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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 kuorolau-

luharrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnal-

la. Yhdistys toimii yhteistyössä ja tukee Porvoon Musiikkiopiston toimintaa. Yhdistyksen 

toimikausi on 1.8–31.7. 

Jäsenet 

Yhdistyksellä oli 31.7.2015 61 maksanutta jäsentä. Kaikki kuorolaiset, heidän vanhempansa 

ym. jotka haluavat tukea kuorojen toimintaa ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi. Jäsen-

maksu oli kuluneella toimikaudella 10 €/henkilö. 

Yhdistyksen kokoukset ja hallituksen kokoukset 

Toimikauden aikana hallitus on kokoontunut kolme kertaa. 

Hallitus 

Hallitukseen voidaan sääntöjen puitteissa valita 5-10 henkilöä. Toimikaudella hallituksessa oli 

viisi jäsentä. 

 

Ocarina ry:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet  

Gina Forsström, puheenjohtaja ja rahastonhoitaja 

Lilian Stenstrand-Andergård, jäsen 

Anna-Lena Halttunen, jäsen ja sihteeri 

Santeri Halttunen, jäsen 

Niina Liitiäinen, jäsen 

Leena Niinikoski, jäsen 

 

Varustevastaavina toimivat Jaana Sinervirta ja Minna Eriksson.  

Kuorot ja kuoronjohtaja 

Kuoronjohtajana toimi Mia Makaroff. Mian ollessa estynyt Anniina Rintakumpu johti kuoroja 

esim. Sounds karsinnassa.  

Kuorossa lauloi yhteensä n. 70 lasta kuluneella toimikaudella. Kuoro oli jaettu kolmeen ryh-

mään: valmennuskuoroon, lapsikuoroon ja nuorisokuoroon. 

Valmennuskuoro, joka on tarkoitettu lapsille jotka vielä harjoittelevat äänenmuodostusta ja 

laulamista stemmoissa lauloi n. 13 lasta. Valmennuskuoro keskittyi kauden aikana peruslaulu-

tekniikkaan ja harjoitteli mm. kansanlauluja, joululauluja ja Vuodenajat-aiheisia lauluja.  

Lapsikuoro on tarkoitettu 7-11 vuotta täyttäneille lapsille ja siinä lauloi noin 35 lasta. Lapsi-

kuoro harjoitteli kauden aikana Gounodin messun, kansanmusiikkia sekä Vuodenajat-aiheisia 

kappaleita. Joulukonserttiin valmistauduttiin lumi-teemalla. Sounds-tapahtumaan valmisteltiin 

myös oma esitys.  

Nuorisokuoro on tarkoitettu 12 täyttäneille lapsille. Nuorisokuorossa lauloi n 25 nuorta. Nuo-

risokuoron ohjelmisto sisälsi kauden aikana kansanmusiikkia ja -tanssia, Gounodin messun, 

Tiernapojat-esityskokonaisuuden sekä vuodenajat-aiheisia pop- ja viihdekappaleita. 

Kaikki kuorot harjoittelivat myös Sibeliuksen Finlandia-hymnin osana Sibeliuksen juhlavuot-

ta. 

 

Poika-, tyttö ja nuorisokuorot harjoittelevat tiistaisin 16:00–20:00 välisenä aikana Porvoon 

musiikkiopiston tiloissa, Kaivokatu 37 (WSOY-talo 5. krs.) Valmennuskuoro harjoittelee 
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keskiviikkoisin Taidekoulun tiloissa, Kaivokatu 40. Valmennuskuoron harjoitusaika on 

45min, poika- ja tyttökuoron 1-1,5h ja nuorisokuoron 1,5h. Nämä harjoitukset ovat musiik-

kiopiston toimintaan kuuluvaa opetusta. Näiden harjoitusten lisäksi järjestetään lisäharjoituk-

sia esim. ennen esiintymisiä. 
 

Toimipaikka harjoitukset 

Kuorot harjoittelivat tiistaisin 16:00–20:00 välisenä aikana Porvoon musiikkiopiston tiloissa, 

Kaivokatu 37 (WSOY-talo 5. krs.) Jokainen ryhmä harjoittelee 1-1,5 tuntia viikossa. Nämä 

harjoitukset ovat musiikkiopiston toimintaa. Näiden harjoitusten lisäksi on ennen esiintymisiä 

järjestetty lisäharjoituksia. 

Nuorisokuorolla oli mahdollisuus lisäharjoituksiin Pia Lindvallin johdolla.  

Tanssiopetusta on myös järjestetty kauden aikana. 

