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SELVITYS APURAHAN 800€ KÄYTÖSTÄ
Haimme ja saimme apurahaa Alli Paasikiven säätiöltä pienimuotoiseen kulttuurihankkeeseen, jossa
osallistuimme Puolustusvoimien järjestämään Livenä Leffaan -kiertueeseen. Kiertueen tarkoituksena on
tehdä Puolustusvoimien soittotoimintaa tunnetummaksi eri puolilla Suomea ja houkutella nuoria mukaan
Puolustusvoimien Varusmiessoittokuntaan ja jopa sotilasmusiikkialalle töihin. Tällä hetkellä Suomessa on
suuri vajaus korkeatasoisista hakijoista niin musiikin korkeakouluopintoihin (esim. Taideyliopiston SibeliusAkatemia) kuin musiikin alan työtehtäviinkin. Tämä hanke on yksi apukeino lisätä puhallinmusiikin
harrastusta maassamme. Konsertteja järjestetään eri puolilla Suomea vielä marraskuun alkuun saakka;
Savonlinnan konsertti oli konserttisarjan toinen ja yhteensä konsertteja on 12.
Rantasalmella kaikki soittajat vanhimmasta (eläkeikäiset) nuorimpaan (esikoululaiset) voivat harrastaa
yhdessä musiikkia ja olla mukana huikeissa elämyksissä. Soitonopetus ja orkesteritoiminta on Rantasalmella
erittäin korkeatasoista ja sen sekä käytössä olleiden muiden resurssien ansiosta soittajiamme on päässyt
opiskelemaan ammattilaisiksi. Meiltä on lähtenyt vuosien varrella useita soittajia suorittamaan
varusmiespalvelustaan Puolustusvoimien Varusmiessoittokuntaan ja sitä kautta myös sotilasmusiikkiura on
tullut heille tutuksi. Olimme siis luonteva yhteistyökumppani tähän hankkeeseen Savonlinnan seudulta.
Sotilasmusiikkialan intendentti Marjo Riihimäki esitteli hankkeen keväällä 2016 meidän toiminnan
päävastuuta kantavalle kapellimestari Marja Ikoselle ja olimme heti kiinnostuneita olemaan apuna tässä
tärkeässä hanketehtävässä. Kiinnostuimme tehtävästä myös siksi, että yhteistyö ammattisoittajien kanssa
antaa paljon myös omille harrastajillemme, jotka pääsivät mukaan yhteiskokoonpanoon soittamaan.
Hankkeen suunnittelu aloitettiin Marjo Riihimäen kanssa ja loppuvaiheessa suunnittelussa oli mukana
etenkin Rakuunasoittokunnan kapellimestari musiikkiyliluutnantti Aino Koskela. Muut suunnittelijat ja
yhteistyökumppanit olivat Rakuunasoittokunnan kapellimestari musiikkimajuri Riku Huhtasalo,
Rakuunasoittokunnan tiedottaja Timo Herranen, Savonlinnan musiikkiopiston rehtori Kari Kropsu,
Savonlinnan musiikkiopiston puhallinorkesteri Windolan kapellimestari Daniel Mihajlovic sekä konserttipaikan
eli Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen edustajat. Meidän tehtävänämme oli harjoitella soittamaan omat
osuudet esitettävästä ohjelmasta keväällä ilmoitetun materiaalin pohjalta sekä mainostaa konserttia omalla
alueellamme esimerkiksi julisteiden ja puskaradion avulla. Lisäksi Rantasalmen puhallinorkesterin
kapellimestari Marja Ikonen auttoi konsertin lehdistötiedotteiden tekemisessä sekä radiomainonnassa.
Alli Paasikiven säätiön rahoituksen turvin saimme kaikki A-orkesterin soittajat, soittimet ja muut välineet
nopeasti ja turvallisesti bussikyydillä Savonlinnaan. Lisäksi pystyimme järjestämään bussikyydin myös muille
Rantasalmen puhallinorkesterin soittajille ja yhdistyksen jäsenille – on tärkeää saada myös soiton
alkuvaiheessa olevat muusikonalut näkemään ja kuulemaan tällaisia huikeita yhteisproduktioita. Se auttaa
heitä asettamaan omia tavoitteita harrastuksessaan ja motivoi jatkamaan harjoittelua, jotta pääsisivät itsekin
joskus A-orkesteriin tai jopa musiikkiammattiin. Yhteiset harjoitukset ja konsertti onnistuivat Savonlinnassa
hyvässä hengessä ja ääninäyte yhdestä konsertin yhteisnumeroista löytyy Rakuunasoittokunnan Facebooksivujen kautta: https://www.facebook.com/rakuunasoittokunta/. Hanke toi näkyvyyttä Puolustusvoimille, mutta
samalla myös Rantasalmen puhallinorkesteri pääsi esittäytymään Savonlinnassa, jossa se ei ollut
konsertoinut vähään aikaan. Konsertin jälkeinen yleisöpalaute oli ylistävää, joten konsertti oli tuonut myös
paljon hyvää mieltä, antoisia hetkiä sekä mielen virkistystä Etelä-Savon kulttuurinkuluttajille.
Hankkeessa Rakuunasoittokunta/Puolustusvoimat vastasi tilojen kustannuksista, markkinoinnista sekä
henkilökunnan palkoista. Alli Paasikiven säätiön turvin hoidettiin Rantasalmen puhallinorkesterin
matkakustannukset ja Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen omarahoitusosuudeksi jäivät materiaali- ja
ruokailukulut. Kiitämme kohteliaimmin saamastamme avustuksesta!

