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 Toimintakertomus 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 797 375 jäsentä).  

Vuonna 2020 piirien jäseninä oli yhteensä 199 musiikkiryhmää, joissa oli 3683 jäsentä sekä 31 lapsi- 
ja nuorisokuoroa, joissa oli 525 jäsentä. 



 

 

 

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 2021 toiminnan painopistealueiksi oli määritelty 

 

• Liiton toiminnan mukauttaminen ja piirien tukeminen seurakuntajäsenyyden tuomissa muutoksissa 
(jatkoa vuonna 2019 alkaneelle työlle / piiritoiminnan tulevaisuustyöryhmä)  

• Lapsikuorotoiminnan tukeminen (jatkoa vuonna 2019 alkaneelle työlle / lapsikuorostrategian 
työryhmä)  

• Seniorien musiikkitoiminnan tukeminen  

• Pohjoismaisten kirkkolaulujuhlien 2022 sekä valtakunnallisen tapahtuman 2023 valmistelu ja 
markkinointi.  
  

Vuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia jatkoi toiminnan haastamista myös vuonna 2021 ja liiton 
toiminta muuttui osin suunnitellusta. Lapsikuorotapahtumaa ei pystytty järjestämään ja seniorien 
musiikkitoiminnan tukeminen oli haastavaa, kun kokoontumiseen liittyi riskejä. Tehtiin kuitenkin 
valmistelutyötä vuonna 2022 toteutettavalle Laulun aika on tullut -toiminnalle. Ruotsalainen sisarjärjestö 
päätti perua vuoden 2022 Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat. Vuoden 2023 valtakunnallisen Kirkon juhlat -
tapahtuman suunnittelu ja valmistelityö oli kuitenkin aktiivista.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VUODEN MUSIIKKIRYHMÄ: KARJASILLAN KIRKKOKUORO  
 
Vuoden musiikkiryhmä on Suomen Kirkkomusiikkiliiton tunnustus kirkkomusiikki-
toimijoille. Nimikkeellä halutaan nostaa esille positiivisia kirkkomusiikki-ilmiöitä. Vuonna 
2021 valinnalla kiitettiin monipuolisesta ja pitkäjänteisen aktiivisesta toiminnasta.  
 

Kuoron pitkäaikaisia johtajia ovat olleet kanttorit Kalevi Jantunen, Ari Rautakoski ja Juha Soranta. 
Karjasillan kirkkokuorossa on noin 30 laulajaa, joista monet ovat olleet mukana vuosikymmeniä.  

Tavallisesti kuoro avustaa messuissa noin kerran kuukaudessa. Muita perinteisiä esiintymistilanteita ovat 
olleet Hiirosen kodin joulujuhla, Maasalon Adventtivesper, Jouluinen iltamusiikki Karjasillan muiden 
kuorojen kanssa sekä Tuhkakeskiviikon iltakirkko.  

Kuorolaiset ovat avustaneet Karjasillan alueen hoivakodeissa pidetyissä hartauksissa laulaen 3–4 henkilön 
ryhmissä vuodesta 2015 alkaen. Hoivakotitilaisuuksia kertyy vuodessa peräti 40–50 kappaletta.  

Kuoro on ollut aktiivinen myös virsiharrastuksessa. Kuoron aloitteesta kaudella 2009–2010 kokoonnuttiin 
yhdessä seurakuntalaisten kanssa harjoittelemaan virsiä, tavoitteena kultainen virsitaitomerkki. Uusien 
lisävihkovirsien harjoittelu aloitettiin keväällä 2020. 

Kuoro on kehittänyt aktiivisesti käytäntöjään. Viime vuosien toimintamalleja ovat esimerkiksi uusien 
kuorolaisten perehdytyskansio, kuoron historiikin laatiminen, kuorotoiminnan rahoittaminen 
kirkkokahvien ja konserttien väliaikakahvitusten tuloilla sekä kuoroharjoitusten vapaaehtoisen kahvirahan 
lahjoittaminen lähetystyöhön.  

Valinnan vuoden musiikkiryhmästä teki Kirkkomusiikkiliiton hallitus. Tunnustukseen kuuluu 500 euron 
rahapalkinto sekä 1 000 euron varaus ryhmän ja Suomen Kirkkomusiikkiliiton yhteistoimintaan. Tämä 
varaus käytetäänn Laulun aika on tullut -tripla CD:n toteuttamiseen: Kuoro julkaisee levyn, jolla lauletaan 
Yhteiskustannuksen Laulun aika on tullut -nuottijulkaisun kappaleet. Levy soveltuu esimerkiksi 
yhteislaulun tueksi.   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIIRIEN TULEVAISUUS -TYÖRYHMÄ   
 
Piirien tulevaisuus -työryhmän tehtävänä on muodostaa kokonaiskuva kirkkomusiikkipiirien tilanteesta 
sekä jäsenistön, toiminnan että talouden näkökulmasta. Työryhmä järjesti vuonna 2021 kaksi piirien 
kuulemisiltaa, joihin osallistui edustajia yhteensä seitsemästä piiristä. Työryhmän toimintaa jatketaan 
vuoden 2022 aikana ja kun kaikkia kirkkomusiikkipiirejä on kuultu, työryhmä esittelee kuulemiskierroksen 
tulokset ja suunnitelmat mahdollisten ongelmien ratkaisuun Kirkkomusiikkiliiton hallitukselle. 
 
