Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry.

Syyskokous 2007
Pöytäkirja

Aika Su 18.11.2007 klo 14:00
Paikka Turku, Martin seurakuntatalo, Temppelinkatu 1, 20810 TURKU
Läsnä Piirihallituksen jäsenet Kari Kesäläinen, Henri Sarametsä, Urpo Lalla,
Hilkka Oksanen ja Matti Koho sekä varajäsen Hilkka Laakso
Yhteensä 33 edustajaa 17 jäsenyhdistyksestä, joista virallisia edustajia 30.
Kahvitarjoilun jälkeen tilaisuus alkoi seurakuntasalissa vietetyllä hetkellä.
Martin kirkkokuoro lauloi kanttori Mikko Salakarin johdolla laulut Hyvää huomenta armo ja Hyvyyden voiman
ihmeelliseen suojaan. Kirkkoherra Tuomo Norvasuo piti hartauden, jonka yhteydessä laulettiin virsi 160, Kun
luova tahto kaikkeuden Herran.
1. Kokouksen avaus
Kirkkomusiikkipiirin puheenjohtaja Kari Kesäläinen avasi kokouksen klo 14:30. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Isko Suominen Turusta, sihteeriksi Henri Sarametsä Uudestakaupungista, pöytäkirjantarkastajiksi
sekä valtakirjojen tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sirpa Alkio ja Matti Valkeinen Lokalahdelta.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Valtakirjojen tarkastaminen
Todettiin, että kokouksessa on läsnä 33 edustajaa 17 jäsenyhdistyksestä, joista virallisia edustajia 30.
5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Sihteeri esitteli piirihallituksen esityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti kirkkomusiikkipiirin
toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2008.
6. Piirihallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuonna 2008
Hallituksen esitys:
puheenjohtajan palkkio 200 €
sihteerin palkkio 550 €
koulutuspäällikkö 120 €
rahastonhoitajan palkkio 180 €
tilintarkastajien palkkio 70 €
Piirihallituksen jäsenten matkakorvaukset 0,25 € / km
Syyskokous päätti yksimielisesti hyväksyä piirihallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot
vuonna 2008 hallituksen esityksen mukaisesti.
7. Jäsenmaksu vuodelle 2008

Hallituksen esitys: Jäsenmaksu pidetään ennallaan 7 € / henkilöjäsen. Muilta kuin kirkkokuoroilta
ryhmämaksu 40 €. Lapsi- ja nuorisokuorot vapautetaan jäsenmaksusta. Syyskokous hyväksyi yksimielisesti
vuoden 2008 jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti.
8. Talousarvio vuodelle 2008
Piirin puheenjohtaja esitteli hallituksen talousarvioesityksen. Syyskokous päätti yksimielisesti hyväksyä
kirkkomusiikkipiirin talousarvion vuodelle 2008 esityksen mukaisesti.
9. Piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Sääntöjen 11 §:n mukaan piirihallitukseen kuuluu piirikokouksen valitsema puheenjohtaja, neljä muuta
varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä kolme on valittava laulajista tai soittajista ja
kaksi musiikillisista johtajista. Piirin hallituksen jäsenistä eroaa ensimmäisenä vuonna kolme ja seuraavana
kaksi, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
Piirihallitus vuonna 2007:
Puheenjohtaja Kari Kesäläinen, musiikillinen johtaja
Jäsen, varapuheenjohtaja Urpo Lalla, laulajajäsen
Jäsen, sihteeri Henri Sarametsä, musiikillinen johtaja
Jäsen Hilkka Oksanen, laulajajäsen
Jäsen Matti Koho, laulajajäsen
Varajäsen Helena Heimola, musiikillinen johtaja
Varajäsen Hilkka Laakso, laulajajäsen
Erovuoroiset jäsenet: Urpo Lalla ja Hilkka Oksanen
Erovuoroinen varajäsen: Hilkka Laakso
Urpo Lalla ja Hilkka Laakso olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä ko. tehtäviin.
Piirihallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti laulajajäsen Hilkka Oksanen sekä Halikon
kirkkokuoron puheenjohtaja, laulajajäsen Jari J. Laiho. Erovuoroisen varajäsenen tilalle valittiin yksimielisesti
laulajajäsen Anneli Lehtola Perttelin kirkkokuorosta.
Tämän jälkeen piirin puheenjohtaja ja sihteeri kiittivät Urpo Lallaa vuosien aktiivisesta työstä
Kirkkomusiikkipiirin toiminnassa ja luovuttivat hänelle kalvosinnapit sekä kiitosadressin.
Hilkka Laaksoa muistettiin kukkasin.
10. Piirihallituksen puheenjohtajan valinta
Sääntöjen 10 §:n mukaan piirihallituksen puheenjohtaja tulee valita piirihallituksen varsinaisten jäsenten
keskuudesta. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
Kirkkomusiikkipiirin puheenjohtajaksi vuodelle 2008 valittiin yksimielisesti Kari Kesäläinen.
11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2008
Vuonna 2007 tilintarkastajina ovat toimineet Seija Nurmi ja Seppo Plihtari.
Varatilintarkastajina Aira Kotka ja Pekka Luoma.
Aira Kotka oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä.
Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti edelleen Seija Nurmi ja Seppo Plihtari. Varatilintarkastajiksi valittiin
Matti Valkeinen ja Pekka Luoma.
12. Muut asiat
1) Kirkkomusiikkipiirin kotisivut
Piirin kotisivut on päivitetty ja yhdenmukaistettu. Ne löytyvät osoitteesta www.vskirkkomusiikki.info tai SKML:n
kotisivujen kautta. Kuorot voivat halutessaan linkittää omia kotisivujaan piirin sivuille. Sivuston ylläpidon
vastuuhenkilö on Matti Koho.

2) Piirin sihteerin tehtävien hoitaminen
Piirin nykyinen sihteeri Henri Sarametsä on ilmoittanut piirihallitukselle halustaan luopua piirisihteerin
tehtävien hoitamisesta nykyisen hallituskautensa päättyessä vuoden 2008 lopussa. Piirihallitus pyrkii
löytämään Sarametsälle seuraajan mahdollisimman pian, jotta hänet voitaisiin perehdyttää tehtäväänsä.
Avoimesta sihteerin paikasta laitetaan ilmoitus mm. piirin jäsenkirjeeseen.
13. Vuoden 2008 kokoukset
Kevätkokous: su 30.3.2008 klo 14:00 Liedon seurakuntatalolla.
Syyskokous: su 16.11.2008 klo 14:00 Halikon seurakuntatalolla.
Piirihallituksen kokouspäivät vuonna 2008: 21.1., 21.4., 22.9.
SKML:n vuosiseminaari ja edustajakokous 8.-9.8.2008 Turussa, kongressikeskus Linnasmäessä
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:10.

