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Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan 

 

Vuosi 2020 tullaan muistamaan ajanjaksona, jolloin COVID-19 pandemia tuli ihmisten päivittäiseen 

elämään kaikkialla maailmassa. Pandemia ja siihen liittyvät toimintarajoitukset vaikuttivat myös 

seurakuntien ja erilaisten musiikkiryhmien toimintaan. Tasapainoilu ja yhteiset ponnistelut pandemian 

voittamiseksi jatkuvat.  

 

Maailmanlaajuiseen tilanteeseen nähden Suomi on selvinnyt verrattain vähällä. Tämä on suuri kiitoksen 

aihe. Esimerkiksi 5,5 miljoonan asukkaan Minnesotan osavaltiossa sairastuneita ja kuolleita on Suomeen 

verraten kymmenkertainen määrä. Maailmanlaajuisesti pandemiaan on kuollut tätä kirjoitettaessa lähes 

neljä miljoonaa ihmistä.  

 

Tarkastellessamme asiaa yleisellä tasolla, on tärkeää tunnistaa, että pandemian vaikutukset kohdistuvat 

meihin eri tavoin. Tilanne koettelee erityisen raskaasti lähimmäisiämme, joiden turvaverkot ovat 

entuudestaan heikommat. Tapahtumien peruuntuminen yksi toisensa jälkeen ja yritysten toiminnan 

rajoittuminen ovat johtaneet monet epätoivoiseen tilanteeseen. Seurakuntien työntekijöiden ja 

musiikkiryhmien vastuunkantajien voimavarat ovat joutuneet koetukselle opeteltaessa uusia toimintatapoja 

epävarmuuden keskellä. Monet kokevat riittämättömyyttä. Pandemian vaikutuksista Kirkkomusiikkiliiton 

ja sen jäsenten toimintaan on tarkemmin tästä toimintakertomuksesta. 

 

Lukiessani Kirkkomusiikki-lehden numeroa 1/2021 ”Kirkkomusiikkia koronan varjossa”, arvostukseni 

Teitä jäseniämme ja työntekijöitämme kohtaan lisääntyi entisestään. Tahdon lausua kiitokseni kuluneesta 

vuodesta. Vaikka varmuudella emme tiedä huomisesta, olen varma, että yhdessä voitamme tulevatkin 

haasteet. Kirkkomusiikkiliiton kautta tekemällemme työlle on tarvetta juuri nyt enemmän kuin koskaan. 

 

 

”Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. 
Illasta aamuun kanssamme on Luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin.”  
 

Virsi 600 

 

 

Timo Vikman 

Puheenjohtaja 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtakunnalliset Kirkon musiikkijuhlat 2017 kokosivat tuhansia laulajia ja kymmeniä tuhansia kuulijoita Helsingin Senaatintorille.  

 

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, Pohjois-Pohjanmaa, 

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. 

Jäsenseurakuntien määrä on kehittynyt seuraavasti: 2017: jäsenseurakuntia 18 kpl, 2018: jäsenseurakuntia 

60 kpl, 2019: jäsenseurakuntia 76 kpl ja 2020: jäsenseurakuntia 84 (joissa yhteensä 697 502 jäsentä). 

Seurakuntajäsenten musiikkitoiminnassa oli maanlaajuisesti mukana kuukausittain keskimäärin 1400 

osallistujaa. 

Vuonna 2019 piirien jäseninä oli yhteensä 243 musiikkiryhmää, joissa oli 4689 jäsentä sekä 32 lapsi- ja 

nuorisokuoroa, joissa oli 571 jäsentä. Tämä tieto saadaan, kun tilastotiedot on saatu piireiltä. 

 

Toiminnan suuntaviivat 2016–2026  

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n pitkän aikavälin toiminnan suuntaviivat määriteltiin vuoden 2016 aikana 

ja vahvistettiin osana vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. 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 tarvitaan eniten. 

 

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 2020 toiminnan painopistealueiksi oli määritelty 

 

• Liiton toiminnan mukauttaminen ja piirien tukeminen seurakuntajäsenyyden tuomissa muutoksissa 

• Kirkkomusiikin päivän mallin pohjoismainen levittäminen  

• Musiikkia hoivakoteihin -toiminta 

• Lapsikuorotoiminnan tukeminen  

Koronaviruspandemia koetteli maailmaa vuonna 2020. Myös Kirkkomusiikkiliiton toiminta muuttui 

suunnitellusta. Pandemian ensimmäinen aalto alkoi Suomessa maaliskuussa 2020. Suomi suljettiin 

valmiuslailla maaliskuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Syksyn mittaan tautitapausten määrä kasvoi 

jälleen. Esimerkiksi seurakuntien jumalanpalvelustoiminta on toteutunut vuoden aikana pääasiassa 

verkossa, ilman paikalla läsnä olevaa seurakuntaa.   

Vuoden 2020 painopistealueista poiketen Kirkkomusiikin päivän mallin pohjoismainen levittäminen 

peruuntui, kun Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium Helsingissä päätettiin siirtää vuoteen 2021. 