Toukokuussa 2021 työryhmä järjesti kyselyn kirkkomusiikkipiirien edustajille. Kyselyyn saatiin vastauksia 
12 piiristä. Kyselyllä kartoitettiin piirien toiminnan aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta, taloudellista 
tilannetta, seurakuntajäsenyyden näkyvyyttä piirien alueilla ja vaikutusta piirien talouteen, vuorovaikutusta 
seurakuntien ja Kirkkomusiikkiliiton kanssa, jäsenistön ikärakennetta ja yhteistyötä muiden piirien kanssa. 
Kyselyyn saatujen vastausten perusteella työryhmä päätti keskittyä piirien ikärakenteen uudistamiseen, 
taloudellisen tilanteen kehittämiseen ja piirien työskentelyn onnistumisen varmistamiseen. 
 
Työryhmän jäseniä ovat Kirkkomusiikkiliiton puheenjohtaja Timo Vikman, musiikkisihteeri Kalle Kivelä 
Elisa Ojala Kainuun kirkkomusiikkipiiristä, Keijo Piirainen Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiristä, 
Marianna Pellinen Kymenlaakson kirkkomusiikkipiiristä ja vuoden 2021 kevääseen asti Jouni Ortju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSIIKKIOPPILAITOSYHTEISTYÖ 
 
Toiminnanjohtaja loi uudet yhteistyösuhteet Konservatorioliittoon ja Suomen Musiikkioppilaitosten 
liittoon. Musiikkioppilaitosten liiton kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on kehittää seurakuntien 
ja musiikkioppilaitosten välistä yhteistyötä. Seurakunnille nähtävinä mahdollisuuksina on esimerkiksi 
virkistää seurakuntien musiikkielämää sekä tutustuttaa musiikinharrastajia seurakuntaan ja 
jumalanpalveluselämään. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on tätä kautta innostaa sopivia nuoria 
hakeutumaan kohti kirkkomuusikon työtä sekä hoksauttaa harrastajiksi jääviä jatkamaan musiikin 
harrastamista seurakuntien musiikkitoiminnan piirissä. Musiikkioppilaitokset voivat hyötyä yhteistyöstä 
esimerkiksi saamalla mielekkäitä esiintymiskokemuksia musiikinopiskelijoille, hyödyntämällä yhteistyön 
mahdollistamia resursseja ja avaamalla nuorille näkökulmia työelämän mahdollisuuksiin.  
 
Vuoden 2021 aikana yhteistyötä toteutettiin keräämällä hyviä yhteistyön toimintamalleja seurakunnista ja 
musiikkioppilaitoksista sekä valmistelemalla viestintämateriaalia. Haastavan koronatilanteen takia kutsut 
seurakunnille ja musiikkioppilaitoksille kehittämään paikallista yhteistyötä saman pöydän ääressä 
siirrettiin suotuisampaan ajankohtaan vuoteen 2022.      
 
Konservatorioliiton kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on lisätä konservatorioiden 
työssäoppimisjaksojen suorittamista seurakuntien musiikkitoiminnassa. Konservatorio-opiskelijoiden 
mielekkäiden harjoittelupaikkojen saaminen on ollut osittain haastavaa etenkin korona-ajassa.  
Seurakuntien näkökulmasta työssäoppimisjaksot mahdollistavat uusien virikkeiden saamisen seurakunnan 
musiikkielämään. Valtaosa konservatorio-opiskelijoista jatkaa musiikin korkea-asteen opintoihin. 
Työssäoppimisjaksolla nuori voi saada kokemuksia kirkkomuusikon työstä ja tätä kautta voidaan saada 
alalle parhaiten sopivimman pyrkimään kirkkomusiikkiopintoihin.  
 
Vuoden 2021 aikana luotiin toimintamalleja sekä aloitettiin viestiminen konservatorioille ja 
kirkkomuusikoille muun muassa konservatorioiden johdon verkkoseminaarissa sekä artikkeleina 
Kirkkomusiikki-lehdessä, liittojen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Toiminta jatkuu vuodenvaihteen 
2021/2022 jälkeen muun muassa kirkkomuusikoille suunnatulla verkkoseminaarilla.    
 
 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPAHTUMATOIMINTAA 

 
Kirkkomusiikkiliiton tilaisuudet verkossa 
 
Korona-aika siirsi tapahtumia verkkoon. Verkkotapahtumat ovat osoittautuneet uudeksi hyväksi 
toimintamalliksi myös myöhempiä aikoja ajatellen. Kaikki verkkotapahtumat olivat osallistujille 
maksuttomia.  

Ohjelmistoa nuorisokuoroille 4.2.2021 verkkoseminaari jäi katsottavaksi myös tallenteena 
Kirkkomusiikkiliiton You Tube -kanavalla ja katselukertoja on vuoden loppuun mennessä 38. 
Nuorisokuorokanttorit vinkkasit ohjelmistosuosikkejaan kollegoille. Esittelijöinä olivat Minna Wesslund 
(Porvoo), Ismo Savimäki (Hämeenlinna) Tarja Viitanen (Vaasa) ja Kirkkomusiikkiliton musiikkisihteeri 
Kalle Kivelä.  

