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Rantasalmen puhallinorkesterin kesäleiri  

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys järjestää perinteisen kesäleirin 31.7.-4.8. Hotelli 
Ruusuhovissa Rantasalmella. Tänä kesänä leirille on osallistumassa 52 harrastajaa. Suurin osa 
osallistujista on Rantasalmen puhallinorkesterin omia soittajia, mutta muutama harrastaja tulee 
myös muualta Suomesta. Leirillä on yhteensä kymmenen opettajaa sekä lisäksi väkeä erilaisissa 
askareissa, kuten vapaa-ajan ohjaajina, yö- ja uimavalvojina sekä letunpaistajina. 

Puhallinorkesteriyhdistys on järjestänyt kesäleirejä jo 1980-luvulta lähtien. Leiri järjestetään 
nyt kahdettatoista kertaa Hotelli Ruusuhovissa, sillä hotellin monipuoliset tilat sekä miljöö 
antavat hyvät puitteet kesäleirin järjestämiseen. Leirillä tarvitaankin majoitus- ja 
ruokailutilojen lisäksi yli kymmenen opetusluokkaa, isot orkesteritilat sekä pihalta suuri alue 
kuviomarssiharjoituksia varten. Unohtamatta kesäleirille totta kai kuuluvaa uinti- ja 
saunomismahdollisuutta, jota pääsee tekemään soittamisen lisäksi leirillä joka päivä. Tänä 
kesänä leirillä pääsee myös kokeilemaan taitoja ”kesäolympialajeissa” sekä osallistumaan vapaa 
improvisointi-työpajaan. 

Kesäleiri toimii tänä vuonna aktiivisessa yhteistyössä Rantasalmi Golfin kanssa. Rantasalmi Golf 
järjestää leiriläisille tutustumisen golfin pelaamiseen ja kaikki halukkaat pääsevät kokeilemaan 
pelaamista. Leiriläiset puolestaan soittavat golffareille lounasmusiikkia keskiviikkona ja 
torstaina. Samoina päivinä pidetään myös leirimatineat klo 19 Ruusuhovin Navetan ylisillä. 
Lounasmusiikki ja matineat ovat avoimia ja ilmaisia kaikille kesänviettäjille. Leirin 
päätöskonsertti pidetään pe 4.8. klo 15. Leirin muita yhteistyökumppaneita ovat 
Kansalaisfoorumi, Työväen Sivistysliitto sekä Rantasalmen kunnan nuorisotoimi.   

Kesäinen viikko puhallinmusiikin parissa on mitä parhain tapa kartuttaa omaa soittotaitoa, saada 
uusia kavereita, hioa orkestereita hyvään soittokuntoon sekä nauttia yhdessä olon ja musiikin 
eheyttävästä vaikutuksesta. Leirinsuunnittelijana toimii Marja Ikonen, joka johtaa myös A-
orkesteria, kuviomarssiharjoituksia ja Ihmekvintettiä. Leirinjohtajana on tänä vuonna 
yhdistyksen hanketyöntekijä Heikki Pola. Muita opettajia ovat: 

Anu Miikkulainen (huilu) 
Jaana Liukko (oboe, fagotti) 
Anni Björk (klarinetti) 
Lauri Ranki (saksofoni) 
Ilkka Arola (trumpetti, baritoni) 
Janne Juutilainen (käyrätorvi, baritoni) 
Olli Palomäki (pasuuna, baritoni, tuuba) 
Mauri Myllys (lyöjät, kuviomarssi) 
Miikka Laihonen (B- ja C-orkesteri) 
Hannu Salmenkivi (matineoiden säestys) 
 
Ohjelma 
ke-to 2.-3.8. klo 19 Leirimatineat Ruusuhovin Navetan ylisillä. Lounasmusiikkia klo 12-12.30 
Pehtoorin kahvilassa. Vapaa pääsy.  
pe 4.8. klo 15 Kesäleirin Päätöskonsertti Ruusuhovin Navetan ylisillä. Pehtoorin kahvio auki 
ennen esitystä.  
Liput ovelta 10/5€ (alle 12v.)  

Lisätietoa: Heikki Pola, heikki.pola@gmail.com, 050 3208363


