Jäsentiedot
Yhdistyksen rahastonhoitaja Sari Räsänen tiedottaa, että jäsentietolomakkeet lähtevät oppilaiden mukana koteihin lähiaikoina. Täytä lomake ja palauta se opettajalle mahdollisimman
pian.
Jäsenmaksulomakkeet laitetaan oppilaiden mukana koteihin
helmikuussa sen jälkeen, kun jäsentiedot on päivitetty.

Narikkavuorot
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Rajalan Puhaltajat ry:n tiedotuslehtinen

Örkin Torvi

Tammikuu 2011
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Puheenjohtajan terveiset:

Tervehdys kaikille kevään valon hiipiessä!
Lunta on taas riittävästi mutta niinhän talvella saa ollakin.

Muistinvirkistyksenä aikataulutus:
Syys-lokakuu
Marras-joulukuu
Tammi-helmikuu
Maalis-toukokuu
Kesä-elokuu

6C
5C
3C
4C
Nuoriso-orkesteri

Kevätkonsertti
Kevätkonsertin päivämäärän voi laittaa jo nyt kalenteriin. Konsertti järjestetään 11.5.2011 Kuopion Musiikkikeskuksella.

Tämän Örkin Torven toimitti:
jaana.piippo@kasvuun.fi

Myös musiikkia on riittänyt. Varkauden Hankihönkäykseen
osallistui viitisenkymmentä soittajaa. Nuorimmat mukanaolijat
olivat nelosluokkalaisia ja vanhimmat jo lukiossa. Olipa Dorkassa soittanut nelivuotiaskin. Leirin päätöskonsertin nähneet vanhemmat kehuivat ohjelmaa ja leirille osallistujat ovat
varanneet jo mahdollisuutta osallistua ensi talven leirille.
Vaikka mitään ei vielä luvata, on mukava tietää että kokemus
oli kannustava.
Yhdistyksen vuosikokous on helmikuun lopulla. Toivon mahdollisimman monen osallistuvan kokoukseen ja tulevan mukaan yhdistyksen hallitustoimintaan. Tervetuloa kokoukseen!

Tuija Mikkola
Puheenjohtaja
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Glögitilitykset maksettu

lausunto. Lisäksi käsitellään toimintasuunnitelma ja budjetti
toimintavuodelle 2011.

Glögitapahtumat ja joulukorttimyynti on tilitetty luokille seuraavasti:

Erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet.

6C
5C
4C
3C
Orkka

Tule tutustumaan pintaa syvemmältä RaPun toimintaan ja
keskustelemaan toiminnan painopisteistä. Sinun ei tarvitse
pelätä joutumista väkisin hallitukseen.

330,00
815,50
555,25
413,50
744,50

Glögitapahtumiin on huomioitu talkootunnit, mehuhyvitykset,
glögimyynti ja lipunmyynti glögikonserttiin.
Kiitos kaikille glögitapahtumiin osallistuneille aikuisille, lapsille
ja nuorille!!!
Glöginkeitto oli tänä vuonna tavallista haastavampaa. Aiemmasta poiketen pulloja jouduttiin ostamaan pullontoimittajalta.
Kuljetusketju toimittajalta Rajalan Puhaltajille petti sillä seurauksella, että keitto jouduttiin järjestämään kahtena iltana. Loistavien talkoolaisten ansiosta haasteesta selvittiin mutta kustannuksia kertyi tavallista enemmän.

Rajalan
Puhaltajien
24.2.2011

vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 24.2.2011 klo 18
Rajalan koululla. Kokouksessa käsitellään vuoden 2010 toimintakertomus ja tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien

Vuosikokouksen aluksi esittää 3 C ensimmäiset töräyksensä
orkesterina, jos luokka ehtii siihen mennessä järjestäytyä orkesteriksi ja harjoitella hieman.

Otteita toimintakertomuksesta 2010
- Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa á 1,5-2 tuntia
- Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Tulonlähteinä
ovat olleet Musiikkikeskuksen narikka- ja ovimiestoiminta, kevätkonsertti, joulukorttimyynti ja glöginkeitto. Luokilla ja nuoriso-orkesterilla on ollut myös omia varainhankintatapahtumia.
Lisäksi sponsorit ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa.
- Vuoden 2010 suurhanke oli Kuopion musiikkiluokkien yhteiskonsertti.
- Huhtikuussa 2010 taiteilija ja sävellyksen opettaja Marc Bernstein piti 4 C- ja 5 C -luokille workshopin säveltämisestä.
- Vuoden aikana on yhdistykselle hankittu kaksi huilua ja yksi
saksofoni. Kaikille soitinta tarvitseville oppilaille pystyttiin tarjoamaan soittokelpoinen soitin.
- Musiikin perusteiden teoriaopetus Kuopion Konservatorion
kanssa yhteistyössä alkoi syksyllä ja jatkuu koko lukuvuoden.
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