Porin VPK:n Soittokunta

Porin VPK:n Soittokunnan toimintakertomus v. 2021
Soittokunnan toimintaan vuonna 2021 vaikuttivat edellisen vuoden tapaan ratkaisevasti
koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset. Kevään harjoituskautta ei voitu toteuttaa
ollenkaan eikä myöskään mitään palokunnan ulkopuolisia esiintymisiä voitu järjestää. Kesäkuussa
kokoonnuttiin kolmesti harjoituksiin ja syyskaudella jatkettiin toimintaa, tosin väistötiloissa oman
kerhohuoneen remontin vuoksi.
Soittokunta on yksi Porin VPK:n osasto ja toimii samalla Otsolan kansalaisopiston
musiikkiopetuksen kurssina. Soittokunnan koulutuksesta ja johtamisesta vastasi edelleen
kapellimestari Markku Ollila, joka toimi myös osastonjohtajana. Varakapellimestarina oli Heikki
Takala, joka johti harjoituksia ja esiintymisiä syyskaudella.
Johtokunnan jäseninä toimivat Saana Pulkkinen, Heikki Takala, Teija Takala, Juho Nordman ja Sari
Vesiluoma sekä osastonjohtaja Markku Ollila. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Heikki Takala,
varapuheenjohtajana Sari Vesiluoma, sihteerinä ja nuotistonhoitajana Teija Takala,
kalustonhoitajana Juho Nordman ja puvustonhoitajana Saana Pulkkinen.
Soittokunnan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 28. Soittajien osallistumisaktiivisuus ja
sitoutuminen toimintaan on ollut hyvä. Vuoden harrastustuntien yhteismäärä oli 1269 tuntia.
Harjoituskertoja oli 20 ja soittokeikkoja oli vain 2. Saksofonikvartetti ”Brankkarikvartetti” jatkoi
toimintaansa, harjoitteli 3 kertaa ja esiintyi yhden kerran.
Vuosi 2021 oli soittokunnan 137. toimintavuosi. Soittokunnan esiintymisiä ja tapahtumia olivat
esiintyminen Porin päivänä oman palokunnan pihassa ja VPK:n syyskokouksen
lämmittelysoitto. Brankkarikvartetin ainoana keikkana oli VPK:n koko perheen joulujuhlan
esiintyminen.
Muutamat soittokunnan jäsenet osallistuivat oman palokunnan kerhohuoneen purkutalkoisiin ja
soittokunnan varusteiden ja nuottiarkiston siirtoon Benz-talliin tulevan remontin tieltä. Remontin
vuoksi syyskauden harjoitukset pidettiin pihan toisella puolella Ravintola Punaisen Kukon
tanssisalissa. Toimintaan liittyi paljon varusteiden edestakaisin siirtoa viikoittain. Siitäkin syystä
odotukset ovat korkealla uusiin harjoitustiloihin pääsemisestä.
Soittokuntaa ovat liittotasolla edustaneet Markku Ollila ja Teija Takala LSPeL:n
soittokuntatyöryhmässä sekä Teija Takala järjestövaliokunnassa ja aluetoimikunnassa. Porin VPK:n
hallituksessa on soittokuntaa edustanut Sari Vesiluoma.
Seuraavan toimintavuoden haasteisiin lähdetään edelleen kapellimestari Markku Ollilan johdolla.
Soittokunta haluaa jatkaa uutta oppivana ja kehittyvänä puhallinorkesterina.
Esitämme lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta soittokunnan jäsenille, Porin VPK:n hallinnolle
sekä kaikille muille VPK:n jäsenille, jotka ovat osaltaan auttaneet soittokunnan toimintaa.
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