Kanttoreille tarjottiin mahdollisuus keskustella kollegojen kanssa korona-ajan herättämistä tunteista liiton 
järjestämissä verkkotilaisuuksissa pe 5.3.2021 ja ke 10.3.2021. Ajatuksena oli mahdollistaa kollegiaaninen 
keskustelu erityisesti pienimpien, yksikanttoristen seurakuntien kirkkomuusikoille. Kumpikin tilaisuus 
keräsi muutamia osallistujia. Työskentelyä ohjasi toiminnanjohtaja Jonna Aakkula.   

Kirkkomusiikkiliiton edustajakokous pidettiin koronatilanteen takia verkkototeutuksena zoom-
sovelluksella lauantaina 11.9.2021. Kokousta edelsi pieni verkkoseminaari, jossa kerrottiin liiton 
ajankohtaisista kuulumisista.  

Laulujen sanoittamisen inspiraatioillat järjestettiin Kirkkomusiikkiliiton ja Kirkkopalvelujen yhteistyönä 
3.11. ja 10.11.2021. Kirkkopalvelut maksoi kouluttajien palkkiot. Kirkkomusiikkiliitto tarjosi 
työskentelyalustan verkossa. Tilaisuuksista viestittiin yhteisesti. Kouluttajina olivat Heikki Salo ja Sinikka 
Svärd. Kumpikin tapahtuma keräsi noin 30 osallistujaa, jotka antoivat tilaisuuksista kiittävän palautteen.   

 
 
 



Kirkkomusiikin päivä  

Kirkkomusiikin päivä on vuosittainen teemapäivä, jonka ajatuksena on viedä kirkkomusiikkia keskelle 
arkea sekä kutsua ihmisiä mukaan alkavan kauden toimintaan. Vuonna 2021 Kirkkomusiikin päivää 
vietettiin perjantaina 27.8.2021. Päivän suojelija oli valtiovarainministeri Annika Saarikko. 
 
Päivää vietettiin Helsingissä järjestetyn Pohjoismaisen Kirkkomusiikkisymposiumin yhteydessä. 
Alkuperäinen ajatus oli toteuttaa Helsingissä pop up -kanttorikuoron esiintyminen Kansalaistorilla sekä 
levittää Kirkkomusiikinpäivän ideaa pohjoismaihin. Tiukentuneiden koronarajoitusten takia symposium 

järjestettiin striimattuna ilman osallistujia paikan päällä. Kirkkomusiikkiliiton toimistoon tuli tiedoksi 

tapahtumia vain yhdeksästä seurakunnasta. (Joensuu, Juva, Utajärvi, Sastamala, Hyvinkää, Sysmä, Kannus, 

Ähtäri, Naantali)  

 
Jäsenjärjestöjen ja seurakuntien alueelliset tapahtumat 
 
Koronapandemia rajoitti tapahtumien järjestämistä merkittävästi, ja monet vuodelle 2021 suunnitellut 
tapahtumat (koulutukset, kuoroleirit ym.) jouduttiin perumaan. 
 
Kirkkomusiikkiliitto tuki piirien ja jäsenseurakuntien koulutustapahtumia rahallisilla avustuksilla sekä 
palkkionmaksupalvelulla. STEP-opintokeskus (ent. Seurakuntaopiston Agricola-opintokeskus) tuki 
taloudellisesti kirkkomusiikkipiirien, jäsenseurakuntien sekä jäsenjärjestöjen (esim. kirkkokuorot) 
koulutustapahtumia.  

 

Koronatilanteen takia peruuntuneita tapahtumia 

Vuodelle 2021 suunniteltu nuorisokuorotapahtuma Hämeenlinnassa siirrettiin haastavan koronatilanteen 
takia vuoteen 2022. Tapahtuman ohjelmiston valmisteli työryhmä, jossa olivat mukana kanttorit Ismo 
Savimäki (Hämeenlinna), Anna-Maria Lehtoaho (Hämeenlinna) ja Tarja Viitanen (Vaasa), Lähetysseuran 
Kumina-kuoron Anni Lassila ja Ilona Saarikoski sekä Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna 
Aakkula.   
 
Vuoden 2021 toiminnan painopistealueisiin kuului Pohjoismaisten kirkkolaulujuhlien 2022 valmistelu ja 
markkinointi. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää Visbyssä. Ruotsin sisarjärjestö Sveriges Kyrkosångsförbund 
ilmoitti koronatilanteen johtaneen yhdistyksen niin vaikeaan taloustilanteeseen, että se vetäytyi 
tapahtuman järjestämisestä. Yhdistyksen rahoitus on perustunut kolehteihin.      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
TUKEA KORONA-AJASSA TOIMIMISEEN 
 
Vuosi 2021 oli jatkoa keväällä 2020 alkaneelle korona-ajalle. Kokoontumis-
rajoitukset estivät monella tapaa tavanomaista kirkkomusiikkitoimintaa, erityisesti 
kuorojen kokoontumista.  
 
