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Satakunnan Paras 2014 on Rauman Poikasoittokunta
Satakunta-päivää juhlistettiin Satakunnan Merijuhlan avajaispäivänä 4.7.2014. Iltapäivän aikana vietettiin perinnevenekeskuksen virallisia avajaisia, nautittiin lähiruoka- ja
käsityöläismarkkinoiden tarjonnasta sekä risteiltiin Kaljaasi
Ihanalla.
Tilaisuudessa palkittiin myös Satakunnan Paras 2014. Voittaja valittiin kesäkuussa Satakuntaliiton toimesta järjestetyllä yleisöäänestyksellä. Äänestyksessä kysyttiin kuka tai
mikä on Satakunnan paras yhteishengen rakentaja eli Satakunnan Paras 2014.
Voittajaksi selviytyi Rauman Poikasoittokunta, joka sai äänistä peräti 35 %. Muita useita ääniä keränneitä olivat muun muassa Satakirjastot ja Karvia-päivät. Äänestykseen osallistuneiden kesken arvottiin digikamerapaketti, jonka voitti Marjaana Alanen Lavialta.
Äänestäjät perustelivat valintaansa seuraavasti:
Rauman Poikasoittokunta on merkittävä satakuntalainen yhteisöllisyyden luoja. Pitkän historian
omaava soittokunta edustaa ylpeänä Satakuntaa maailmalla ja muualla Suomessa sekä luo monelle
perustan mahdollisesti elinikäiselle soittoharrastukselle. Se myös ehkäisee syrjäytymistä ja yhteishenki toimii. Yhden onnistuminen on kaikkien onnistuminen ja kaikki tehdään yhdessä. Konsertit ja
marssit luovat vahvaa yhteistä kulttuurihenkeä sekä edustavat korkeatasoista musiikkia saleissa ja
katukuvassa. Tämän vuoden paras osoitus yhteishengestä on SM-kulta puhallinorkesterien suomenmestaruuskilpailuissa 2014. Rauman Poikasoittokunta ansaitsee Satakunnan Paras -tittelin!
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio ojensi Satakunnan Paras -kiertopalkinnon Rauman
Poikasoittokunnan puheenjohtaja Hannu Ollilalle. Mukana palkintoa vastaanottamassa oli myös Poikasoittokunnan ryhmä Lyöjät, joka esitti tilaisuudessa upeasti kaksi kappaletta. Ollila kiitti äänestäneitä ja kertoi yleisölle Rauman Poikasoittokunnan yhteisöllisyydestä.
-

Rauman Poikasoittokunta täytti tänä vuonna 65 vuotta ja sen neljässä eri kokoonpanossa oli keväällä päättyneellä kaudella yhteensä noin 150 soittajaa. Etenkin 2000-luvulla soittokunnan tavoitteena on ollut myös lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen. Tätä tavoitetta ylläpidetään erilaisilla tapahtumilla, leireillä ja ulkomaan matkoilla. Nämä tapahtumat ovat mitä parhaimpia kehittämään soittajien motivaatiota ja yhteishenkeä. Olemmekin saaneet aikaan positiivisen kehän, mikä ruokkii itseään - yhteishenki ja menestys parantavat motivaatiota ja motivaatio tukee menestystä ja yhteishenkeä. Yhteishengen merkitys on siten erittäin suuri soittajan yksilön sekä koko orkesterin kannalta.

Satakunta-päivässä julkistettiin myös Satakunnan vuoden maakuntakylä eli Sorkka Raumalta. Voittaja
palkitaan Huittisten Kukonharjassa 12.7.2014. Asiasta tiedotetaan erikseen.
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