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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 

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. Tietyt ammattitaitoa vaativat tehtävät (esim. pukusuunnittelu ja graafiset 

tehtävät hoidetaan ostopalveluna. 

Kuorot ja kuoronjohtaja 

Kuoronjohtajana toimii Mia Makaroff. Kuoro on jaettu kolmeen ryhmään: 

valmennuskuoroon, lapsikuoroon ja nuorisokuoroon. Valmennuskuoro keskittyy kauden 

aikana harjoittelemaan peruskuorolaistaitoja, yksi- ja kaksiäänistä laulua ja kuoron 

perusohjelmistoa. Valmennuskuoro esiintyy joulu- ja kevätkonserteissa. Lapsikuoro on 

tarkoitettu 7-11 vuotta täyttäneille lapsille ja harjoittelee syyskauden aikana 

kansanmusiikkiesitustä ja joululauluohjelmistoa teemalla lumi. Kevätkaudella osallistutaan 

musiikkiopiston 50-vuotisjuhlintaan ja harjoitellaan myös jotain Sibeliuksen tuotantoa. 

Nuorisokuoro on tarkoitettu 12 täyttäneille lapsille ja he keskittyivät kehittämään 

poplauluohjelmistoaan tulevalla toimikaudella. Lisäksi rakennetaamn lapsikuoron kanssa 

yhdessä kansanmusiikkiskiesitys, lumi-aiheinen joulukonsertti sekä osallistutaan  

kevätkaudella musiikkiopiston 50-vuotisjuhlintaan. Kauden aikana kokeillaan ottaa käyttöön 

kuorolle oma Kuorolaisen opintokirja, joka kannustaa yksittäistä kuorolaista kehittämään 

kuorolaistaitojaan. Yhteistyötä tehdään myös laulunopettaja Pia Lindvallin kanssa sekä 

musiikkiopiston orkesterin kanssa. Kaudella aloitetaan myös harjoittelu tulevaa levyhanketta 

varten. 

Toimipaikka harjoitukset 

Kuorot harjoittelevat 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 kautta tulevaa opetusta. Näiden harjoitusten lisäksi 

järjestetään lisäharjoituksia ennen esiintymisiä.  
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Esiintymiset ja kilpailut 

Kuorot esiintyvät kauden aikana vaihtelevalla kokoonpanolla ja monipuolisella musiikilla 

ainakin seuraavissa tapahtumissa:  

 

 Esiintyminen vanhusten viikolla Grandissa 5.10 

 Esiintyminen vanhalla palokunnantalolla 15.11, Östra Nylands folkdansdistrikt15.11 

 Joulumarkkinaesiintyminen vanhassa kaupungissa 7.12 

 Esiintyminen Taidetehtaan joulumarkkinoilla 13.12 

 Joulukonsertti 9.12 

 Osallistuminen Sound 2015 kilpailuun 

 Kevätkonsertti 

Muu keskeinen toiminta  

 Kakkumyynti Taidetehtaan joulumarkkinoilla 13.12 

 Myyntitempauksia 

 Teatterimatka Helsinkiin 6.3.2015 katsomaan esitystä Mamma Mia, Svenska teatern 

 Kesäleiri 4-7.8.2015 välisenä aikana  

 Vanhempainpalaverit 1-2 

 Hankitaan hupparit ja kangaskassit kuoron logolla 

 Tehdään kotisivut 

 Nuorisokuorolle esiintymisvaatteet 

Viestintä 

Kuoron toiminnasta viestitään omien kotisivujen kautta ja Facebookin kautta. Paikallislehdille 

tehdään tiedotteita kuoron toiminnasta. Tilaisuuksia markkinoidaan sekä paikallislehdissä että 

paikallisradiossa. Toiminnan tueksi tehdään esite, ohjelmalehtinen ym. materiaalia.  
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Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 2014–15 

Tavoitteena on kerätä kauden aikana paitsi kuluvalle kaudelle tarvittavat varat myös varoja 

syksyn 2015 levyhanketta varten. 

 

Menot  

Palvelumaksut 200,00 

Matka- ja leirikulut 2 000,00 

Muut kulut 3 000,00 

Päivärahat, palkkiot ja matkakorvaukset 1 500,00 

Yhteensä 5 700,00 

 

Tulot  

Jäsenmaksut 1 200,00 

Matka- ja leirimaksut 2 000,00 

Konserttituotot ja myyjäiset 1 500,00 

Tuotemyyntivoitto 2 500,00 

Tuet ja sponsorit 3 500,00 

Muut tulot  

Yhteensä 9 700,00 

 