Vuoden 2021 alussa toteutettiin kysely, jossa kerättiin talteen tietoa kirkkomusiikki-
toiminnasta koronavuonna 2020. Kysely toteutettiin yhteistyössä muiden musiikin 
harrastusjärjestöjen (Sumu-Fimu) kanssa, jotta saatiin kerättyä yhdisteltävää tietoa laveammin 
musiikin harrastustoiminnasta korona-aikana. Kanttorien antamien vastausten (n. 95) perusteella 
noin puolet seurakuntien musiikkiryhmistä oli kokonaan tauolla maaliskuusta 2020 alkaen. Kysely 
toteutettiin myös vuodesta 2021 alkuvuonna 2022.    
 
Syksyllä 2020 aloitettu #harrastankotona -toiminta jatkui kevätkauden 2021: Musiikin 
harrastusjärjestöjen kerran viikossa julkaistava verkkosisältö, josta harrastajat voivat löytää 
virikkeitä silloin, kun musiikin harrastaminen yhdessä ei onnistu tavalliseen tapaan. Tarjolla oli 
esimerkiksi video nuotinluvusta ja johtajan seuraamisesta, haaste musiikillisen lahjan antamisesta, 
jumppaa, ääniharjoituksia ja niin edelleen.    
 
Kanttoreille tarjottiin mahdollisuus keskustella kollegojen kanssa korona-ajan herättämistä 
tunteista liiton järjestämissä verkkotilaisuuksissa pe 5.3.2021 ja ke 10.3.2021. Ajatuksena oli 
mahdollistaa kollegiaaninen keskustelu erityisesti pienimpien, yksikanttoristen seurakuntien 
kirkkomuusikoille. Kumpikin tilaisuus keräsi muutamia osallistujia. Työskentelyä ohjasi 
toiminnanjohtaja Jonna Aakkula.   

Kirkkomusiikkiliiton virtuaalikuoro toteutettiin verkossa kevätkesällä 2021. Virtuaalikuorossa 
kutsuttiin kaikkia halukkaita mukaan laulamaan Virsikirjan neliääninen virsi Aurinko tanssii, 
halleluja, mutta vain 16 laulajaa jaksoi innostua mukaan laulamaan virtuaalikuoroon. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.    
 
Vuonna 2021 julkaisutoiminta keskittyi pääasiassa Kirkon juhlien #yhdessä2023 ohjelmistoon.  

Koronapandemian vaikutus näkyi edellisen vuoden tapaan nuottimyynnissä kuorojen rajoitettujen 
kokoontumis- ja harjoittelumahdollisuuksien takia. Ladattavat pdf -tiedostot muodostivat 
suurimman osan nuottimyynnistä.  

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 esittelijänä osallistunut myös 
Kirkkomusiikkiliiton musiikkisihteeri Kalle Kivelä. Hallintokunta kokoontui kahdeksan kertaa.  
 
Yhteiskustannuksen julkaisutoimikuntaan kuuluivat vuonna 2021 SKUL:n edustajina Maiju Helin, 
Anna Marte sekä Olli Salomäenpää ja SKML:n edustajina Sheldon Ylioja (puheenjohtaja) ja Martti 
Laitinen sekä musiikkisihteeri Kalle Kivelä (sihteeri). Julkaisutoimikunnan varajäseninä toimivat 
Arto Turpela (SKUL) ja Taru Hämäläinen (SKML). Julkaisutoimikunta kokoontui yhden kerran.   

 
Vuoden 2021 nuottimyynti:  

• Myyntitapahtumia oli koko vuonna yhteensä 210 kpl (edellisvuonna 176 kpl) ja ne 
sisälsivät 794 nuottia (edellisvuonna 218 nuottia). 

o Ladattavana pdf-tiedostona ostettiin 627 nuottia (edellisvuonna 191 kpl) 
o Paperisena lähetettiin 167 nuottia (edellisvuonna 27 kpl) 

 

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



Vuonna 2021 ilmestyivät seuraavat julkaisut:   
 
 
YK 314  Tuuli Lempa (sov.): VK 232 Taas kutsut meidät pöytääsi (SAB) 
 
YK 315 Pentti Tynkkynen (sov.) Täällä Pohjantähden alla (SATB) 
 
YK 316 Risto Valtasaari, (säv.), Leena Ravantti (san.): Juhlavirsi 
 
YK 317 Esa Toivola (säv.): Helluntain psalmi (SAB, yksiääninen, molemmissa 

vaihtoehtoina sekä urku- että pianosäestys) 
 
YK 318 Maria Tuokko (säv. ja san.): Toivon Henki (SATB) 
 
YK 319 Tomi Aholainen (säv. ja sov.), Heikki Salo (san.): Anna, Toivo (SSA) 
 
YK 320 Petri Karaksela (sov.) VK 220 Oi Jeesus, viimeisenä yönä (SAB) 
 
YK 321 Martti Syrjäniemi (säv.): Oi Pyhä Henki, Herramme (SAB + srk, urut, 

trumpetti) 
 
YK 322 Sakari Löytty (säv. ja sov.), Jaakko Löytty (san.): Arkipäivän taivaassa 

(SATB, SSA, SAB, yksiääninen, bändinuotti) 
 
YK 323 Anu Neuvonen (säv. ja san.): Uusi liitto (SAT) 
 
YK 324 Anne-Mari Kivimäki (säv.), Matti Laitinen (sov.): Ilon wirsi (SATB) 
 
