OCARINA RY
TOIMINTASUUNNITELMA
2015–16

1(4)

Tausta
Ocarina ry, Ocarina rf on perustettu 5.11.2013. Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo. Yhdistys
ja sen toiminta on kaksikielistä. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää
kuorolauluharrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen
kotipaikkakunnalla. Yhdistys toimii yhteistyössä ja tukee Porvoon Musiikkiopiston toimintaa.
Yhdistyksen toimikausi on 1.8–31.7.

Jäsenet ja jäsenedut
Jäsenten hankintaa jatketaan, tavoitteena on että jokainen kuorotoimintaan osallistuva
lapsi/nuori sekä vähintään toinen vanhemmista on yhdistyksen jäsen. Jäsenenä saa etua
tiettyjen hankintojen ja toiminnan yhteydessä. Jäseneduista ilmoitetaan kauden aikana

Hallitus
Yhdistyksen päättävä elin on hallitus. Se muodostetaan puheenjohtajasta ja 5-10 jäsenestä.
Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Hallitus kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Työryhmät ja työnjako
Työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan eri tapahtumia ja toimenpiteitä varten. Työryhmissä
voivat toimia myös hallituksen ulkopuoliset henkilöt. Työtehtäviä jaetaan paitsi hallituksen
jäsenten välillä myös muille kuorotoiminnassa mukana oleville kuorolaisille ja heidän
vanhemmilleen. Ammattitaitoa vaativat tehtävät esim. pukusuunnittelu, tanssinopetus ja
graafiset tehtävät hoidetaan ostopalveluna.

Kuorot ja kuoronjohtaja
Tänä toimikautena kuorotoiminta uudistuu siten, että kuoroperheeseen tulee mukaan uusi
kuoro, poikakuoro. Entinen lapsikuoro siis muuttuu tyttökuoroksi. Kuoronjohtajina toimii Mia
Makaroff ja Anniina Rintakumpu, siten että Rintakumpu toimii kuoronjohtajana
valmennuskuorossa ja Makaroff valmentaa muita kuoroja.
Kuoro on jaettu siis neljään ryhmään: valmennuskuoroon, tyttökuoroon, poikakuoroon ja
nuorisokuoroon.
Valmennuskuoro keskittyy kauden aikana harjoittelemaan peruskuorolaistaitoja, yksi- ja
kaksiäänistä laulua ja kuoron perusohjelmistoa. Valmennuskuoro esiintyy joulu- ja
kevätkonserteissa.
Tyttö- ja poikakuorot on tarkoitettu 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Nuorisokuoroon
voi halutessaan pyrkiä, kun on täyttänyt 12 vuotta. Poikakuoron ensimmäisellä kaudella
keskitytään ryhmäytymiseen, sitoutumiseen ja harjoitellaan ensimmäisiä yhteisiä lauluja ja
kuorolaistaitoja. Tyttökuorolaiset harjoittelevat 1-3-äänistä laulua, äänenmuodostusta ja
säveltapailua. Poika- ja tyttökuorolaisten ohjelmistossa keskitytään Vuodenajat-aiheisiin
levytyskappaleisiin sekä joulukonsertin ohjelmistoon, kevätkaudella kevätkonserttiin ja
levynjulkaisuesityksiin. Lisäksi lauletaan popkappaleita, klassista ja kansanmusiikkia.
Nuorisokuoro on tarkoitettu 12 täyttäneille tytöille ja pojille. Nuorisokuoro valmistautuu
myös levytykseen ja joulukonserttiohjelmistoon sekä valmistaa joulukaudelle ruotsinkielisen
Lucia-esityksen. Kevätkaudella uusitaan ohjelmistoa ja harjoitellaan mahdollisuuksien
mukaan koreografioita levynjulkaisu- ja kevätesiintymisiin.
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Toimipaikka harjoitukset
Poika-, tyttö ja nuorisokuorot harjoittelevat tiistaisin 16:00–20:00 välisenä aikana Porvoon
musiikkiopiston tiloissa, Kaivokatu 37 (WSOY-talo 5. krs.) Valmennuskuoro harjoittelee
keskiviikkoisin Taidekoulun tiloissa, Kaivokatu 40. Valmennuskuoron harjoitusaika on
45min, poika- ja tyttökuoron 1-1,5h ja nuorisokuoron 1,5h. Nämä harjoitukset ovat
musiikkiopiston toimintaan kuuluvaa opetusta. Näiden harjoitusten lisäksi järjestetään
lisäharjoituksia esim. ennen esiintymisiä.

Esiintymiset ja kilpailut
Kuorot esiintyvät kauden aikana vaihtelevalla kokoonpanolla ja monipuolisella musiikilla
ainakin seuraavissa tapahtumissa:






Joulumarkkinaesiintyminen vanhassa kaupungissa
Esiintyminen Taidetehtaan joulumarkkinoilla
Joulukonsertti 8.12 Grandissa
Kevätkonsertti
Esiintymiset tilausten mukaan

Muu keskeinen toiminta







Vuodenajat levyhanke
Kesäleiri elokuun alussa
Vanhempainpalaverit 1-2
Kuorotuotteiden tilaus (huppari, kassit ja t-paita)
Ylläpidetään ja kehitetään kotisivuja
Nuorisokuorolle esiintymisvaatteet

Varainkeruu





Kakkumyynti Taidetehtaan joulumarkkinoilla
Levyn sponsorimyynti
Myyntitempauksia
Tukien ja avustusten hakeminen

Viestintä
Sisäinen tiedottaminen hoidetaan ensisijaisesti nimenhuudon kautta. Myös suljettua
Facebookryhmää ”Ocarinan salaseura” käytetään.
Ulkoisessa viestinnässä käytetään ocarinakuoro.fi sivustoa sekä Ocarina-kuoro
Facebookprofiilia. Lisäksi paikallislehdille tehdään tiedotteita kuoron toiminnasta.
Tilaisuuksia markkinoidaan sekä paikallislehdissä että paikallisradiossa. Toiminnan tueksi
tehdään esite, ohjelmalehtinen ym. materiaalia.

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 2015–16
Tavoitteena on kerätä syksyn aikana puuttuvat varat levyhankkeeseen sekä muut toimintaan
tarvittavat varat.
Alla olevien talousarviotaulukoiden mukaan menoja tulevalla toimikaudella olisi 10 000
euroa enemmän kun tuloja. Tämä vajeen kattamiseen käytetään edellisen kauden säästöön
jääneitä varoja joita on noin 10 000 euroa
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Menot
Palvelumaksut
Matka-, kilpailu ja leirikulut
Muut kulut
Päivärahat, palkkiot ja matkakorvaukset
Yhteensä

300,00
6 000,00
22 000,00
1 500,00
29 800,00

Tulot
Jäsenmaksut
Osallistumismaksut (matkat, leirit, kilpailut
ym.)
Konserttituotot ja myyjäiset
Tuotemyynti
Tuet ja sponsorit
Muut tulot
Yhteensä

700,00
5 000,00
3 400,00
4 400,00
5 500,00
800,00
19 800,00

4(4)