Kirkkomusiikin päivä toteutui tavallista pienimuotoisemmin, sillä musiikkiryhmät eivät olleet juurikaan 

kokoontuneet. Koronapandemia sulki pääsyn hoivalaitoksiin, eikä Musiikki hoivakoteihin -toiminnan 

toteuttaminen vaikuttanut missään muodossa mielekkäältä. Joensuun lapsikuorotapahtuma ehdittiin 

järjestää ennen korona-aikaa, mutta Hyvinkäälle suunniteltu tapahtuma jouduttiin perumaan. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuoden musiikkiryhmä: Nuorisokuoro Sancti Amici & lauluyhtye Frida 
 

Vuoden musiikkiryhmä on Suomen Kirkkomusiikkiliiton tunnustus kirkkomusiikki-toimijoille. Nimikkeellä 

halutaan nostaa esille positiivisia kirkkomusiikki-ilmiöitä. Vuonna 2020 valinnassa haluttiin tuoda esille 

korkeatasoista kirkkomusiikkitoimintaa lapsi- tai nuorisoryhmien parissa.   

Nuorisokuoro Sancti Amici, sen piiristä muodostunut lauluyhtye Frida ja johtaja Minna Wesslund 
osoittavat innostavasti, kuinka korkeatasoista musiikkia toteutetaan kirkon musiikkitoiminnan piirissä. 
Valinnan vuoden musiikkiryhmästä teki Kirkkomusiikkiliiton hallitus. 

Tunnustukseen kuuluu kuoron oma konsertti Pohjoismaisessa Kirkkomusiikkisymposiumissa Helsingissä,  
1 000 euron varaus konsertin kuluihin sekä 500 euron rahapalkinto. Koronatilanteen takia konsertti on 
siirtynyt syksystä 2020 elokuuhun 2021. 

Sancti Amici on klassiseen musiikkiin suuntautunut Porvoon suomalaisen seurakunnan nuorten kuoro, 
jossa laulaa 12 nuorta naista. Porvoon seurakunnassa on ollut jo vuosia musiikkiryhmiä eri-ikäisille lapsille 
ja nuorille. Laulutekniikan ja nuotinlukutaidon kehityttyä tie voi johtaa Sancti Amici -kuoroon. Kuoron 
ohjelmisto on pääosin säestyksetöntä eli a cappellaa. Kuoro leireilee kolme kertaa vuodessa, kesäisin myös 
Saimaalla, jolloin pidetään konsertit alueen rantakunnissa. Lauluyhtye Frida on seitsemän nuoren naisen 
yhtye, joka on muodostunut Sancti Amici -kuorosta. 

Seurakunnan tilaisuuksissa esiintymisten lisäksi kuorot konsertoivat joka kevät ja joulu kotikirkossaan 
Porvoon tuomiokirkossa ja eri puolilla Suomea. Ryhmät laulavat yhdessä ja erikseen. Vapaaehtoiset ja 
itsenäiset laulutervehdykset sairaaloissa ja palvelutaloissa ovat ryhmän uusi toimintamuoto. Kuoroilla on 
ollut konsertteja kotimaan lisäksi Virossa, Unkarissa ja Saksassa. Kuorojen Hallayö-levy ilmestyi keväällä 
2016. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#Harrastankotona -toiminta sekä tiedotus korona-ajan harrastustoimintaan 
 

Koronavuonna Kirkkomusiikkiliiton toiminta oli monin tavoin tavanomaisesta poikkeavaa. Toisaalta 

toiminta jatkui monilla tavoin samalla tavalla aktiivisena kuin ennenkin, kun esimerkiksi Kirkkomusiikki-

lehden tuottaminen ja nuottikustannustyö jatkuivat tuttuun tapaan.  

Musiikin harrastajajärjestöt tiivistivät kevään 2020 aikana yhteistyötä. Tiedotteita musiikin 
harrastamisesta korona-aikana pyrittiin antamaan yhteistyössä. Ensimmäinen tiedote annettiin 
toukokuussa valtioneuvoston kokoontumisrajoitusten lievennyttyä kesäkuussa. Musiikkiryhmien 
syyskauden toiminnasta koronaepidemian aikana julkaistiin tiedote elokuussa. Lisäksi välitettiin Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 1.6.2020 antamaa ohjetta laulamisesta ja musiikista kirkon tilaisuuksissa. 
THL ei halunnut harrastusjärjestöjen pyynnöistä huolimatta lausua musiikin harrastustoiminnasta korona-
aikana.  

Keväällä yhteiskunnan nopea sulkeutuminen yllätti jäsenyhdistykset. Jäsenistöä neuvottiin puhelimitse, 
sähköpostein ja artikkelein siinä, miten kokouksia voidaan toteuttaa etänä: Sähköpostikokouksina, 
teams/skype/zoom-kokouksina tai ryhmäpuheluina. Kirkkomusiikkiliiton hallitus siirtyi kokoustamaan 
teams- ja zoom-kokouksina entistä lyhyemmin, mutta useammin toistuvina kokouksina noin kerran 
kuussa.  