Esiintymiset ja kilpailut 

Kuorot esiintyivät kauden aikana vaihtelevalla kokoonpanolla ja monipuolisella musiikilla 

seuraavissa tapahtumissa:  

 Esiintyminen vanhusten viikolla Grandissa Porvoossa 

 Tiernapoikaesiintyminen Levinin kellarissa, Porvoossa, Itäkeskuksen palvelutalolla, 

Nesteellä, Taidetehtaan joulumarkkinoilla ja Hanna Mariassa, Porvoossa. 

 Esiintyminen Östra Nylands Folkdansdistriktin 20- vuotisjuhlassa 

 Joulukonsertti Porvoossa 

 Esiintyminen Vanhankaupungin- ja Taidetehtaan joulumarkkinoilla  

 Osallistuminen Sounds karsintaan Loviisassa ja finaaliin Porvoossa + esiintyminen 

avajaisissa 

 Esiintyminen jousiorkestereiden juhlakonsertissa Taidetehtaalla 

 Esiintyminen yksityistilaisuudessa Askolassa 

 Esiintyminen Musiikkiopiston 50-vuotis juhlakonsertissa yhdessä kamariorkesterin 

kanssa 

 Esiintyminen Villa Söderin avajaisissa 

 Kevätkonsertti Kvarnbackenin koululla 

 Esiintymien Grandissa, Pippis födelsedag 

Varainkeruu  

Varoja kerättiin paitsi kuluvalle kaudella myös seuraavan kauden levyhanketta varten. 

Tukea ja avustuksia toimintaan on saatu seuraavilta tahoilta: 

 Svenska Kulturfonden (maksettiin tilille elokuussa 2015) 

 Sparbanksstiftelsen 

 LC Borgoensis 

 Porvoon kaupunki 

 

Lisäksi varoja on kerätty: 

 Salamimakkaroiden ja juuston myynnillä 

 Kakkumyynnillä Taidetehtaan joulumarkkinoilla 

 

Jäsenmaksujen kautta on myös kerätty hieman varoja. 

Vanhemmat ovat lisäksi maksaneet matkoista ja leireistä osan. Tarkoituksena on pitää kustan-

nukset maltillisina jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua kuoron toimin-

taan. 
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Muu keskeinen toiminta  

Syksyllä järjestettiin vanhempainpalaveri joka yhdistettiin vuosikokoukseen.  

Toiminnasta tiedotetaan kuorolaisille ja heidän vanhemmilleen nimenhuudon ja suljetun Fa-

cebookryhmän avulla. Nimenhuudossa kuorolaiset myös mm. ilmoittautuvat tapahtumiin. 

Ocarinalla on myös julkinen Facebookprofiili ja kaudella 2014–15 avatut kotisivut osoitteessa 

ocarinakuro.fi joita käytetään kuoron toiminnasta tiedottamiseen.  

Kauden aikana tilattiin kuorohuppareita ja kasseja kaikille halukkaille ja halukkaat osallistui-

vat yhteiselle retkelle Mamma Mia musikaaliesitykseen Helsingissä.  

Arvio Ocarina ry:n toiminnasta 

Yhdistyksen toinen toimikaudella on pystytty viemään toimintaa hieman eteenpäin saamalla 

esim. omat kotisivut ja omia kuorotuotteita. Toiminta on laajentunut ja kuorolaisia on tullut 

lisää. Tämän takia olisi hyvä saada enemmän vanhempia mukaan toimintaan jotta tehtävien 

määrä ei ole liian suurin niille muutamalle aktiiviselle. Myös toiminnan kehittämisen kannalta 

olisi hyvä saada mukaan laajempi joukko henkilöitä. 
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Talous 

 

Tulot Budjetoitu Toteuma 

Jäsenmaksut 1 200,00 610,00 

Osallistumismaksut (matkat, leirit, kilpailut ym.) 2 000,00 2 896,99 

Konsertti- ja myyjäistulot 1 500,00 3 072,21 

Tuotemyynti 2 500,00 3 712,20 

Tuet ja sponsorit 3 500,00 2 050,00 

Muut tulot  1 618,00 

Yhteensä 10 700,00 13 959,40 

 

Menot Budjetoitu Toteuma 

Palvelumaksut 200,00 299,87 

Matka- kilpailu ja leirikulut 2 000,00 3 239,13 

Muut kulut 3 000,00 5 093,30 

Päivärahat, palkkiot ja matkakorvaukset 1 500,00 1 421,00 

Yhteensä 6 700,00 9 753,43 

 


