Korvat auki -yhdistyksen kevätkokous
Pöytäkirja
15.06.2020 klo 15:00
Livenä Töölönlahden puistossa ja etäyhteydellä Skypen kautta

1.

Kokouksen avaus

Avattiin kokous 15.14.
Paikalla livenä Janne Kivistö, Tuomas Kettunen, Ossi Hiltunen, Finn Shields, Rolf Gustavson ja Leevi Räsänen. Mathias
Waenerberg liittyi kokoukseen 15.25.
Paikalla Skypen kautta Ariana Yekrangi ja Tara Valkonen.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Tuomas Kettunen, sihteeriksi Leevi Räsänen ja pöytäkirjantarkastajiksi Rolf
Gustavson ja Ossi Hiltunen.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle
toimikaudelle (Liitteet 1, 2 & 3: https://korvatauki.net/jasenille/)

Janne Kivistö esitteli ehdotuksen uusiksi jäsenmaksuiksi kaudelle 2020-2021. (liite 3) Esitetään jäsenmaksujen
maltillista nostamista toiminnan vakauden varmistamiseksi ja oman rahoituksen lisäämiseksi.
Kokous kannattaa jäsenmaksujen esitettyä maltillista nostoa ja Tuomas Kettusen ehdotuksesta myös vaihtoehtoa
maksaa vain puolikkaan kauden jäsenmaksu, mikäli jäseneksi liittyy selvästi kauden puolivälin jälkeen.
Jäsenmaksuiksi määritetään siis:
opiskelijäsen 20€/15€ puolikkaasta kaudesta
jäsen 30€/20€ puolikkaasta kaudesta
kannatusjäsenmaksu aina 60€
Kirjataan, että yhdistyksen hallitus voi harkinnanvaraisesti antaa jäseneksi syksyllä liittyvälle mahdollisuuden
jäsenyyteen ja halvempaan jäsenmaksuun vain syksyn ajaksi, esim. vain syksyn kestävän vaihto-opiskelun vuoksi.
Janne Kivistö esittelee toimintasuunnitelman kaudelle 2020-21. (liite 1)
Yleensä syksyllä on järjestetty vapaamuotoinen sävellyskonsertti, jota ei tällä hetkellä ole sisällytetty vuosiohjelmaan.
Sellaisen järjestäminen olisi kuitenkin madhollista, mikäli järjestämisestä kiinnostuneita löytyisi hallituksesta tai
jäsenistöstä.

Leevi Räsänen kertoi Teuvo Taimiojan ehdottaneen jälleen yhteistyötä Kitara Nova -festivaalin kanssa esim.
markkinointiyhteistyön ja podcast-vierailun muodossa.
Toimintasuunnitelmasta todettiin, että se on luonteeltaan hyvin yleisluontoinen ja jättää paljon toiminnan- ja
valinnanvapautta tulevalle hallitukselle. Kettunen huomautti, että seuraavan hallituksen on syytä kiinnittää huomiota
sidosryhmien kontaktointiin ja uusien jäsenten rekrytointiin sillä ajatuksella, että pidämme hyvää huolta myös vapaasta
kentästä.
Janne Kivistö esitteli talousarvion seuraavalle vuodelle. (liite 2)
Olemme saaneet apurahat Alfred Kordelinin säätiöltä ja Taikelta täksi kevääksi, mutta niiden käyttökohteen
(Värähdyksiä-konserttisarja) siirtyessä seuraavalle kaudelle on myös apurahojen käyttö siirtynyt seuraavalle kaudelle.
Jo aiemmin on todettu, että Korvien toiminnassa ollaan joustavia myös rahoituksen suhteen ja usein jos apurahoja jää
saamatta, ”mennään sillä, mitä on” ja nojaudutaan myös enemmän vapaaehtoistyöhön. Korvat auki ry:n toimintaa
järjestävät jäsenet ovat pohjimmiltaan vapaahetoisina mukana ja kaikki palkkiot tehdystä työstä toteutuvat vain
rahoituksen niin salliessa.
Gustavsonin huomautuksesta kirjattakoon, että kirjanpito-ohjelman lisenssin maksu on 150€:n sijasta 250€.
Waenerbergin kysymyksestä työnantajan sivukuluista päädyimme keskusteluun siitä, että olisi hyvä tarjota normaalisti
konserteista palkkaa saaneille henkilöille mahdollisuutta laskuttaa itse palkkionsa mieluummin – tällöin palkkion saajalle
jäisi enemmän käteen ja se olisi myös yhdistykselle kannattavampaa. Huomioidaan kuitenkin, etteivät kaikki ole
kokeneita laskuttamisessa, mutta tätä vaihtoehtoa olisi silti syytä tarjota.
Hyväksytään toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut kokouksessa tehdyillä lisäyksillä kaudeksi 2020-21.

6.

Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Janne Kivistö esittelee hallitustehtävien sisältöä.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2021. Valittiin Korvat auki ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 Finn
Shields.
Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2021. Valittiin hallituksen muiksi jäseniksi Janne Kivistö, Tara
Valkonen, Ariana Yekrangi, Ossi Hiltunen, Mathias Waenerberg. Valitaan hallituksen varajäseniksi Tuomas Kettunen ja
Robert Ruohola.
Uusi hallitus tapaa ensimmäisen kerran elokuun alussa.

7.

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Valitaan toiminnantarkastajaksi Rolf Gustavson ja varatoiminnatarkastajaksi Leevi Räsänen.

8.

KESKUSTELU: Värähdyksiä -sarjan konsertit – Mikä värähtelee musiikin ja muun todellisuuden
rajapinnalla? Mitä meidän tulisi tarkastelle seuraavissa Korvat auki -konserteissa.

Esitetään kohdasta 8 keskustelua vapaamuotoisesti kokouksen jälkeen. Hyväksytään esitys.

9.

Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 16.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Puheenjohtaja Tuomas Kettunen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sihteeri Leevi Räsänen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pöytäkirjantarkastaja Rolf Gustavson

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pöytäkirjantarkastaja Ossi Hiltunen

