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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
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
Merkittävä osa toiminnan rahoituksesta on saatu Kuopion musiikkikeskuksessa tapahtuvasta naulakon hoidosta, ovimiestehtävistä ja järjestyksenvalvonnasta.
Sopimus musiikkikeskuksen kanssa tehdään vuodeksi
kerrallaan yhteistyössä Kuopion Nuorisomusiikki ry:n ja muiden
musiikkiluokka-alakoulujen tukiyhdistysten kanssa. Tuleva sopimuskausi on
1.8.2016-31.7.2017. Kaupungin linjausten mukaan Pyörön musiikkiluokkatoiminta on loppumassa. Siten Pyörön Nuorisomusiikin kyky hoitaa oma
osuutensa musiikkikeskuksen talkoovuoroista vuoroista heikkenee. Uuden
sopimuksen syntyyn vaikuttaa se miten Pyörön tekemä osuus hoidetaan.
Rajalan Puhaltajat ry on sitoutunut jatkamaan sopimusta mikäli musiikkikeskuksen vuorojen hoito saadaan sovittua siten, että siitä ei synny
kohtuutonta lisäkuormitusta nykyisten vuorojen lisäksi. Jos sopimus päättyy
irtisanoutumiseen, 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.
Uusi verohuojennusanomus on parhaillaan verottajan
käsittelyssä.
Hallituksen esitys jäsenmaksuksi kaudelle 2015 on 25 euroa. Jäsenmaksu on
perhekohtainen. Hallituksen esitys soitinvuokrasta on 40 e/vuosi. Saman
perheen toisen soittimen vuokra on 20 e/soitin.
Hallitus esittää, että
jäsenmaksut ja soitinvuokrat perittäisiin syksyisin ja maksu kattaisi koko
lukuvuoden. Tämä siksi, että koulu toimii lukuvuosiperiaatteella ja sama
toimintasykli näkyy myös orkesterin toiminnassa. Musiikkiluokilla tai nuorisoorkesterissa toimivan ei-jäsenen soitinvuokra on 80 e/vuosi ja toisen soittimen
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vuokra 60 e/vuosi. Kuutosluokkalaiset, jotka eivät
orkesterissa, maksavat keväällä puolet soitinvuokrasta.

jatka

soittamista

Muita tulonlähteitä ovat joulukorttimyynti ja glögimyynti sekä erilaiset
esiintymiset ja niiden oheistuotot. Puku- ja liivipantein kerättävät maksut
kattavat osan pukujen ylläpidosta.
Yhdistyksen toimintaa tukemaan haetaan uusia yhteistyökumppaneita ja
entisten kanssa yhteistyötä pyritään jatkamaan.
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 edellisvuosien tapaan kolmannen luokan tiedotustoimintaan.
Kolmasluokkalaisille on tehty 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.
Musiikkiluokkatoiminnasta
tiedottamista
pyritään
kohdentamaan
kakkosluokkalisille. Tavoitteena on tuoda kakkosluokkalaisten vanhemmille
tietoutta musiikkiluokkatoiminnasta jo hakemisvaiheessa. Tätä varten on tehty
oma esitelehtinen. Yhdistyksen edustaja on mukana koulun musiikkiluokkatoiminnan esittelytilaisuudessa tammikuussa. Yhdistys kutsuu kakkosluokkalaisia glögikonserttiin Rajalan, Länsi-Puijon ja Puijonsarven kouluilta. Tuleville
musiikkiluokkalaisille
pyritään
toimittamaan
kutsu
ja
vapaalippu
kevätkonserttiin.
Lähialueen kakkosluokkalaisia kutsutaan tutustumaan
musiikkiluokkatoimintaan myös koulun toimesta.
Kannustamme musiikkiluokkien opettajia huomioimaan esiintymistoiminnassa
lähialueiden vanhusten palvelukeskukset. Tarkoituksena on tuoda musiikillista
iloa ja virkistystä alueen vanhuksille.

TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen tiedottamista hoidetaan sähköisesti ja reppupostina. Yhdistyksen
nettisivuilla kerrotaan tapahtumista. Tiedotusta hoidetaan myös sähköpostitse
luokkien tiedottajien kautta.
Nuoriso-orkesteri käyttää tiedotuskanavana
aktiivisesti Facebookia.
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Toiminnasta tiedottamisen helpottamiseksi jokaiselta luokalta on nimetty
henkilö tiedotusvastaavaksi. Tiedotusvastaavan tehtävänä on pitää yllä
luokan sähköpostilistaa ja jakaa yhdistyksen tiedotteita luokalla.
Yhdistyksen omaa tiedotuslehtistä Örkin torvea toimitetaan toimituksen
innokkuuden ja ajan sallimissa rajoissa. Lehtinen jaetaan reppupostina ja
julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla
Syksyllä kolmannen luokan vanhempainillan yhteydessä järjestetään
yhdistyksen info.
Osallistutaan myös toisen luokan vanhemmille
järjestettävään tiedotusiltaan.
Rajalan ja lähialueen kakkosluokkalaisille
musiikkiluokkatoiminnasta.

