
Kirkkomusiikkiliiton 
seurakuntajäsenyys



Taustaa

• Sääntöuudistus 2017: 

• Seurakunnat kaikkine musiikkitoimintoineen voivat 
olla Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäseniä. 
• Vastauksena haasteeseen, jossa seurakuntien 

perinteinen yhdistysmuotoon puettu 
kirkkokuorotoiminta supistuu valtakunnallisella 
tasolla

• Kirkkomusiikkitoiminta on kuitenkin aktiivista ja 
monimuotoista

• Tavoitteena tukea kirkkomusiikkitoimintaa nyt ja 
tulevaisuudessa 

• Huomioi myös piirien uudet mallisäännöt 2017
https://skml.fi/kirkkomusiikkiliitto/infoa-
piireille/yhdistysten-mallisaannot/

https://skml.fi/kirkkomusiikkiliitto/infoa-piireille/yhdistysten-mallisaannot/


Lataa seurakuntajäsenten 
jäsenhakemuslomake täällä

(skml.fi > jäseneksi)

https://skml.fi/wp-content/uploads/2018/10/srk_jasen_hakemus_skml_2018.pdf
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• Lisää ilmoitetut yhteyshenkilöt viestintä- ja 
yhteystietolistoilleen

• Tarjoaa jäsenedut seurakunnan kaikille musiikkitoimijoille: 
jäsenhintaiset tuotteet, tapahtumat, vuosimerkit

• Kutsuu jäsenseurakuntien äänivaltaiset edustajat liiton 
edustajakokoukseen

Kirkkomusiikkipiiri
• Toivottaa uusien jäsenseurakuntien toimijat tervetulleeksi

Kirkkomusiikkipiirin toimintaan
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• Kannustaa seurakunnan musiikkitoimijoita tulemaan mukaan
piirihallintoon.

• Jäsenyhdistysten edustajat ovat piirikokousten äänivaltaisia
osallistujia

• Kaikki alueen toimijat voivat osallistua piirin toimintaan
esimerkiksi piirihallituksen jäseninä tai muina vapaaehtoisina
organisoijina
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Ööh…

• Hei Jonna!

• Koskeeko XXX:n
seurakuntajäsenyys jo tätä
vuotta, eli palautanko
jäsenmaksut niille XXX:n
seurakunnan kuoroille, jotka
ovat ne Kirkkomusiikkipiirille
keväällä maksaneet?



Siis…

• Voiko piiri kerätä 
jäsenseurakuntien 
yhdistyksiltä piirin 
jäsenmaksun?

• Voiko piiri kerätä 
tapahtumassa kalliimman 
osallistumismaksun niiltä 
osallistujilta, jotka ovat 
jäsenseurakuntien 
musiikkiryhmistä?



Uhkat



Mahdollisuudet



https://skml.fi/kirkko
musiikkiliitto/infoa-

piireille/koulutustuki/


