KUNNAN POJAT
Rovaniemen kaupungin virallinen rytmiorkesteri
Osallisuutta ja hyvinvointia rytmimusiikin keinoin

Toiminta 2019

Potkurin tanssit

Kunnan Poikien toiminnan tausta
Rovaniemen yleisessä kulttuurituottamisessa on kehitetty toimintamalli, jossa musiikki on keskeisessä roolissa. Kaupungin virallinen rytmiorkesteri Kunnan Pojat on koottu rytmimusiikin ammattilaisista sekä palkkatukityöllistämisen avulla työllistetyistä ammattimuusikoista, jotka ovat esiintyneet
ihmisille eri puolilla Rovaniemeä. Keväällä 2017 perustettu orkesteri tekee keskimäärin 280 vierailua
vuodessa muun muassa kylätaloille, päiväkoteihin, palvelutaloille, hoito- ja hoivalaitoksiin, päiväkeskuksiin sekä matalan kynnyksen kohtaamistiloihin kuten Kauppatorin asukastuvalle. Kulttuurituottajilla Eija-Riitta Jauhiaisella ja Hannu Raudaskoskella on ollut keskeinen rooli toimintamallin luomisessa ja toiminnan alkuunsaattamisessa.

Kunnan Pojat Vanttauskosken baarissa
Kunnan poikien tavoite on vaikuttaa rovaniemeläisten hyvinvointiin ja osallisuuten musiikin keinoin
sekä tarjota mahdollisuus kulttuuriin niille, joilla on haasteita muuten päästä osallisiksi kulttuuripalveluista. Orkesterin saama palaute on ollut pääosin erittäin positiivista. Hyvä mieli nousee erityisesti
esiin ikäihmisten kommenteissa. Konkreettiset musiikin keinoin tehdyt teot ovat osoittaneet sen,
kuinka tärkeää on tavoittaa kulttuurin katveessa eläviä kuntalaisia ja tuoda iloa ja hyvää mieltä heidän arkeensa. Kunnan Poikien musiikkitoiminta on ollut myös erinomainen konkreettinen esimerkki
perusturva- ja kulttuuripalvelujen yhteistyöstä.
Kunnan Pojat toimintamalli on rovaniemeläinen innovaatio ja se herättää kiinnostusta eri puolilla
Suomea. Tällä hetkellä samalla perusajatuksella toimintaa on Riihimäki, Hyvinkää, Loppi, Hausjärvi
alueella.

VUOSI 2019
Kunnan Pojat sai tanssijat liikkeelle ja nauttimaan musiikista
Orkesterin toiminta käynnistyi tammikuussa eläkeläistila Potkurin päivätansseilla. Vapaa-ajan ja
ikäihmisten palveluiden yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa järjestämä tapahtuma keräsi paikalle
noin 100 innokasta osallistujaa. Tanssijoiden lisäksi paikalla oli saapunut useita ikäihmisiä, jotka vain
nauttivat tunnelmasta ja musiikin kuuntelusta. Tapahtuman suuren suosion yksi selittävistä tekijöistä
on ollut Kunnan Poikien laaja repertuaari. Orkesterin ohjelmistosta löytyy jokaiselle sopivaa kuunneltavaa ja yleisön toiveita on pyritty ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Osa ikäihmisistä on jopa intoutunut itse esiintymään Kunnan Poikien kanssa.

Potkurin tanssit
Potkurin päivätansseja järjestettiin keväällä 6 ja syksyllä 4 kertaa. Yleisöä tapahtumassa kävi koko
vuoden aikana yhteensä noin 900 henkilöä. Potkurin tanssien lisäksi Kunnan Pojat tanssitti rovaniemeläisiä mm. Neuvokkaan koordinoimassa Kevätkimara -tapahtumassa Valdemarissa, kauppatorilla, Rovaniemen kaupungin ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden juhannusjuhlissa, Sykettä syksyyn -tapahtumassa, Kansalaistalon avajaisissa ja Rovaniemi viikon iltamissa kylillä sekä tietysti
monessa muussa pienemmässä konsertissa, jossa yleisö spontaanista aloitti tanssin omaksi ilokseen. Arviolta noin 11 100 eri- ikäistä asukasta päiväkodeista palvelutaloihin nautti orkesterin soitosta vuoden 2019 aikana. Keikkoja tehtiin noin 300 kpl. Näistä kylille suuntautui 64 keikkaa.

