
Turun elävän musiikin yhdistys Telmu ry
Johtokunnan kokous 1/22
28.2.2022 - Klo 18:00 - Bar Ö

Paikalla:

Paavo Vuoristo
Jussi Ajanko
Samuli Virtanen
Johanna Tähti
Kalle Hållfast
Mitja Hokkanen

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 18:09

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta, sihteerinä Samuli Virtanen

4. Ilmoitusasiat

- Turun kaupunki myöntänyt toiminta-avustusta 5000€
- Veronpalauksia tullut noin 500€

5. 10+1v -keikka

Päätettiin esiintyjien palkkioista seuraavasti:

Arppa 3000€
Yournalist 400€
Ruissalo Amping 400€
Farah 400€

Johtokunnan jäsenet Samuli ja Johanna eivät osallistuneet päätöksentekoon 
esiintymispalkkioista koskien heidän yhtyeitään Farah ja Ruissalo Amping.

Päätettiin mainostusbudjetiksi 150€
- some-mainonta 100€ (Samuli hoitaa)
- A2-kokoiset julisteet 50€ (Jussi hoitaa)

Antti koordinoi tapahtuman järjestelyjä ja delegoi tarvittaessa muille johtokunnan jäsenille 
tehtäviä.

Päätettiin ettei tapahtuman järjestelypalavereihin osallistuvien johtokunnan jäsenien tarvitse 
maksaa sisäänpääsymaksua. Itse tapahtumassa talkoolaisten tarve on vähäinen.



6. Vuoden 2022 tapahtumat ja niiden budjetit

Keskusteltiin vuoden 2022 tapahtumista sekä mahdollisista paikoista. Suunnitteilla olevia tai
ehdotettuja paikkoja tapahtumille:

Sibeliusmuseo (Samuli suunnittelemassa tapahtumaa)
Titanik (Samuli suunnittelemassa tapahtumaa)
Bar Ö (tapahtumia noin 4kpl, vahvistettava Tuomas Saralta)
Kirjakahvila / Brinkkalan piha kesällä
Tapahtuma parkkihallissa Turun päivänä
Matalan kynnyksen klubi yhteistyössä VASB ry:n kanssa
Kino Diana

Tapahtumien budjetit päätetään tapauskohtaisesti esityksen perusteella

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin jäseniksi:

Auramo Antti
Saukkoriipi Iida-Sofia
Vilppu Timo 
Hållfast Kalle
Hokkanen Mitja

8. Muut esille tulevat asiat

Iida-Sofia Saukkoriipi esitteli yhteistyötä Telmun ja Turku DIY Events ry:n välillä 
tarkoituksena järjestää kesällä punk-festari.  Tapahtumaan haetaan MES:ilta rahoitusta ja 
muina yhteistyökumppaneina ovat mm. Seta, Trans ry ja Turku Ilman Natseja. Tapahtuma 
toteutuu, mikäli rahoitus onnistuu. Idea sai kannatusta johtokunnalta.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 19:23



Turun elävän musiikin yhdistys Telmu ry
Johtokunnan kokous 2/22
15.05.2022 - Klo 12:00 – Etäkokous messengerissä

Paikalla:

Paavo Vuoristo
Jussi Ajanko
Samuli Virtanen
Antti Yli-Halla
Johanna Tähti 
Kalle Hållfast 
Mitja Hokkanen 

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 12:00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta, sihteerinä Johanna Tähti

4. Ilmoitusasiat

- 10+1v-keikan lipputulot 4389,09€. Yleisömäärä keikalla 273.
- Turun Sanomat haastatteli Paavoa, Anttia ja Jussia. Artikkeli julkaistiin kuvien kera ennen 
10+1v-keikkaa

5. Tulevien tapahtumien budjetit

27.5. Kevätspektri, Sibeliusmuseo / Samuli hoitaa: 300€
27.5. Supersport, Bar Ö / Johanna hoitaa: 300€
26/27/28.8. Ryan Boldt, Bar Ö tai Bar Kuka / Antti hoitaa: 300€
Algoritmisen synteesin ilta, Titanik / Samuli hoitaa: 300€

25.5. alkaen Blub Blub Club, Utopia / Jussi hoitaa: 2500€
- Yhteistyössä Vasb ry:n kanssa: Telmu 2500€ & Vasb 2500€