YK 325 Janne Salmenkangas (säv.), Anna-Mari Kaskinen (san.): Helluntailaulu 

(yksiääninen, SS) 
 
YK326 Kalle Ruusukallio (säv. ja san.): Hyvää Henkeä (SSA + melodia, SSAB + 

melodia, yksiääninen, bändinuotti) 
 
YK327 Osmo Honkanen (säv.): Veni Creator Spiritus (SATB + S-obligato, 

puhallinyhtye, lyömäsoittimet ja urut; SATB + S-obligato ja piano; SA + 
S-obligato ja piano) 

 
Canto-kustannus 
 
Kirkkomusiikkiliiton ruotsinkielisellä sisarjärjestöllä Finlands svenska kyrkosångsförbundilla on 
ollut omaa kustannustoimintaa, jota on kutsuttu Cantoksi. Vuoden 2021 aikana Yhteiskustan-
nuksen hallintokunnan jäsenet ja Canton edustajat allekirjoittivat siirtosopimuksen, jolla Canton 
kustannussopimukset siirrettiin Yhteiskustannukselle. Sopimuksen myötä Yhteiskustannuksen 
nuottivalikoima kasvoi noin 120 teoksella. 

 
Kauneimmat Joululaulut  
 

Lähetysseuran organisoima Kauneimmat Joululaulut järjestetään vuonna 2022 
viidennenkymmenennen kerran. Kirkkomusiikkiliitto ja Suomen Lähetysseura aloittivat yhteistyön 
juhlavuotta ajatellen vuonna 2020. Kirkkomusiikkiliitto ja Yhteiskustannus ovat edustettuna 
raadissa, joka valitsee sekä vuonna 2021 että juhlavuonna laulettavat laulut. Tavoitteena on 
yhteistyössä kannustaa mukaan uusia laulajia kirkkomusiikkipiirien ja jäsenseurakuntien 
kuoroihin Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksiin osallistuvien laulajien runsaasta joukosta. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2021 myönnettiin kanttorin erityisansiomerkki Hannu Muukalle (Kuusankoski) 
pitkäaikaisesta ja monipuolisesta toiminnasta kuorojen ja seurakuntien musiikkielämän hyväksi. 
Kuorolaisen erityisansiomerkki myönnettiin Timo Neuvoselle (Vihti) ja Pirjo Perälälle (Jokioinen). 
Neuvosen merkkiä myönnettäessä arvostettiin erityisesti hänen aktiivista osallistumistaan 
kirkkomusiikkipiirin toimintaan sekä hänen pitkään jatkunutta ja laaja-alaista työskentelyään 
kuorojen ja kirkkomusiikin hyväksi. Perälän erityisiksi ansioiksi katsottiin hänen pitkäaikainen ja 
aktiivinen toimintansa kirkkokuoron sihteerinä, kuoron käytännön asioista huolehtiminen ja noin 
45 vuotta sitten alkanut sitoutumisensa seurakunnan kuorotoimintaan. 

 
Kirkkomusiikkiliiton lahjaesineet: 
Kirkkomusiikkiliiton pinssi  
Solmioneula, kalvosinnapit 
Pisara-koru  
Tuikut, kynttilänjalat 
Liiton mitali 
Liiton hautakivimerkki

 



VIESTINTÄ 

 
Liiton ulkoisen viestinnän kanavia ovat www-sivut (skml.fi), Facebook-sivut 
(www.facebook.com/kirkkomusiikkiliittory), sähköiset uutiskirjeet sekä Kirkkomusiikki-lehti.  
Verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvussa, vertailuarvona näyttökerrat, joita oli 64 130 ja tätä 
edeltävinä vuosina 57 495 (v. 2020) ja 47 075 (v. 2019). Vierailluimpia sivuja olivat kaupan etusivu 
(noin 2 500 näyttökertaa) sekä #harrastankotona -sivu (noin 1 600 näyttökertaa). Myös tietoa 
jäsenistä sekä mahdollisuudesta tukea kirkkomusiikkia on etsitty usein verkkosivuilta. 
Verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana 53 uutista. Facebook-päivityksiä tehtiin 87. 

Uutiskirje lähetettiin vuoden aikana viisi kertaa. Uutiskirjeen vastaanottajina ovat suomenkielisten 
seurakuntien kanttorit, kirkkoherrat, viestijät sekä kirkkomusiikkipiirien ja niiden yhteydessä 
toimivien musiikkiyhdistysten yhteyshenkilöt ja muut postituslistalle liittyneet. Uutiskirjeen 
vastaanottajia on 2 620.   

Kirkkomusiikki on maamme vanhin musiikkilehti. Sitä julkaisevat yhdessä Suomen 
Kirkkomusiikkiliitto, Suomen Kanttori-urkuriliitto sekä Lasten ja nuorten keskus ry. Lehden 
kustantaja on Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry ja päätoimittaja Kirkkomusiikkiliiton 
toiminnanjohtaja. Lehti toimii tilauspohjaisesti. Paperilehden painos oli vuoden 2021 lopussa 
1 470 kpl (edellisvuonna  1 520 kpl). Lehti on ostettavissa myös digitaalisena Lehtiluukku-
palvelusta. Vuoden aikana saatiin 12 uutta lehtitilausta, joissa 34 lehteä. Vuoden aikana 
lanseerattiin oppilaitosyhteistyö, jossa digilehti välitetään kaikkien kirkkomusiikkiopiskelijoiden 
luettavaksi maksutta.   