Kirkkokuorolaisten mahdollisuuksia itsenäiseen kotiharjoitteluun tuettiin koostamalla ja viestimällä, mihin 
Yhteiskustannuksen nuottijulkaisuihin oli saatavilla stemmaäänitteet. Tuotettiin myös uusia 
stemmaäänitteitä vuoden 2020 lapsikuorotapahtumien ohjelmistosta.  

Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtajan aloitteesta musiikin harrastajajärjestöt aloittivat syksyllä 2020 
yhdessä #harrastankotona -toiminnan: kerran viikossa julkaistavan verkkosisällön, josta harrastajat voivat 
löytää virikkeitä silloin, kun musiikin harrastaminen yhdessä ei onnistu tavalliseen tapaan.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valtakunnallinen Kirkkomusiikin päivä 11.9.2020 

Valtakunnallinen Kirkkomusiikin päivä järjestettiin nyt kolmannen kerran. Ajankohta oli perjantai 

11.9.2020. Päivän ajatuksena oli saada kirkkomusiikki soimaan turuilla ja toreilla ympäri maan, kun 

harrastajat ja kanttorit veivät kirkkomusiikin sinne, missä ihmiset ovat.  

Korona-pandemia vaikutti myös Kirkkomusiikin päivän viettoon. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 

Helsingissä olisi järjestetty samaan aikaan Pohjoismainen Kirkkomusiikki symposium. Korona-tilanteen 

takia seminaari siirtyi noin vuodella eteenpäin. Koronatilanne haastoi myös Kirkkomusiikin päivän 

järjestämistä, kun monet musiikkiryhmät eivät ole kokoontuneet puoleen vuoteen.  

Kirkkomusiikkiliiton toimistoon tuli tiedoksi tapahtumia 24:stä seurakunnasta, mikä on selvästi edellisvuotta 

vähemmän. Verkkototeutuksia järjestettiin ainakin 4 kpl, konsertteja ainakin 9 kpl ja yhteislaulutilaisuuksia 

ainakin 14 kpl.  

Tapahtumia oli ainakin näillä paikkakunnilla:  

Askola, Hattula, Helsingin Pakila, Espoon Leppävaara, Espoon Soukka, Eura, Hyvinkää, Jokioinen, Kajaani, 

Karkkila, Karstula, Lammi, Lauritsala, Pudasjärvi, Rauma, Savonlinna, Siilinjärvi, Sotkamo, Sastamalan 

Tyrvää, Vehmaa, Vähäkyrö, Ylistaro, Ylivieska 

Kirkkomusiikin päivä on päätetty järjestää seuraavan kerran pe 29.8.2021 yhtä aikaa Pohjoismaisen 

Kirkkomusiikkisymposiumin kanssa.  

 
”Esiinnyimme torilla. Parasta oli yhteishenki, laulaminen puolen vuoden tauon jälkeen, yleisön positiivinen 
läsnäolo, kauttaaltaan kannustava ilmapiiri. Toivotimme kaikille hyvää Kirkkomusiikin päivää!” 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtakunnallinen lapsikuorotapahtuma Joensuussa 

Joensuussa järjestettiin viikonloppuna 1.2.-2.2.2020 valtakunnallinen nuorisokuorotapahtuma. Vastaava 

Hyvinkäälle suunniteltu lapsikuorotapahtuma jouduttiin perumaan koronatilanteen takia.  

 

Tapahtuma oli suunnattu noin 7–14 -vuotiaille ja siihen ilmoittautui 86 lasta ja 25 aikuista. Jotta eri-ikäiset 

osallistujat pystyttiin huomioimaan, tapahtumassa työskenneltiin ikäryhmittäin työpajoissa. Lisäksi 

laulettiin suurkuorona. Tapahtumaan olivat tervetulleita myös soittajat: Työpajoissa soittajille oli omaa 

ohjelmaa, Lisäksi he musisoivat yhdessä suurkuoron kanssa.  

Tapahtumaan osallistui viisi kuoroa eri puolilta Suomea, yhteensä noin 120 nuorta. Suurkuoro-

ohjelmistossa olivat laulut Jumalan silmissä kaunis (Nuutinen), Minun sydämeni on levollinen (Nyman), 

Rukous on silta (Salminen), Myrsky (Simojoki), Herra on minun paimeneni (Heikkilä) ja Luomakunnan 

laulu (Löytty). Anna Nora teki kahdesta viimeksi mainitusta kappaleesta sovitukset lapsi- ja 

nuorisokuoroille. Laulut ovat uuden Nuorten veisukirjan uusia kappaleita.   

Viikonlopun aikana työskentelyä johtivat kanttorit Mari-Annika Heikkilä, Tiina Korhonen ja Mari Torri-

Tuominen. Lisäksi Joensuun Pielisensuun seurakunnan työntekijät ja SKML-toiminnanjohtaja vetivät 

rentoutus-, leikki/peli- ja soittotyöpajoja. Lauantaina järjestettiin yhteiskonsertti Pielisensuun ja 

sunnuntaina kuorot osallistuivat messuihin Joensuun Pielisensuun ja Pyhäselän kirkoissa. Lapset saivat 

myös yöpyä Joensuun kirkoissa.  

