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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
Rajalan Puhaltajat ry tukee Rajalan koulun musiikkiluokkien, kuorojen ja orkestereiden sekä nuoriso-orkesterin toimintaa. Yhdistys tukee myös mahdollisia uusia ryhmiä, jotka toimivat samassa ympäristössä.
Yhdistys tukee musiikkitoimintaa mm. kustantamalla soittajille alkeisopetusta,
järjestämällä leirejä, koulutusta ja esiintymisiä, jakamalla stipendejä ja hankkimalla jäsentensä käyttöön soittimia ja nuottimateriaalia.
Yhdistyksen toiminnalla pyritään turvaamaan niin harrastelijamuusikon kuin
vakavaan ammattilaisuraan tähtäävän soittajankin harjoitusmahdollisuudet.
Yhdistyksen toiminnan toivotaan vaikuttavan jäsentensä ja sidosryhmiensä tulevaisuuteen.

VARAINHANKINTA
Tähän asti yhdistyksen tuloista merkittävä osa on saatu Kuopion musiikkikeskuksessa tapahtuvasta naulakon hoidosta, ovimiestehtävistä ja järjestyksenvalvonnasta. 1.1.2014 voimaan tullut laki kuitinantovelvollisuudesta uhkaa
muuttaa naulakkotoiminnan alv verolliseksi toiminnaksi. Alkuvuoden 2014 aikana Kuopion Nuorisomusiikki neuvottelee verottajan kanssa kuitinantovelvollisuuden aiheuttamasta muutoksesta verotuskäytännössä. Verottajan kanssa
neuvotellaan koskeeko kuitinantovelvollisuus kyseistä naulakonhoitotoimintaa.
Jos kuitinantovelvollisuus tulee voimaan ja alv määräytyy maksettavaksi, aiheuttaa se naulakkotoiminnasta saatavan rahallisen korvauksen pienenemisen noin neljänneksellä. Naulakkotoiminnasta saatava rahallinen hyöty sen
aiheuttamaan työmäärään tulee uudelleen punnittavaksi, jollei naulakkomaksun hintaa samalla nosteta. Tästä taas on neuvoteltava Kuopion musiikkikeskuksen kanssa. Myös käytännön toimet kuitin antamiseksi asiakkaalle toiminnan hidastumatta pitää selvittää. On siis jälleen tarve neuvotella uusi sopimus
Kuopion musiikkikeskuksen kanssa. On myös mahdollisuus, että verotuskäytäntö johtaa tehtyyn vaivaan nähden tuottamattomaan lopputulokseen ja naulakkotoiminnasta on pakko luopua kokonaan. Vapaaehtoisuudellakin on rajansa, jos saatava hyöty uhkaa kutistua. Rajalan puhaltajat jatkavat yhteistyötä, jos uusi sopimus Kuopion musiikkikeskuksen välillä syntyy ja mikäli muutkin nykyisin mukana olevat yhdistykset jatkavat. Jos sopimusta ei synny, tulee
Rajalan Puhaltajien varainhankintaan merkittävä heikennys. Tällöin toimintaa
tukevien avustusten ja apurahojen hankinnasta tulee yhdistyksen taloudelle
nykyistä merkittävämpi rooli.
Veronhuojennus narikkatoiminnasta on voimassa v. 2015 loppuun. Ratkaisu
vaikuttaa narikkatuottojen suuruuteen ja yhdistyksen käytettävissä olevaan rahamäärään.
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Hallituksen esitys jäsenmaksuksi kaudelle 2014 on 25 euroa. Jäsenmaksu on
perhekohtainen.
Muita tulonlähteitä ovat joulukorttimyynti ja glögimyynti sekä erilaiset esiintymiset ja niiden oheistuotot. Kevään aikana orkesterilla on suunnitelmissa äänitejulkaisu. Alustavasti opettajat ovat ehdottaneet myös musiikkiluokkien joululevyn julkaisemista. Jos äänitesuunnitelmat toteutuu, KYHHÄYS-rahaa voisi
käyttää kulujen kattamiseen. Puku- ja liivipantein kerättävät maksut kattavat
osan pukujen ylläpidosta.
Yhdistyksen toimintaa tukemaan haetaan uusia yhteistyökumppaneita.
Yhdistys hakee erilaisia apurahoja.

