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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 31.7.2014 35 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 

Yhdistyksellä ei ole ollut vuosi- tai muita yhdistyskokouksia kyseisen toimikauden aikana.  

Toimikauden aikana hallitus on kokoontunut kaksi kertaa. 

Hallitus 

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

viisi jäsentä. 

 

Ocarina ry:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet 2013–14 

Gina Forsström, puheenjohtaja ja rahastonhoitaja 

Lilian Stenstrand-Andergård, jäsen 

Anna-Lena Halttunen, jäsen ja sihteeri 

Santeri Halttunen, jäsen 

Niina Liitiäinen, jäsen 

Kuorot ja kuoronjohtaja 

Kuoronjohtajana toimi Mia Makaroff. Kuorossa lauloi yhteensä n. 55 lasta kuluneella toimi-

kaudella. Kuoro on jaettu kolmeen ryhmään: valmennuskuoroon, lapsikuoroon ja nuorisokuo-

roon. Harjoituskuoro, joka on tarkoitettu lapsille jotka vielä harjoittelevat äänenmuodostusta 

ja laulamista stemmoissa lauloi n. 10 lasta. Valmennuskuoro keskittyi kauden aikana perus-

laulutekniikkaan ja harjoitteli mm. kansanlauluja, joululauluja ja lauluja vierailla kielillä. 

Lapsikuoro on tarkoitettu 7-11 vuotta täyttäneille lapsille ja siinä lauloi noin 25 lasta. Lapsi-

kuoro harjoitteli kauden aikana erityisesti kilpailukappaleita Prahan matkaa varten sekä tie-

tenkin joulu- ja kevätlauluja. Nuorisokuoro on tarkoitettu 12 täyttäneille lapsille. Nuorisokuo-

rossa lauloi n 20 nuorta ja he keskittyivät kehittämään poplauluohjelmistoaan ja Prahan kil-

pailukappaleita kuluneella toimikaudella. 

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 on jär-

jestetty lisäharjoituksia ennen esiintymisiä ja kilpailua.  

Esiintymiset ja kilpailut 

Kuorot esiintyivät kauden aikana vaihtelevalla kokoonpanolla ja monipuolisella musiikilla 

seuraavissa tapahtumissa:  
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 Hyväntekeväisyyskonsertti, Svenska Teatern 1.12, Marjorita Huldénin, Johanna Ring-

bom ja Sue Lemström näyttämötaiteilijoiden 50- vuotis juhlakonserttissa jonka tuotto 

meni uuden Lastensairaalan hyväksi. 

 Kolme joulukonserttia; Lapinjärven, Porvoon ja Askolan kirkoissa ennen joulua 

 Esiintyminen Vanhankaupungin- ja Taidetehtaan joulumarkkinoilla  

 Musiikkiopiston avoimissa ovissa 5.4 

 Kevätkonsertti Omenamäen palvelutalolla 13.5 

 Esiintyminen Flora-festivaalilla 17.5 Taidekoululla 

 Lähtökonsertti Porvoon pikkukirkossa 18.3 yhdessä Vivace-kuoron kanssa 

 Lähtökonsertti Länsimäen kirkolla 20.3 yhdessä Vivace-kuoron kanssa 

 Young Prague 2014 kilpailuun 27.3–30.3 yhdessä noin 900 muun lapsen ja nuoren 

kanssa. Osallistujat tulivat Prahaan ympäri maailmaa. Kolmekymmentä kuorolaista ja 

20 vanhempaa osallistui matkaan. 

 Nuorisokuoron esiintyminen yksityistilaisuudessa Loviisassa 12.4 

 Kesäleiri Svartholman saaressa Sipoossa 29.8–1.8. Leirille osallistui myös lapsia Vi-

vance-kuorosta 

Varainkeruu  

Tukea ja avustuksia toimintaan on haettu seuraavilta tahoilta: 

 Svenska Kulturfonden 

 Sparbanksstiftelsen 

 Oskar Öfluns stiftelse 

 LC Borgoensis 

 Fortum 

 

Lisäksi lapset ja vanhemmat ovat myyneet salamimakkaroita ja sukkia. 

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. 

Muu keskeinen toiminta  

Kauden alussa kuorolle perustettiin nimenhuutopalvelu, jota käytetään kuron toiminnasta tie-

dottamiseen ja kun ilmoittaudutaan tapahtumiin. Kaikki kuorolaiset lisätään nimenhuutoon. 

Arvio Ocarina ry:n toiminnasta 

Tämä ensimmäinen toimikausi on ollut harjoittelun vuosi. Toimintaa voidaan kehittää monel-

la eri tavalla tulevina vuosina. Mukaan toimintaa olisi hyvä saada enemmän vanhempia. Näin 

tehtäviä pystytään jakamaan useammalle ja toiminta ei kuormita ainoastaan muutamaa henki-

löä. Myös toiminnan kehittämisen kannalta olisi hyvä saada mukaan laajempi joukko henki-

löitä. 
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Talous 

 

Tulot Budjetoitu Toteuma 

Jäsenmaksut  340,00 

Matka- ja leirimaksut  13 860,00 

Konserttituotot ja myyjäiset  4 053,33 

Tuotemyyntivoitto  3 082,26 

Tuet ja sponsorit  4 500,00 

Muut tulot  0,00 

Yhteensä  25 835,59 

 

Menot Budjetoitu Toteuma 

Palvelumaksut  147,68 

Matka- ja leirikulut  18 472,01 

Muut kulut  563,38 

Päivärahat, palkkiot ja matkakorvaukset  1 119,20 

Yhteensä  20 302,27 

 