Osallisuutta ja iloa kaikenikäisille musiikin keinoin
Toimintavuoden aikana Kunnan Pojat vieraili säännöllisesti esiintymässä paikoissa, joiden asiakkaista monilla on haasteita osallistua avoimesti tarjolla oleviin kulttuuripalveluihin. Konserttien lisäksi
orkesteri mm. säesti yhteislauluja ja järjesti musiikkivisoja.
Ikäihmisille orkesteri esiintyi säännöllisesti Rovatiimin kotihoidon kohtaamistiloissa, päiväkeskuksissa Tapionkodissa ja Onnelassa, Pulkamontien kuntoutussairaalassa sekä ympärivuorokautisen
hoivan yksiköissä Aaltorannassa, Näsmäntien osastoilla sekä Metsätähdissä. Kunnan Pojat olivat
usein mukana asukkaiden kanssa juhlistamassa pääsiäistä, juhannusta, itsenäisyyspäivää ja joulun
odotusta. Rovaniemen ikäihmisten yksiköissä esiintymisiä oli 152 kertaa. Säännöllinen toiminta tavoitti yhteensä 3750 hoiva- ja hoitolaitoksen asukasta.

Kaartokadun kerhotilassa
Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluiden lisäksi Kunnan Pojat konsertoi säännöllisesti Kauppatorin asukastuvalla ja Kansalaistalolla ja Rovaniemen Päiväkeskuksessa. Säännöllisten vierailuiden lisäksi orkesteri kävi esiintymässä satunnaisesti myös muissa matalan kynnyksen tiloissa kuten
Erkkilänkujan päivätoimintakeskuksessa, Jokkakalliossa, Ryhmäkoti Sateenkaareessa ja Ryhmäkoti Matkarinteessä. Kunnan Poikien toiminnan vaikuttavuutta lisäsivät lukuisat esiintymiset erilaisissa matalan kynnyksen tapahtumissa.

Toiminta kylissä
Kunnan Poikien toiminnasta osa suuntautui suoraan Rovaniemen kyliin. Keväällä soivista luennoista
Talking Rock´n´Roll kuultiin Muurolassa sekä suurta innostusta herättänyt Talking Beatles Muurolan
ohella Rautiosaaressa, Perunkajävellä ja Hirvaalla. Maaliskuussa Kunnan Pojat viihdyttivät yleisöä
Kyläsäätiön järjestämissä tieilloissa mm. Vikajärvellä, Koskenkylässä, Muurolassa, Hirvaalla, Tiaisessa ja Auttissa. Lisäksi Orkesteri kiersi Onni-auton kyydissä soittamassa vanhaa tanssimusiikkia
auton asiakkaille keväällä ja kesällä.

Perunkajärvellä
Syyskuussa Rovaniemi-viikolla Kunnan Pojat kiersi baarikiertueen merkeissä Rovaniemen kyliä ja
järjesti iltamat Lohinivassa sekä Auttissa. Lisäksi syksyllä orkesteri esiintyi mm. Narkauksessa, Misissä, Sinetässä, Songassa, Vanttauskoskella, Ruikassa, Lehtojärvellä, Kivitaipaleella ja Tapionkylässä.

Auttin kylätalolla

Toiminnan kehittäminen ja muu toiminta
Vuoden 2019 aikana Kunnan Poikien toimintaa pyrittiin tuotteistamaan ja myymään yksityiselle sektorille. Orkesterin konsertit herättivät mielenkiintoa erityisesti vanhusten hoivakodeissa ja tilaukset
kasvoivat vuoden loppua kohti. Kunnan Pojat vieraili mm. Saarenkodissa, Attendo Hillankukassa,
Attendo Kaarnikassa, Attendo Aihkissa, Palosalmi kodissa, Lapin Kuntoutuksessa, Lapin Vuokossa,
Hoivakoti Seutulassa, Lounakodissa ja Rovalan Setlementin Jokkakalliossa. Lisäksi Lapin sairaanhoitopiiri osti palvelujamme. Tulorahoitusta saimme yhteensä 8300 €. Tavoite 5000 € ylittyi ja esityksiä on tarkoitus markkinoida jatkossa tehokkaammin yksityisille palveluntarjoajille. Tavoitteena ovat
säännölliset vierailut myös yksityisellä sektorilla.
Kunnan Pojat äänitti 25 kappaletta, jotka julkaistaan CD – levynä vuoden 2020 alussa. Näin poikien
musiikki voi soida, vaikka he itse eivät paikalla olisikaan. Kunnan Poikien ohjelmisto kehittyy ja uudistuu koko ajan. Lisäksi suunnittelemme uusia osallistavia esityksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi oman
kappaleen tekeminen omien sanoitusten pohjalta, omien tarinoiden tallentaminen ja niihin liitetty musiikki ja kuva. Yksi idea oli tarjota Kunnan Poikien vierailuja esimerkiksi niille kotihoidon asiakkaille,
jotka viettävät merkittäviä syntymäpäiviä. Toinen ajatus oli tervetuliaisjuhlat palveluasumisen yksiköissä, jolloin juhlien yhtenä ohjelmanumerona olisi voinut olla Kunnan Pojat. Ideoita tarjottiin mm.
SAS-ryhmän kautta mutta toistaiseksi niihin ei ole osattu tarttua. Kehittämistyötä jatketaan keväällä.
Ensisijaisen tärkeää on löytää ne henkilöt ikäihmisten palveluiden puolelta, jotka pystyvät sitoutumaan kehittämiseen esimerkiksi kokeilujen muodossa ja ovat mukana käytännön toteutuksessa.