 - Kuukausittainen klubi, kuun viimeinen keskiviikko
 - Esiintyjiä 2-3 per ilta, 200€/esiintyjä
 - Iltojen laskuja ei puoliteta, vaan Telmu ja Vasb maksavat vuorotellen. Jussi toimittaa 

vuoden lopussa selvityksen laskujen jaosta liitettäväksi pöytäkirjaan

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi:

Hyttinen Sami
Hattara Simo



Hautamäki Toni 
Lahokoski Anna
Hurme Markus
Karne Kia
Kainulainen Beda
Tuominen Nea
Turpeinen Salla
Hanski Mikko

7. Ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen

Kutsutaan koolle ylimääräinen jäsenkokous 24.5.2022 klo 18:00. Paikkana Bar Ö. 
Kokouksen esityslistalla tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen 
edellisen kauden hallitukselle.

8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita

9. Kokouksen päättäminen

 Päätettiin kokous ajassa 21:00



Turun elävän musiikin yhdistys Telmu ry
Johtokunnan kokous 3/22
13.09.2022 - Klo 17:00 – etäkokokous messengerissä

Paikalla:

Paavo Vuoristo
Mitja Hokkanen
Antti Yli-Halla
Samuli Virtanen

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 17:14

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

4. Ilmoitusasiat

- 27.5. Sibeliusmuseon Kevätaspekti-keikalle myytiin lippuja 71
- Kirjakahvila lainasi äänentoistolaitteita Sibeliusmuseon keikalle veloituksetta
- 27.5. Supersport!:in keikalla Bar Ö:ssä yleisöä noin 50
- Ryan Boldt keikka ei toteutunut, vaan siirtyy toiseen ajankohtaan
- 29.6. Blub Blub Club keräsi yleisöä noin 70 henkeä
- 27.7. Blub Blub Club keräsi yleisöä noin 70 henkeä
- Elokuun Blub Blub Club ei toteutunut

5. Tapahtumat ja niiden budjetit

Turvallisemman tilan periaatteet – Koulutus livemusiikin parissa toimijoille maanantaina 
17.10. klo 16-20. (Paavo hoitaa)

- Koulutus järjestetään pääkirjaston Studio-salissa. Hinta neljältä tunnilta 360€. 
- Kouluttaja Javiera Marchant Aedon palkkio 1500€ +alv.
- Koulutuksen kulut katetaan osallistumismaksuilla. 
- Päätettiin voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja yhteisöjen toimijoille hinnaksi 50 
euroa ja yritysten työntekijöille sekä muille palkatuille toimijoille 130 euroa ja neljän 
hengen ryhmälle 400€. - Päätettin kustantaa koulutus hallituksen jäsenille sekä 
Kirjakahvilan musiikkityöryhmän kolmelle osallistujalle huomionosoituksena 
merkityksellisestä työstä.

8.10. Bar Ö: MAG – 200€ plus majoituskulut (Antti hoitaa)

Lost In Music -festivalin (pe 30.10. @ Maantalainen, Tampere) turkulaisen musiikin illan 
esiintyjille: 



Kati – 100 €
Musta Hanhi - 100€
nghtrdio - 100€

B-Gallerian akustisen musiikin ilta – 200€ (Mitja selvittää)

Loppuvuoden tapahtumiin (mukaan lukien Blub Blub Clubit) käytettävissä 3200 euroa.

6. Jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi:

Sonja Korhonen
Anssi Reini

7. Toimintasuunnitelma

Keskustelua vuoden 2023 toiminnasta. Paavo kasaa luonnoksen ja ideointia jatketaan.

8. Sääntömuutos

Esitetään valmisteltu sääntömuutos (liitteenä) syyskokoukselle.

9. Syyskokouksen koollekutsuminen

Kutsutaan syyskokous koolle 11.10.2022. klo 18-20. 
Kokouspaikka Kirjakahvila tai mikäli ei onnistu, Portin kabinettitila. (Paavo hoitaa)
Päätettiin kokouksen tilavuokralle ja tarjoiluille max 200 euron budjetti.
Ennen syyskokouksen aloittamista toiminnan esittelyä.

10. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin järjestää virkistyspäivä kuluvan ja tulevan vuoden hallituksille marras/joulukuun 
aikana. Päätettiin budjetiksi 250€.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 18:14



Turun elävän musiikin yhdistys Telmu ry
Johtokunnan kokous 4/22
10.11.2022 - Klo 18:00 – Panimoravintola Koulu

Paikalla:

Paavo Vuoristo, puheenjohtaja
Mitja Hokkanen
Samuli Virtanen
Antti Yli-Halla

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 18:21

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

4. Ilmoitusasiat

- 28.9. Blub Blub Club yleisömäärä oli noin 30-40 illan aikana
- 8.10. MAG Bar Ö:ssä yleisömäärä oli noin 60-70 illan aikana
- 17.10. Turvallisemman tilan periaatteet -koulutuksen osallistujamäärä oli 27
- 19.10. Blub Blub Club yleisömäärä oli oin 30-40 illan aikana

5. Turvallisemman tilan periaatteet -koulutuksen purku

Telmun hallituksesta koulutukseen osallistui Paavo, Samuli, Antti ja Mitja. Koulutuksesta jäi
hieman maksettavaa, koska kaupallisia toimijoita oli mukana vain yksi. Koulutus oli hyvä 
sekä ajatuksia herättävä ja toteutunut hyöty elävän musiikin kentälle arvokas. Osallistujia oli
myös Helsingistä. Osallistujalista liitteenä.

Keskusteltiin yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta Telmulle ja todettiin, että 
suunnitelma on laadittava todella huolella. Telmun tulee toimia esimerkkinä ja 
suunnannäyttäjänä yhdenvertaisuuden edistämisessä Turussa elävän musiikin kentällä. 
Jatkossa myös tukena ja neuvoa antavana tahona, mutta ensin on saatava yhdistyksen 
sisäinen toiminta kuntoon näiltä osin.

Päätettiin tarpeen mukaan ostaa konsultointiapua Javiera Marchant Aedolta. Tähän 
budjetoitiin 300€. Paavo alkaa laatimaan suunnitelman luonnosta ja suunnitelmaa 
täydennetään hallituksen kesken. Tavoitteena, että ensimmäinen versio olisi valmiina 
tammikuun lopussa.

6. Tapahtumat ja niiden budjetit

6.1.



Viimeinen Blub Blub Club on keskiviikkona 30.11. Keskusteltiin tapahtumasarjasta ja sen 
toteutus ei vastannut tapahtumapaikan ja esiintyjävalintaperusteiden osalta hallituksen 
toiveita.

6.2.

Päätettiin uusien illan ajankohdaksi 8.12. Kirjakahvilassa. Keskusteltiin illan luonteesta ja 
tarkoituksesta ja päädyttiinkin uusien ilta -nimellä kulkevan tapahtuman sijaan kutsumaan 
koolle elävän musiikin toimijoita. Ilta kulkee nimellä ”Telmu-miitti 1/22: Tutustumisilta”.

Tavoitteena edistää yhteisöllisyyttä ja paikallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Telmu-
miittejä tullaan jatkossa järjestämään noin neljä kertaa vuodessa ja kokoontumisten aiheet 
valitaan aina esille nousseiden tarpeiden mukaan. Ensimmäinen tapaaminen voi jo 
mahdollisesti määritellä tulevien tapahtumien aiheita. Tapaamiset ovat kaikille avoimia ja 
sisältävät myös elävää musiikkia.

Paavo on yhteydessä Kirjakahvilaan, luo tapahtuman ja kutsuu mukaan TTP-koulutuksessa 
olleet toimijat. Päätettiin illan budjetiksi 300€ (esiintyjän palkkio sekä laite- ja tilavuokra).

6.3.

Keskusteltiin Telmun roolista toimia elävän musiikin parissa. Todettiin, että tekemisessä 
pitää selkeästi tuoda julki Telmun rooli järjestänä. Toiminnan pitää olla läpinäkyvää ja 
avointa. 

Keikkailtojen yhteyteen lisätään erilaisia osallistavia ja yhteisöllisyyttä luovia työpajoja ja 
muuta esimerkiksi illan artisteja syventävää ohjelmaa. Oheistoiminnalla saataisiin 
yhteneväisyyttä tapahtumiin, että keikat eivät olisi vain tietylle kohderyhmälle suunnattu 
artistien edustaman musagenren mukaan, vaan palvelisivat laajemmin. Samuli lupasi pitää 
miksaustyöpajan jonkin sopivan keikan yhteydessä.

