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Tausta 
Ocarina ry, Ocarina rf on perustettu 5.11.2013. Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo. Yhdistys ja sen toi-

minta on kaksikielistä. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kuorolauluharrastusta sekä 

edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Yhdistys toimii yhteis-

työssä ja tukee Porvoon Musiikkiopiston toimintaa. Yhdistyksen toimikausi on 1.8–31.7. 

Jäsenet 
Yhdistyksellä oli 31.7.2016 69 maksanutta jäsentä. Kaikki kuorolaiset, heidän vanhempansa ym. jotka 

haluavat tukea kuorojen toimintaa ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi. Jäsenmaksu oli kuluneella 

toimikaudella 10 €/henkilö. 

Yhdistyksen kokoukset ja hallituksen kokoukset 
Toimikauden aikana hallitus on kokoontunut neljä kertaa (27.10, 14,1, 27.4, ja 1.6) Yhdistyksen vuosi-

kokous pidettiin 20.11 ja Kroatian koskeva palaveri 16.3. 

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

sentä ja puheenjohtaja. 

 

Ocarina ry:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet  

Gina Forsström, puheenjohtaja 

Jaana Sinervirta, jäsen 

Sanna Andersson, jäsen ja sihteeri 

Sanna Tiivol, jäsen 

Päivi Linteri, jäsen 

Heidi Liljeberg, rahastonhoitaja 

 

Varustevastaavina toimivat Minna Eriksson jaJohanna Hasu. 

Kuorot ja kuoronjohtaja 
Kuoronjohtajana toimi Mia Makaroff (poikakuoro, tyttökuoro ja nuorisokuoro) ja valmennuskuorossa 

syksyllä Anniina Rintakumpu ja keväällä Ellen Rantama. 

Kuorossa lauloi yhteensä n. 59 lasta kuluneella toimikaudella. Kuoro oli jaettu neljään ryhmään: val-

mennuskuoroon, poikakuoroon, tyttökuoroon ja nuorisokuoroon. 

Valmennuskuoro, joka on tarkoitettu lapsille jotka vielä harjoittelevat äänenmuodostusta ja laulamista 

stemmoissa lauloi n. 13 lasta. Valmennuskuoro harjoitteli laulun perustekniikkaa ja osallistui joulu- ja 

kevätkonserttiin. 

Lapsikuoro on tarkoitettu 7-12 vuotta täyttäneille lapsille ja siinä lauloi noin 20 lasta. Lapsikuoro har-

joitteli kauden aikana Suomi100-aiheisia kappaleita, joululauluja sekä kilpailuohjelmistoa Kroatian kil-

pailumatkaa varten.  

Nuorisokuoro on tarkoitettu 12 täyttäneille lapsille. Nuorisokuorossa lauloi n 30 nuorta. Nuorisokuoron 

ohjelmisto sisälsi myös Suomi100-aiheisia kappaleita, joululauluja ja Tiernapojat-esityksen sekä pop-

lauluja Kroatian kilpamatkaa varten. 

Lapsi- ja nuorisokuorot osallistuivat Porvoon itsenäisyyspäivän juhlaan sekä Porvoon Suomi100-

juhlavuoden avaukseen uudenvuodenaattona. Joulukonsertin teemana oli Tonttutarinoita, jossa esitettiin 

pieniä draamallisia esityksiä kappaleiden väliin. Kevätkaudella järjestettiin Suomi100-kiertue kolmella 

koululla ja kahdeksalla vanhainkodilla sekä osallistuttiin Porvoon kulttuuritoimen ja musiikkiopiston 

järjestämään Kuorokavalkadi-tapahtumaan. Kevätkonsertin aiheena oli Suomi100, jossa kaikki Ocarina-

kuorot lauloivat itsenäisyyttä käsitteleviä kappaleita. Kesäleiri järjestettiin Sipoossa. 
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Toimipaikka harjoitukset 
Kuorotoiminta käynnistyi 30.8.2017 ja viimeiset harjoitukset 10.5.2017. 

Poikakuoro, tyttökuoro ja nuorisokuoro harjoittelivat tiistaisin 16:00–20:00 välisenä aikana Porvoon 

musiikkiopiston tiloissa, Kaivokatu 37 (WSOY-talo 5. krs.) ja valmennuskuoro harjoitteli keskiviikkoi-

sin klo 18:15–19:00 Porvoon taidekoulun tiloissa osoitteessa Kaivokatu 40. Ryhmät harjoittelevat 45 

minuutista -1,5 tuntiin viikossa. Nämä harjoitukset ovat musiikkiopiston toimintaa. Näiden harjoitusten 

lisäksi on ennen esiintymisiä järjestetty lisäharjoituksia. 

Tanssiopetusta on myös järjestetty kauden aikana. 

Esiintymiset ja kilpailut 
Kuorot esiintyivät kauden aikana vaihtelevalla kokoonpanolla ja monipuolisella musiikilla seuraavissa 

tapahtumissa:  

 Ravintola Iris, yksityistilaisuus 29.10. 

 Joulukonsertti Tonttutarinnoita 24.11. 

 Porvoon kaupungin itsenäisyyspäiväkonsertti Taidetehtaalla 6.12. 

 Joulumarkkinaesiintyminen vanhassa kaupungissa 10.12. 

