Kanttori on oman työalansa asiantuntija,
johtaja, suunnittelija ja toteuttaja
Kanttorin viran olemassaolon ja työn sisällön perusta on
seurakunnan yhteinen jumalanpalveluselämä. Kanttorin
työn tavoitteet määräytyvät kirkon ja seurakunnan perustehtävän pohjalta. Kirkkojärjestyksen mukaan kanttori
vastaa seurakunnan kaikesta musiikkitoiminnasta.

Kanttori on korkeasti koulutettu
Kanttoreita kouluttavat Sibelius-Akatemia ja ammattikorkeakoulut. Vaativimpiin kanttorin virkoihin edellytetään
musiikin maisterin tutkinto ja lisäopintoja. Ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittaneita on jäsenistöstä yli
kolmannes. Kanttorit ovat aloittaneet ammattiinsa
valmentautumisen jo lapsena.

Jäseniä Ahvenanmaalta Inariin
Suomen Kanttori-urkuriliiton (SKUL) varsinaiseksi jäseneksi
voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin
virkaan pätevöittävän tutkinnon suorittanut kanttori.
Kirkkomusiikin opiskelija voi liittyä liiton opiskelijajäseneksi. Liitto on valtakunnallinen, suomen- ja ruotsinkielinen, ja siinä on jäseniä yli tuhat eli lähes 85 prosenttia
kanttorikunnasta. Jäsenistössä on naisia ja miehiä lähes
saman verran.

Kanttoreilla ja papeilla kattojärjestö AKI
Toteuttaakseen edunvalvontaa mahdollisimman
tehokkaasti liitto muodostaa yhdessä Suomen kirkon
pappisliiton kanssa Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI
ry:n. AKI lla on yhteinen hallinto ja toimisto, ja AKI hoitaa
molempien jäsenliittojensa palkka- ja palvelussuhdeedunvalvonnan sekä ulkosuhteet. Jäsenliitot vastaavat
ammattiin ja koulutukseen liittyvistä asioista.

Kanttori-urkuriliiton varsinaiset jäsenet valitsevat joka
neljäs vuosi 12-jäsenisen valtuuston, joka yhdessä
Pappisliiton valtuuston kanssa toimii AKIn valtuustona.
Valtuustot kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa.
Valtuuston kevätkokouksen yhteydessä julkistetaan
Vuoden kanttori -palkinnon saaja.
SKUL:n valtuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja
valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen. Päätösten
toimeenpanosta vastaa hallitus, johon kuuluu
puheenjohtajan lisäksi neljä varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä. Varajäsenistä yksi valitaan ruotsinkielisestä
alaosastosta.

Yhteistyötä jäsenistön hyväksi
SKUL:lla on yhteistoimintaa ammattiyhdistys-,
kirkollisten ja musiikillisten tahojen kanssa. Suomen
Kirkkomusiikkiliiton kanssa SKUL julkaisee Yhteiskustannus-nuotteja seurakuntien musiikkitoiminnan
tarpeisiin. Liitto on mukana järjestämässä valtakunnallisia Kanttoripäiviä, joista päävastuun kantaa Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan
yksikkö. Liitto kuuluu Suomen musiikkineuvostoon, joka
on valtakunnallinen musiikkijärjestöjen ja -laitosten
edunvalvontajärjestö. Liitolla on myös säännölliset
yhteydet pohjoismaisiin kanttorijärjestöihin.

Aktiivisimmat kuuluvat myös alaosastoon
Liiton jäsenet voivat perustaa alueellisilla tai muilla
perusteilla liiton alaosastoja. Liitossa on 20 alueellista
alaosastoa sekä valtakunnallisesti toimiva ruotsinkielinen
alaosasto. Alaosastot järjestävät monenlaista toimintaa
jäsenkuntansa hyödyksi ja huviksi. Liitolla ja alaosastoilla
on tiiviit yhteydet yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.
Alaosastoilla on oikeus tehdä aloitteita valtuustolle liiton
toiminnan kehittämiseksi.

Liiton tarkoitus sääntöjen mukaan

Yhteystiedot

"Liiton tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia,
koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, neuvotella ja
tehdä sopimuksia heidän palkkauksestaan ja muista
palvelussuhteen ehdoistaan sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä."

Suomen Kanttori-urkuriliiton ja Suomen kirkon pappisliiton
sekä niiden jäsenten asiat hoitaa Akavan kirkolliset
ammattiliitot AKI ry:n toimisto, joka sijaitsee Helsingissä
Akavatalossa.

palvelussuhdeneuvonta
virka- ja työehtosopimusneuvottelut
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jäsenlehti Crux kuusi kertaa vuodessa
A-lomatoiminta: lomanviettomahdollisuuksia ja
lomaetuja
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alennuksia vakuutuksista ja palvelumaksuista
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