TOIMINTAKERTOMUS 2015
Yleistä
Rajalan puhaltajien toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea lasten ja nuorten musiikkikasvatusta ja tukea yhdistyksen
piirissä toimivien kuorojen ja orkestereiden toimintaa. Yhdistyksen jäseniä ovat jäsenmaksun maksaneet Kuopion
Rajalan koulun musiikkiluokkien oppilaat ja Rajalan Puhaltajien nuoriso-orkesteri perheineen. Nuoriso-orkesterin
soittajat ovat pääsääntöisesti koulun musiikkiluokkien entisiä ja nykyisiä oppilaita. Yhdistys kannustaa
musiikkiluokkia opettajineen tekemään yhteistyötä alueen organisaatioiden kanssa, esimerkiksi vierailemalla
läheisissä palvelutaloissa ja päiväkodeissa.
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2015 oli 330 jäsentä, joista musiikkiluokkalaisia oli 93 ja Nuoriso-orkesterilaisia 44
henkilöä. Orkesterilaisista 12 on musiikkiluokkien oppilaita.

Hallitus ja vastuuhenkilöt
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Rajalan koululla 19.2.2015. Yhdistyksen vuosikokoukseen osallistui 6 jäsentä.
Hallituksen jäseniksi 2-vuotiaskaudelle valittiin Sanna Hartikainen ja Janne Kankkunen. Hallituksen jäseninä jatkoivat
Raija Lehto (pj.), Laura Korhonen (rahastonhoitaja), Eeva Haavisto ja Elise Immonen. Hallituksen varajäseniksi
valittiin Juha Laitinen, Mira Saari ja Jonna Kekäläinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Lehto.
Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Tuija Mikkola ja Jaana Piippo. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Jari
Tuomainen ja Marja Nurmi.
Hallituksen jäsenistä varapuheenjohtajana toimi Janne Kankkunen, rahastonhoitajana Laura Korhonen, sihteerinä ja
tiedottajana Elise Immonen, sponsorivastaavana Juha Laitinen ja Eeva Haavisto. Elise Immonen toimi myös
narikkavastaavan varahenkilönä, ja aloitti narikkavastaavana lokakuusta lähtien.
Narikkavastaavana lokakuuhun saakka toimi Mari Miettinen. Pukuvastaavana toimi Sannamari Mäkelä.
Kuljetusvastaava ei erikseen nimetty vaan konserttikuljetuksien avustajina toimi erikseen tapauskohtaisesti sovitut
soittajien vanhemmat.
Vuosikokouksen lisäksi hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Opettajia kokouksissa ovat edustaneet Erkki
Kaukonen ja Jari Tolvanen. Hallituksen ja opettajien yhteistyöpalaveri pidettiin 16.9.2015 Haminalahden
metsästysmajalla. Yhteistyöpalavereissa mietittiin toimintaa tulevalle kaudelle ja käsiteltiin kuluneen kauden
tapahtumia. Palaverissa käsiteltiin myös Rajalan Puhallus –leirin työnjakoa ja organisointia.

Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on 1855,52 e ylijäämäinen. Positiivista tulosta selittää osittain se, että keväällä ei
kyetty pitämään Hirvijärven konserttileiriä. Syynä tähän on kevään suurkonsertti, jonka harjoitusaikataulu ei
mahdollistanut oman kuoroleirin järjestämistä.
Tulonlähteinä ovat olleet jäsenmaksutulojen lisäksi Musiikkikeskuksen narikka- ja ovimiestoiminta, glöginkeitto,
joulukorttien myynti ja konserttitoiminta.
Kuopion Autokauppa on tukenut orkesterin toimintaa lainaamalla kalustonkuljetukseen pakettiauton. Rajala Pro
Shop tuli uudeksi sponsoriksi vuoden 2014 aikana. Rajala Pro Shop on antanut korvauksetta käyttöön
kuvauskalustoa yhdistyksen konsertteihin. Lisäksi Rajalan Puhallus –leirin päätöskonsertissa oli jaossa Rajala Pro
Shopin lahjakortteja osallistujille.
Kuopion kaupungin yleisavustusta saatiin 4000 €. Kuopion Konservatorio avusti 2000 e summalla orkesterin johtajan
kuluja. Kansalaisfoorumilta saatiin 1020 e tukea Rajalan Puhaltajien järjestämiin leireihin ja nuottikuluihin . Suomen
Puhallinorkesteriliitto myönsi Rajalan Puhallus -leirin kapellimestarien palkkauskuluihin 400 e tuen. Kuopion
Nuorisomusiikki myönsi leiri- ja konserttitoiminnan avustusta 500 €.
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Savo-Karjalan yritysverotoimisto on myöntänyt Rajalan Puhaltajat ry:lle yleishyödyllisen yhteisön
veronhuojennuksen vuoteen 2015 asti. Näin ollen yhdistyksen naulakkopalvelu- ja ovimiestoiminnasta Kuopion
Musiikkikeskuksella saama elinkeinotulo katsotaan verovapaaksi vuoden 2015 loppuun asti. Uusi hakemus on
lähetetty käsittelyyn syksyllä 2015.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen nettisivut toimivat osoitteessa www.rajalanpuhaltajat.net. Sivujen ajankohtaista -palstaa käytettiin
toiminnasta tiedottamiseen yleisesti. Tarvittaessa tiedotteita toimitettiin myös reppupostina ja luokkien
tiedotusvastaavien kautta sähköpostitse.
Yhdistyksellä ja nuoriso-orkesterilla on facebook-sivu. Nuoriso-orkesterin orkesterin sisäinen tiedotus toimii suurelta
osin facebookin välityksellä.
Yhdistys kannusti jäseniään, etenkin kolmannen ja neljännen luokan vanhempia, osallistumaan Kuopion
Nuorisomusiikin ja Kuopion Musiikkikeskuksen järjestämään ovimiesinfoon.
Yhdistyksen kotisivuilla on Musiikkiluokkalaisen opas – lehtinen. Oppaassa kerrotaan tiivistetysti mitä kaikkea
musiikkiluokkalaisuuteen liittyy ja mikä on yhdistyksen rooli koulun rinnalla. Lisäksi on Vuosikello-opas, joka kertoo
tiivistetysti tapahtumat vuodenkierron mukaisesti. Tämäkin on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla. Molemmat oppaat
jaettiin kirjallisesti kolmasluokkalaisille ja Janne Kankkunen kävi esittelemässä oppaat kolmasluokkalaisten
vanhempainillassa syksyllä.
Erkki Kaukonen toimitti syksyllä kakkosluokkalaisille erillisen materiaalin musiikkiluokkatoiminnasta. Mainos jaettiin
joulukuussa Rajalan, Puijonsarven ja Länsi-Puijon kakkosluokkalaisille.

Koulutustoiminta
Yhdistys kustansi Hankihönkäykseen osallistuvien soittajien bussikuljetuksen Varkauteen ja 35 e osallistumismaksusta. Leiristä jäi omavastuu kustannuksia 30 e/soittaja. Hankihönkäykseen osallistui musiikkiluokista ja
nuoriso-orkesterista yhteensä 49 soittajaa. Muutama vanhempi toimi leirillä valvojina.
Yhteissoittoleirille osallistui 7 soittajaa Rajalan Puhaltajista. Soittajat maksoivat osallistumisestansa 20€ itse, loput 75
€/hlö maksoi KuNuMU Kansalaisfoorumin tuella. Samassa yhteydessä oli yhteismusisointileiri tuleville
musiikkiluokkalaisille. Kolme osallistujaa liittyi tässä vaiheessa Rajalan Puhaltajien jäseniksi.
Nuoriso-orkesteri piti keväällä yhden oman viikonloppuleirin Kansalaisfoorumin tukemana. Osallistujilta ei peritty
osallistumismaksua. Leirin kulut yhdistykselle oli 747,42 €.
Syksyllä yhdistys järjesti Rajalan Puhallus –leirin Rajalan koululla. Leirille osallistui 4-6 musiikkiluokkien oppilaita ja
nuoriso-orkesterin soittajia oli yhteensä 90. Lisäksi leirille kutsuttiin entisiä Rajalan Puhaltajien soittajia menneiltä
vuosilta. Paikalle saapui yhteensä 15 soittajaa. Leiri alkoi perjantai-iltana. Ensimmäisten soittotuntien jatkoksi oli
Tuubakimalaisen konsertti, johon kutsuttiin myös musiikkiluokkalaisten vanhempia kuulijoiksi. Leirin kapellimestareina toimivat Sibelius Akatemian kapellimestarikurssin oppilaat Hanna-Mari Lehtonen ja Risto Sojakka sekä Erkki
Kaukonen. Stemmaopettajina toimivat Konsta Kaukonen ja Valtteri Virtanen. Perjantaina ja lauantaina musiikkiluokkien oppilaiden vanhemmat pitivät kanttiinia leirin osallistujille. Nuoriso-orkesterin vanhemmat pitivät kanttiinia
sunnuntaina ja järjestivät kahvion päätöskonserttiin. Päätöskonsertti oli yleisölle avoin ja paikalla oli n. 200 kuulijaa.
Leiri toteutettiin osittain Kansalaisfoorumin tuella. Leiriläisiltä pyydettiin 5 e ruokaraha, muutoin leiri oli osallistujille
maksuton. Ruokapalvelu tilattiin Servicalta.
Alkeisopetusta orkesterisoittimeen annettiin kaikille viime vuoden 3 C:n oppilaille.

