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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. Ammattitaitoa vaativat tehtävät esim. pukusuunnittelu, tanssinopetus ja 

graafiset tehtävät hoidetaan ostopalveluna. 

Kuorot ja kuoronjohtaja 

Kuoro on jaettu neljään ryhmään: valmennuskuoroon, tyttökuoroon, poikakuoroon ja 

nuorisokuoroon.  

Kuoronjohtajina toimivat Mia Makaroff ja Ellen Rantama, siten että Rantama toimii 

kuoronjohtajana valmennuskuorossa ja Makaroff valmentaa muita kuoroja.  

 

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 kaudella harjaannutaan pidempiin kuoroharjoituksiin. Poikakuorolaisten 

harjoitusaikaa lisätään 90 minuuttiin niin, että osa harjoituksesta on samanaikaisesti tyttöjen 

kanssa. Poikakuorolaisten repertuaariin lisätään myös kaksiäänistä laulettavaa. 

Tyttökuorolaiset harjoittelevat 1-3-äänistä laulua, äänenmuodostusta ja säveltapailua. 

Nuorisokuorolaiset treenaavat poplaulua, kansanmusiikkia ja klassista lähinnä 4-äänisinä 

kappaleina.  

Lapsi- ja nuorisokuorolaiset valmistautuvat syyskaudella Kroatian kilpailureissua varten: tytöt 

osallistuvat lapsikuorosarjaan ja kummatkin kuorot kansanmusiikkisarjaan sekä 

nuorisokuorolaiset popsarjaan Interkulturin järjestämällä ISTRAMUSICA-festivaalilla 

lokakuussa. Syksyllä järjestetään myös viikonloppuleirejä kaksi Kerkkoon koululla; toisen 

aikana yöpyvät tyttökuorolaiset, toisen aikana nuorisokuorolaiset. Kilpaileville kuorolaisille 
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järjestetään myös erikseen koreografiaharjoituksia Hanne Kauppisen ja Siiri Suoniemen 

johdolla. Kilpakuorolaiset esiintyvät Kohti Kroatiaa-lähtökonsertissa ennen matkaa.  

Kaikkien kuorojen kanssa lauletaan vielä tällä kaudella Suomi100-kappaleita ja valmistellaan 

loppusyksystä Suomalainen Joulukonsertti Grandiin. Nuorisokuorolaiset valmistavat Lucia-

esityksen.  

Kauden aikana myös uusitaan kuoron puvustusta niin, että tyttö-, poika- ja 

nuorisokuorolaisille suunnitellaan ja ommellaan uusi kansanmusiikkiin tarkoitettu yhteinen 

esiintymisasu.  

Kevätkaudella harjoitellaan ilmaisua ja musiikin yhdistämistä draamaan. Valmennuskuoron ja 

lapsikuorojen yhteistyötä lisätään. Nuorisokuoroon etsitään uusia poikia. Ohjelmistossa 

huomioidaan myös Topeliuksen juhlavuosi 2018. 

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 alkaen klo 18:15. 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, suomalainen joulu 12.12 Grandissa 

 Kevätkonsertti 

 Esiintymiset tilausten mukaan erilaisissa tilaisuuksissa 

Muu keskeinen toiminta  

 Kesäleiri järjestetään elokuun alussa 

 Vanhempainpalaverit 1-2 

 Kuorotuotteiden tilaus 

 Ylläpidetään ja kehitetään kotisivuja 

 Interkulturin kilpailuun, Istramusicaan osallistuminen Kroatian Porecissa 3-9.10 sekä 

matkan viimeistelyt 

Varainkeruu 

 Kakkumyynti Taidetehtaan joulumarkkinoilla kaksipäiväisenä 

 Vuodenajat levyn myynti  

 Konserttien lipunmyynti 

 Kahvimyynti konserttien yhteydessä 

 Tukien ja avustusten hakeminen eri tahoilta 

 Esiintymiset eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa 
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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. Kirjallista 

materiaalia viestinnän ja toiminnan tukena on mm. esite, kuorotiedote, julisteet ja 

ohjelmalehtiset.  

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 2017–18 

Menot  

Palvelumaksut 400,00 

Matka-, kilpailu ja leirikulut 4 000,00 

Muut kulut 4 500,00 

Päivärahat, palkkiot ja matkakorvaukset 1 500,00 

Varaston muutos (levyt) 500,00 

Yhteensä 10 900,00 

 

Tulot  

Jäsenmaksut 700,00 

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

Konserttituotot ja myyjäiset 2 200,00 

Tuotemyynti 3 000,00 

Tuet ja sponsorit 3 000,00 

Muut tulot  

Yhteensä 10 900,00 

 