 

Tapahtumaan osallistuneet kuorot:  

Loiske (Savonlinnan seurakunta, johtaja Maria Padatsu), Veräjä (Enon seurakunta, johtaja Maiju Ahlholm), 

Tiuku (Joensuun Pielisensuun seurakunta, johtaja Tiina Korhonen), Mosaiikki (Joensuun Pielisensuun 

seurakunta, johtaja Tiina Korhonen) ja Pilke (Kontiolahden seurakunta, johtaja Mari-Annika Heikkilä) 

*** 

Hyvinkään seurakunnassa oli tarkoitus järjestää lapsikuorotapahtuma la 25.4. – su 26.4.2020. Tapahtumaan 

oli ilmoittautunut noin 250 lasta, mutta tapahtuma jouduttiin perumaan koronatilanteen takia. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kirkkomusiikkiliiton edustajakokous ja seminaarit verkossa 
 
Kirkkomusiikkiliiton edustajakokous pidettiin koronatilanteen takia verkkototeutuksena zoom-
sovelluksella lauantaina 5.9.2020. 

Verkossa toteutettiin myös seminaareja: Edustajakokouksen harjoitusseminaari torstaina 27.8.2020, 
Kirkkomusiikkipiirien tulevaisuutta käsittelevä verkkotyöpaja perjantaina 4.9.2020 sekä 18.11.2020 
julkaistu seminaaritallenne ”Tuetaan seniorien laulupiiritoimintaa vuosina 2021 & 2022.    

 

 

 

Jäsenjärjestöjen ja seurakuntien alueelliset tapahtumat 
 
Piirien toimintakertomuksista. 

Alueelliset kirkkomusiikkipiirit järjestivät vuoden aikana kymmeniä tapahtumia, joista löytyy lisätietoa 
kirkkomusiikkipiirien toimintatilastoista: koulutusta, konsertteja,  flash mob -tempauksia… 

Kirkkomusiikkiliitto tuki piirien ja jäsenseurakuntien koulutustapahtumia rahallisilla avustuksilla sekä 
palkkionmaksupalvelulla. Seurakuntaopiston Agricola-opintokeskus tuki taloudellisesti 
kirkkomusiikkipiirien, jäsenseurakuntien sekä jäsenjärjestöjen (esim. kirkkokuorot) koulutustapahtumia. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

suomalaisen kirkkomusiikkitoiminnan kehitystä sekä tuetaan ja ohjataan kirkkomusiikkityötä.    

 

Kuluneena vuonna tehtiin useita julkaisupäätöksiä ja suurin osa näistä teoksista saadaan 

julkaisuvalmiiksi vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 aikana julkaistiin vain muutamia teoksia.  

Koronapandemia romahdutti nuottimyynnin 2020. Yhteiskustannuksen ja SKML:n 

nuottimateriaalin myynti siirrettiin vuonna 2017 digitaaliseen verkkokauppaan. Tiedostotilaus on 

yleisempi nuottien ostotapa. Nuotteja on saatavilla myös painettuina, on demand -periaatteella ja 

varastosta vanhoja painettuja nuotteja myyden. 

 

Yhteiskustannuksen (YK) hallintokuntaan kuuluivat SKML:n edustajina Timo Vikman 

(varapuheenjohtaja) ja Jonna Aakkula (sihteeri). SKUL:n edustajina olivat Minna Raassina 

(puheenjohtaja) ja Annukka Ruusula (varasihteeri). Kokouksiin on osallistunut myös 

Kirkkomusiikkiliiton musiikkisihteeri Kalle Kivelä. Hallintokunta kokoontui neljä kertaa.  

 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikuntaan kuuluivat vuonna 2020 SKUL:n edustajina Maiju Helin, 

Anna Marte sekä Olli Salomäenpää ja SKML:n edustajina Sheldon Ylioja (puheenjohtaja) ja Jenni 

Urponen sekä musiikkisihteeri Kalle Kivelä (sihteeri). Julkaisutoimikunnan varajäseninä toimivat 

Arto Turpela (SKUL) ja Taru Hämäläinen (SKML). Julkaisutoimikunta kokoontui neljä kertaa.   

 
Vuoden 2020 nuottimyynti:  

• Myyntitapahtumia oli koko vuonna yhteensä 176 kpl (edellisvuonna 571 kpl) ja ne 
sisälsivät 218 nuottia (edellisvuonna 2557 nuottia). 

o Ladattavana pdf-tiedostona ostettiin 191 nuottia (edellisvuonna 1617 kpl) 

o Paperisena lähetettiin 27 nuottia (edellisvuonna 940 kpl) 

o Näiden lisäksi vain painettuna tuotteena myynnissä ollutta Petri Laaksosen In 

Memoriam -nuottikokoelmaa 24 kpl (edellisvuonna 190 kpl) 

 



Yhteiskustannuksen osalta pidetään oma kirjanpito, ja tuotto-osuus jaetaan Yhteiskustannuksen 

varallisuuden salliessa nettona molemmille osakkaille. 