julkaistaan

tiedotuslehtinen

YHTEISTYÖ
Tärkeimpänä yhteistyökumppanina ovat musiikkiluokkien opettajat. Opettajien
kanssa pidetään vuosittain kaksi yhteistyöpalaveria. Opettajille lähetetään
kutsu jokaiseen hallituksen kokoukseen.
Jatketaan yhteistoimintaa Kuopion konservatorion kanssa.
Toimimme yhteistyössä kaupunginorkesterin kanssa.
Osallistutaan Soisalo opiston järjestämään Hankihönkäykseen.
Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhdistyksen toimintaa jo tukevien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Etsitään myös uusia tukijoita yhdistyksen
toiminnalle.
Osallistutaan Kuopion Nuorisomusiikin toimintaan.
Yhdistys on SPOL:n jäsen.
KOULUTUSTOIMINTA
Kaikki musiikkiluokkien oppilaat laulavat kuorossa ja osallistuvat
luokkaorkesteritoimintaan. Nuoriso-orkesterin kapellimestarina toimii Erkki
Kaukonen. Luokkien orkesteritoiminnasta vastaavat Erkki Kaukonen ja Jari
Tolvanen.
Nuoriso-orkesteri pitää vuosittain 1-2 viikonloppuleiriä.
Syksylle 2016
suunnitellaan edellisvuoden kaltaista Rajalan Puhallus leiriviikonloppua.
Mahdollisuuksien mukaan leirille kutsutaan vierailevia kapellimestareita.
Orkesterin leiritoimintaan anotaan Kansalaisfoorumin avustusta.
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.
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Keväällä järjestetään musiikkiluokille kahden päivän leiri Hirvijärvellä, mikäli
paikka on seurakunnalta käytettävissä.
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.
-

Aseveli-konsertti helmikuussa
Talvisodan päättymisen muistokonsertti maaliskuussa
kevätkonsertti toukokuussa
Kesäorkesteri-soitot kesäkuussa
Musaluokkaesittelykonsertit marraskuussa
Perinteinen glögikonsertti marraskuussa
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

16.-17.1.2016 Varkaudessa
- Kevätleiri musiikkiluokille Hirvijärvellä
- Yhteissoittoleiri kesäkuussa Kuopiossa
- Nuoriso-orkesteri pitää vuoden aikana 1-2 viikonloppuleiriä
Yhdistys kannustaa opettajia järjestämään luokille ja muille kokoonpanoille
esiintymisiä. Myös jäseniä kannustetaan käyttämään yhteyksiään
esiintymisten järjestymiseksi.
Nuoriso-orkesteri tekee syksyllä syysloman aikaan konserttimatkan Irlantiin.
Paikallisia nuoriso-orkesterikontakteja selvitellään parhaillaan. Matkan aikana
on useita esiintymisiä.
Yhdistys avustaa matkan kuluissa myöhemmin
päätettävällä summalla.
Hamina Tattoon yhteydessä on tänä vuonna Juniori Tattoo, joka on nuorille
soittajille suunnattu tapahtuma 30.-31.7.16 ennen varsinaista Tattootapahtumaa.
Kevään aikana selvitetään löytyykö orkesterilaisista ja
musiikkiluokkalaisista riittävää kokoonpanoa lähtemään Haminaan. Jos
lähtijöitä on riittävästi, yhdistys avustaa matka- ja majoituskuluja.
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HANKINNAT
Yhdistys hankkii uusia soittimia tarpeen ja resurssien mukaan. Soitinkantaa on
syytä uudistaa, jotta joka luokka-asteelle saadaan toimiva kokoonpano.
Yhdistys vuokraa jäsenille soittimia edullisesti. Soittimia voidaan hallituksen
päätöksellä vuokrata 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.
Soitinhuoltoa teetetään tarvittaessa.
Huolto kustannetaan yhdistyksen
toimesta, jollei selvästi ilmene, että soitin on rikkoontunut tahallisesta
huolimattomuudesta johtuen. Tarvittaessa hankitaan uusia soitinkoteloita ja
muita lisätarvikkeita, kuten suukappaleita tai kieliä.
Yhdistys vakuuttaa toiminnassa mukana olevat soittajat ja talkoolaiset.
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, kuitenkin tuen suuruus on max
20 %.
Omavalintaisille
musiikkileireille
osallistuva
jäsen
voi
anoa
musiikkileiristipendiä (max 200,00 €) yhdistyksen hallitukselta. Tätä varten
varataan budjettiin 500 € määräraha. Leiristipendejä jaetaan määrärahan
puitteissa.
Yhdistys jakaa oppilaille hopeisia ansiomerkkejä 5 v. jäsenyydestä ja kultaisia
ansiomerkkejä 10 v. jäsenyydestä. Ansiomerkit jaetaan keväällä.
Nuoriso-orkesterissa soittavien ammattiin tai ylioppilaaksi valmistumista
pyritään huomioimaan sopivalla huomionosoituksella.
VUOKRAT JA PANTIT
Soitinvuokra on 40 €/ lukuvuosi. Jos perheessä on useampia vuokrattuja
soittimia, peritään seuraavista soittimista 20 €/lukuvuosi / soitin. Jäsenmaksu
ja soitinvuokra peritään kalenterivuosittain. Musiikkiluokalla tai orkesterissa
toimivalle ei-jäsenelle soitinvuokra on 80 e/vuosi/soitin, seuraava samaan
perheeseen tuleva soitin 60 e/vuosi/soitin.
Nuoriso-orkesterin pukupantti on 50 €, josta hyvitetään 25 € kun puku
yhdistykselle palautuessaan on puhdas, ehjä ja siisti.
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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.
Vuodelle 2016 orkesteri suunnittelee esiintymismatkaa Irlantiin.

