
 

 

 

Yhdistyksen toimintakertomus 2015 

1. Yleistä 

Vapaan säestyksen opettajat ry:n tarkoituksena on 

1. kehittää ja edistää vapaan säestyksen opetusta ja tutkimusta 
2. kehittää jäsentensä pedagogista ammattitaitoa 
3. valvoa jäsentensä ammatillisia etuja  
4. toimia jäseniään yhdistävänä elimenä 

2. Jäsenistö 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka opettaa vapaata säestystä tai opiskelee alan pedagogiikkaa ja 
jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen jäsenistö koostui varsinaisista jäsenistä ja opiskelijajäsenistä. Vuoden 
2015 lopulla yhdistykseen kuului 89 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 7 ja kunniajäseniä 4.  

3. Hallitus 

Vuonna 2015 hallitus oli seuraavanlainen: 

Esa Helasvuo 
puheenjohtaja 

Sirkka Kärkkäinen 
varapuheenjohtaja 

Kimmo Salonen 

Juhana Lindström 
sihteeri, taloudenhoitaja 

Antti Hakkarainen 

Varajäsenet 
Pirjo Pesola 
Carita Holmström 
 
 

Hallitus kokoontui 4 kertaa toimintavuoden 2015 aikana. Lisäksi hallitus oli tiiviisti yhteydessä sähköpostitse.  



 

 

4. Talous 

Yhdistyksen talous oli vakaa. Tilikauden tulos oli 190,75 €. Tilillä oli vuoden lopussa 1254,26€. Tulot kertyivät 
jäsenmaksuista ja seminaarien osallistumismaksuista.  
 

5. Sääntömääräiset kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Porvoonseudun musiikkiopiston tiloissa Porvoossa. Läsnä oli 9 
henkilöä. 
 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen  
 
Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Esa Helasvuo. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Hakkarainen, 
sihteeriksi Juhana Lindström, pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Peltokoski ja Suvi Ranttila. Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi ja kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
 
2. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
 
Taloudenhoitaja esitti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnnantarkastajan lausunnon. Päätettiin tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 
3. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus  
 
Vahvistettiin yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksujen suuruudeksi 
päätettiin 25 € varsinaiselta jäseneltä, 10 € opiskelijajäseneltä ja 40 € kannatusjäseneltä.  
 
4. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinta 
 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuija Peltokoski ja varatoiminnantarkastajaksi Marja-Leena Juntunen.  
 
 
5. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.49. 
 

6. Tiedotustoiminta 

Yhdistyksellä oli käytössään Facebook-sivut, ja nettisivujen uuden ulkoasun toteuttaminen pääsi viimein käynnistymään. 
Sivujen ulkoasun suunnitteli graafikko Lilli Pynnönen ja käytännön toteutuksesta vastasi Juhana Lindström. Hallituksella 
oli käytössään oma postituslista hallituksen sisäistä tiedonkulkua varten. Jäsenkirje lähetettiin toukokuussa postitse 
jäsenistölle, lisäksi elokuussa postiluukusta kolahti vielä seminaarimainos. 



 

7. Seminaari 

Yhdistyksen vuosittainen seminaari pidettiin Porvoossa, Porvoonseudun musiikkiopiston tiloissa  10.10.2015. Opiston 
rehtori, Felix von Willebrand otti seminaarilaiset erittäin lämpimästi vastaan. 
 
Seminaarin ohjelma oli seuraavanlainen: 
 
10.30 - 11.00 
Ilmoittautuminen ja kahvi, seminaarin avaus 
 
11.00 - 12.30 
Barokin eri tanssimuotoja ja sointupohjia improvisointiin 
Jarkko Kantala - Eiran musiikkikoulu 
 
12.30 - 14.00 
Lounas (omakustanteinen) 
 
14.00 - 15.30 
Vapaan säestyksen moottoritie 
Pietu Halonen - Pianovapari.com-oppikirjailija 
 
15.30 - 15.45 
Kahvi 
 
15.45 - 17.15 
Impropaja 
Esa Helasvuo 
 
17.15 - 18.15 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
 
19.00 
Iltakonsertti: Sattumien summa - Esa Helasvuo 
 
Illanvietto 


