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HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika: 23.1.2017 klo 17:00 

Paikka: Kotkan SRK-keskus 

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

Poissa: - 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00 
 

2. Päätösvaltaisuus 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. 
Kokous on päätösvaltainen. 
 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Kaikki tarkistaneet intrasta. 
Hyväksytään 
 

5. Vuosikokouksen ajankohta 
Päätettiin kevätkokouksen ajankohdaksi 13.3.2017 klo 17:30 
Hallitus paikalle klo 17 valmistava kokous 
- Tilinpäätös 
- Toimintakertomus, Taru tekee 
- Toiminnantarkastajan lausunto 
 

6. Kantaattikuoron budjetti 2017 
JP esitteli budjetin 
- Italiaan haetut avustukset kohdistuu Italian matkaan 
- Talous on kiikun kaakun, varsinkin srk:n avustusten loppumisen jälkeen. 

Keskustellaan srk:n kanssa perinteistä, Kantaattikuoro ylläpitänyt Passio-perinnettä. 
- Budjetti käsitelty ja hyväksytty 
 

7. Matkalle-konsertti 
Ohjelma ym… 
- Ohjelma sama kuin minkä esitämme Italiassa 
- Poulanc ehdotetaan meidän avajaiskonserttiin 

o Solisti Irene Sipari-Vilhunen 
- Kaikki tekee talkoilla Esa myös 
 

8. Italian matkan 2017 lennot 
Päätetty edellisessä kokouksessa 
Otetaan lennot Pohjolan matkoilta 

- 210€/ hlö 50 hlö asti, lopuilta 2:lta 260€ 
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9. Italian matkat 2017 bussikyydit Saksa- Italia 
Esitys: Saatu tarjouksia seuraavilta matkanjärjestäjiltä: 

- Pohjolan matkoilta 
o 4510 € + kuskin majoitus puolihoidolla 

- Alustava tarjous saatu Holzer 
o 4198 € max 53 hlö, sisältää kaiken .. 
o Odotetaan tarjousta 
o Alustavasti varattu 

- Pyydetään mahdollinen kolmas tarjous 
- Tarvitaan tarjous josta käy ilmi 

o Maksuehdot 
o Alv 
o Viivästyskorko 
o muuta 

 
Päätös: Hyväksytään Holzerin tarjous, vaikkakin siitä puuttuu maksuehdot, alv, peruutus-
ehdot ym. Tarjous ei ole normaalin tarjouskäytännön mukainen tarjous. 
Hyväksytään tarjous. Vaillinaisen tarjouksen hyväksyminen perustuu 

- bussifirma on tehnyt pitkäaikaisesti yhteistyötä festivaalien kanssa 
- maksuaikataulusta on sähköpostissa maininta 
- JP huomauttanut virallisen tarjouksen tärkeydestä, mutta tyytyy 

päätökseen. 
 

10. Italian matka 2017 bussikyydit Suomessa 
Saatu kaksi tarjousta 

- Pohjolan matka, 920 € + alv 
- Aallon matkat, 840 € sisältää verot 

Päätös: Ei pyydetä kolmatta tarjousta. 
Hyväksytään Aallon matkojen tarjous. 

 
11. Italian matka 2017 osallistumismaksu ja majoitus 

Laitetaan aikatauluun 
 

12. 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€, ok 
 lennot n.210€, ok 
 päivärahat 5x64= 320€ (maksimi veroton Italian ul-

komaan päiväraha), ok 
 puolet hänen jo ostamastaan paluu lentolipusta 

170€ (jos muistan oikein). Hallitus katsoo, että Pek-
kan lomamatkan kustannuksiin osallistuminen ei 
kuulu kuorolle. Keskustellaan asiasta Pekan 
kanssa. 

 yhteensä: 820€ + 170€, maksetaan 820€ 
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Esa: 
- Kulukorvaukset 

o vapaapaikka 290€, ok 
o lennot n.210€, ok 
o yhteensä: 500€ 

Hanna: 
- Kulukorvaukset: 

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

päiväraha), ok 
o yhteensä: 820€ 

Päätös: Pekka: 820€, Esa 500€, Hanna 820€ 
 

13. Apuraha hakemukset 
aikatauluun 
 

14. Italian matkan maksuaikataulu 
 

15. Tehtävät aikataulu 
 

16. Muut mahdolliset asiat 
Sovittu Matteus Passion avustajat: 

- Mauri Silvennoinen, Basso, ilman korvausta 
- Tapio Lehtinen, tenori, osallistuu 6 harjoitukseen, maksetaan ben-

sat yhteensä n. 50€ 
 

17. Seuraava kokous 
 

18. Kokouksen päättäminen 
 

Tehtävälista 

Tehtävä  koska  kuka 

Ilmoittautumislomake, kuoron cv, johtajan cv  15.2.2017  Tiina 

Osallistumismaksut 50€/hlö   15.3.2017 
 mak‐
suaikataulu 

 Ohjelma FORM1   15.3.2017    

 Osallistujalista   15.3.2017    

 Huonejärjestely FORM2   15.3.2017    

 Videoesittely kuorosta FORM3   15.3.2017    

 Kuva kuorosta   15.3.2017    

 Lentojen maksaminen   huhtikuu    

 Osallistumismaksun osallistumismaksu 240 €/hlö   31.5.2017    

 Lopullinen lähtijälista   31.5.2017    

 Bussimaksun maksaminen   31.5.2017    

        

        

 


