
 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.6.2021 
 

Toimintasuunnitelma 2021  
 
1. Tavoitteet 
 
Sinfoniettan Ystävät ry:n tavoitteena on lisätä yhteenkuuluvuutta Tapiola Sinfoniettan ja sen yleisön välillä. 
Hyvinvoiva orkesteri lisää jäsenistömme hyvinvointia. Tuemme Sinfoniettan soittajien ja muun henkilöstön 
hyvinvointia parantavaa toimintaa sekä muutoinkin edistämme konserttimusiikin harrastusta ja tuntemusta 
kaupungissamme ja muualla. Tavoitteiden tukemiseksi järjestämme jäsenillemme yhteisiä tilaisuuksia ja 
kokemuksia sekä haemme uusia mahdollisuuksia orkesterin tukemiseen. 
 
2. Jäsenistö 
 
Pyrimme edelleen kasvattamaan jäsenmääräämme ja lisäämään jäsentemme aktiivisuutta yhdistyksen 
toiminnassa erityisesti yhteistoiminnassa orkesterin jäsenten ja Sinfoniettan organisaation kanssa. 
Kausikorttilaiset ovat iso potentiaali jäsenistöömme. 
 
Tiedotamme yhdistyksen toiminnasta paitsi jäsenkirjeiden avulla myös konsertti-iltoina lämpiön 
palvelupisteessämme Espoon Kulttuurikeskuksessa, uuden jäsensivustomme kautta ja orkesterin kanavia 
hyödyntäen. Hyödynnämme myös erillistä esitettä jäsenhankintaa varten yhdessä Sinfoniettan kanssa. 
Jatkamme internet-sivustomme kehittämistä kohti aitoa vuorovaikutuskanavaa. Jäsenrekisterin hallinta on 
järjestetty EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti Yhdistysavainpalvelun (kotisivumme) kautta. 
 
3. Toiminta ja talous 

 
Teos- ja säveltäjäesittelyjä tarjoamme edelleen ennen konsertteja täydentäen Sinfoniettan omia järjestelyjä, 
esimerkiksi MusicaNovan, Piano-Espoon ja Kuoro-Espoon yhteydessä. Lisäksi ns. jälki-istunnoissa eli 
Taiteilijatapaamisissa konserttien jälkeen on hieno mahdollisuus tavata orkesterin muusikoita, solisteja ja 
kapellimestareita.  
 
Vuonna 2021 jatkamme ja kehitämme konsertti-iltaisen palvelupisteemme toimintaa ottaen huomioon 
pienenevän tallennekysynnän. Välitämme lähinnä vierailijoitten omia levytyksiä ja Sinfoniettan uutuuksia. 
Jatkanemme edelleen käytettyjen levyjen kierrätystä, jonka tuoton osoitamme Soitinhuoltorahastolle. 
Osallistumme myös Sinfoniettan asiakaspaneeliin kesäkuussa. 
 
Järjestämme jäsenistöllemme suosittuja konserttimatkoja korona-pandemian asettamissa rajoissa. 
Tähtäimessä syyskaudelle 1-2 yhteistä matkaa, suunnitelmat tarkentuvat kesän ja alkusyksyn aikana. 
Valmistelemme myös kevään 2022 matkaa Hampuriin. 
 
Levitämme tietoa orkesteristamme, sen konserteista ja levytyksistä.  Ideoimme yhdessä Sinfoniettan kanssa 
uusia toimintamuotoja yhdistyksen toiminnan ja orkesterin tukemisen kehittämiseksi sekä edistämme 
jäsentemme osallistumista eri tapahtumien tukemiseen ja orkesteritapaamisiin. Alkusyksystä järjestämme 
orkesterin ja jäsenistön ’kauden avajaiset’. Marraskuussa on luvassa yhteinen Talvisirkus. 
 
Tuemme taloudellisesti orkesterin muusikoiden hyvinvointia edistäviä aloitteita ja annamme myös muuta 
taustatukea. Fysioterapia jatkuu, vaikka pitkäaikainen yhteistyökumppani vaihtuu syksyksi. 
Soitinhuoltorahasto myöntää stipendejä orkesterilaisten instrumenttien huoltotarkoituksiin hakemuksien 
perusteella. Uudet soittajat saavat erikoisstipendin. Lahjoitukset tervetulleita. 
 
Taloudellinen tilanteemme on nyt tasapainossa, matkojen ja tapaamisten määrä tänä vuonna on vielä auki, 
budjetointi nyt konservatiivinen. Tuen lisääminen edellyttää myös tulojen lisäämistä. Tukimuotojen välistä 
jakautumaa optimoidaan. Suositut perhetapahtumat ja soitinhuoltostipendit tasapainotetaan käytettävissä 
olevien varojen mukaan. Jäsenmaksu on selkeästi merkittävin tulolähteemme, siksi uusien jäsenten hankinta 
ja nykyisten pitäminen ovat tärkeitä tehtäviä. Viestinnän sähköistyminen säästää postituskustannuksia. 
Verkkopalveluja parannetaan. Otamme vastaan ehdotuksia jäsenpalvelujemme ja tukimuotojemme 
kehittämiseksi. Hallituksen kokoonpanoa ja työnjakoa kehitetään, otamme mielellään mukaan uusia aktiiveja.  

 

 
Yhdistyksen puolesta Espoossa 10.6.2021,  
Vesa Lehtisalo, puheenjohtaja 