KEHITTÄMISTOIMINTAA
Yhdistys pyrkii edistämään monipuolisen musiikkikasvatuksen toteutumista tukemillaan tahoilla. Tulevalla kaudella tärkeitä tavoitteita ovat edelleen varainhankinta, yhteistyö eri yhteistyökumppaneiden kanssa, sekä määrätietoinen
koulutuksen ja tiedotuksen kehittäminen. Yhdistys osallistuu eri esiintymistilaisuuksien järjestelyihin sekä soitinhankintoihin. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen on yksi tapa sitouttaa etenkin nuoriso-orkesterin soittajia toimintaan.
Panostamme kolmannen luokan tiedotustoimintaan. Kolmasluokkalaisille on
kasattu opaslehtinen, jonka tavoitteena on kertoa mitä kaikkea musiikkiluokkatoimintaan kuuluu ja mikä on Rajalan Puhaltajien rooli musiikkiluokkien toiminnassa. Hallituksen jäsen käy mahdollisuuksien mukaan ensimmäisessä vanhempainillassa kertomassa yhdistyksen toiminnasta. Opaslehtinen julkaistaan
myös Puhaltajien nettisivuilla.
Yhdistyksen tavoitteena on tulevan vuoden aikana tuoda musiikkiluokkatoimintaa näkyvämmäksi. Tavoitteena on tukea musiikkiluokkien opettajia levittämään tietoa musiikkiluokkatoiminnasta. Musiikkiluokkatoimintaa pyritään tekemään näkyvämmäksi, kohderyhmänä erityisesti kaupunginkakkosluokkalaiset.
Kannustamme musiikkiluokkien opettajia huomioimaan esiintymistoiminnassa
lähialueiden vanhusten palvelukeskukset. Tarkoituksena on tuoda musiikillista
iloa ja virkistystä alueen vanhuksille.

TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen tiedottaminen hoidetaan entistä enemmän sähköisesti. Nettisivuilla kerrotaan tapahtumista. Tiedotusta hoidetaan myös sähköpostitse
luokkien tiedottajien kautta. Nuoriso-orkesteri käyttää tiedotuskanavana aktiivisesti Facebookia. Reppupostiakin vielä toimitetaan.
Toiminnasta tiedottamisen helpottamiseksi jokaiselta luokalta on nimetty henkilö tiedotusvastaavaksi. Tiedotusvastaavan tehtävänä on pitää yllä luokan
sähköpostilistaa ja jakaa yhdistyksen tiedotteita luokalla.
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Kolmannen luokan vanhempainkokouksen yhteydessä syksyllä järjestetään
yhdistyksen info. Tarvittaessa osallistutaan myös toisen luokan vanhemmille
järjestettävään tiedotusiltaan.
YHTEISTYÖ
Jatketaan yhteistoimintaa Kuopion konservatorion kanssa.
Toimimme yhteistyössä myös kaupunginorkesterin kanssa.
Osallistumme Soisalo opiston järjestämään Hankihönkäykseen.
Yhteistyötä yhdistyksen toimintaa jo tukevien yhteistyökumppaneiden kanssa
jatketaan ja kehitetään. Etsitään myös uusia tukijoita yhdistyksen toiminnalle.
Osallistutaan edelleen Kuopion Nuorisomusiikin toimintaan.
Yhdistys on SPOL:n jäsen.
KOULUTUSTOIMINTA
Kaikki musiikkiluokkien oppilaat laulavat kuorossa ja osallistuvat orkesteritoimintaan. Nuoriso-orkesteri toimii Kansalaisfoorumin opintokerhona ja järjestää
leiritoimintaa myös yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa. Nuoriso-orkesterin
kapellimestarina toimii Erkki Kaukonen. Luokkien orkesteritoiminnasta vastaavat Erkki Kaukonen ja Jari Tolvanen.
Yhdistys kustantaa orkesterisoittimen alkeisopetusta 4 tuntia / jäsenoppilas.
Jos alkeiskoulutus tapahtuu muuta kautta kuin musiikkiluokkien opettajien
hankkimien soitinopettajien kautta, on mahdollista anoa tukea alkeisopetukseen yhdistyksen hallitukselta.
Keväällä järjestetään musiikkiluokille kahden päivän leiri Hirvijärvellä. Leirille
osallistuu mahdollisesti myös nuoriso-orkesteri.
Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan Kuopion nuorisomusiikki ry:n
järjestämälle yhteissoittoleirille. Yhdistys voi järjestää yhteisosallistumisia
myös muille musiikkileireille tuettuun hintaan. Tällainen on mm. jo perinteikäs
Hankihönkäys Varkaudessa tammikuussa.
Musiikkiluokkien opettajia kannustetaan hakeutumaan yhdistyksen toimintaa
tukeviin koulutuksiin. Rajalan Puhaltajat avustaa ennakolta sovitun koulutuksen kuluissa.