Kunnan Pojat vierailee säännöllisesti Päiväkeskuksessa

Talous ja henkilöstöresurssit
Kunnan Poikien toiminnan mahdollisti Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palveluiden ja perusturvan toimintaa ohjaamat perintölahjoitukset sekä Kyläsäätiön tuki. Tuki oli yhteensä 180 000€ vuosille
2019-2020. Rahoituksen avulla toimintaa koordinoimaan palkattiin kokoaikainen tuottaja/muusikko
Hannu Raudaskoski sekä osa-aikaseksi 2 muusikkoa. Lisäksi toimintamalli mahdollisti viiden työttömän muusikon palkkaamisen työllisyysvaroin. Henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan 92 000 €.
Tilojen vuokrat olivat yhteensä 7300 € ja muut kulut kuten tarvikkeet ja työvälineet yhteensä 780 €.
Tulorahoitusta laskutettiin 8300 €.

Kunnan Pojat tietoa pähkinän kuoressa
Osallistujia konsertteihin yhteensä 11 100 henkilöä.
Esiintymispaikat yhteensä 81 kpl
- Tapionkoti ikäihmisten päiväkeskus
- Onnela ikäihmisten päiväkeskus
- Palvelutalo Näsmänkieppi
- Arviointiyksikkö
- Palvelutalo Aaltoranta
- Palvelutalo Lounakoti
- Ryhmäkoti Metsätähti 1
- Ryhmäkoti Metsätähti 2
- Pulkamontien kuntoutussairaala
- Validia
- Lapin kuntoutus
- Tainan tupa, Muurola
- Lapin Vuokko, Muurola
- LSHP Muurola
- Coronaria Veitikanharju
- Lapin Vuokko
- Seutulanharju
- Toivonpuisto
- Palosalmi, Rovalan Setlementti
- Jokkakallio, Rovalan Setlementti
- Lounakoti
- Rovaniemen Päiväkeskus
- Elina ja Akseli
- Saarenkoti (Jarmo Palo)
- Asemieskadun kotihoidon kerho
- Kairaportin kotihoidon kerho
- Kaartokadun kotihoidon kerho
- Korundi
- Olkkari (Kauppakeskus Rinteenkulma)
- Lapin Keskussairaala
- Kaupungintalo
- Edustustilat mm. Alaruokanen, AVIn edustustila
- Rovaniemen kaupungin kirjasto
- Muurolan kirjasto
- Saarenkylän kirjasto
- Korkalovaara kirjasto
- Korkalovaaran peruskoulu
- Harjoittelukoulu
- Viirinkankaan koulu
- Muurolan koulu
- Ounasjoen peruskoulu Sinettä
- Hirvaan koulu
- Vikajärven koulu

-

Kaukon koulu
Rautiosaaren koulu
Yläkemijoen koulu
Sairaalakoulu
Pöykkölän päiväkkoti
Sahanperän päiväkoti
Rajajääkärin päiväkoti
Muurolan päiväkoti
Hirvaan päiväkoti
Poropolun päiväkoti
Kairatien erityislapset
Vanttauskosken Jokimarket
Sinetän SEO
Lohihovi
Käyrämön Keidas
Sinetän kylätalo
Lohinivan kylätal
Lohinivan seurojentalo
Niesi
Perunkajärven kylätalo
Perttaus
Songan kylätalo
Alanamman kylätalo
Porokari
Ruikan Erän talo
Narkauksen kylätalo
Narkauksen seurantalo
Auttin kylätalo
Misin majatalo
Tapionkylän kylätalo
Hotelli Metsähirvas
Pohjanhovi (Kehitysvammaisten tukiliiton juhla)
Arktikum
Linja – autossa Rovaniemi – viikolla
Korkalovaaran alikulku Roi – viikolla
Ounasvaaran maja
Sampo – keskus (Kanavan avajaiset)
Vanha asema