 

Vuonna 2020 ilmestyivät seuraavat julkaisut:   

 

 

YK 310  Pekka Nyman: Thembela kuYehova (SATB, esilaulaja) 

 

YK 311 Bence Gábor (sov.), William Walsham How (san.), Lauri Pohjanpää 

(suom.): VK 142 Oi Jeesus, kiitos nimellesi sun (SATB, urut/piano) 

 

YK 312 Johann Crüger (säv.), Niko Tompuri (sov.), John Oxenham (san.), Niilo 

Rauhala ja komitea (suom.): VK448 Ei itää eikä länttäkään (SSAA) 

 

YK 313 Hannu Virpi (säv.), Pertti Luumi (san.), Niilo Rauhala (uud.): VK749 

Kasteen armon, lahjan taivahasta (SAB, SATB, srk) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkit ovat kaunis ele osoittaa arvostusta ja kiitosta ihmisille musiikin parissa tehdyistä asioista.  

 
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. 

Vuonna 2019 myönnettiin erityisansiomerkki seuraaville: Anna-Liisa Maanonen (Helsinki), Ulla 

Maijala (Helsinki), Brita-Helena Railola (Pori), Aarno Savola (Ähtäri) 

Vuonna 2019 myönnettiin kanttorin erityisansiomerkki seuraaville: Julia Hyrynen (Nurmijärvi), 

Marita Jokiaho (Kuortane), Hanna Petäjä (Ylistaro), Tarja Silvennoinen (Kotka-Kymi).  

Vuonna 2020 myönnettiin kanttorin erityisansiomerkki Peter Hillille.  

 

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), Facebook-sivut 

(www.facebook.com/kirkkomusiikkiliittory), sähköiset uutiskirjeet sekä Kirkkomusiikki-lehti.  

Verkkosivuilla oli vuoden aikana noin 19 000 kävijää. Verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana 40 

uutista. Facebook-päivityksiä tehtiin 61. 

Uutiskirje lähetettiin vuoden aikana kuusi kertaa. Lisäksi lähetettiin yksi erikoiskirje korona-ajan 

musiikkitoiminnasta seurakunnissa. Uutiskirjeen vastaanottajina ovat suomenkielisten 

seurakuntien kanttorit, kirkkoherrat, viestijät sekä kirkkomusiikkipiirien ja niiden yhteydessä 

toimivien musiikkiyhdistysten yhteyshenkilöt ja muut postituslistalle liittyneet. Uutiskirjeen 

vastaanottajia on noin 2 550 henkilöä.   

Kirkkomusiikki on maamme vanhin musiikkilehti. Sitä julkaisevat yhdessä Suomen 

Kirkkomusiikkiliitto, Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Nuori kirkko ry. Lehden kustantaja on 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry ja päätoimittaja Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja. Lehti 

toimii tilauspohjaisesti. Paperilehden painos on vuoden 2019 lopussa 1 520 kpl. Lehti on 

ostettavissa myös digitaalisena Lehtiluukku-palvelusta. Lehteä markkinoitiin vuonna 2020 

tavanomaista aktiivisemmin: näytelehtien postituskampanja seurakuntiin, some-nostoissa 

videoita, artikkelivinkkausta ja kilpailuja. Perustettiin myös markkinointiryhmä lehdelle. Vuoden 

aikana saatiin 35 uutta lehtitilausta.  

Kirkkomusiikki-lehden teemoina oli Musiikkia jumalanpalveluksessa (1/2020), Kirkkomusiikkia 

Suomessa (kaksikielinen erikoisnumero 2/2020), Kanttorin polku (3/2020) ja Lasten 

kirkkomusiikkia (4/2020).  

Kirkkomusiikkiliiton viestinnässä oli vuonna 2020 teemoina muun muassa kirkkomusiikkitoiminta 

korona-aikana, Kirkkomusiikin päivä, Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat Visbyssä 2022 ja seniorien 

laulupiiritoiminnan tukeminen vuosina 2021 & 2022.   

 

 

Tavoitteita on toteutettu vuoden aikana mm. näissä yhteistyökumppanuuksissa: 

• Kirkkomusiikki-lehti: Suomen Kanttori-urkuriliitto ry sekä Lasten ja nuorten keskus ry   

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

Lähetysseura 

• Valtakunnallisten lapsikuoropäivien 2020 työryhmä: Joensuun Pielisensuun seurakunta 

• Sumu-Fimu – Suomen harrastajamusiikkiliittojen yhteistyöelin 

• Suomen Musiikkikustantajat ry 

• Suomen Musiikkineuvosto 

• Kirkkopalvelut 

 

 

 

 

 

http://skml.fi/
http://www.facebook.com/kirkkomusiikkiliittory


TALOUS 
 

Tilivuoden 2020 tulos ja liiton taloudellinen tila ilmenevät jäljempänä olevista tuloslaskelmasta ja 

taseesta. Tilikauden ylijäämä on 12 953,67 €. Positiivinen tulos selittyy ensisijaisesti 

koronavuodessa syntyneillä säästöillä. 

