Yhdistyksen toimintakertomus 2017
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
2017 lopulla yhdistykseen kuului 83 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 7 ja kunniajäseniä 4.

3. Hallitus
Vuonna 2017 hallitus oli seuraavanlainen:
Esa Helasvuo
puheenjohtaja
Sirkka Kärkkäinen
varapuheenjohtaja
Kimmo Salonen
Juhana Lindström
sihteeri, taloudenhoitaja
Antti Hakkarainen
Varajäsenet
Pirjo Pesola
Carita Holmström

Hallitus kokoontui 2 kertaa toimintavuoden 2017 aikana. Lisäksi hallitus oli tiiviisti yhteydessä WhatsApp-ryhmän kautta.

4. Talous
Yhdistyksen talous oli vakaa. Tilikauden tulos oli Tampereen seminaarista johtuen hieman tappiollinen, -346,89 €. Tilillä
oli vuoden lopussa 1682,00€. Tulot kertyivät jäsenmaksuista ja seminaarien osallistumismaksuista.

5. Sääntömääräiset kokoukset
Vapaan säestyksen opettajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereen musiikkiakatemian tiloissa
Tampereella Teatteri Duunarissa 30.9.2017 klo 14.45
Läsnä oli 12 henkilöä.
1. kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkka Kärkkäinen. Sihteeriksi valittiin
Juhana Lindström. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Elkomaa ja Kirsti Lagus.
Kokous todettiin laillisikseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
2. tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Päätettiin tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
3. toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
Sihteeri-taloudenhoitaja esitteli toimintasuunnitelman, sekä tulo- ja menoarvion, ja ne hyväksyttiin. Jäsenmaksun
suuruudeksi päätettiin 25 € varsinaisilta jäseniltä, 10 € opiskelijajäseniltä ja 40 € kannatusjäseniltä.
4. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Sanna Viitaniemi ja varatoiminnantarkastajaksi Anna Orasmaa.
5. Muut asiat
Ei muita asioita.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10

6. Tiedotustoiminta
Yhdistyksellä oli käytössään Facebook-sivut ja nettisivut. Hallitus käytti tiedonkulussaan lähinnä WhatsApp-ryhmää, joka
osoittautui tehokkaaksi viestintävälineeksi. Jäsenkirje lähetettiin toukokuussa postitse jäsenistölle. Nettisivujen
kirjautumistunnukseksi vaihdettiin jäsenten sähköpostiosoite, koska jäsennumero oli haastava muistaa, ja näin
varmistettiin myös sähköpostiosoitteen ajantaisuus. Jäsenille lähetettiin sähköposti- ja tekstiviesti, jossa kehotettiin
päivittämään yhteystiedot. Yhdistys ei saa päivitettyjä yhteystietoja muualta, joten niiden päivitys on jäsenten varassa.

7. Seminaari
Valtakunnallinen Vapaan säestyksen opettajat ry:n XV valtakunnallinen seminaari pidettin Tampereen musiikkiakatemian
tiloissa Teatteri Duunarissa 30.9.2017. Seminaarin ohjelma oli seuraavanlainen:
10.00
ilmoittautumiset ja kahvi
10.30
"iPad vapaan säestyksen opettajan työvälineenä"
Matti Ruippo
12.00
Lounas (omakustanteinen)
13.15
"Musiikkia hetkessä" - improten ja iPadilla
Taavi Lehtonen
14.45
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
15.15
tauko
15.30
Näkökulmia blues-soittoon
Riitta Paakki
17.00

18.00 Jukka Nykänen In Person
Vuorovaikutteinen konsertti
Lisäksi yhdistys järjesti yhteistyössä F-musiikki Kaisaniemen ja Helsingin Pianostudion kanssa vapaan säestyksen
iltamat 12.12.2017.