ESIINTYMISET JA TOIMINTA
Vuoden varrelle sijoittuu musiikkiluokille ja orkesterille useita esiintymisiä.
Monet esiintymistilaisuudet ilmaantuvat pitkin vuotta lyhyellä varoitusajalla.
Tiedossa olevia esiintymisiä ovat.
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Aseveli-konsertti 13.2.
Talvisodan päättymisen muistokonsertti
Kevätkonsertti 6.5. musiikkikeskuksella ´Maailman ympäri 80 minuutissa´
Suvivirsi soi –tapahtuma 29.5.
Kesäorkesteri-soitot 2.-15.6.
Tivolipäivä tms. kevätretki toimintaan osallistuneille jäsenille keväällä
Äänitesuunnitelmat orkesterilla ja joululevy musiikkiluokkalaisilla
Perinteinen glögikonsertti marraskuussa
Nuoriso-orkesteri tulee pitämään 2 viikonloppu-harjoitusleiriä
Syksyllä Nuoriso-orkesterin konserttimatka Shanghai-Pudong
Joulunajan esiintymisiä musiikkiluokilla ja nuoriso-orkesterilla

Esiintymisien lisäksi musiikkiluokille ja nuoriso-orkesterille pidetään koulutustilaisuuksia ja puhallinleirejä. Lisäksi jaetaan tietoa mahdollisuuksista osallistua omatoimisesti leireille tai erilaisiin musiikillisiin tilaisuuksiin lähialueella.
Tiedossa olevia leirityksiä ovat
- Hankihönkäys

18.-19.1.2014 Varkaudessa
- Kevätleiri musiikkiluokille Hirvijärvellä
Yhdistys kannustaa opettajia järjestämään luokille ja muille kokoonpanoille
esiintymisiä. Myös jäseniä kannustetaan käyttämään yhteyksiään esiintymisten järjestymiseksi.
Viime vuoden tapaan olemme valmiita kustantamaan koko koululle suunnattuja
konsertteja, jos sopivia on tulossa.