Matalan kynnyksen tapahtumia mm.
-

REY:n vuosijuhla
Pääsiäispuu tapahtumassa Kauppatorilla
Kevätkimara tapahtumassa
Asukastuvan läksiäisissä
Kulttuuria keskiviikkoon ja muut keikat Kansalaistalolla
Onni Auton matkassa
Mansikin kesäsoitot (Saarenkylän yks. vanh. koti)

-

Rovaniemi - viikon linja-autosoitot
Kauppatorin soitot
Olkkarin synttärit
Sampo – keskus Kanavan avajaiset

Yhteistyössä mukana mm.
-

Lapin sairaanhoitopiiri
Kansalaistalo
Neuvokas / Rovaniemen mielenterveysseura
Rovaniemen Päiväkeskus ry
Kyläyhdistykset

Tarinaa haitarista kirjastolla

Tarinaa Rock´n Rollista Wiljamissa

Tieilta Yläkemijoella

Tapionkodissa

Näsmänkiepissä

Onni – auton matkassa

Kunnan Poikien ohjelmistossa 2019
Kunnan Poikien ohjelmisto on erittäin monipuolinen koostuen lastenlauluista, vanhasta tanssimusiikista, iskelmistä ja onpa seassa muutama pop – kappalekin, rokkeja ja beatlestä unohtamatta.
Tanssikonsertti
Perinteiset tanssit sisältää foksit, humpat, tangot, valssit, beguinet, bossanovat, polkat, beatit, kansanlaulut ja muita tanssittavia kappaleita. Kappaleita esitetään myös palvelutaloissa ilman tanssia.
Levyraati
Kohdeyleisölle soitetaan ohjelmistostamme kaikenlaisia kappaleita, ja annetaan heidän arvostella
teokset.
Musavisa
Enimmäkseen ikäihmisille osoitettu ohjelmanumero sisältää yleensä joko TV-tunnussävelien tai
vanhojen iskelmien tunnistustehtäviä ja niihin liittyviä kysymyksiä.
Musabingo
Bingon muotoon tehty musiikkivisailu
Yhteislaulut
Yhteislauluohjelmistoja on kahta mallia. Toinen pitää sisällään kaikenlaisia iskelmiä, tanssikappaleita ja kansanlauluja, jota varten on yhteislauluvihkoja. Toinen on joulukaudelle joululaulukokonaisuus.
Lastenlauluja: Lintuorkesteri / 3 Varista
Kolme Varista tai Lintuorkesteri (riippuen kokoonpanon koosta) soittaa vanhoja, hyviksi todettuja
lastenlauluja kaikenlaisissa lastentapahtumissa. Mukana tuttuja leikkilauluja ja yhteislaulusuosikkeja.

Joulukonsertti
Kunnan Poikien jouluohjelmisto pitää sisällään monia erilaisia joululauluja, aina keskiaikaisista ylistyslauluista amerikkalaisten viihdejoululaulujen kautta moderneihin suomalaisiin jouluiskelmiin. Ohjelmisto muokataan yleisön mukaan.
Talking Accordion
Vinkkausluento haitarimusiikin historiasta ympäri maailmaa Tatu Kantomaan johdolla. Luento sisältää noin 10 kappaletta eri tyylistä haitarimusiikkia. Esillä kirjallisuutta ja levytyksiä.
Talking Beatles
Vinkkausluento Beatlesin musiikista läpi yhtyeen levytyshistorian, sisältäen yhden kappaleen esitettynä joka studioalbumilta. Luennoitsijana erikoiskirjastonhoitaja Marko Niemelä. Esillä kirjallisuutta ja levytyksiä.

Talking Blues
Vinkkausluento bluesmusiikin eri tyylilajeista Jarmo Puhakan johdolla, sisältäen soitettuja kappalenäytteitä eri tyylilajeista. Esillä kirjallisuutta ja levytyksiä.
Talking Rock´n Roll
Vinkkausluento rock’n rollin klassisen kauden tärkeimmistä artisteista, tyylisuunnan lähtökohdista
ja sen vaikutuksesta nykymusiikkiin. Soitettuja esimerkkejä ajan salliessa max 15 kpl. Luennoitsijana erikoiskirjastonhoitaja Marko Niemelä. Esillä kirjallisuutta ja levytyksiä.

