
 
Hei kuorolaiset ja kuoroperheet!     1.12.2016 

 Tässä kirjeessä: 
 
1. Myydään joulukonserttilippuja!  
2. Ennakkotietoja kuoron taloudesta 2017 
3. Sofia sairauslomalla joulukuussa 
4. Vielä muutama talkootehtävä - ilmoittaudu nyt! 

 
1. Myydään joulukonserttilippuja! 

Lipunmyynti on alkanut jo rullata oikein hyvin, mutta vielä on monta sataa 
paikkaa myymättä joka konserttiin. On mukavampi laulaa täysille katsomoille, ja 
onnistunut lipunmyynti on kuoron toiminnan (ja talouden) kannalta ratkaisevan 
tärkeää. Myydään siis lippuja kaikille mieleen tuleville tutuille, sukulaisille, 
työkavereille ja muille kontakteille. Mekin toimistolla myymme ja markkinoimme 
minkä ehdimme! 

- Tilattuja lippuja saa ensi maanantaista (5.12.) eteenpäin joka treeneissä ja 
konserteissa. 

- Pe 9.12. päättyy vasta ensimmäisen konserttipäivän (Temppeliaukio 10.12.) 
ennakkomyynti. Viimeistään silloin pyydämme ilmoittamaan lipputilauslomakkeen 
kautta mahdolliset 10.12. konsertteihin tilatut mutta myymättä jääneet liput 
(miinusmerkkisinä). Muiden konserttien kanssa saa (ja pitääkin) jatkaa vielä 
myyntiä! 

- Tässä taas kertauksena linkki tilaus(- ja palautus)lomakkeeseen: 
https://goo.gl/forms/Bkc8SgsmZidVfykJ2  

- Tässä linkki lippuseurantaan josta voitte tarkastaa tähän mennessä tilaamanne 
liput: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZDulKi4E90a5iX27SxzPqc4LESr6CgG
c-Mcy-Xffh2s/edit?usp=sharing  

  

2. Ennakkotietoja kuoron taloudesta 2017 

Kuoron kannatusyhdistyksen hallitus käsitteli eilen kokouksessaan vuoden 2017 
budjettia ja totesi, että talouden tasapainottamisen jatkamiseksi... 



- matkan omavastuilla katetaan jatkossa, myös Israelin-matkalla kesällä 2017, 
mahdollisimman suuri osa matkan kuluista, jotta usein hintavat matkat eivät veisi 
liikaa rahoitusta muulta perustoiminnalta. Tämä nostaa omavastuuosuutta 
hieman aiemmasta (2017: alustavasti 450 €). 

- lukukausimaksuissa on todettu jo aiemmin painetta nostamiseen, ja budjetin 
valmistelua jatketaan nyt siltä pohjalta, että lukukausimaksu nousisi 2017 syksyllä 
120 euroon. 25% sisaralennus sekä mahdollisuus vapaaoppilaspaikkaan säilyvät. 

Hallitus totesi, että molemmat edellämainitut liittyvät samaan rahoituksen 
kokonaisuuteen kuin lipunmyynti - sillä voimme vaikuttaa myös muuhun 
taloustilanteeseen huomattavasti. Myydään siis kaikki ahkerasti lippuja! :)  
(Jatkamme myös keikkamyyntiä ja yhteistyökumppaneiden etsintää aktiivisesti.) 

 

3. Sofian sairausloma 

Tulen jäämään (ei-akuutin) leikkauksen vuoksi sairauslomalle tulevasta 
viikonvaihteesta alkaen, tilanteesta riippuen joitakin päiviä tai viikkoja. 
Joulukonserttien tuotanto ja järjestelyt on tämän tietäen jo pitkälle valmisteltu 
minun ja muiden kipinäläisten toimesta, ja Kipinästä minua sijaistaa 
joulukonserttien ajan Sera Syvänen. Tulette näkemään joulukuun 
konserttivalmisteluissa myös muita kipinäläisiä (mm. Sanja, Tytti, Jussi). 
Toivottavasti pääsen itsekin ainakin käymään jossain konsertissa - mahdollisiin 
näkemisiin siis siellä! 

4. Vielä muutama talkootehtävä – ilmoittaudu nyt! 

VALO-joulukonsertit ovat yleisölle upea elämys ja kuorolle iso yhteinen 
ponnistus: tarvitsemme teidän apuanne järjestelyissä! Katsokaa allaolevasta 
linkistä mitkä VALO-konserttien talkootyöt kaipaavat vielä tekijää, ja 
ilmoittautukaa puuttuviin tehtäviin mahdollisimman pian! Kiitos avusta jo 
etukäteen. 

http://doodle.com/poll/vaw4guuziky546kf#table  

(Pystytystiimit ja Olarin lipunmyyntihenkilöt akuuteimpia.)  

Hyvää ja iloista joulukuuta, 

Terveisin, 
Sofia ja koko Kipinän tiimi 