 

Säästöä tapahtuma- ja toimintakuluissa 

 

Koronatilanteen takia vuodelle suunnitelluista suurista tapahtumista saatiin järjestettyä vain 

alkuvuoden lapsikuorotapahtuma Joensuussa. Lapsikuorotapahtuma Hyvinkäällä sekä seminaari 

ja edustajakokous Lappeenrannassa jouduttiin perumaan. Peruuntuneista tapahtumista jäi säästöä 

talousarvioon verrattuna noin 13 000 €. Lisäksi avustuksia tapahtumien järjestämiseen jäi 

jakamatta noin 6 000 € arvosta. Siirtyminen etäkokouksiin säästi luottamushenkilöiden 

kokouspalkkioista sekä matka- ja majoituskuluista noin 8 000 € verrattuna budjetoituun.  

 

Toimisto muutti edullisempiin toimitiloihin helmikuussa 2020. Muutto toi noin 10 000 € säästön 

ja kun toimitilasta luovuttiin koronatilanteen takia elokuussa, syntyi loppuvuoteen lisäsäästöä vielä 

noin 3 000 €.  

 

Erityisinä koronaviruspandemia-avustuksina saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 5 000 € sekä 

Kirkkohallitukselta 3 000 €.  

 

Edellisten vuosien negatiivista vaikutusta sekä budjetoitua pienempiä jäsenmaksutuloja  

 

Liiton vuoden 2020 tulosta rasittaa noin 20 000 € edellisten vuosien kulujen poisto. Näiden syynä 

ovat kirjanpidon virheelliset kirjaukset (9 650 €) sekä vanhojen vuosien virheellisten saatavien 

poisto (7 978 €). Kirkkomusiikkiliiton uusi kirjanpitäjä on löytänyt virheet ja ne on tuotu tiedoksi 

tilintarkastajalle sekä edustajakokoukselle jo vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisen 

yhteydessä.    

 

Suurin – ja hälyttävä – poikkeama budjetoituun on jäsenmaksukertymän pieneneminen. 

Budjetoidun jäsenmaksukertymän kasvamisen sijaan tulo aleni noin 10 000 € edeltävästä 

vuodesta, pienistä jäsenmaksukorotuksista huolimatta. Syynä tähän on ensisijaisesti siirtyminen 

monille seurakunnille edullisempaan Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsenyyteen. Myös 

yhdistysten jäsenmäärien supistuminen sekä seurakuntien jäsenten väheneminen vaikuttaa.   

 

Seurakunnat ovat voineet kokoontua yhteen korona-aikana vain rajoitetusti. Kolehtitulojen 

pelättiin supistuvan tämän takia voimakkaasti, mutta pudotus jäi onneksi kohtuulliseksi: 

Budjetoidusta kolehtitulosta jäätiin vain reilu 1 000 € ja edellisvuodesta alenema noin 6 000 €.   

 

Tollinpolun asunto-osakkeessa havaittiin kosteusvaurio, kun kosteus oli päässyt ulkoseinästä läpi 

rakenteisiin. Remontin ajalta menetettiin vuokratulo noin 4 000 €.  

 

Vuosituloksen käsittely 

 

Hallitus esittää edustajakokoukselle, että tilikauden ylijäämä 12 953,67 euroa lisätään 

yhdistyspääomaan. 

 



EDUSTAJAKOKOUS 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n edustajakokous pidettiin etäkokouksena verkossa Zoom-

sovelluksella lauantaina 5.9.2020 klo 12.00. Virallisia edustajia oli paikalla 16:sta 

kirkkomusiikkipiiristä, kaikki piirit Lapin piiriä lukuun ottamatta. Paikalla oli yhteensä 29 henkilöä, 

joilla kaikilla kokouksessa 4 ääntä. Paikalla oli myös seitsemän jäsenseurakunnan virallinen 

edustaja, joista Savonlinnalla 2 ääntä ja Hyrynsalmella, Kannuksella, Pudasjärvellä, Pyhäselällä ja 

Ruokolahdella 1 ääni kullakin. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Sientola Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiiristä ja 

varapuheenjohtajaksi Keijo Piirainen. Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Jonna 

Aakkula. 

Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin jatkamaan kanttori Timo Vikman. 

Liittohallituksen uudeksi jäseneksi valittiin kaudelle 2021–2023 Sirkku Liedes ja uudeksi 

varajäseneksi Nina Pakkanen. Liiton tilintarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin jatkamaan Katja 

Hanski / Nexia Tilintarkastusyhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin jatkamaan Aarto Hirvi / 

Tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy. Lisäksi kokouksessa muun muassa vahvistettiin esitetty 

vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma, jäsenmaksut 

ja talousarvio. 

