Kescinyhteissoittoleiri
jdrjestetddnHaapaniemen
Perinteinenkesdnyhteissoittoleiri
kesAloman
arkipdivdnd
eli 6.koulullakolmenaensimmdisend
postia
koteihin.
Leiristd
tulee
erikseen
8.6.2011.
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RojolonPuholtojotry:n tiedotuslehtinen

Orkin Torvi
2011
Huhtikuu

kehuvatopettajia,
vuosinaosallistuneet
Leirilleaikaisempina
hyvii biisitoistenkoulujenmusiikkiluokkalaisiin,
tutustumista
leiriA
lAmerittAin
valintoja,uudenoppimista.Suosittelemme
pimdstikaikilleRajalanPuhaltajillel

YhdistyksenhallitusjcirjestAyryi
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
tiedotus
Sihteerija
Rahastonhoitaja
JAsenet
Kuljetusvastaava
Pukuvastaava
Sponsorit
Gloginkeitto

TuijaMikkola
MarjaVdisAnen
JaanaPiippo
SariRAsdnen
SariRAsAnen
PetriKuusela
MdkeldMarjaVdisdsen
Sannamari
kanssa
pereh
MikkoTurunenJuhaLaitisen
dyttiimdinA
Miettinen
Marja-Leena

Vonhot esiintymisosut
yhdistyksen
vanhatesiintylahjoittaa
RajalanPuhaltajat
Kuopion
seurakunAsiaakoordinoi
misasutVironNommeen.
tiendiakoniatyo.
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Puheenjohtojont erv eisef:
jo villilaupilkistiS
Kesdkolkuttelee
ovellaja naapurin
nurmikosta
m alum ikelloja .
Varmamerkkikesdntulostaon myosRajalan
Puhaltajien
kevdtkonyhdessd
pidettiin
Viime
Vuonna
konsertti
sertti.
kaikkien
Kuopion
musiikkiluokkien
kanssa
muttatinii kevdiind
konsertoidaan
taas
omallaporukalla
keskiviikkona
11.5.2011
kloL8.30alkaen.
pidetddn
Musiikkikeskuksel
Vanhaanmalliinkevdtkonsertti
la arpajaisineen.
ja
Toivomme
runsasta
osanottoa
tapahtuman
talkoisiin
Myosarpajaisvoittoja
kaivataan.
etenkinitsekonserttiin.
Kokeillaa
n keritdkonserttiin
enndtysyleis6,
kutsukaa
naapuritkin
jakoon
joukollamukaan.
Liputtulevat
viikolla16.

Valoisiakevdtpdivid!
TuijaMikkola

Tiimiin Orkin Torven toimitti:
joono.pii ppo@kosvuun.f
i
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pdytdkirjosto
Otteito vuosikokouksen
jo toimintosuunnitelmosto
Varainhankinta
Yhdistyksen
osa saadaanKuopionmusiiktuloistamerkitt6vd
naulakonhoidosta,ovimiestehtdkikeskuksessa
tapahtuvasta
Tdmi toimintatapahtuuyhvistAja jArjestyksenvalvonnasta.
kansmusiikkiluokkien
muiden
alakoulujen
Kuopion
teistydssd
sa.
2011on 25 euroa/ perhe.
Jdsenmaksu
ja gl6gimyynti
sekd
ovat joulukorttimyynti
Muitatulonldhteit6
ja
Suunnitelmissa
erilaisettai esiintymiset niidenoheistuotot.
maksut
kerittdivdt
Puku-ja liivipantein
on myosdriinitejulkaisu.
tukemaan
kattavatpukujenylldpidon.Yhdistyksentoimintaa
Yhdistyshakeemyoserilaisia
haetaanyhteistyokumppaneita.
apurahoja.
Koulutustoiminta
oppilaatlaulavatkuorossaja osallistuKaikkimusiikkiluokkien
mintaan.
vat orkesteritoi
alkeisopetusta4 tun'
orkesterisoittimen
Yhdistyskustantaa
jdsenoppilas.
muutakautta
tapahtuu
Jos alkeiskoulutus
tia /
opettajienhankkimiensoitinopettajien
kuin musiikkiluokkien
yhdistykanoatukeaalkeisopetukseen
kautta,on rnahdollista
senhallitukselta.
voi halliEnsimmdisen
oman orkesterisoittimenhankintaan
on
suuruus
stipendin.Stipendin
tus mydntAAanomuksesta
o/"
150euroa.
muttaenintAdn
yleensA10 soittimen
hinnasta
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Kuopion
osallistumaan'
YhdistyksenjAseniSkannustetaan
ry:n jiirjestiimiilleyhteissoittoleirille.Yhdisnuorisomusiikki
yhteisosallistumisia
myos muillemusiikkileitys voi jdrjestdid
musiikkileireille
Omavalintaisille
osallisreilletuettuunhintaan.
j6sen
(60,00
yhdistykmusiikkileiristipendid
€)
voi anoa
tuva
senhallitukselta.
Esiintymisetja toiminta
osallistuutorisoittoihinkesdllii 2011; jos
Nuoriso-orkesteri
jdirjestidr
alussa,
Sitdennen,kesAkuun
tapahtuman.
kaupunkl
ja
Berlii,liin Prahaan6.-16.6.
orkesteritekeeesiintymismatkan
toiminRajalal koulun peruskoriausaiheuttaayhdistyksen
varastoon tyhjennettdivii
nallesuurenhaasteen.Yhdistyksen
ylija marraskuinen
glogiviikko
vuonna2011voi osoittautua
jdirjestetiiiin
marraskuussa
voimaiseksi.Joka tapauksessa
joku yhteistapahtuma.
harjoittelutila
My6s nuoriso-orkesterin
jArjestymAAn,
tai ldhiPuijonlaaksosta
mieluiten
on saatava
alueelta.
Vuokratja pantit
on useamSoitinvuokraon 40 €l lukuvuosi.Jos perheessd
20
piavuokrattuja
vuokraon €/lukuvuosi/soitin.
soittimia,
25 €
pukupanttion 50 €, jostahyvitetdAn
Nuoriso-orkesterin
ja
puhdas,
palautuessaan
siisehjd
yhdistykselle
on
puku
kun
josta
10 € kun
hyvitetddn
ti. Esiintymisliivienpanttion 20 €,
siistinA.
liivipalautetaan
valinta
Toiminnantarkastajien
yhdistyksissdi
uusi,
on rekisterdidyissA
Toiminndntarkastus
vuodesta2010 alkaenkdytdssfioleva yhteisdntaloudenja
Se korvaamaallikkotilintarkashallinnontarkastusmenetelm6.
Toiminnantarkastajiksi
tajien suorittamantilintarkastuksen.
ja heillevarahenkija
Nurmi
Marja
Saarelainen
valittiinSirkku
ja
JarmoAntikainen.
l6iksiMerviPaattilammi-Vornanen

ADatalnfo

