
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2018-31.12.2018  

YLEISTÄ  

Kotkan Kantaattikuoro ry on perustettu 1963 ja merkitty ensimmäisen kerran yhdistysrekisteriin 
6.9.1968. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kuoroharrastusta, erityisesti 
orkesterisäestyksellisten kuoroteosten esittämistä, sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä 
kuoron kotipaikkakunnalla Kotkassa.  

HALLINTO 2018  

Hallitus  

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, taiteellinen johtaja, sihteeri sekä korkeintaan kuusi 
kuoron jäsentä. Hallitus valittiin syyskokouksessa 13.11. 2017. Hallitus järjestäytyi seuraavasti.  

• Puheenjohtaja Suvi Luukko, Suvi Luukon muutettua toiselle paikkakunnalle, puheenjohtajan 
tehtävät otti vastuulleen Tiina Lecklin syksystä 2018. Valinta vahvistettiin syyskokouksessa 

2018.  • Taiteellinen johtaja Pekka Soranummi  
• Varapuheenjohtaja Jarmo Ahonen, varajäsen Jussi Pöllänen  
• Sihteeri Taru Kainlauri, varajäsen Marjo Viherlaakso-Miinalainen  
• Taloudenhoitaja Jari Laitinen, varajäsen Irenen Sipari-Vilhunen  
• Katri Laitinen, varajäsen Tuija Arhosola  
• Kirsi Tieaho, varajäsen Jouni Piirala  
• Tiina Toikka, varajäsen Teija Lempinen  
• Tiina Lecklin  

Kuoron muut tehtävät  



• Ääniviskaalit:  
o sopraanot Maarit Valtonen o 
altot Kirsi Salmela o tenorit Jari 
Laitinen o bassot Jouni Piirala  

• Kuoron kirjanpito 2018 Erna Pirnes  
• Toiminnantarkastajat Jarmo Marttila, varalla Eeva Linkola  
• Harjoitusten väliaikakahvitus: vaihtuvat kuorolaiset  

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ  

• Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 9.4.2018 ja syyskokous 15.10.2018  
• Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 5 kertaa  
• Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 46 jäsentä  
• Yhteisiä kuoroharjoituksia pidettiin keväällä 12 ja syksyllä 13 kertaa  

TOIMINTA  

Konsertit ja esiintymiset  

J.S. Bach: Johannes-passio  

Ke 28.3.2018 klo.19.00 Kouvolan keskuskirkko 
To 29.3. klo 20.00 Kotkan kirkko Kymi 
Sinfonietta, Kotkan Kantaattikuoro Kuoron 
valmennus: Pekka Soranummi Kapellimestari: Esa 
Heikkilä  

Solistit: Hanna-Leena Haapamäki, 
sopraano Jenny Carlstedt, altto Heikki 
Rainio, tenori, evankelista Ilkka 
Vihavainen, baritoni Kai Huopainen, 
basso, Jeesus  

Kotkan Kantaattikuoro ja Kymi Sinfonietta jatkoivat esityksessä vuonna 2016 aloitettua          
perinnettä, jossa yleisö osallistuu passioon laulamalla mukana osassa koraaleja. Vuonna          



2018 Johannes-passiossa yhteiskoraaleja oli kaksi.  

Toimintakauden syyspuolella Kantaattikuoro keskittyi harjoittelemaan helmikuussa 2019 
olevaa kantaesitystä, Eero Kestin teosta Missa Brevis et Sanctus. Tästä syystä kuoro ei 
ottanut syksyllä ohjelmistoonsa muuta projektia. Kantaesitykselle haluttiin antaa tarpeeksi 
harjoitusaikaa.  

Jouluaaton aaton ehtoollismessu Kotkan kirkossa 23.12.2018  

Kuoro esiintyi Pekka Soranummen johdolla  

Muu toiminta  

Kuoro oli kuuntelemassa 9.2. Helsingin Musiikkitalossa W.A. Mozartin C-molli messua.  