Vuonna 2021 lehden sisältöjä ja markkinointia pohti kerran verkossa kokoontunut asiakasraati 
sekä muutamia kertoja kokoontunut markkinointiryhmä. Ryhmissä tuotiin esille seurakuntien 
vaikeutuvan taloustilanteet synnyttämät haasteet Kirkkomusiikki-lehden levikin laajentamiselle. 
Uutena markkinointitapana otettiin käyttöön pienet somevideot uusista lehdistä. Lehteä 
markkinoitiin myös ”anna lahjaksi ½-vuotta lehteä” -kampanjalla, johon tarttui vain pari tilaajaa. 
Lisäksi sovittiin yhteistyöstä kirkkomuusikkoja kouluttavien oppilaitosten Sibelius-Akatemian, 
Oulun AKM:n ja Yrkeshögskola Novian kanssa, jossa opiskelijoille lähetetään nyt toistaiseksi 
Kirkkomusiikki-lehti digilehtenä (30 päivän ilmainen lukulinkki).   

Lehden teemoja ja artikkeleita ideoi toimitusneuvosto. Kirkkomusiikki-lehden teemoina oli 
Kirkkomusiikin koronavuosi (1/2021), Tulevaisuuden virsilaulajat ja -soittajat (2/2021), 
Äänittäminen työkaluna (3/2021) ja Yhdessä saa aikaan enemmän ja parempaa (4/2021).  

 
Tavoitteita on toteutettu vuoden aikana mm. näissä yhteistyökumppanuuksissa: 

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

• Kirkon juhlat: Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Suomen Kanttori-urkuriliitto, Lähetysseura 

• Vuoden musiikkiryhmä 2021: Karjasillan seurakunta, Oulu 

• Valtakunnallinen lapsikuorotapahtuma: Hyvinkään seurakunta 

• Valtakunnallinen nuorisokuorotapahtuma: Hämeenlinnan seurakunta 

• Kulttuuri ja taide ry KULTA 

• Sumu-Fimu – Suomen harrastajamusiikkiliittojen yhteistyöelin 

• Suomen Musiikkikustantajat ry 
 

 

 
 
 
 
 

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


 
TALOUS 
 
Tilivuoden 2021 tulos ja liiton taloudellinen tila ilmenevät jäljempänä olevista tuloslaskelmasta ja 
taseesta. Tilikauden ylijäämä on 45 098,27 €. Hallitus esittää edustajakokoukselle, että tilikauden 
ylijäämä lisätään yhdistyspääomaan. 
 
Säästöä toimintakuluissa 
 
Positiivisen tuloksen takana on ensisijaisesti noin 40 000 € säästöt menoissa budjetoituun 
verrattuna. Näistä säästöistä noin 2/3 selittyy koronan toimintaan tuomilla muutoksilla, joista osa, 
esimerkiksi vaihtoehtona etäkokoukset, jäänee pysyvämmiksikin käytännöiksi.  
 
Korona-ajan etätyöskentely toi säästöä noin 20 000 €: Toimitilaa ei vuokrattu (9 000 €), 
työskentely tapahtui etänä. Liittohallitus kokousti yhtä tapaamista lukuun ottamatta etänä, säästöä 
matkakuluissa lähes 4 000 €. Samoin edustajakokouksen järjestäminen etänä toi säästöä 4 500 €. 
 
Koulutus- ja tapahtumatoiminta oli vuoden 2021 aikana rajoitettua. Kun Kirkkomusiikkipiirit ja 
jäsenseurakunnat eivät pystyneet järjestämään suunniteltuja tapahtumia, jäi noin 4 000 € 
budjetoituja tapahtuma-avustuksia jakamatta. Liiton omien koulutusten ja asiantuntijapalkkioiden 
varausta jäi käyttämättä 3 000 €.  
 
Noin 3 000 € säästöt syntyivät budjetoituun verrattuna myös palkkakuluissa, 
taloushallintokuluissa ja rahaliikenteen kuluissa kussakin. Palvelutoiminnan hankintoja tehtiin 
noin 4 000 € budjetoitua pienemmällä summalla. Budjetoitua pienemmällä toteutui myös 
esimerkiksi työterveys, työntekijöiden matkat sekä painatus- ja kopiointi. Säästöjä tonni sieltä, 
toinen täältä.      
 
Budjetoitua suurempia tuloja 
 
Opetus ja kulttuuriministeriöltä saatiin vuonna 2021 kaksi 10 000 €:n koronatukea, jotka 
paikkasivat koronan tulopuoleen, erityisesti kolehtituloihin tulleen pudotuksen. Verrattuna 
budjetoituun odotettua suurempi tuotto osuus jäi Yhteiskustannuksesta (noin 4 400 €), 
Tollinpolun osakkeesta (noin 3 000 €) ja sijoitustoiminnasta (noin 1 000 €). 
 
