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Porin VPK:n Soittokunnan toimintakertomus v. 2022 

 

Soittokunnan toiminnan alkamista vuonna 2022 hidastivat vielä kokoontumisrajoitukset 

koronapandemian jälkimmainingeissa. Maaliskuun alkuun suunniteltu laskiaismarssi jouduttiin 

perumaan, mutta harjoitukset voitiin sitten aloittaa kuun alkupuolella. Sen jälkeen vuosi jatkui 

perinteiseen tapaan, ehkä vielä totuttua vilkkaammin. 

 

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 tarvittaessa. 

 

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 26. Lisäksi harjoituksia ja esiintymisiä 

täydensivät toistakymmentä Palmgren-konservatorion A-puhallinorkesterin soittajaa, joiden 

yhteissoittovelvollisuus tulee suoritetuksi tämän yhteistyön kautta. Soittajien osallistumisaktiivisuus 

ja sitoutuminen toimintaan on ollut hyvä. Vuoden harrastustuntien yhteismäärä oli 2246 tuntia. 

Harjoituskertoja oli 34 joista kaksi kertaa yhdessä Ulvilan puhallinorkesterin kanssa. Soittokeikkoja 

oli 13, joista yksi yhdessä Ulvilan puhallinorkesterin kanssa heidän juhlassaan. Saksofonikvartetti 

”Brankkarikvartetti” jatkoi toimintaansa, harjoitteli 4 kertaa ja esiintyi yhden kerran. Kvintetti 

harjoitteli 3 kertaa ja esiintyi kaksi kertaa. 

 

Vuosi 2022 oli soittokunnan 138. toimintavuosi. Soittokunnan esiintymisiä ja tapahtumia olivat 

esiintyminen oman VPK:n naisosaston 70-vuotisjuhlassa, Anders Axel Anderssonin juhlassa, 

yhteislaulutilaisuuksissa Heta Halosen ollessa solistina sekä oman palokunnan pihassa että 

Harjavallan Näyhälänniemessä. Syksyllä esiinnyttiin Meri-Yyterissä Pihlavan VPK:n 120-

vuotisjuhlassa, jossa solistina oli sopraano reetta Haavisto. Porin päivänä soitettiin oman 

palokunnan pihassa. Marraskuussa esiinnyttiin Satakunnan sopimuspalokunnat ry:n 20-

vuotisjuhlassa Nakkilan Villilässä ja Ulvilan puhallinorkesterin 20-vuotisjuhlassa. 

Itsenäisyyspäivänä soitettiin sankarihaudalla, joulun jälkeen Keski-Porin kirkossa Enkelikirkko-

tapahtumassa ja Uudenvuoden aattona raatihuoneella. VPK:n kevät- ja syyskokouksen alussa 

soitettiin myös perinteinen lämmittelysoitto. Brankkarikvartetin ainoana keikkana oli esiintyminen 

DiakonTerveys-palveluiden vanhuksille. Kvintetti esiintyi nuoriso-osaston perhepäivässä ja koko 

perheen joulujuhlassa.  

 

Muutamat soittokunnan jäsenet osallistuivat soittokunnan varusteiden ja nuottiarkiston siirtoon 

oman palokunnan uusitun kerhohuoneen yhteyteen tehtyyn soittokunnan uuteen tilaan. Uudet 

harjoitustilat toivat entistä paremman ympäristön harjoituksille ja palokunnan kokouksille.  

 

Elokuun alussa klubitoimikunta järjesti palokunnan pihassa grilli-illan, jossa oli myös soittokunnan 

järjestämää ohjelmaa. 

 

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 Heikki Takala. 
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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. 

 

 

Markku Ollila, soittokunnan johtaja 

 

Heikki Takala, soittokunnan puheenjohtaja 


