Korvat auki ry
Yhdistyksen syyskokous
24.11.2018 klo 13
Töölön kirjaston kerhotila, Helsinki
Pöytäkirja
Läsnä: Rolf Gustavson, Tuomas Kettunen, Janne Kivistö (pj), Leevi Räsänen, Finn
Shields, Niilo Tarnanen (siht), Anne Teikari.
Sääntömääräiset asiat
1. Kokouksen avaus.
Hallituksen puheenjohtaja Janne Kivistö avasi kokouksen klo 13:10.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Kivistö, sihteeriksi Niilo Tarnanen ja
pöytäkirjantarkastajiksi Anne Teikari ja Tuomas Kettunen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu oli lähetetty osana
uutiskirjettä yli 7 vrk ennen kokousta eli sääntöjen mukaisesti. Paikalla oli riittävä määrä
yhdistyksen jäseniä kokouksen toimihenkilöiden valitsemiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
Yhdistyksen puheenjohtaja Janne Kivistö esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
ydinkohdat power-point esityksen muodossa.
Käytiin keskustelua alhaisesta jäsenmaksuasteesta. Tilanne vaikuttaa jo lähteneen
korjautumaan alkaneen kauden 2018-2019 aikana: nyt jäsenmaksun maksaneita on 65,
kuten päättyneen kauden lopussakin.
Janne Kivistö esitteli toiminnantarkastajan lausunnon. Havaittiin sekä toiminnantarkastajan
lausunnossa että toimintakertomuksessa on erehdyksessä virheellisiä vuosilukuja, jotka on
korjattava väärinkäsitysten välttämiseksi. Todettiin, että toiminnantarkastajaan on oltava
yhteydessä toiminnastarkastajan lausunnon korjaamisen osalta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvoillisille.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus. Tilivelvolliset eivät osallistuneet
päätöksentekoon.
Keskusteluasiat
7. Keskustelua yhdistyksen toiminnasta:
Mitä Korvien tulisi tehdä tulevilla kausilla, ja mitä ideoita tai suuntauksia tuoda esille?
Kenen kanssa Korvien tulisi tehdä yhteistyötä? Mitkä arvot ohjaavat toimintaamme?
Aluksi Janne Kivistö esitteli jo suunnitteilla olevat tapahtumat:
3.12.2018 klo 18:30 Sävellyskonsertti, Hakasalmen huvila
- runsas ohjelma
1.2.2019 klo 21 Kohtaamisia – Tribuutti Pan Sonicille
- yhteistuotanto HKO:n kanssa osana Musica nova Helsinki -festivaalia
22. tai 23.3.2019 Kitarakonsertti osana KitaraNova -festivaalia (työnimi), Hietsun Paviljonki
- haku vielä auki
4/2019 Kevätkonsertti
6/2019 Korvat Auki Ensemble Kanadassa (Suoni per il popolo)
- apurahaa haettu, Sebastian Dumitrescua pyydetään lähettämään hakemuskopio
Jannelle ja Rolfille
19.10.2019 NyNorsk Messingkvintettin vierailukonsertti
- osana kvintetin kiertuetta yhdessä harpistin ja kontratenorin kanssa, tulevat Helsinkiin
ennen Tallinnaa (jossa 21.10.; viime hallituksen kokouksessa oli väärä päivämäärä)
- haku vielä auki, dl. 11.1.
Sitten ideoitiin tulevaa toimintaa, ajatuksena, että syksy 2019 olisi suunniteltuna
toukokuussa 2019.
- lisää seminaareja, vaihteeksi voisi järjestää muusta kuin mikrotonaalisuusaiheesta
- riittävän spesifi aihe nostaa keskustelun kiinnostavuutta
- blogin aktivointi
- multimediataide: sarja tapahtumia, joissa keskitytään kussakin yhteen mediaan tai
taidemuotoon, esim. teksti ja musiikki, liike ja musiikki, hajut ja musiikki…
- aito taiteidenvälisyys voisi laajentaa yleisöä, kannattaisi aloittaa partnereiden hausta
- asetelmaa kannattaa tarkastella monipuolisesti (esim. yksi tekijä – monta tekijää)
- multimediallisuudesta jo kokemusta saaneiden esiintyjätahojen kanssa kannattaa olla
yhteydessä (esim. defun)

- yksi teema voisi olla sekin, että kuinka multimediallisuus vaikuttaa luovaan ajatteluun;
esimerkiksi eri taidemuotojen ”tasapaino” vs. ”hierarkia” ja siihen liittyvät
identiteettikysymykset
- yhteistyön hankaluus: esim. kollektiivityö kahdessa tunnissa; prosessin näkyvyys
- ”24h näytelmä”; ”seuraa säveltäjää työssään”
- G-Livelab tukee hyvin multimediallisuutta; selvitetään, miten toimii
- Taiteilija-tinder: etsitään taiteilijapartnereita
- uusi aivoriihisessio
8. Muut esille nousevat asiat.
Käytiin keskustelua seuraavista aihepiireistä:
a) Onko meillä kontaktia uusiin tai mahdollisiin tuleviin jäseniin tai aktiiveihin?
- mikä on houkuttelevaa mahdollisille uusille jäsenille? Verkostoituminen, konsertit?
- mikä on jäsenmaksun koko ja sen psykologinen efekti?
b) Mahdollisuudet toimintaan Helsingin ulkopuolella? Esim. Savonlinnan kulttuurikellari:
jatkoklubit?
9. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja Janne Kivistö päätti kokouksen klo 14:52.
Liiteet:
1.Tilinpäätös
2.Toimintakertomus
3.Toiminnantarkastajan lausunto