Tapahtumien yhteneväisyyttä ja Telmun näkyvyyttä edistäisi myös tapahtumien alkuspiikit 
sekä banderolli. Päätettiin luoda tapahtumille yhtenevä graafinen ilme some- ja 
printtimarkkinointia varten. Samuli laatii graafisen ilmeen ja tekee Canva-pohjan.

Tapahtumia luodaan yhteneväisemmiksi myös tiedotuksen osalta:

Esiintyjät ja ohjelma:
Aika (arvio kestosta):
Tapahtumapaikka (osoite):
Ikäraja / Pääsymaksu:
Esteettömyystiedot:

Sekä:

Tarkempi kuvaus esiintyjistä, ohjelmasta, työpajoista jne
Kuvaus tapahtumapaikasta, wc-tiloista ja mahdollisista turvallisemman tilan periaatteista.
Telmun yhteystiedot (telmuturku@gmail.com) sekä maininta, että ketkä sähköpostia lukevat,
sillä on eri asia lähettää viestiä yhdistyksen puheenjohtajalle tai taloudenhoitajalle kuin 
yhdistyksen laajemmalle maililistalle.



7. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin hallituksen virkistysillan ajankohdaksi 21.12. ja budjetiksi 300€.

Hallitus esittää kannatusjäsenyyden hintaa kevätkokoukselle.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 19:18

TTP-koulutuksen osallistujat:

Turun elävän musiikin yhdistys Telmu ry
Osuuskunta Turun Kirjakahvila
Vapaa Ratas ry
Freshcode ry
Turun Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävät ry
The X-Rust Organization
Loukko ry
Tommi Pura (Iconic Travels Oy)
Turun yliopiston elektronisen musiikin ystävien ystävät ry
Laura Lövgren
Salla Turpeinen
Kirsi Harju



Turun elävän musiikin yhdistys Telmu ry
Johtokunnan kokous 5/22
21.12.2022 - Klo 17:00 
Panimoravintola Koulu

Paikalla:

Paavo Vuoristo
Samuli Virtanen
Mitja Hokkanen

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 17:10

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

4. Ilmoitusasiat

Koronan jälkeinen vuosi on ollut positiivinen ja toiveikas.

5. Tapahtumat

Rites of spring

Työryhmä lähestyi Telmua yhteistyön merkeissä. Telmu voisi tarjota apua ainakin 
laskutukseen liittyvissä toimissa. Samuli oli vieraillut työryhmän kokouksessa. Tapahtuma 
edistää yhdenvertaisuutta metalli-musiikissa. Päätettiin lähteä yhteistyöhön.

6. Telmu miitti 1/22 & 1/23

Paikalla:

Turun elävän musiikin yhdistys Telmu ry
Osuuskunta Turun Kirjakahvia
Turun alakulttuurin ystävät ry
Elävän Kulttuurin Koroinen ry
Freshcode ry
The X-Rust Organization ry
sekä yksittäisiä toimijoita

Tapaaminen alkoi esittelykierroksella, jonka siivittämänä keskustelua käytiin 
yhdistystoiminnan haasteista, yhteistyön tärkeydestä ja turvallisemman tilan periaatteista. 
Keskustelussa nousi esille, että Telmu voisi järjestää koulutusta esimerkiksi Teosto-asioista, 
keikkojen laskuttamisesta ja tapahtumien lupa-asioista. Diyturku.net-keskustelufoorumia 
sekä Samulin luomaa Discord-kanavaa käytetään tulevien miittien ideointiin.



Seuraava miitti kokoontuu Koroisilla helmikuun alussa. Paavo on yhteydessä Elävän 
kulttuurin Koroinen yhdistykseen. Tapaamisessa voidaan nostaa esille ajatus eri toimijoiden 
yhteistapahtumasta.

Päätettiin miittien budjetiksi max. 200€ (100€ esiintyjä ja 100€ muut mahdolliset kulut).

7. Yhdenvertaisuussuunnitelma

Käytiin läpi Paavon tekemää suunnitelmaa ja tehtiin pieniä täydennyksiä. Paavo tapaa 
yhdenvertaisuuskouluttaja Javiera Marchant Aedon tammikuun 10. päivä.

8. Muut esille tulevat asiat

Luodaan uusi sähköpostilista tiedotukseen. Tiedotteita lähetetään kevät- ja 
syyskokouskutsujen lisäksi muutamia vuoden aikana.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 18:35


