
Maskun musiikkiyhdistyksen tiedote syksyllä 2021

Hyvät musiikkiyhdistyksen soittotuntien oppilaat ja kotiväki,

Syyslukukausi on jo pian lopuillaan ja Musiikkiyhdistyksen syksykonserttikin tuli jo
pidettyä, mutta jäsenmaksujen kerääminen on vaan unohtunut… Nyt siis tartumme
toimeen ja hoidamme asian kuntoon ennen joulukiireitä:)

Koronarajoitukset huomioiden olemme voineet pyörittää harrastustoimintaamme hyvin
koko syksyn ajan lähiopetuksessa. Hieno juttu! Toivottavasti näin saadaa jatkaakin - ja
joskus vielä ilman rajoituksia.

Saamme edelleen käyttää kunnan kouluja ja soittimia ilmaiseksi, joten voimme  pitää
soittotuntien hinnat alempana kuin kaupungeissa. Viime vuoden tapaan  tänä lukuvuonna
30 min soittotunti maksaa kanta-Maskun alueella 20 € ja  Lemu-Askaisten puolella 21 €.
Opettajat hoitavat itse kaikki palkasta  erotettavat arvonlisävero-, eläke- yms. kulut, sekä
matkakulut, joten nämä  kulut on huomioitu tuntimaksuissa. Ryhmäopetuksista perittävät
hinnat (esim.  bändiopetus) opettajat ilmoittavat erikseen kullekin ryhmälle. Koska Maskun
kunta tarjoaa ilmaiset tilat maskulaisille, voimme tarjota näitä laulu- ja
soittotuntimahdollisuuksia vain oman kunnan väelle. Maskulaisista kuitenkin  kaikenikäiset
soittajat ja laulajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Oppilaat sopivat edelleen opettajan kanssa suoraan soitto- ja  laulutuntien ajat ja
mahdolliset tuntien peruutukset. Soittotunnit pidetään sovitulla koululla ja 30 min
kerrallaan. Laskutuskäytäntönä on, että opettaja kirjoittaa koko lukukauden (siis
syksy ja kevät erikseen) maksut yhtenä lukukausimaksuna, jonka  vanhemmat
voivat maksaa opettajan toiveiden mukaan yhdessä tai  kahdessa erässä eräpäivään
mennessä.

Maskun Musiikkiyhdistys ry. on rekisteröity yhdistys, joten voimme liikutella  tarvittaessa
myös rahoja ja hakea esim. taloudellista avustusta toimintaan ja  soittimien hankintaan.
Rekisteröidyn yhdistyksen sääntöjen mukaan kaikki  toiminnassa mukana olevat ovat
myös yhdistyksen jäseniä. Olemme  Musiikkiyhdistyksen väen kanssa päätyneet 5 euron
jäsenmaksun keräämiseen kerran lukuvuoden aikana. Opettajat antavat oppilaiden tiedot



jäsenrekisteriä varten ja Risto Savolainen rahastonhoitajana seuraa maksuja.  Tarkoitus
on käyttää kaikki kertyvät varat suoraan lasten ja nuorten hyväksi,  kuten soittimien
hankintaan ja konserttien järjestämiseen.
Pyydämme maksamaan jäsenmaksun 5 e/oppilas/lukuvuosi 17.12.2021  mennessä
Maskun Musiikkiyhdistys ry:n tilille Mietoisten Säästöpankki FI90  4355 0010 0267 41.
Merkitkää lisätietoihin oppilaan nimi ja soitin, kiitos.  Maksamatta jätetyt jäsenmaksut
estävät valitettavasti osallistumisen jatkossa  Musiikkiyhdistyksen järjestämään
opetukseen.

Jatkossa lähetämme nämä tiedotteet sähköisesti (pyydettäessä saa myös paperisena),
joten toivomme, että jokaisen oppilaan yhteystietoihin annettaisiin myös
sähköpostiosoite. Opettajat keräävät nämä tiedot kevään kuluessa, mikäli niitä ei vielä
ole tallennettuina.

Maskun Musiikkiyhdistyksen soittajat ja laulajat osallistuvat halutessaan  vuoden varrella
omiin konsertteihimme ja muiden tahojen järjestämiin konsertteihin (esim. seurakunnan
ja Maskun kunnan tilaisuudet). Viime kevään konsertti tehtiin vain nettiin katsottavaksi,
mutta syksyn konsertin pystyimme pitämään livenä marraskuulla. Kiitos vielä kaikille
esiintyjille, opettajille ja yleisölle! Keväällä toivottavasti voidaan taas palata asiaan.

Hyvää joulun odotusta ja Joulua Teille kaikille ja mukavia hetkiä musiikkiharrastuksen
parissa tulevaan vuoteen,

Maskun musiikkiyhdistys:

Kaija Järä, Emmi Einiö, Aija Möysä, Heli Savolainen, p. 040-592 4940,

Risto Savolainen  ja Mika Suominen

Jäsenmaksulomake kaudelle 1.7.2021- 30.6.2022


