
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY:N VANHAT SÄÄNNÖT (-30.10.2016) 

 

1 § Yhdistyksen nimi on SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO ry. josta näissä 

säännöissä käytetään lyhennettä SKML. Liiton kotipaikka on Helsinki. 

 

2 § SKML:n kieli on suomi. 

 

3 § Liiton tarkoitus 

 

SKML on jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on 

herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistää maan 

kirkkomusiikkitoiminnan kehitystä sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä. Näitä 

tarkoituksiaan edistääkseen SKML 

 

1) järjestää valtakunnallisia kirkkomusiikkijuhlia, 

 

2) järjestää kilpailuja kirkkomusiikin eri aloilta, 

 

3) hoitaa jäsenten jatkokoulutusta, 

 

4) määrittelee myönnettävien ansiomerkkien ja muiden tunnustusten antamisen 

perusteet ja myöntää SKML:n korkeimmat ansiomerkit, 

 

5) edistää jäsentensä yhteistyötä ja antaa tai välittää jäsenilleen asiantuntija-apua 

ja muita palveluja näiden sääntöjen tarkoittamista asioista, 

 

6) harjoittaa alansa kustannustoimintaa, 

 

7) hoitaa yhteyksiä vastaaviin musiikkijärjestöihin kotimaassa ja ulkomailla, 

 

8) hoitaa yhteyksiä kirkon johtoelimiin, Kirkon jumalanpalvelus- ja 

musiikkitoiminnan keskukseen, Kirkkohallitukseen, hiippakuntien jumalanpalvelus- 

ja musiikkitoimikuntiin ja kirkkomuusikoiden ammattijärjestöihin sekä 

 

9) järjestää rahoitusta valtakunnallisista lähteistä. 

 

4 § SKML:n jäsenet 

 

Jäseniksi SKML:oon voidaan ottaa 

 

1) rekisteröityjen paikallisten kirkkomusiikkiyhdistysten muodostamat alueelliset 

rekisteröidyt kirkkomusiikkiyhdistykset, joista jäljempänä näissä säännöissä 

käytetään nimitystä piiri, 

 

2) valtakunnallisesti muodostetut rekisteröidyt liitot sekä valtakunnalliset 

rekisteröityjen yhdistysten muodossa toimivat kuorot ja soitinyhtyeet, jotka 



hyväksyvät SKML:n tarkoituksen, 

 

3) ulkomailla toimivat oikeustoimikelpoiset suomalaiset suomenkieliset 

kirkkomusiikkiyhdistykset tai vastaavat kirkollista musiikkia harrastavat 

musiikkiyhdistykset. 

 

Jäsenet hyväksyy liittohallitus. Jäsenhakemukset on tehtävä kirjallisina. Jäsenten 

sääntömuutokset on alistettava SKML:n liittohallituksen hyväksyttäviksi. 

 

5 § Kunniajäsenet 

 

SKML:n kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi 

edustajakokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut SKML:n 

puheenjohtajana. 

 

SKML:n kunniajäseniksi voi edustajakokous kutsua henkilön, joka on toiminut 

erityisen ansiokkaasti maamme kirkkomusiikkielämän ja SKML:n tarkoitusten 

hyväksi. 

 

Päätösten on oltava yksimielisiä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on 

äänioikeus SKML:n edustajakokouksissa. 

 

6 § Jäsenyydestä eroaminen 

 

Jäsen voi erota SKML:sta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai suullisesti edustajakokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Ilmoitukseen tulee sisältyä tieto, mistä ajankohdasta eroaminen tapahtuu. 

 

7§ Jäsenyydestä erottaminen 

 

Liittohallitus voi erottaa SKML:n jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii 

vastoin SKML:n tarkoitusta tai jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet 

suorittamatta. Erottamispäätöksestä on oikeus kirjallisesti vedota 

edustajakokoukseen jättämänä kolmenkymmenen päivän kuluessa 

erottamispäätöksestä tiedon saatuaan valituskirjelmä liittohallitukselle. 

 

Erottamispäätös tulee, jos päätöksestä ei valiteta, voimaan valitusajan kuluttua 

umpeen, muussa tapauksessa edustajakokouksen annettua asiassa päätöksen. 

