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HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 21.10.2016 

Paikka: Kotkan SRK keskus 

Osallistujat:  Pekka Soranummi, Taru Kainlauri, Marja Metso, Katri Laitinen, Kirsi Tieaho, 
Jarmo Ahonen, JP Mielonen, Jari Laitinen 

Poissa: Tiina Toikka 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00 
 

2. Päätösvaltaisuus 
Esittely: ”Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä” 
 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Ei ollut edellisen kokouksen pöytäkirjaa 
 

5. Italian matkan 2017 lennot 
Esitys: Saatu tarjouksia seuraavilta matkanjärjestäjiltä 

- Pohjolan matkat 
- Matka Miettinen 
- Mr Travel 
- Kymen Matkat 

Päätös: 
Päätettiin ottaa lennot Pohjolan matkoilta 

- 210€/ hlö 50 hlö asti, lopuilta 2:lta 260€ 
-  

6. Italian matkat 2017 bussikyydit Saksa- Italia 
Esitys: Saatu tarjouksia seuraavilta matkanjärjestäjiltä: 

- Pohjolan matkoilta 
o 4510 € + kuskin majoitus puolihoidolla 

- Alustava tarjous saatu ”Hannalta” 
o 4198 € max 53 hlö, sisältää kaiken .. 
o Ehdottomasti tarvitaan virallinen tarjous, jossa oltava yrityk-

sen viralliset tiedot, maksuehdot ym ennen kuin tätä tar-
jousta voidaan hyväksyä 

- Pyydetään mahdollinen kolmas tarjous 
 
Päätös: Ei päätetä vielä, tarvitaan viralliset tarjoukset. 
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7. Italian matka 2017 bussikyydit Suomessa 
Päätös: 

- Jarmo pyytää tarjoukset Suomessa. 
- Päätetään kyydistä myöhemmin 

 
8. Italian matka 2017 osallistumismaksu ja majoitus 

- Rekisteröinti festivaaleille tehty 
- Oletettavasti, majoitus ja puolihoito 290 €/hlö 

Päätös: tarvitaan vahvistus kustannuksista / Tiina 
 

9. Päätetään Taiteellisen johtajan, säestäjän ja avustavan henkilön Italian matkan 2017 
kulukorvauksista 
Esittely: 

Pekka: 
- esittänyt seuraavia kulukorvauksia: 

o Matkat, päiväraha ja puolet hänen itse hankkimastaan len-
tolipusta jolla hän palaa Italiasta eri aikaan kuin kuoro. 

o Lisäksi festivaalimaksu ja kaikki kuljetukset veloituksetta 
 vapaa paikka festivaaleille n.290€ 
 lennot n.210€ 
 päivärahat 5x64= 320€ (maksimi veroton Italian ul-

komaan päiväraha) 
 puolet hänen jo ostamastaan paluu lentolipusta 

170€ (jos muistan oikein) 
 ei kuluja bussimatkoista Suomi ja Italia arvo noin 

100€ 
 yhteensä: 1090€ 

Esa: 
- Kulukorvaukset 

o vapaapaikka 290€ 
o lennot n.210€ 
o ei kuluja bussimatkoista Suomi ja Italia arvo noin 100€ 
o yhteensä: 600€ 

Hanna: 
- Kulukorvaukset: 

o maksetaanko paikka festivaaleille 290€ 
o lennot n.210€, ostanut itse 
o päivärahat 5x64= 320€ (maksimi veroton Italian ulkomaan 

päiväraha) 
o ei kuluja bussimatkoista Suomi ja Italia arvo noin 100€ 
o yhteensä: 920€ 

Päätös: Täytyy saada ensin varmistus vapaapaikkoista ja niiden määristä, onko niitä edes 
ollenkaan. ”Mustaa valkoisella” sitten päätökset. 
 

10. Stipendit 
Esitys: 

Ehdotetaan stipendejä seuraavasti: 
- Esa Ylöselle 300 € 
- Leena Arfman 400 € 
- Niina Huopainen 30 € 

Päätös: esitys hyväksytään 
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11. Muut mahdolliset asiat 
- Laaditaan Italian matkaa varten maksuaikataulu 
- Laaditaan budjetti 
- Laaditaan vuoden 2017 budjetti 

Päätös: keskusteltu tehdään / Jasu ja JP 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00 

 