Talouden haasteita  
 
Jäsenmaksutuotoissa näkyy voimakas lasku yhdistysjäsenmaksuissa. Tästä osa selittyy siirtymisellä 
seurakuntajäsenyyteen. Jäsenmaksukertymä jäi kokonaisuudessaan noin 14 000 € budjetoidusta ja 
jäsenhankinta säilyy liiton tulevienkin vuosien haasteena. Onneksi aivan uusiakin 
seurakuntatoimijoita tunnutaan saavan pikkuhiljaa mukaan liiton jäsenkenttään.  
 
Korona-aika supisti voimakkaasti jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistumista. 
Kolehtitulot jäivät budjetoidusta noin 11 000 €. Samoin liiton omien lapsi- ja nuorisokuoro-
tapahtumien siirtyessä eteenpäin, osallistumismaksutuloja jäi uupumaan budjetoidusta 3 000 €.   
 
Lähes kaikki kulut toteutuivat budjetoidun summan rajoissa. Budjetin ylittäneet toimistokulut 
koostuvat EU-tietosuoja-asetuksen mukaisen kysely- ja uutiskirjesovelluksen maksusta sekä 
oikeudenkäyntimaksusta taseessa näkyvien vanhojen vuokramaksujen hakemisesta ulosottoon.      
 
Liiton entinen toimitila ja sittemmin asuinhuoneistoksi muutettu osake Helsingissä (Tollinpolku 1 
C 30) oli myynnissä ajanjaksolla kesäkuu-marraskuu 2021. Myytävyyttä rajoittaa 1,5-kertainen 
vastike.  
 

 

 

 

 



 

EDUSTAJAKOKOUS  
 

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n edustajakokous pidettiin etäkokouksena verkossa Zoom-
sovelluksella lauantaina 11.9.2021 klo 12.00. Virallisia edustajia oli paikalla 14:sta 
kirkkomusiikkipiiristä, kaikki piirit Lapin sekä Etelä-Karjalan piiriä lukuun ottamatta. 
Kirkkomusiikkipiireistä oli paikalla yhteensä 24 edustajaa, joilla kaikilla kokouksessa neljä ääntä. 
Paikalla oli myös seitsemän jäsenseurakunnan virallinen edustaja, joista Savonlinnalla kaksi ääntä 
ja Akaan, Pudasjärven, Vehmaan sekä Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan edustajilla yksi ääni 
kullakin. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Ali-Löytty Tampereen kirkkomusiikkipiiristä ja 
varapuheenjohtajaksi Minna Raassina. Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Jonna 
Aakkula. 

Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2022 valittiin jatkamaan kanttori Timo Vikman. 
Liittohallituksen kanttorijäseniksi valittiin jatkokaudelle 2022–2024 yksimielisesti Riikka Räihä 
(Kuopio) ja Reko Tammi (Savonlinna). Liittohallituksen uudeksi laulaja/soittajajäseneksi valittiin 
äänestyksessä kaudelle 2022–2024 Anu Tuovinen Kuopiosta. Liiton tilintarkastajaksi vuodelle 2022 
valittiin jatkamaan Katja Hanski / Nexia Tilintarkastusyhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin 
jatkamaan Aarto Hirvi / Tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy. Lisäksi kokouksessa muun muassa 
vahvistettiin esitetty vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2022 
toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio. 

 

LIITTOHALLITUS 

Kokousläsnäolot mainittu kunkin jäsenen kohdalla.  

puheenjohtaja yrittäjä, hiippakuntasihteeri Timo Vikman (Kuusankoski) 12/12  
jäsen 2015–2017 
puheenjohtaja 2017, 2018, 2019, 2020 

varapuheenjohtaja yrittäjä Reko Tammi (Haapakallio) 10/12  
jäsen 2019–2021  

jäsen kanttori Riikka Haapamäki/Räihä (Kuopio) 11/12 
jäsen 2016–2018, 2019–2021   

jäsen kapteeni evp. Jari J. Laiho (Salo) 8/12 
jäsen 2017–2019, 2020–2022   

jäsen taloussihteeri Sirkku Liedes (Pirkkala) 11/12 
jäsen 2021–2023    

jäsen MuM, Musiikkipedagogi (AMK), TM Kati Pirttimaa (Espoo) 8/12 
jäsen 2017–2019, 2020–2022   

jäsen opettaja Marjatta Salonen (Pori) 1/12 
varajäsen 2012; jäsen 2013–2015, 2016–2018, 2019–2021   

varajäsen Paula Nuutinen (Helsinki) 10/12 
varajäsen 2014–2016, 2017–2019, 2020–2022  

varajäsen Nina Pakkanen 10/12 

 

 
 
SKML ry:n liittohallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 12 kertaa. Pääosin hallitus kokoontui 
etäkokouksiin verkossa (8 kokousta). Lisäksi pidettiin kolme sähköpostikokousta ja yksi 
läsnäkokous Helsingissä. Varajäsenet kutsuttiin kaikkiin kokouksiin. Toiminnanjohtaja toimi 
liittohallituksen kokouksien sihteerinä. Myös toimiston muu henkilökunta oli kutsuttu kokouksiin.  