 Tiernapoikaesiintyminen taidetehtaalla 11.12. 

 Tiernapoikaesiintyminen Prestbackan kartano 13.12. 

 Suomi 100 vuoden avajaiset Taidetehtaalla 31.12. 

 Tiernapoikaesiintyminen Pernajan kirkossa 6.1. 

 Suomi 100 kiertue kouluihin ja vanhainkoteihin 7-8.4 

 Esiintyminen Ravintola Ripakassa, yksityistilaisuus 8.4. 

 Kuorokavalkadi Taidetehtaalla 6.5. 

 Nuorten Suomi 100 tapahtuma Taidetehtaalla 13.5 

 Kevätkonsertti Suomi 100 Grandissa 16.5. 

 Esiintyminen SILMU ry:n 10 vuotisjuhlassa 17.5. 

Varainkeruu  
Varoja kerättiin paitsi kuluvalle kaudella myös seuraavan kauden levyhanketta varten. 

Tukea ja avustuksia toimintaan on saatu seuraavilta tahoilta: 

 Svenska Kulturfonden 

 Sparbanksstiftelsen 

 Aluehallintoviranomaisen tuki 

 LC Borgoensis, stipendi 

 Porvoon kaupunki 

 

Lisäksi varoja on kerätty: 

 Kakkumyynnillä Taidetehtaan joulumarkkinoilla 

 Kuoroseinäkalenterimyynnillä 

 Narikkakeikka 

 Levymyynti 

 Kalenterimyynti 

 Esiintymispalkkiot 

 Konserttien yhteydessä myytyjen lippujen muodossa 

 Konserttien yhteydessä järjestetyn kahvituksen kautta 

 Tuotemyynti (Pilkkoset) 

 

Jäsenmaksujen kautta on myös kerätty hieman varoja. 

Vanhemmat ovat maksaneet leiristä suurimman osan. Tarkoituksena on pitää kustannukset maltillisina 

jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua kuoron toimintaan. 

Muu keskeinen toiminta  
 Kuoro järjesti kesäleirin Övikin leirikeskuksessa 4-7.8. 
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 Liiketreenit 20.11. 

 Joulujuhlat kuorolle 13.12 

 Koelaulut Kroatian matkaa varten 4-5.3. 

 Ekstraharjoitukset Kroatian matkaa varten 5.3. 

 Vanhempainpalaveri Kroatian matkasta 16.3. 

Tiedotus 
Toiminnasta tiedotetaan kuorolaisille ja heidän vanhemmilleen pääasiassa nimenhuudon ja lisäksi sulje-

tun Facebookryhmän avulla. Nimenhuudossa kuorolaiset myös mm. ilmoittautuvat tapahtumiin. Ocari-

nalla on myös julkinen Facebookprofiili ja kotisivut osoitteessa ocarinakuro.fi. 

Arvio Ocarina ry:n toiminnasta 
Yhdistyksen neljännellä toimikaudella toiminta pyörii jo kohtalaisen hyvin. Tunnettuus lisääntyy jatku-

vasi ja kyselyitä erilaisiin esiintymisiin tulee jatkuvasti enemmän. Toiminnan laajuuden kannalta olisi 

hyvä saada enemmän vanhempia mukaan toimintaan jotta tehtävien määrä ei ole liian suurin niille muu-

tamalle aktiiviselle. Myös toiminnan kehittämisen kannalta olisi hyvä saada mukaan laajempi joukko 

henkilöitä ja uusia ideoita 
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Talous 

Tulot Budjetoitu Toteuma 

Jäsenmaksut 700,00 690,00 

Osallistumismaksut (matkat, leirit, kilpailut ym.) 13 750,00 1 405,00 

Konsertti- ja myyjäistulot 5 000,00 8 205,37 

Tuotemyynti 4 000,00 8 794,00 

Tuet ja sponsorit 4 000,00 14 900,00 

Muut tulot  19,56 

Yhteensä 27 450,00 34 013,93 

 

Menot Budjetoitu Toteuma 

Palvelumaksut 400,00 396,87 

Matka- kilpailu ja leirikulut 22 500,00 250,00 

Muut kulut 2 000,00 7 934,48 

Päivärahat, palkkiot ja matkakorvaukset 2 000,00 1 020,00 

Yhteensä 26 900,00 14 436,07 

 

Tulot ylittivät tällä toimikaudella suunnitellun noin 7 500 €. Tämä johtuu siitä, että Kroatian matkaa 

suunnitellessa arvioimme että matkaan osallistuu vähemmän kuorolaisia ja heidän vanhempiaan. Matka-

laisten määrän lisääntyessä myös varoja kerättiin enemmän. Saimme esimerkiksi 10 000 € suuruisen 

avustuksen Aluehallintovirastosta matkaa varten. 

Menopuolen heittoon vaikuttaa Kroatian matkan maksut. Osa matkaa liittyvistä laskuista (esim. yli 50 

henkilön ryhmän lennot) tuli maksuun vasta seuraavan tilikauden aikana. 

Toimikauden 2017-2018 tulos tulee näillä näkymin olemaan tappiollinen kun suuret matkamaksut on 

maksettu ja siihen kuuluvat tulot sijoittuvat tälle edelliselle tilikaudelle. 