 

LIITTOHALLITUS 

Kokousläsnäolot mainittu kunkin jäsenen kohdalla.  

puheenjohtaja yrittäjä, hiippakuntasihteeri Timo Vikman (Kuusankoski) 8/8  

jäsen 2015–2017 

puheenjohtaja 2017, 2018, 2019, 2020 

varapuheenjohtaja yrittäjä Reko Tammi (Haapakallio) 7/8  

jäsen 2019–2021  

jäsen kanttori Riikka Haapamäki/Räihä (Kuopio) 6/8 

jäsen 2016–2018, 2019–2021   

jäsen kapteeni evp. Jari J. Laiho (Salo) 8/8 

jäsen 2017–2019, 2020–2022   

jäsen yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju (Kuopio) 8/8 

jäsen 2018–2021  

jäsen MuM, Musiikkipedagogi (AMK), TM Kati Pirttimaa (Espoo) 7/8 

jäsen 2017–2019, 2020–2022   

jäsen opettaja Marjatta Salonen (Pori) 2/8 

varajäsen 2012; jäsen 2013–2015, 2016–2018, 2019–2021   

varajäsen kanttori Heljä Linna (Turenki) 4/8  

varajäsen 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017, 2018–2020   

varajäsen Paula Nuutinen (Helsinki) 6/8  

varajäsen 2014–2016, 2017–2019, 2020–2022  

SKML ry:n liittohallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 8 kertaa. Kaikki kokoukset toteutettiin 

koronatilanteesta johtuen etäyhteyksillä teams/zoom-kokouksina. Varajäsen kutsuttiin 

kokoukseen, kun varsinainen jäsen oli estynyt osallistumaan liittohallituksen kokoukseen. 

Toiminnanjohtaja toimi liittohallituksen kokouksien sihteerinä. Myös toimiston muu henkilökunta 

oli kutsuttu kokouksiin.  

Liittohallituksen nimeämät edustajat 2020 (suluissa varajäsen) 



 
Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous  Toiminnanjohtaja (Kati Pirttimaa) 

Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta  Toiminnanjohtaja (musiikkisihteeri) 

    Timo Vikman (varapuheenjohtaja) 

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta  Sheldon Ylioja, kausi 2020 – 2022 

                            Jenni Urponen, kausi 2018–2020 jatkuu 

                                                                                                  Taru Hämäläinen, varajäsen  

                                                                                                   Musiikkisihteeri, sihteeri 

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta  Timo Vikman (Kati Pirttimaa) 

    Toiminnanjohtaja (Riikka Haapamäki) 

Suomen musiikkineuvosto   Toiminnanjohtaja 

Sumu-Fimu    Toiminnanjohtaja 

Ulkomaiset yhteydet   Toiminnanjohtaja 

Suomen Musiikkikustantajat ry  Musiikkisihteeri 

 

Kirkon juhlat 2023:   

Johtoryhmä     Timo Vikman (varapuheenjohtaja) 

Koordinaatioryhmä   Timo Vikman (Riikka Räihä) 

         Toiminnanjohtaja (musiikkisihteeri) 

Ohjelmaryhmä   Timo Vikman 

Ohjelmaryhmän alainen musiikkiryhmä  Timo Vikman 

       Musiikkisihteeri 

Viestintäryhmä   Toiminnanjohtaja 

 

Muut    Toiminnanjohtaja tarvittaessa              

     tarvittaessa pj:t / liittohallitusta konsultoiden  

 
HENKILÖKUNTA JA TOIMITILAT 
 
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n toimisto muutti Pasilan Tripla Spaces -toimistohotelliin 

17.2.2020. Tavoitteena oli pienentää toimitilakuluja sekä vähentää toimitilahallinnointiin liittyvää 

työtä. Koronatilanteen takia valtioneuvosto antoi etätyösuosituksen maaliskuussa 2020. 

Kirkkomusiikkiliitto siirtyi etätyöhön ja luopui toimitilastaan toistaiseksi 1.9.2020 alkaen. 

Kirkkomusiikkiliiton postiosoitteeksi määriteltiin toiminnanjohtajan kotiosoite (Mörbyntie 43, 

10420 Pohjankuru).    

 

skml@skml.fi 

www.skml.fi 

www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy 

 

Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula  

100 % työaika  

Musiikkisihteeri Kalle Kivelä   

100 % työaika 7.1.2020 alkaen  

Harjoittelija Peter Smids 

Työaika 6 h / päivä 19.10.2020 (–17.3.2021) 

Business College Helsinki -merkonomiopintojen palkaton koulutussopimusharjoittelu.  

Projektityöntekijä (Yhteiskustannus) Julia Koskinen  

Tammikuu 2020 

Taloushallintopalveluja 

hankitaan ostopalveluna: 

Huhtikuu 2020 asti Sulasol ry / Mervi Karppanen  

Huhtikuu 2020 alkaen Dekotex Oy / Päivi Holopainen  

mailto:skml@skml.fi
http://www.skml.fi/
http://www.facebook.com/SuomenKirkkomusiikkiliittoRy


ARVIOINTI 

Vuosi 2020 oli historiallinen koronavuosi. Kokoontumisrajoitukset ovat estäneet osallistumisen 

kulttuuritapahtumiin, harrastusryhmiin sekä jumalanpalveluselämään. Koronatilanne säilyi 

Suomessa maltillisena ja esimerkiksi lähes kaikkiin muihin Euroopan maihin verrattuna koronasta 

on selvitty hyvin.  