 

8 § Jäsenmaksut ja muut velvollisuudet 

 

Jäsen suorittaa SKML:lle jäsenmaksun, jonka suuruus riippuu jäsenten 

henkilöjäsenmäärästä. Jäsenmaksun suuruuden määrää varsinainen 

edustajakokous vuosittain. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Jäsenen 

erotessa kesken kalenterivuoden maksettua jäsenmaksua ei palauteta. 

 



9 § Jäsen lähettää SKML:n toimistolle siellä pidettävää rekisteriä varten huhtikuun 

15. päivään mennessä 

 

1) tiedot jäsenmäärästään edellisen vuoden päättyessä, 

 

2) edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, 

 

3) tiedot jäsenen luottamushenkilöistä. Jäsenen tulee antaa myös muut SKML:n 

pyytämät tiedot sen asettamaan määräaikaan mennessä. 

 

10 § Toimielimet 

 

SKML:n toimielimet ovat edustajakokous ja liittohallitus. 

 

11 § Edustajakokous ja siinä käsiteltävät asiat 

 

SKML:n asioista päättää edustajakokous. Jokainen 4 § 1 momentin 1 ja 2 

kohdassa sanottu jäsen on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen kaksi (2) 

äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yhden (1) edustajan 501-1000:tta, 1001-

1500:aa, 1501-2000:aa jne. piirin tai liiton henkilöjäsentä kohden. Edustajiin tulee 

kuulua sekä musiikillisia johtajia että laulajia ja soittajia. Edustajiston kokouksessa 

on jokaisena edustajalla yksi (1) ääni. 

 

Varsinainen edustajakokous pidetään aikaisintaan toukokuussa ja viimeistään 

elokuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat: 

 

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat ja valtakirjojen tarkastajat, 

 

2) esitetään liittohallituksen laatima kertomus SKML:n edellisen vuoden 

toiminnasta sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, 

 

3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille, 

 

4) esitellään liittohallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja 

talousarvio sekä päätetään niiden hyväksymisestä, 

 

5) päätetään jäsenmaksun suuruudesta, 

 

6) päätetään liittohallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista, 

 

7) valitaan liittohallituksen puheenjohtaja 

 

8) toimitetaan liittohallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 

 



9) toimitetaan liittohallituksen varajäsenten vaali joka kolmas vuosi 

 

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, 

 

11) päätetään kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen 

toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta, 

 

12) käsitellään ne muut asiat, jotka liittohallitus on kokouskutsussa esittänyt 

käsiteltäväksi. 

 

Asioista, jotka jäsenet haluavat varsinaisen edustajakokouksen käsiteltäväksi, on 

tehtävä kirjallinen esitys liittohallitukselle viimeistään huhtikuun 15. päivänä. 

Edustajakokouksen kutsuu koolle liittohallitus vähintään kaksi viikkoa ennen 

kokousta Kirkkomusiikki-lehdessä tai jossain muussa jäsenistön keskuuteen 

yleisesti leviävässä lehdessä julkaistulla ilmoituksella tahi jokaiselle jäsenelle 

lähetetyllä kirjallisella kutsulla. 

 

Ylimääräinen edustajakokous on liittohallituksen kutsuttava koolle milloin edellinen 

edustajakokous niin päättää tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä määrätyn 

asian käsittelemistä varten liittohallitukselta kirjallisesti pyytää. Liittohallituksen 

tulee kutsua koolle ylimääräinen edustajakokous määrätyn asian käsittelyä varten, 

jos sen ratkaisun siirtäminen varsinaisen edustajakokouksen käsiteltäväksi 

aiheuttaa SKML:lle huomattavaa taloudellista menetystä tai toiminnan oleellista 

vaikeutumista tai estymistä. 

 

Ylimääräinen edustajakokous on kutsuttava koolle viivytyksettä. 

Edustajakokouksen avaa liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

 

12 § Liittohallitus 

 

Liittohallituksen valitsee varsinainen edustajakokous. Siihen kuuluu varsinaisen 

edustajakokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi 

muuta kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä 

kaksi kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. 

 

Liittohallituksen kokoonpanoon pyritään valitsemaan seuraavia: 

 

1) musiikillisia johtajia kolme (3) 

 

2) laulajia ja soittajia yhteensä kolme (3) 

 

3) teologeja yksi (1) 

 

Varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että toinen on musiikillinen johtaja ja 

toinen laulaja tai soittaja. 

