Cirkulär 1/2016
Bästa kolleger!
Den efterlängtade sommaren står för dörren efter en vår som ur facklig synvinkel varit mycket
spännande. Så gott som dagligen har man kunnat följa med olika förhandlingar kring arbetsavtalsfrågor.
Det nyaste beslutet som berör oss kantorer är att arbetstiden förlängs med 24 timmar om året. För oss
som inte har kontorsarbetstid kommer det att innebära att vi får arbetsuppgifter som motsvarar 24
timmar om året, t.ex. för utbildning och utveckling. Vad det innebär i praktiken återstår att se. Den stora
segern är att vi inte förlorar varken semesterdagar eller veckolediga dagar.
En stor aktuell fråga som kan få konsekvenser för vår yrkeskår är att kyrkostyrelsen numera besluter om
behörighetskraven för alla kyrkliga yrken förutom för prästerna, tidigare var dessa frågor hos
biskopsmötet. I och med denna reform kommer alla behörighetskrav att ses över. Det betyder att stora
förändringar kan ske, men behöver inte göra det. Arbetet med de nya behörighetskraven skall vara klart
till slutet av år 2016.
KMF:s årsmöte gav styrelsen i uppdrag att följa med diakonatfrågan. Frågan var uppe i kyrkomötet
hösten 2015, men bordlades. Enligt uppgifter kommer frågan inte upp på mycket länge igen, kanske inte
alls. Diakonatfrågan delar kantorskåren och för våra församlingsmedlemmar tror jag inte att det har
någon betydelse ifall en kantor är vigd till tjänst, huvudsaken enligt mig är att vi tjänar våra
församlingsmedlemmar på bästa möjliga sätt.
I Sverige har man en lång tid haft ett ganska brokigt system med lokala behörighetsförklaringar och
brokiga tjänstestrukturer för kantorerna i församlingarna. Som vi alla minns följde Finland med i denna
trend för ett par år sedan. Det är mycket intressant att Svenska kyrkans kyrkokansli nu har skickat ut en
promemoria på remiss med bl.a. följande förslag:
- Införande av tre tjänstenivåer, A,B och C-nivå.
- Behörighetsprövningen av sökande återgår till domkapitlen.
- Domkapitlen får möjlighet att besluta att det i en församling skall finnas fler kantorer än miniminivån
som föreskriver minst en kantor per församling.
Det här låter väl som vi i Finland hade det på den gamla goda tiden? Jag hoppas att dessa planer
förverkligas i Sverige och att vi i Finland följer efter och återgår till ordningen innan vi har samma
situation som Sverige befinner sig i just nu.
Personligen är jag för tillfället glad åt att kunna åtnjuta en stor fördel som anställd genom att kunna vara
faderskapsledig. Denna möjlighet liksom många andra, har vi tack vare strävsamma förhandlingar kring
arbetsavtalsfrågorna. Summa summarum har vi ur facklig synvinkel det väldigt bra. Njut av semestern
som inte heller alltid varit självklar, för också den är ett resultat av historiska förhandlingar som ännu på
många håll i världen är en otänkbar tanke. God och välsignad sommar till er alla!
Reidar Tollander
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Kyrkomusikerföreningens representation 2016
- KMF:s representanter i Kyrkosångsförbundets musiknämnd utses i samråd med
Kyrkosångsförbundets styrelse.
KMF tackar Eric-Olof Söderström och Anna Maria Böckerman som förtjänstfullt skötte
uppdraget inför kyrkosångsfesten 2015.
- Martin Wegelius-institutets styrelse
Reidar Tollander, ersättare Nina Kronlund
- AKI:s fullmäktige
Reidar Tollander, ersättare Paula Sirén och Maria Ellfolk-Lasén
- KMF:s suppleantplats i FKOF:s styrelse
Pia Bengts
- KMF:s plats i Nordiska kyrkomusikrådet
Pia Bengts

Kalender
29-31.8.2016
Musikutbildningsdagar i Vasa.
"Mässmusik för konsert- och gudstjänstbruk"
mer info i Borgå stifts personalutbildningshäfte 2016.
8-11.9.2016
Nordiskt kyrkomusiksymposium i Göteborg
www.nks2016.se
10-12.1.2017
Kyrkomusikdagar i Närpes
19-21.5.2017
Kirkon musiikkijuhlat - Kyrkans musikfest
www.kirkonmusiikkijuhlat.fi
2018
Barnkörsstämma
10-13.5.2018 (Kristihimmelsfärdshelgen)
Nordisk kyrkosångsfest i Odense i Danmark

Aktuellt från Kyrkans arbetsmarknadsverk som berör kantorer
Den ordinarie lönen till en tjänsteinnehavare betalas den 15 dagen i varje kalendermånad fr.o.m.
1.1.2017.
(Källa: Kyrkans arbetsmarknadsverk, cirkulär 2016)

Noter till www.kyrkomusiker.fi
Notbiblioteket på www.kyrkomusiker.fi har redan några bidrag och fler är välkomna!
Har du komponerat körmusik, orgelmusik, förspel, psalmarrangemang etc. som du
kunde tänka dig att publicera?
Skicka gärna in noter per e-post reidar.tollander@evl.fi. eller på papper med vanlig
post.

Rådgivning i arbets- och avtalsrelaterade frågor
Kontakta i första hand AKI:s kansli vardagar kl 9 - 15 per tfn 09 4270 1503 eller e-post
edunvalvonta@akiliitot.fi .
Juridisk rådgivning i privata ärenden: Advokatbyrå Juridia Bützow Oy vardagar kl.
10-16 tfn 010 6841300. Förbered dig på att uppge ditt i medlemsnummer i AKI.

KMF:s medlemsmatrikel
Meddela gärna ändringar i adresser och tjänsteförhållanden till Reidar Tollander, 0405632091, reidar.tollander@evl.fi

Medlemsavgift 2016
Medlemsavgiften på Kyrkomusikerföreningens årsmöte fastställdes enligt följande:
• 30 euro för egentliga medlemmar
• 20 euro för understödande medlemmar
• frivilligt understöd för pensionerade och studerande medlemmar
Medlemsavgiften till egentliga medlemmar har skickats per e-post. Vänligen
kontrollera att din medlemsavgift är betald.
Medlemsavgiftsfakturor till understödande medlemmar, studeranden och pensionärer
är bifogad i detta cirkulär.
På frågor om räkningarna svarar KMF:s kassör
Maria Ellfolk-Lasén
maria.ellfolk@evl.fi
050-3205683

www.kyrkomusiker.fi