Maamme kulttuurikentällä on koettu, että kulttuurielämä on ollut korona-ajan suurin kärsijä. 

Esimerkiksi freelance-muusikoiden tilanne on ollut vuoden aikana vaikea.  Seurakuntien 

palveluksessa olevat kirkkomuusikot ovat jatkaneet kirkkomusiikkityötä läpi korona-ajan. Yleisölle 

musiikkia on levitetty esimerkiksi verkkolähetyksinä, ulkoilmatervehdyksinä tai puhelimitse. 

Kirkkomusiikkiharrastajille vuosi oli haastava. Monet ovat joutuneet luopumaan rakkaasta 

harrastuksestaan. Alkuvuodesta 2021 kanttoreille tehdyn kyselyn perusteella (n. 95) noin puolet 

musiikkiryhmistä on ollut kokonaan tauolla maaliskuusta 2020 alkaen. 

Kirkkomusiikkiliiton toiminnassa koronavuosi näkyi erityisesti tapahtumien peruuntumisena: 

Valtakunnallinen lapsikuorotapahtuma Hyvinkäällä, vuosiseminaari Lappeenrannassa, 

Kirkkomusiikin päivän tapahtumia osana Pohjoismaista kirkkomusiikkisymposiumia. Kaikki nämä 

tapahtumat jouduttiin perumaan tai siirtämään myöhempään tulevaisuuteen. Tapahtumien 

peruuntuminen oli valitettavaa, mutta toi liitolle kustannussäästöjä.  

Liiton toiminnassa moni asia jatkui entiseen tapaan: uusien nuottien julkaiseminen, 

Kirkkomusiikki-lehden kustantaminen, hyvien toimintamallien jakaminen sekä tulevien 

tapahtumien suunnittelu ja markkinointi.  

Korona-vuosi opetti löytämään myös uusia toimintamalleja, joista osa jää varmasti mukaan 

toimintaan myös tulevaisuudessa. Kokoukset ja tapahtumat siirtyivät verkkoon. Esimerkiksi 

edustajakokouksen osallistujat ottivat onnistuneesti haltuun kokoustamisen etäyhteyksin. 

Verkkoseminaarit osoittautuivat helpoiksi järjestää ja osallistua.  

Vuoden aikana valmisteltiin ja markkinoitiin jo tulevien vuosien tapahtumia: Valtakunnallista 

nuorisokuorotapahtumaa Hämeenlinnassa vuonna 2021, Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat Ruotsin 

Visbyssä 2022 sekä Valtakunnalliset Kirkon juhlat (ml. ent. Kirkon musiikkijuhlat) Tampereella 

vuonna 2023. 

Kirkkomusiikkiliitto muutti uudenlaisiin toimitiloihin helmikuussa 2021. Muutto toimistohotelliin 

Helsingin Pasilassa vähensi vuokrakuluja ja toimitilahallinnointiin liittyvää työtä sekä antoi hyvän 

työympäristön: Erillisten huoneiden sijaan työpisteet sijoitettiin yhteiseen tilaan. Käytössä oli 

myös tapaamis- ja neuvottelutiloja sekä yhteisistä tiloista vapaasti valittavia tiloja omalle 

työskentelylle. Toimiston yhteydessä olevasta paperinuottivarastosta luovuttiin muuton 

yhteydessä. Edelleen myyntikelpoisiksi katsotut nuotit sekä arkistomateriaali varastoitiin liiton 

entisen toimitilan varastoon Helsingin Myllypurossa. Tarkoituksena oli toteuttaa paperinuottien 

poistomyyntiä sittemmin vuodelle 2021 siirtyneen Pohjoismaisen kirkkomusiikkisymposiumin 

yhteydessä. Koronatilanteen ja valtionneuvoston antaman etätyösuosituksen johdosta toimisto 

siirtyi etätyöhön maaliskuussa 2020 ja tilanteen jatkuessa toimitilasta luovuttiin kustannussäästöä 

tavoitellen elokuussa 2020.  

Liiton työntekijöiden toimenkuvia päivitettiin vuoden 2020 alussa. Vuonna 2019 irtisanoutuneen 

viestintävastaavan sijaan liittoon palkattiin musiikkisihteeri. Vastuu nuottikustannustoiminnasta 

siirtyi toiminnanjohtajalta musiikkisihteerille. Viestintävastuu mukaan luettuna Kirkkomusiikki-

lehden päätoimittajuus vakiintui osaksi toiminnanjohtajan tehtävää. Työnjako vaikuttaa 

onnistuneelta. Lokakuussa liiton toimistoon saatu taloushallinnon palkaton harjoittelija on ollut 

merkittävä apu sekä kehittäjä taloushallinnon tehtävissä.  

Liiton tulevaisuuden haasteena on erityisesti jäsenpohjan laajentaminen: On tärkeää, että liitto voi 

seurakuntajäsenyyden myötä tukea tulevaisuudessa kirkkomusiikin koko kenttää. Jäsenmaksutulot 

ovat liiton suurin tulonlähde. Jäsenmaksutulot mahdollistavat liiton toiminnan ja tulevaisuuden.    

 