HANKINNAT
Yhdistys hankkii uusia soittimia tarpeen ja resurssien mukaan. Aiemman keskitetyn hankinnan ansiosta soitinkanta on melko hyvässä kunnossa ja olemassa olevilla soittimilla saadaan aikaiseksi joka luokka-asteelle toimiva kokoonpano.
Yhdistys vuokraa oppilaille, joiden jäsenmaksut on maksettu, soittimia edullisesti. Soittimia voidaan hallituksen päätöksellä vuokrata erikseen sovittavaan
hintaan myös muille kuin jäsenille. Vuokrasoittimista on huolehdittava hyvin ja
annettujen ohjeiden mukaisesti. Normaalit asianmukaisesta käytöstä aiheutuneet huollot maksaa yhdistys ja järjestää orkesterin vetäjä. Soittimien vakuutus on kuitenkin tehtävä vuokraajan toimesta, ja vuokraajan on vaadittaessa
maksettava korjaus tai korvaava soitin.
Tarvittaessa teetetään uusia esiintymisasuja.
Kyhhäys-rahaa on tarkoituksena käyttää soitinten hankintaan. Harkitaan erityisesti parin laadukkaamman ns. stipendisoittimen hankintaa. Stipendisoitin
olisi vuoden kerrallaan valitun nuoren orkesterisoittajan käytössä. Stipendisoittimen olisi tarkoitus motivoida ja kannustaa harjoittelemaan ja soittamaan
orkesterissa. Soittimen hankintaan valtuutetaan kapellimestarin tehtäväksi.
Ehdotuksen käsitellään hallituksessa.
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Vuoden aikana kartoitetaan myös soitinten kunto. Soitinhuoltoa tehään tarvittaessa. Huolto kustannetaan yhdistyksen toimesta. Myös soitinkotelot kartoitetaan samalla ja hankitaan tarvittavia koteloita ja muita lisätarvikkeita, kuten
suukappaleita tai kieliä.
STIPENDIT, AVUSTUKSET JA HUOMIONOSOITUKSET
Ensimmäisen oman orkesterisoittimen hankintaan voi hallitus myöntää anomuksesta stipendin. Stipendin suuruus on yleensä 10 % soittimen hinnasta.
Erittäin kalliiden soittimen osalta anomuksen perusteella hallitus päättää tuen
suuruudesta tapauskohtaisesti.
Omavalintaisille musiikkileireille osallistuva jäsen voi anoa musiikkileiristipendiä (max 200,00 €) yhdistyksen hallitukselta. Tätä varten varataan budjettiin
1000 € määräraha. Leiristipendejä jaetaan määrärahan puitteissa.
Yhdistys jakaa oppilaille hopeisia ansiomerkkejä 5 v. jäsenyydestä ja kultaisia
ansiomerkkejä 10 v. jäsenyydestä. Ansiomerkit jaetaan kevätkonsertin yhteydessä.
Nuoriso-orkesterissa soittavien ammattiin tai ylioppilaaksi valmistumista pyritään huomioimaan.
VUOKRAT JA PANTIT
Soitinvuokra on 40 €/ lukuvuosi. Jos perheessä on useampia vuokrattuja soittimia, peritään seuraavista soittimista 20 €/lukuvuosi / soitin. Jäsenmaksu ja
soitinvuokra peritään kalenterivuosittain. Soittimia voidaan vuokrata myös
henkilöille, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä. Silloin vuokran määrittää hallitus tapauskohtaisesti.
Nuoriso-orkesterin pukupantti on 50 €, josta hyvitetään 25 € kun puku yhdistykselle palautuessaan on puhdas, ehjä ja siisti.
Esiintymisliivien pantti on 20 €, josta hyvitetään 10 € kun liivi palautetaan siistinä.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälinen toiminta tapahtuu nuoriso-orkesterin toiminnan kautta. Nuoriso-orkesteri tekee esiintymismatkoja kotimaan ulkopuolelle ja voi vastavuoroisesti toimia isäntänä ulkomaisille vierailijoille. Yhteyksiä aiempiin matkakohteisiin pidetään yllä ja kehitetään mahdollista lisäyhteistyötä muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa esimerkiksi EU:n kautta.
Syyslomalla 2014 (11.-19.10.2014) orkesterimme matkakohde on Shanghain
Pudong. Nämä yhteydet Kiinaan ovat syntyneet Kuopion kaupungin aloittamasta kaupunkitason yhteistyöstä sekä erilaisista projekteista kaupunkien
toimialueiden kesken. Kuopion kaupungin koulujen (Martti Ahtisaaren koulu ja
Hatsalan klassillinen koulu) yhteyksien kautta nuoriso-orkesteri sai kutsunsaapua tutustumaan ja konsertoimaan kahteen paikalliseen kouluun (Yang Jing
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Experimental Primary School ja Guangming School / Shanghai Pudong). Näiden koulukonserttien lisäksi ko koulujen rehtorit ovat luvanneet järjestää orkesterille tilaisuuksia julkisiin esiintymisiin kaupungin alueella.
Ohjelmassa tulee konserttien lisäksi olemaan mm tutustumista paikallisten
nuorten opastuksella koulunkäyntiin ja harrastusmahdollisuuksiin Pudongissa.
Matkan myötä soittajat voivat tutustua paikallisiin koteihin ja elämään vieraillulla oppilaiden perheissä. Lisäksi tutustutaan Shanghain ja lähiseutujen tunnetuimpiin kulttuurinähtävyyksiin.
Nuoriso-orkesteri on kerännyt matkaa varten rahaa jo v. 2012 alkaen konserteilla, talkoilla, erilaisilla tuotemyynneillä ja myyjäisillä. Lisäksi on anottu apurahoja ja avustuksia eri tahoilta. Varainkeruu jatkuu samoilla linjoilla vielä syksyyn saakka. Matkaan lähtijät ovat sitoutuneet kattamaan omalla rahoituksella
loput matkan kustannuksista.