Kuoro sai kaksi apurahaa Eero Kestin kantaesityksen toteuttamiseksi. Kuorolla oli edustus 
molemmissa apurahajuhlissa. o Kymenlaakson rahaston vuosijuhlassa Katri ja Jari 
Laitinen sekä Pekka Soranummi. o Kymi Oy 100-vuotissäätiön apurahajuhlassa Kirsi 
Tieaho ja Tiina Toikka  
Osa kuorolaisista osallistui Eine Hännisen syntymäpäiville Karhulan Hovissa 19.6. Paikalle 
päässeet esittivät juhlissa muutaman laulun.  

Leiripäivä Ristiniemessä lauantaina 24.11. Leirillä harjoiteltiin Eero Kestin teosta. Kuoro 
tarjosi osallistujille lounaan. Leirillä mukana myös teoksen säveltäjä Eero Kesti.  

TALOUS  

Yhdistyksen talous on kunnossa. Toimintaa on rahoitettu esiintymistuloilla ja aivan erityisesti 
jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu on 50€. Voidaan sanoa, että kuoron taloudellisen toiminnan perus nojaa 
jäsenmaksutuloihin.  

Kuoro sai vuonna 2018 kaksi apurahaa. Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta 5000 € ja 
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä 2000 €. Apurahat olivat Eero Kestin Missa Brevis et Sanctus 
kantaesityksen toteuttamiseksi. Kymin Osakeyhtiön apuraha myönnettiin erityisesti konsertin 
toteuttamiseen Kouvolan seudulla.  

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI  



Ulkoinen viestintä ja markkinointi  

Johannes-passion mediatiedottaminen hoidettiin Kymi Sinfonietan kautta. Kuoro osallistui 
markkinointiin oman Facebook-sivustonsa https://www.facebook.com/KotkanKantaattikuoro 
kautta.  

Johannes-passion Kouvolan esityksestä oli arvostelu Kymen sanomissa ja Kouvolan sanomissa 
otsikolla ”Uusi, ilmeikkäämpi passio”  

Fb-sivujen päivitys tarpeen mukaan. Päivitysoikeudet hallituksen jäsenillä.  

Suunnitelmia kuoron Instagram-tilistä näkyvyyden lisäämiseksi ja markkinoinnin tueksi  

Kuoron nettisivuilla on osio Uutiset, joissa julkaistaan lyhyitä uutisia kuoron toiminnasta. Vuonna 
2018 julkaistut uutiset:  

• Kevätkausi alkaa 15.1.  
• Kuoron harjoituspaikka vaihtuu  
• Perinne jatkuu yleisö laulaa kaksi koraalia Johannes-passiosta  
• Kuoroharjoitukset jatkuvat Karhulan seurakuntakeskuksessa 27.8. klo18.00  

Sisäinen viestintä  

Kuoron Internet-sivujen Intranetissä jaetaan kuorolaisille mm. nuotteja, ohjeita, muistioita ja 
toimintakertomuksia. Sivuja päivitetään tarpeen mukaan.  

Nuotteja lähetetään toisinaan myös sähköpostitse.  

Kuorossa jaetaan paperisia ohjeita vain muutamille, joilla ei ole mahdollisuutta internetin käyttöön.  
YHTEENVETO  

Kotkan Kantaattikuoron toimikausi 1.1.2018-31.12.2018. piti sisällään perinteiden ylläpitoa, mutta 
myös intensiivistä uuden teoksen opettelua. Keväinen Johannes-passio on perinne, joka on tärkeä niin 
kuorolle kuin kotkalaislle musiikinystävillekin. Loppukausi käytettiinkin tiiviisti uuden 
kantaesityksen harjoitteluun ja konserttien suunnitteluun. Täysin uusi teos, mikä hieno haaste 
kuorolle!!!  



Kotkassa 20.3.2019  

Tiina Lecklin Taru Kainlauri puheenjohtaja sihteeri  


