Vanhempainyhdistys nuorisokuoron tukena

Nuorisokuorotoiminnan mielekkyys ja hohto eivät synny
vain ohjelmiston harjoittelusta. Olennainen osa kuoron
elämää ja tavoitteita ovat esiintymiset, tapahtumat ja
matkat. Niillä luodaan haasteita ja motivaatiota nuorten
harrastukseen. Kaikki tämä vaatii kuitenkin paljon työtä.
Niin kuin monen muunkin kuoron tai muun
harrastusryhmän taustalla, myös Nuorisokuoro
Kuhankeittäjien tukena on vanhempainyhdistys.

Nuorisokuoro Kuhankeittäjien Vanhempainyhdistys ry:n
ja Lounais-Hämeen Musiikkiopiston kesken on solmittu
yhteistyösopimus, jonka mukaan musiikkiopisto vastaa
kuoron johtajan palkkauksesta ja kuoron harjoitteluun
liittyvistä asioista. Vanhempainyhdistys puolestaan
avustaa konserttitoiminnassa sekä huolehtii tapahtumista
ja matkoista. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kaikkien
kuorolaisten vanhemmat ovat yhdistyksen jäseniä.
Yhdistyksen käytännön asioita hoitaa johtokunta, joka
valitaan vuosikokouksessa.

Talkootyöt

Matkat, esiintymisvaatteet, tapahtumat yms. vaativat
luonnollisesti runsaasti rahoitusta, jonka hankkimisesta
vanhempainyhdistys vastaa. Kahvitukset, arpajaiset,
myyjäiset, jne. ovat kaikille tunnettuja varainhankinnan
muotoja.
Osallistumalla talkootoimintaan, esim. leipomalla tai
olemalla työssä kahvituksissa ym. kuorolaiset (tai
vanhemmat) keräävät kuoropisteitä, joiden avulla voi
esim. alentaa kuorolaisen kuoromatkojen hinta.
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Kuoropisteiden arvon, päättää yhdistyksen johtokunta
ottaen huomioon toimintakautena kertyneet varat ja
tehdyt työt. Kertyneet kuoropisteet lasketaan yhteen
ennen jokaista matkaa ja ne nollataan kauden
päättyessä. Pisteitä ei siirretä seuraavalle vuodelle.
Kevään 2013 vuosikokouksessa päätettiin, että myös
aktiivisesta vanhempainyhdistyksen hallituksen
toiminnassa mukana olemisesta kertyy kuoropisteitä
10pistettä/toimikausi.

Kaikki uudet ideat ja ajatukset varainhankinnasta otetaan
innokkaasti ja lämmöllä vastaan.

Kuoromaksu

Kuoromaksu toimintakaudella 2016-2017 on
50e/kuorolainen, sisaralennus 10€. Laskut
kuoromaksusta jaetaan koteihin tammikuussa.

Kuorovaatteet

Olennainen osa kuoron toimintaa ovat esiintymiset.
Jokaisen kuorolaisen olisi hyvä hankkia itselleen
valkoinen pitkähihainen kauluspaita, mustat housut sekä
mustat kengät. Kuoron oma esiintymispaita (tytöt),
tumma pitkä hame sekä vekkihame (isot kuorolaiset)
vuokrataan kuorolta. Muusta yhteneväisestä
pukeutumisesta tiedotetaan myöhemmin lisää.
Lisätietoja kuorovaatetuksesta voi kysellä
vaatevastaavalta.

Vanhat kuorolaiset voisivat tarkistaa oman vaate
tilanteensa ja ottaa mahdollisimman pian yhteyttä
vaatevastaavaan, jos itsellä olevat vaatteet ovat jääneet
pieniksi. Näin saamme varastomme ajan tasalle ja
kaikille edustavat kuorovaatteet tulevia esiintymisiä
varten.
Kuorohuppareita ja t-paitoja on tilattu isompi määrä
porukalla. Kuorohuppareista ja t-paidoista tehdään
yhteistilaus, kun tilaajia on tarpeeksi.

Tiedottaminen ja lisätietoja
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Vanhempainyhdistys tiedottaa Internetissä:
www.kuhakeittajat.fi, sähköpostitse sekä
kuoroharjoituksissa jaettavin tiedottein. Internet sivulta
löytyy myös yleistä tietoa Kuhankeittäjistä.
Huolehdithan että perheenne yhteystiedot ovat ajan
tasalla!

Vanhempainyhdistyksen kautta kuorotoiminnasta
tulee koko perheen asia. Kuorolaisemme
ansaitsevat kaiken tukemme.
Tervetuloa mukaan kuoroon ja
vanhempainyhdistyksen toimintaan!
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