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1 Hyvät yhdistysten puheenjohtajat ja yhteysopettajat,
Tervetuloa siirrettyyn syysliittokokoukseen 23.1.2021!
Kuten aiemmin tiedotettiin, on SMOL:n sääntömääräinen syysliittokokous siirretty tammikuulle
2021. Uusi kokouspäivä on lauantai 23.1.2021. Kokous toteutetaan hybridimallisena,
osallistuminen on mahdollista etäyhteyden kautta tai paikan päällä Pasilan Akavatalossa.
Läsnäolijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan koronasta johtuvien viranomaismääräysten
vuoksi.
Koronastatilanne vaikuttaa kokousjärjestelyihin seuraavasti – kokoukseen osallistuvien jäsenten
valtakirjat tulee toimittaa etukäteen liiton sihteeri Minna Sarssi-Kaunistolle. Valtakirjan tulee olla
tehty etukäteen toimitettuun valtakirjapohjaan. Valtakirjassa tulee olla valtuutettujen
kokousosallistujien yhteystiedot sekä tieto, kuka tai ketkä valtuutetuista käyttävät yhdistyksen
äänet. Valtakirjapohja, esityslista ja kokousohjelma lähetetään yhdistyskirjeen mukana SMOL:n
jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja yhteysopettajille.
Liittokokous toteutetaan OAJ:n IT-tuen avulla. Kokoukseen osallistutaan etänä Teams-linkin
kautta, mahdolliset äänestykset toteutetaan tekstiviestillä. OAJ:n It-tuki on paikalla koko kokouksen
ajan avustamassa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Valtakunnallisista yhdistyksistä Ammatilliset
opettajat, AO toteutti oman syyskokouksensa samanlaisella menettelyllä, joten OAJ:n IT:n
kokemukset ja osaaminen tästä kokouksesta ovat onneksi käytettävissämme.
Kokouksessa tullaan käsittelemään sääntömääräiset syyskokousasiat - talousarvio,
toimintasuunnitelma sekä toimitetaan hallitusvaali. Kuten aiemminkin, myös kokouksessa voi
ilmoittautua ehdolle hallitukseen. Vuosittain on puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä
erovuoroisia. Tarkemmin vaalimenettelyä on avattu vaalivaliokunnan tiedotteessa.
Liittokokouksen koulutusosiossa Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori, Suomen musiikkioppilaitosten
liiton puheenjohtaja Jouni Auramo esittelee Musiikkikoulutuksen visiota 2030.
Suomalainen musiikkikoulutusjärjestelmä on kansainvälisesti arvostettu menestystarina. Viime
vuosina järjestelmään on kohdistunut säästöjä, hallinnon ja resurssien hajaantumista ja
samanaikaisesti odotukset ja vaatimukset koulutusta kohtaan ovat nousseet. ” Jotta
musiikkikoulutusjärjestelmä säilyttäisi ainutlaatuisuutensa jatkossakin, tarvitsimme yhteisen
tahtotilan ja kokonaisnäkemyksen tavoitteista” Auramo on todennut.

Musiikkikoulutuksen varsinaisten toteuttajien, opettajien, työn arvon määrittävät taiteellisten ja
pedagogisten saavutusten lisäksi myös työstä maksettavat korvaukset. Oppilaitosten syksy on
sujunut uusien, keväällä solmittujen työehtosopimusten mukaisesti. Ajankohtainen SIVISTAlaisten
oppilaitosten luottamusmiesten tehtävä on paikallisten järjestelyerien kriteereistä neuvottelu,
oppilaitosten edustajien kanssa. Liittokokouksen ajankohtaisissa asioissa voimme koota
osanottajien näkemyksiä neuvottelujen tuloksista. OVTESin ja AVAINTAn paikallinen järjestelyerä
tulee jaettavaksi 1.4.2021 lukien.
Oppilaitosten käytännön työhön on koronapandemia edelleen vaikuttanut. Konsertteja toteutetaan
etäjärjestelyin tai rajoitetuin kuulijamäärin. Alueitten korona -tilanne on vaihdellut ja turvajärjestelyt
ovat tulleet osaksi arkipäivää. Opettajat ovat tässäkin tilanteessa hoitaneet työnsä mallikkaasti.
Opetus on jatkunut erityisjärjestelyistä huolimatta tavoitteellisesti, laadukkaasti ja ammattitaidolla.

Onneksi on musiikki.
Hyvää joulun odotusta, rentouttavaa lomaa ja liittokokouksessa tavataan!
Anna Hoffrén, puheenjohtaja

2 SMOL:n syysliittokokous Helsingissä 23.1.2021 Akavatalossa (sisäänkäynti: Kellosilta 7,
00520 Helsinki)
Suomen musiikinopettajien liitto ry:n sääntömääräinen syysliittokokous pidetään Helsingissä
23.1.2021. Syysliittokokous on liiton toinen varsinainen jokavuotinen kokous. Siinä hyväksytään
liiton toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksun suuruus sekä valitaan hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle. Vaalivaliokunnan tiedotteessa on ohjeistus hallitusvaalista.
Liittokokoukseen voivat osallistua jäsenyhdistystensä valtuuttamat edustajat. Kukin jäsenyhdistys
saa valtuuttaa liiton kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa kymmentä jäsentä
kohden. Jäsenyhdistykseen kuulumattomalla henkilöjäsenellä on kullakin yksi ääni. Liitteenä on
jäsenyhdistysten jäsenmäärät kalenterivuoden ensimmäisen päivän jäsenmäärätietojen
perusteella.
Ilmoittautuminen liittokokoukseen tapahtuu tämän linkin kautta. Ilmoittautuminen päättyy ti
12.1.2021.
Kokouksen järjestämispaikka on Akavatalon Valopiha, K1-kerros, sisäänkäynti pääoven kautta
(Kellosilta 7). Läsnäolokokoukseen osallistuvien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan
viranomaisohjeitten nojalla. Kokoustila Akavatalon valopiha on riittävän suuri, jotta riittävät
turvavälit voidaan järjestää. Kokouksen osanottajille on varattu kasvomaskit.
Helsingissä yöpyjille on varattu majoitus hotelli Holiday Inn Helsinki Expossa, os. Messuaukio 1,
00520 Helsinki. SMOL kustantaa liittokokousosanottajien majoituksen yhden hengen huoneessa
(la-su yö).
Mahdollisen kokousmatkan voi poikkeuksellisesti suorittaa omalla autolla.

Kokouksen ohjelma on perinteinen: sääntömääräisten asioiden lisäksi on luvassa koulutusosio.
Kokouksen alustava ohjelma:
9:00 – 11:00 Kokoukseen ilmoittautuminen, sähköiseen kokoukseen
kirjautuminen
11:00 Kokouksen avaus
SMOL:n Puheenjohtaja Anna Hoffrén (Valopiha)
Musiikkiesitys
Sääntömääräiset asiat I
Kokouksen järjestäytyminen
11:30 Koulutusosa Musiikin visio 2030
SML:n puheenjohtaja, Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori Jouni Auramo
12:30 Lounas (Antellin ravintola)
13:00 Sääntömääräiset asiat
14:30 Kahvitauko
15.00 Sääntömääräiset asiat jatkuvat:
Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2021, jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021,
talousarvio vuodelle 2021, hallitusvaali
Jumppatuokio: vetäjänä Minttu Siitonen
Sääntömääräiset asiat jatkuvat
Ajankohtaista
Kokouksen päättäminen

Jakelu
Tiedoksi
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oppilaitoskohtaiset opettajayhdistykset
A- ja B-malliset paikallisyhdistykset
yhteysopettajat

