Musiikkiluokkalaisten lukuvuoden hahmottamisen tueksi olemme tehneet
vuosikellon. Vuosikello sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa löytyy puhaltajien www-sivuilta:
http://www.rajalanpuhaltajat.net/?id=etusivu.
HUOM! Jos et ole ehtinyt hankkia Nuoriso-orkesterin levyä vielä, niin levyjä on myynnissä Glögikonsertissa.
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Rajalan Puhaltajat ry:n tiedotuslehtinen

Örkin Torvi

Lokakuu 2014
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Puheenjohtajan terveiset!
Syksy on vierähtänyt pitkälle ja ollaan jo syyslukukauden puolivälissä menossa. Kädessäsi on parin vuoden tauon jälkeen uunituore Örkin Torvi.
Tätä kirjoittaessa Rajalan Puhaltajien nuoriso-orkesteri seikkailee Kiinan
maalla. Kaksi vuotta valmisteltu Shanghain matka alkoi syysloman kynnyksellä. Matkaa edelsi ahkera varainkeruutyö sekä vanhempien että soittajien osalta. Vielä lähdön kynnyksellä orkesteri puristi loppukirinä oman
levyn, jonka julkistamiskonsertti oli vain pari viikkoa ennen matkaa. Matkaan lähti viimeisen päälle viritetty joukko orkesterilaisia. Matkainnostus
tarttui viimeisellä viikolla puheenjohtajaankin pankista Kiinan valuuttaa
noutaessa. Kiinan hotellimaksu teetti töitä niin rahastonhoitajalle kuin
Suomen pankillekin, sillä maksu ei koskaan päässyt perille. Onneksi raha
palautui takaisin yhdistyksen tilille. Matkalaiset oli varustettava tukulla
käteistä, jotta hotellimaksu voidaan hoitaa paikan päällä. Reissulaiset pääsivät maksuhankaluuksista huolimatta lähtemään ja ovat päässeet valokuvapäivitysten mukaan myös perille. Rahastonhoitaja ja muutama muukin
huokaisi helpotuksesta. Matkan tapahtumia voi seurata täältä:
http://www.rajalanpuhaltajat.net/shanghai2014/
Orkesterin upean matkan valmistelun ohessa yhdistys on jatkanut musaluokkien toiminnan tukemista. Vuoden aikana on hankittu nuotteja ja uusia
soittimia sekä monia soittimia on huollettu. Keväällä yhdistys kustansi jo
toistamiseen kaksipäiväisen harjoitusleirin Hirvijärvelle. Leiri on ollut niin
mukava kokemus, että siihen on tarkoitus suunnata varoja jatkossakin. Tu-

levana keväänä on kaikkien alakoulujen musaluokkien yhteinen suurkonsertti. Se muuttaa harjoituskuviota leirin osalta hieman toiseen mittakaavaan.

Glöginkeittoa ja esiintymisvaatteiden kirpputori
25.11. klo 17 Rajalan koululla

Varainhankinnan päälähde on edelleen musiikkikeskuksen naulakko-, ovimies- ja järjestyksenvalvonta-palveluiden tuottaminen yhdessä muiden musaluokkien tukiyhdistysten kanssa. Alkuvuodesta voimaan tullut laki kuitinantovelvollisuudesta muutti toiminnan arvonlisäverolliseksi. Anomuksista huolimatta verottaja ei myöntänyt alv-vapautusta. Musiikkiluokkien ja
orkesterin toiminnan kannalta naulakko-talkoista saatavat varat ovat elintärkeitä, sillä pelkillä soitinvuokrilla, jäsenmaksuilla ja satunnaisilla avustuksilla ei kummoista toimintaa kyetä ylläpitämään. Kaikkien osallistuessa
talkoisiin saamme musiikkikeskuksen vuorot hoidettua, eikä kenenkään
taakka kasva kohtuuttomaksi.

Tiistaina 25.11. klo 17 alkaen keitellään Rajalan Puhaltajien perinteistä glögiä. Illan aikana on myös hyvä tilaisuus myydä pieneksi jääneitä esiintymisvaatteita, kenkiä, tummia hameita ja housuja sekä valkoisia paitoja.
Glögin keiton ja pullotuksen ohessa kukin huolehtii itse omasta myyntipöydästään.

Yhdistyksessä toimii hallituksen lisäksi myös luokkien vastuuhenkilöitä.
Vastuutehtävien kierrättäminen olisi tärkeää, jotta toiminta uudistuisi ja
entiset pääsevät toisiin tehtäviin. Helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa vaihdetaan hallitusjäseniä erovuoroisten tilalle. Varsinkin kolmasluokkalaisten vanhemmista kaivataan uusia jäseniä hallitukseen. Myös yhdistyksen narikkavastaavan tehtävään etsitään uutta tekijää. Tehtävä on
helppo, vaatii vain hieman aikaa kuukausittain. Vara/tukihenkilö jo on löytynyt, joten yksin ei puuhassa olisi. Pian keittelemme yhdessä glögiä, jolloin on hyvä hetki kiskaista hihasta ja kysellä tarkemmin…
Glögikonserttia odotellessa, mukavaa talven tuloa kaikille!
Raija Lehto, Rajalan Puhaltajat ry, pj.