TOIMINTAKERTOMUS 2015
Opettaja Jari Tolvaselle kustannettiin ukulele-kurssi Haapaveden opistossa.
Marraskuussa järjestettiin kahden päivän musiikkityöpaja Rajalan, Puijonsarven ja Länsi-Puijon kakkosluokkalaisille.
Kurssin päätteeksi pidettiin päätöskonsertti, johon kutsuttiin myös ykkösluokkalaiset.

Narikka- ja ovimiestoiminta
Kuopion musiikkikeskuksen naulakko-, ovimies- ja järjestyksenvalvontaa jatkettiin entisen sopimuksen mukaisesti.

Luokkien esiintymiset ja muu opetuksen ulkopuolinen toiminta .
Musiikkiluokkalaisten yhteisiä perinteisiä esiintymisiä olivat Aseveli-ilta 18.2 ammattikoululla ja Talvisodan
päättymisen muistokonsertti 15.3 Kuopion Musiikkikeskuksella ja glögikonsertti 26.11 Rajalan koululla.
Musiikkiluokkien ja nuoriso-orkesteri yhteinen lasten ja aikuisten yhteislaulukonsertti Rati Riti Rajala pidettiin
Kuopion Musiikkikeskuksessa 11.2. Konsertin ennakkolipunmyynnistä hyvitettiin luokkia 2/e lippu.
Kauden pääkonsertti oli kaikkien Kuopion musiikkiluokkakoulujen yhteinen suurkonsertti jäähallissa 21.5.2015.
Konserttia varten ohjelmistoa harjoiteltiin pitkin kevättä. Harjoitusvierailuja tehtiin vuorotellen eri
musiikkiluokkakouluille. Kenraaliharjoitus pidettiin 20.5 jäähallissa. Kuulijoiksi kutsuttiin musiikkiluokkakoulujen 1-2
luokkia. Tapahtuman taloudellisen vastuun ja muun organisaatiovastuun kantoi Kuopion Nuorisomusiikki, jonka
jäsen Rajalan Puhaltajat on. Tapahtuman talkoot oli jaettu tasan musiikkiluokkakoulujen musiikkiluokkien
vanhempien kesken. Rajalan Puhaltajien jäsenet osallistuivat innokkaasti konsertin järjestelyihin. Palkkioksi
ahkeruudesta yhdistys maksoi lipunmyynnin suhteessa luokille hyvitystä 2e/myyty ennakkolippu. Konsertin
taloudellinen tulos oli nolla, joten Kuopion Nuorisomusiikki ei voinut tilittää lipunmyynnin tuloksesta hyvityksiä
jäsenilleen.
Musiikkiluokkien kuoro esiintyi Puijon kirkossa Rajalan Puhallus –leirin sunnuntaina perhejumalanpalveluksessa.
Haapaniemen ja Rajalan koulun musiikkiluokkalaisten kuoro esiintyi 7.8 Kari Ranisen eläköitymisjuhlassa. 4 c
esiintyi 9.11 Piispan tarkastuksessa Puijon Kirkossa. Musiikkiluokkien neljännen ja kuudennen luokan
yhteisesiintymisiä oli Skandicissa kansallisilla rehtoripäivillä 30.10, Matkuksessa 14.11 palvelutalo Lepolassa ja
yliopistolla 18.12. ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 21.12. Neljäs luokka esiintyi Hippo-kisoissa syyskuussa. 5 c
esiintyi 18.12 Savon Sanomien puurojuhlassa.

Nuoriso-orkesterin toiminta
Nuoriso-orkesteri piti oman viikonloppuleirin huhtikuussa ja osallistui Rajalan Puhallukseen lokakuussa. Nuorisoorkesterin soittajia oli mukana myös Hankihönkäys-leirillä ja leirin päätöskonsertissa Varkaudessa 17.-18.1..
Nuoriso-orkesteri osallistui Rati Riti Rajala konserttiin musiikkikeskuksella 11.2.
Toukokuun 6.s päivä Nuoriso-orkesteri konsertoi Kuvakukossa Rajalan Puhaltajat Goes movies -elokuvamusiikin
konsertissa. Orkesterin vanhemmat pitivät kahviota ennen konserttia Kuvakukon aulatiloissa.
Nuoriso-orkesterin soittajia osallistui Kuopion musiikkiluokkien suurkonserttiin jäähallissa 21.5.2015.
Nuoriso-orkesteri osallistui kahdella konsertilla Kuopion Nuorisomusiikin kesäsoittosarjaan. Konsertit pidettiin 4.6.
kauppatorilla ja Satamatorilla. Lisäksi nuoriso-orkesterilaiset pitivät omatoimisia katusoitto sarjoja kesän aikana.
Nuoriso-orkesterin soittajia osallistui Rajalan Puhallus -leirille ja leirin päätöskonserttiin 2.-4.10. Nuoriso-orkesterin
vanhemmat pitivät kanttiinia sunnuntaipäivän ajan ja järjestivät kahvion päätöskonsertissa.
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Nuoriso-orkesteri esiintyi Citymarket Kolmisopen joulunavauksessa 15.11.2015.

