorijäseniksi Riikka Räihää ja Reko Tammea

Ehdotuksia uudeksi laulajajäseneksi tuli kolmesta piiristä:

Satakunnan kirkkomusiikkipiiri ehdottaa laulajajäseneksi Lea Takalaa. Lea Takala on jäänyt juuri 
eläkkeelle. Hän on edelleen erittäin innostunut ja motivoitunut laulaja ja soittaja, ja hän on 
kiinnostunut kirkkomusiikin lisäksi myös kaikesta muusta musiikista esim. jazzista ja onkin ahkera 
konserttivieras. Hänellä olisi varmasti annettavaa hallitustyölle ja hän haluaa jakaa ideoita, 
ajatuksia ja osaamista siihen, millaista toimintaa Suomen Kirkkomusiikkiliitto tekee. Lea Takala on 
itse laulanut kirkkokuorossa jo pikkutytöstä lähtien ja toiminut Ulvilan seurakunnassa kanttorina ja 
kuoronjohtajana. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään.



Keski-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ehdottaa laulajajäseneksi Sari Rajaniemeä. Hän on Keski

Pohjanmaan piirin puheenjohtaja, Oulaisten kirkkokuoron puheenjohtaja, aktiivinen piirissä sekä 

rovastikunnan kuorotoiminnassa ja on innostunut osallistumaan valtakunnallisesti kirkkomusiikin 

puolesta. 

Sari Rajaniemi on 18.8.2021 ilmoittanut SKML ry:n toimistolle vetäytyvänsä 

hallitusjäsenehdokkuudesta.

Pohjois-Savon kirkkomusiikkipiiri ehdottaa laulajajäseneksi Anu Tuovista Kuopion 

tuomiokirkkoseurakunnasta. 

Vaalitoimikunnan esitys: Vaalitoimikunta esittää, että edustajakokous valitsee uuden 

laulaja/soittajajäsenen hallitukseen. Vaalitoimikunta pyytää ehdolle asettuja pitämään 

edustajakokouksessa lyhyen esittelyn itsestään. Esittely voi olla nauhoitettu etukäteen. 

5. Ehdotus liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Palkkiot vuonna 2021 olivat: 

a) puheenjohtajan palkkio 840 €/vuosi

b) puheenjohtajan kokouspalkkio 84 € / kokous

c) puheenjohtajan ansionmenestys enintään 2 600 € / vuosi

d) jäsenen kokouspalkkio 50 €/kokous

e) tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan

Vaalitoimikunnan esitys: 

Palkkiot vuonna 2022 

a) puheenjohtajan palkkio 840 €/vuosi

b) puheenjohtajan kokouspalkkio 84 € / kokous

c) puheenjohtajan ansionmenestys enintään 2 600 €/vuosi

d) jäsenen kokouspalkkio 50 € / kokous

e) tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan

6. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Keijo Piirainen päätti kokouksen klo 17.37 

Vakuudeksi 

Keijo Piirainen 

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja 