Tulevia tapahtumia…

Rajalan Puhaltajien Glögikonsertti 27.11.14
Perinteinen Glögikonsertti pidetään torstaina 27.11.2014 alkaen klo 18.30
Rajalan koululla. Glögiä on tarjolla klo 18 alkaen.

Kukin musiikkiluokan oppilas ja nuoriso-orkesterin jäsen saa viikolla 46
myytäväksi kaksi (2) ohjelmaa. Opettajalta saa tarvittaessa lisää ohjelmia
myyntiin. Ennakkoon myydyistä ohjelmista koko myyntihinta (5 euroa)
tilitetään suoraan luokkien ja nuoriso-orkesterin hyväksi myytyjen ohjelmien suhteessa. Ennakkomyyntiaika on 21.11.2014 saakka ja raha tuodaan
opettajalle kirjekuoressa, jossa on päällä oppilaan nimi. Ovelta myydyistä
ohjelmista ei kerry hyvitystä luokille.

Uusia hallitusjäseniä tarvitaan erovuoroisten tilalle.

Perinteisen glögin lisäksi myyntiin on
tulossa vieressä olevalla kuvalla varustettuja joulukortteja. Tilauslomakkeen molemmille tuotteille löydätte
Örkin Torven lopusta.

Uusien jäsenten valinta tapahtuu helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa. Kokouskutsu tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla kaksi viikkoa ennen
kokousta. Kutsu lähetetään myös sähköpostitse luokille ja orkesterille. Tervetuloa mukaan.

Kutsu vastuutehtäviin…
Sinustako uusi Rajalan narikkavastaava?
Tehtävä pitää sisällään:
· kuukausittain Rajalan vuorojen syöttäminen nettiin
· ohjesivun ylläpito
· vanhempien virhekirjausten korjaus netissä
· listan välitys kunkin luokan narikkavastaavalle
· uusien luokkavastaavien perehdytys.
Hallituksen jäsen (4 C luokan vanhempi) on jo lupautunut taustatueksi ja
varahenkilöksi uudelle narikkavastaavalle.
Yhteydenottojanne odotellen: rajalanpuhaltajatry(at)gmail.com.

Rajalan Puhaltajien nuoriso-orkesteri esiintymässä Shanghain Central
parkissa 16.10.2014.

Glögin ja joulukorttien ennakkotilaukset 2014
Glögiä myydään puolen litran pulloissa á 4 e. Myyntihyvitys luokille/orkesterille on 1 e/litra. Glögiä keitetään vain ennakkotilattu määrä.
Joulukortit myydään 10 kpl nipuissa á 10 e/nippu. Korteissa on teksti Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta. Kortin kuvana on tänä vuonna kolmasluokkalaisen piirtämä tonttu. Joulukortit tilataan samassa yhteydessä
glögien kanssa. Viimeinen tilauspäivä on 7.11. Tilauksen voi myös tehdä
Puhaltajien sähköpostiin. Joulukortit voi lunastaa joko glögin keittoiltana
tai konsertti-iltana. Joulukorttimyynnistä hyvitetään myös luokkia ja orkesteria 2 e/nippu. Summa saattaa nousta, jos kulut jää pienemmiksi.
Ole hyvä ja ilmoita ennakkotilauksenne glögeistä ja korttitilauksenne sähköpostiin rajalanpuhaltajatry@gmail.com 7.11.2014 mennessä. Ilmoita sähköpostissa tilauksen lisäksi lapsen nimi ja luokka. Sähköpostitilaukseen
lähetetään vahvistusviesti, että tilaus on saapunut ja käsitelty. Tilauksen voi
tehdä myös oheisella lomakkeella. Lomakkeet palautetaan opettajille. Tilauslaput palautetaan koululle viimeistään 7.11.

HUOM! Koululla ei ole mahdollisuutta säilöä keitettyjä glögejä, joten tilatut glögit lunastetaan käteisellä glöginkeittoiltana 25.11. klo 18.30-20.30.
Samalla lomakkeella/sähköpostitse voi myös ilmoittautua glögitalkoisiin.
Paikalle voi toki tulla ilman ennakkoilmoittautumistakin, mutta ilmoittautuminen helpottaa tehtävien suunnittelua. Talkootunneista hyvitetään luokkia/orkesteria 2 e/h. Hyvityksen saamiseksi jokainen kirjaa itse osallistumisensa talkoopaikalla olevaan nimilistaan.

Oppilaan nimi
_____________________________________________________
Luokka/orkesteri ______
Vanhemman/maksajan nimi
________________________________________________
ja puh.nro_________________________
Perheestämme tulee keittotalkoisiin _______ aikuista tiistaina 25.11. kello
____________.
Torstaina 27.11. perheestämme osallistuu glögikonsertin järjestelyihin
_______ aikuista kello _________ lähtien ja/tai siivoukseen konsertin jälkeen
_______ aikuista.
Lkm Tilaus yhteensä €
Tilaan glögiä, ½ litran pulloja á 4 €
Tilaan joulukortteja, 10 kpl/nippu á 10 e/nippu
Tämän ennakkotilauslapun tilitys tehdään yllämainitulle luokalle. Jos haluat tilityksen useammalle luokalle (ja orkesterille), tee jokaiselle oma tilauslappu.

