
Yhdistyksen toimintakertomus 2019

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
2019 lopulla yhdistykseen kuului 83 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 0  ja kunniajäseniä 4.

3. Hallitus

Vuonna 2019 hallitus oli seuraavanlainen:

Sirkka Kärkkäinen
puheenjohtaja

Pirjo Pesola
varapuheenjohtaja

Kimmo Salonen

Juhana Lindström
sihteeri, taloudenhoitaja

Antti Hakkarainen

Varajäsenet
Jyrki Tenni
Carita Holmström

Hallitus kokoontui 4 kertaa toimintavuoden 2019 aikana. Lisäksi hallitus oli tiiviisti yhteydessä sähköpostitse ja
WhatsApp-viestein.



4. Talous

Yhdistyksen talous oli vakaa. Tilikauden tulos oli alijäämäinen, -186,71 €. Alijäämä johtui koulutuspäivän ja seminaarin
luennoitsijoiden palkkioista ja matkakustannuksista. Tilillä oli kuitenkin vuoden lopussa 1231,58 €. Tulot kertyivät
jäsenmaksuista ja osallistumismaksuista.

5. Sääntömääräiset kokoukset

Vapaan säestyksen opettajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Hämeenlinnassa Sibelius-opiston tiloissa
5.10.2019 klo 14.30. Läsnä 7 oli henkilöä.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.45

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Hakkarainen, sihteeriksi Juhana Lindström, pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Pernu
ja Anu Silvasti. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

3. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Sihteeri-taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Päätettiin vahvistaa
tilinpäätös ja myöntää  vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

4. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Jäsenmaksujen suuruudet päätettiin
pitää ennallaan.

5. Toiminnantarkastajan ja  varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Iina Harjula ja varatoiminnantarkastajaksi Jussi Pernu.

6. Muut asiat
Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

6. Tiedotustoiminta

Yhdistyksellä oli käytössään Facebook-sivut ja nettisivut. Hallitus käytti omassa keskustelussaan ja tiedonvälityksessään
Whatsapp-ryhmää. Jäsenkirje lähetettiin toukokuussa postitse jäsenistölle, lisäksi käytettiin tekstiviestipalvelua
tehostamaan tiedotusta.

7. Koulutus ja seminaaritoiminta

Yhdistyksen järjestämä ensimmäinen kaikille tarkoitettu koulutuspäivä pidettiin Helsingissä Lauantaina 14.9.2019 klo
10-17 Helsingin konservatorion ja Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa.

Päivän teemana oli  Virikkeitä improvisointi- ja ryhmäpedagogiikkaan kaikille instrumenteille. Ohjelma oli
seuraavanlainen:

Klo 10.00
ilmoittautuminen

klo 10.20
koulutuspäivän aloitus – Sirkka Kärkkäinen



klo 10.30
Improa! – Annika Gummerus-Putkinen

klo 12.00
lounas (omakustanteinen)

klo 13.15
Asteikkoja oivaltavasti musisoiden – Sanna Viitaniemi

14.45
kahvi

15.00
Soitetaan yhdessä – Mauno Järvelä

16.30 – 16.45
loppuyhteenveto

____________________________________________________________________________

Valtakunnallinen Vapaan säestyksen opettajat ry:n XVII seminaari pidettiin lauantaina 5.10.2019
Sibelius-Opistolla Hämeenlinnassa. Ohjelma oli seuraavanlainen:

Klo 10 .00
Ilmoittautuminen ja kahvi

Klo 10.15
 Tervetulosanat, johdatus päivään  
Sirkka Kärkkäinen, yhdistyksen puheenjohtaja

Klo 10.30
 Improvisointi jazzmusiikissa  
Max Tabell

Klo 11.45 
lounas (omakustanteinen)

Klo 13.15 
Melodiaa moodeista - melodialähtöinen improvisointi kansanmusiikissa 
Martin Gripentrog

Klo 14.30
 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous jäsenille ja kahvi

Klo 15.15 
Pöytälaatikko auki! - omat sovitukset verkkoon 
Antti Hakkarainen  

Vapaan säestyksen käsikirjan verkkokurssi - pianokurssit.fi esittely 
Taija Ojala

Klo 16.00 
As You Like It - bergamascasta foliaan 
Assi Karttunen

Klo 17.30 
Konsertti: Awakening - 14 pieces for piano  
Matti Paatelma  