Soitin- ja laitehankinnat ja huolto
Uusia soittimia hankittiin vuoden 2015 aikana 1180 eurolla. Soittimia huollettiin ja korjattiin 937,56 eurolla.
Palkkakuluja soitinhuoltoon kertyi lisäksi 2079,44 e.
Kesällä 2015 kaksi nuoriso-orkesterin soittajaa palkattiin huoltamaan ja puhdistamaan varastossa olevia soittimia.
Soittimet lisäksi numeroitiin ja samalla kartoitettiin soittimien uudistustarvetta ja koteloiden kuntoa. Yhteensä
tunteja kertyi 92 h.

Edustukset
Kuopion nuorisomusiikin hallituksen kokouksiin osallistui Raija Lehto ja Elise Immonen sekä kevätkokoukseen Mira
Saari ja syyskokoukseen Jonna Kekäläinen. Erkki Kaukonen osallistui Suomen puhallinorkesteriliiton kevätkokoukseen edustaen Rajalan Puhaltajia.

Avustukset ja muistamiset
Nuoriso-orkesterin soittajista ylioppilaaksi valmistuivat Kaisa Kurkinen, Johanna Kaunisto, Eero Saariniemi, Vilma
Ojala ja Jessika Leppänen. Yhdistys muisti ylioppilaita lahjakortilla ja ruusulla. Erkki Kaukonen vieraili valmistuneiden
juhlissa yhdistyksen edustajana.
Kultaisen ansiomerkin saivat Eero Saariniemi, Vilma Ojala ja Jessika Leppänen. Hopeisen ansiomerkin sai Ilari
Lehtosaari. Erkki Kaukonen toimitti ansiomerkit saajilleen.
Korvaavan soitinopetuksen kulut maksettiin yhdelle oppilaalle.
Soitinstipendejä oman soittimen hankintaan anottiin ja myönnettiin yksi kappale. Lisäksi kaikille kolmasluokkalaisille
myönnettiin 10 e soitinstipendi ukulelen hankintaan. Yhteensä soitinstipendejä myönnettiin 277,50 €.
Omatoimisille musiikkileireille tuli kaksi hakemusta, joille myönnettiin avustusta yhteensä 190 €.

Pukuasiat
Musiikkiluokkalaisilla on yhdistyksen esiintymisasuna liivi, josta maksetaan 20 e pantti. Pantista puolet maksetaan
takaisin, kun liivi palautuu hyvässä kunnossa takaisin. Nuoriso-orkesterin soittajat saavat esiintymispuvun 50 e
pukupanttia vastaan.

Glöginkeitto, Glögikonsertti ja joulukortit
Glögiä keitettiin 24.11 ja glögikonsertti pidettiin 26.11.2015. Mehu hankittiin kanistereissa tukun kautta ja pulloiksi
tilattiin puolenlitran pullot suoraan tehtaalta. Glögiä keitettiin 330 litraa ja kaikki glögi tuli myydyksi ja käytetyksi
glögikonsertissa. Enemmänkin glögiä olisi mennyt kaupaksi, mutta ennakkotilauksia oli kovin vähän eikä enempää
uskallettu keittää. Luokkien ja orkes-terin myymiä lippuja oli 164 kpl. Ennakkolippurahat annettiin siirrettäväksi
luokille luokkien omien tilinhoitajien toimesta. Joulukortteja myytiin 1160 kappaletta. Luokille hyvitettiin korteista 2
e/nippu, glögeistä 0,50 e/pullo ja talkoista 2e/h hyvityksiä seuraavasti
Oppilailla piirrätettiin jouluaiheisia piirustuksia, joista yksi kuva valittiin joulukorttiin ja yksi kuva glögikonsertin
pääsylippuun. Joulukorttikuvia saatiin kolmannelta ja viidenneltä luokalta. Piirustuksista hyvitettiin luokkia
seuraavasti: joulukorttikuvan piirtäneelle luokalle 100 € (3c), konserttilippukuvan piirtäneelle luokalle 100 € (3c),
muille luokille ei maksettu hyvitystä.
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Kansainvälinen toiminta
Vuoden 2015 aikana orkesterinjohtaja alkoi suunnitella nuoriso-orkesterin konserttimatkaa Irlantiin Dubliniin.