 



Liittohallituksen nimeämät edustajat 2021 (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) 
    Riikka Haapamäki (Jari J. Laiho) 
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 
 
Koronatilanteen takia Kirkkomusiikkiliitto siirtyi etätyöhön ja luopui toimitilastaan toistaiseksi jo 
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 

Harjoittelija Peter Smids 
Työaika 6 h / päivä 19.10.2020–17.3.2021 
Business College Helsinki -merkonomiopintojen palkaton koulutussopimusharjoittelu.  

Taloushallintopalveluja 
hankitaan ostopalveluna: 
Dekotex Oy / Päivi Holopainen  
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ARVIOINTI 

Vuosi 2021 ei piirry monen muistiin ikimuistoisena. Koronatilanteen jatkuessa hankalana, 
mahdollisuuksia ihmisiä yhteen kerääviin ja arjesta kohottaviin hetkiin oli tarjolla vain vähän. 
Kirkkomusiikkiliiton suunniteltuja tapahtumia vuonna 2021 ei pystytty järjestämään tai ne 
järjestettiin vain etänä verkossa. Kirkkomusiikkiliiton työntekijät työskentelivät koko vuoden 
etänä. Myös liittohallituksen kokoukset toteutettiin etänä tai sähköpostitse, yhtä läsnäkokousta 
lukuun ottamatta.  

Musiikkiryhmille vuosi oli edellisvuoden tapaan hankala. Alkuvuodesta 2021 tehdyn kyselyn 
perusteella (n 49) harjoituksia kyllä pidettiin kokoontumisrajoitusten puitteissa, mutta yleisesti 
harjoituksia oli paljon tavallista vähemmän.  

Kirkkomusiikkiliiton toiminnan näkökulmasta toinen koronavuosi oli merkittävää 
yhteistyön rakentamisen aikaa. Toimiminen etäyhteyksillä on voinut joissain tapauksissa jopa 
helpottaa yhteistyön tekemistä uusien ja joskus kauempanakin sijaitsevien yhteistyökumppanien 
kesken. Vuoden 2021 yhteistyön satoa päästään keräämään tulevina vuosina.  

Kristillisen eläkeliiton kanssa on valmisteltu yhteistä Laulun aika on tullut -toimintaa, joka näkyy 
heti alkuvuodesta 2022 alkaen lauluvihkojulkaisuna, CD-levyinä, radio-ohjelmasarjana ja toivon 
mukaan myös alueellisesti yhteen kokoavina tapahtumina.    

Konservatorioliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton kanssa aloitettiin uusi yhteistyö, jossa 
hyvinkin pitkän ajan tavoitteena on tutustuttaa harrastajia ja tulevaisuuden ammattilaisia 
kirkkomusiikkitoiminnan mahdollisuuksiin.  

Kulttuuri ja taide ry KULTA on vuonna 2018 perustettu kulttuurialan valtakunnallinen etujärjestö. 
Kirkkomusiikkiliitto on Kulta ry:n jäsenenä voinut tuoda esille kirkkomusiikkitoiminnan 
merkitystä sekä ollut vaikuttamassa järjestön tavoitteisiin muun muassa kulttuurin 
valtionrahoituksessa. Järjestön verkostojen kautta on ollut helppoa luoda myös uusia 
yhteistyökumppanuuksia. Esimerkiksi yhteistyö Konservatorioliiton kanssa lähti syntymään 
KULTA ry:n tilaisuudessa huomatusta musiikinopiskelijaharjoittelijoiden kysynnän ja tarjonnan 
kohtaantopotentiaalista.   

Suomen Lähetysseuran kanssa on tehty ja valmisteltu Kauneimmat joululaulut -yhteistyötä. 
Kirkkomusiikkiliiton näkökulmasta tavoitteena on erityisesti kehittää sitä, miten joitakin näistä 
lukuisista laulamisesta kiinnostuneita saataisiin rohkaistua mukaan seurakuntien 
musiikkiryhmiin. 

Finlands svenska kyrkosångsförbundin kanssa käydyt Canton kustannussopimusten 
siirtoneuvottelut saatiin päätökseen ja siirtosopimus allekirjoitettiin. Tämä kasvatti 
Yhteiskustannuksen nuottivalikoimaa noin 120 teoksella. Seuraava askel on kaksikielinen 
nuottiverkkokauppa.    

Kirkkomusiikki-lehden taustatahoina ovat perinteiseen tapaan SKML:n lisäksi SKUL ry sekä 
Lasten ja nuorten keskus ry.  

Kirkon juhlat #yhdessä2023 -tapahtuman valmistelu oli kulisseissa hyvin aktiivista. Uuden 
valtakunnallisen suurtapahtuman järjestämisessä ovat mukana isot kirkolliset toimijat: 
Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Lähetysseura, SKUL, Tampereen seurakuntayhtymä sekä 
Kirkkomusiikkiliitto. Tapahtuma realisoituu yleisölle vuosien 2022 ja tapahtumavuosi 2023 
aikana. Erilaisen valmistelutyön määrä on ollut vuonna 2021 suuri. On toivottavaa, että hanke 
muodostuisi menestykseksi ja pidemmäksi traditioksi. Näin vuoden 2021 aikana tehty yhteistyö ja 
työ muun muassa tapahtumakonseptin rakentamisessa kantaisi pidemmällekin aikavälille.    

 

 

 

 



Kirkkomusiikkipiirien toiminta 2020 

 

(Täydentyy) 


