Pohjantien  Nuorisomusiikki  ry  Kuopiosta  sai  Alli  Paasikiven  säätiön    apurahan  4000  €  
kehitysvammaisten  puhallinorkesterin  toiminnan  käynnistämiseen.  Sen  turvin  käynnistimme  syksyllä  
2017  vaskiryhmän,  joka  valitsi  nimekseen  ”Pohjantien  trööttääjät”.  
  
Vaskiryhmä  on  kokoontunut  viikoittain  2  tuntia  kerrallaan.  Siihen  on  sisältynyt  soittotunti  yksin  tai  parin  
kanssa  sekä  orkesteritunti.  
  
Yksityistunneilla  on  opiskeltu  instrumentin  perustekniikkaa  (puhaltaminen,  ansatsi,  sormitukset,  
nuotinluku  jne.).  Orkesteritunnilla  on  harjoiteltu  yhteissoittoa  ja  musiikin  eri  elementtien  hallintaa.  Soittoa  
on  opiskeltu  käyttäen  erilaisia  musiikin  työtapoja    kuten  liike,  rytmiikka,  soittaminen,  laulaminen  ym.  
  
Syksyn  periodi  huipentui  ensimmäiseen  esiintymiseen  ”Musiikki  kuuluu  kaikille  -  Suomi  100”  -
juhlakonsertissa  4.12.2017.  Siellä  orkesteri  esiintyi  sekä  soolona  että  yhdessä  Pohjantien  
puhallinorkestereiden  kanssa.  15.12.  pääsimme  vielä  Kuopion  Musiikkikeskuksen  suuren  konserttisalin  
lavalle  Kuopion  Nuorisomusiikki  ry:n  järjestämään  kaikkien  kuopiolaisten  lasten  ja  nuorten  
puhallinorkestereiden  yhteiskonserttiin,  jossa  ryhmä  oli  mukana  monen  orkesterin  yhteisessä  
numerossa.  
  
Ryhmän  toiminta  on  herättänyt  paljon  mielenkiintoa  niin  Suomessa  kuin  ulkomaillakin  ja  ryhmän  
toimintaa  on  käyty  seuraamassa  useampaan  otteeseen.  Orkesterin  toiminta  halutaan  vakiinnuttaa  ja  
laajentaa.  
  
Tämän  pilottiryhmän  myötä  on  saatu  kuuluville  ja  näkyville  se  tosiasia,  että  jokainen  pystyy  ja  kykenee  
kehittymään  omalla  tasollaan.  Ryhmän  kanssa  on  ollut  haasteita  ja  pedagogit  ovat  saaneet  haastaa  
omaa  osaamistaan  miettiessään  ratkaisuja  soittoteknisiin  asioihin.  Innostus  on  ollut  suurta  ja  motivaatio  
oppimiseen  on  kasvanut  koko  ajan.  Edistyminen  on  ollut  oletettua  nopeampaa.  
    
Tämä  projekti  on  avannut  ryhmän  kehitysvammaisille  nuorille  oven  musiikin  maailmaan  aivan  uudella  
tavalla.  He  ovat  saanet  positiivisia  kokemuksia  oppimisesta  ja  nykyisin  he  kuuluvat  Pohjantien  
orkesteriyhteisöön.  He  ovat  inklusiivisten  orkesteriperiodien  myötä  saaneet  uusia  ystäviä  ja  tutoreita  
rinnalleen.  
  
Apurahalla  hankimme  useita  instrumentteja  ja  muita  tarvittavia  materiaaleja  sekä  saimme  palkattua  
orkesterin  johtajan.  Kiitämme  säätiötä  lämpimästi  tuesta,  jonka  turvin  olemme  saaneet  ja  saamme  
tarjota  puhallinorkesterimusiikkitoimintaa  myös  kehitysvammaisille  lapsille  ja  nuorille.  Musiikki  kuuluu  
kaikille!  