 



Puheenjohtajan tulee sisältyä johonkin edellä mainituista ryhmistä 1-3. 

 

Liittohallituksen muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi sen 

mukaan, kuin heidän kolmivuotiskautensa päättyy. Hallituksen varsinaisena 

jäsenenä voi olla yhtäjaksoisesti enintään kolme toimikautta. 

 

Toimikausien enimmäismäärä ei koske puheenjohtajaa. 

 

Liittohallituksen puheenjohtaja ei samanaikaisesti saa toimia SKML:n 

jäsenyhdistyksen tai paikallisyhdistyksen luottamusmiehenä. 

 

SKML:n toiminnanjohtajalla on liittohallituksessa puhevalta, muttei äänivaltaa. 

Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii SKML:n 

toiminnanjohtaja. 

 

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kirjallisena 

vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

 

13 § Liittohallituksen tehtävät 

 

Liittohallitus johtaa näiden sääntöjen ja edustajakokouksen päätösten mukaisesti 

SKML:n toimintaa ja hoitaa taloutta. Näitä tehtäviä toteuttaessaan ja niiden lisäksi 

 

1) valmistelee edustajakokoukselle esityslistassa esitetyt asiat ja kutsuu 

kokoukset koolle, 

 

2) asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia ja vahvistaa niiden toimintaohjeet, 

 

3) tarkistaa SKML:n jäsenanomukset ja päättää jäseneksi ottamisesta, 

 

4) päättää jäsenen erottamisesta silloin, kun 7 §:n mukaiset syyt ovat olemassa, 

 

5) tarkistaa jäsenen sääntömuutosehdotukset ja tarvittaessa antaa neuvoja ja 

ohjeita sääntömuutostoimenpiteiden edistämiseksi, 

 

6) valvoo ja ohjaa SKML:n toimiston toimintaa, 

 

7) ottaa SKML:n toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän 

toimintaohjeensa, 

 

8) valitsee SKML:n edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin, 

 

9) hoitaa SKML:n taloutta ja huolehtii, että tilinpito on asianmukaisesti järjestetty, 

 



10) laatii SKML:n toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja 

talousarvioesitykset, 

 

11) valvoo SKML:n tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa, 

 

12) päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta, 

 

13) tekee edustajakokoukselle esitykset kunniajäseneksi kutsumisesta, 

 

14) valmistelee ansiomerkkien jakamista ja muun tunnustuksen antamista 

koskevat asiat jos ne 3 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla kuuluvat 

edustajakokouksessa päätettäviin ja muussa tapauksessa valtuuksiensa puitteissa 

päättää huomionosoitusten antamisesta, 

 

15) hoitaa muut SKML:n toiminnan vaatimat liittohallitukselle kuuluvat asiat. 

 

14 § Nimen kirjoittaminen 

 

SKML:n nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. 

 

15 § Toiminta- ja tilikausi 

 

SKML:n toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava ja 

allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Tilintarkastusta varten on asiakirjat jätettävä tilintarkastajille viimeistään 

seuraavan huhtikuun 15. päivänä. Tarkastetut tilit tulee palauttaa viimeistään 

seuraavan toukokuun 15. päivänä. 

 

16 § Lahjat, testamentit ja omaisuudenhankintaoikeus 

 

SKML:lla on oikeus hankkia kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan 

lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja. 

 

17 § Sääntöjen muuttaminen 

 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisessa edustajakokouksessa, jos 

siitä kokouskutsussa on ilmoitettu. Hyväksytyksi tuleminen edellyttää, että 

vähintään 3/4 annetuista äänistä muutosta kannattaa. 

 

18 § Liiton toiminnan lopettaminen 

 

Jos SKML ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä edustajakokouksessa ja 

ehdotuksen on saatava taakseen vähintään 5/6 annetuista äänistä. Tämä päätös 

on muuttumattomana vahvistettava vähintään yksi kuukausi ensimmäisen 

kokouksen jälkeen pidettävässä uudessa edustajakokouksessa ja vähintään 



samalla äänten enemmistöllä. 

 

Näin puretun SKML:n varat on käytettävä suomalaisen kirkkomusiikin 

edistämiseen purkamisesta päättävän edustajakokouksen päättämällä tavalla. 


