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Vuonna 2010 Suomen Wagner-seura jär-
jesti oopperamatkat Tampereen Loheng-
riniin ja Oslon Tannhäuseriin. Wagnerin 
musiikki ja esitelmät olivat entiseen tapaa 
ohjelmassa.

Jäsenet
Vuoden lopussa seuralla oli maksavia jäseniä 
seuraavasti: 514 varsinaista jäsentä, joista 46 
ainaisjäsentä ja 21 nuorisojäsentä. Sen lisäksi 
samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kans-
sa asuvia perhejäseniä oli 155, 10 kunniajä-
sentä sekä 1 kunniapuheenjohtaja. 

Uusia jäseniä seuraan on liittynyt vuo-
den aikana kaikkiaan 29 henkilöä. Bayreut-
hin juhlien pitkäaikainen johtaja ja Richard 
Wagnerin pojanpoika Wolfgang Wagner 
kuoli 21,3,2010 90 vuoden iässä. Wolfgang 
Wagner oli seuramme kunniajäsen ja Suo-
men ystävä (äidin Winifredin puolelta löy-
tyy sukujuuria Suomeen).

Jäsenten sukupuolijakauma oli hieman 
miesvoittoinen: 52,2 % kun naisia oli 47,8%. 
Paikkakuntajakauma: Helsingin seutu 56,4 
%, Turun seutu 21,7 %,  muu Suomi 19,2 
% ja  ulkomaa 2,7 %. 

Jäsenmaksu vuodelle 2010 oli 27 euroa, 
perhejäseniltä 10 euroa, nuorisojäsen (kor-
keintaan 35 v) 16 euroa, yritysjäsen 100 eu-
roa ja ainaisjäsenmaksu 405 euroa. Lisäk-
si vuonna 2010 jäseneksi liittyviltä peritään 
liittymismaksua 10 euroa. Ainaisjäsenmak-
sua lukuun ottamatta maksut olivat samat 
kuin edellisvuonna.

Hallinto
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidet-
tiin Helsingissä 18.2.2010. Läsnä oli 19 jä-
sentä. Kokouksessa päätettiin muuttaa yh-
distyksen sääntöjen 3 § hallituksen esityksen 
mukaisesti siten, että nuorisojäsenen yläikä-
rajaksi tulee 35 vuotta nykyisen 25 vuoden 
sijasta. Kokouksessa päätettiin myös muut-
taa ”Uolevi Karrakosken nimikkorahaston” 
nimi muotoon ”Uolevi Karrakosken nuori-
sorahasto”. Päätettiin myös vahvistaa tuen-
saajan yläikärajaksi 35 vuotta.

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavak-
si kaksivuotiskaudeksi valittiin Heikki Virri 
Naantalista. Erovuoroisista hallituksen jäse-
nistä valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudek-
si uudelleen Peter Häggblom Turusta, Matti 
Luukkainen Helsingistä, Martti Parkkari Tu-
rusta ja Anne Sivuoja-Gunaratnam Helsin-
gistä. Toista kauttaan hallituksessa jatkoivat 
Katriina Lemola Espoosta, Riitta-Liisa Mäki-
paasi Helsingistä, Pasi Pihlaja Espoosta sekä 
Robert Storm, Turusta. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Ta-
pio Eriksson Porista ja varalle Mirja Kai-
nu Turusta.

Hallitus on kokoontunut vuoden 2010 
aikana kaksi kertaa. Riitta-Liisa Mäkipaasi 
jatkoi varapuheenjohtajana, Peter Häggblom 
rahastonhoitajana, Matti Luukkainen jäsen-
sihteerinä, verkkovastaavana ja Bayreuth-mat-
kavastaavana, Anne Sivuoja-Gunaratnam 
tiedotussihteerinä, sihteeriksi valittiin Kat-
riina Lemola. Toiminnanjohtajan tehtäviä 
on edelleen hoitanut Peter Häggblom. Wag-
neriaanin vastaavana toimittajana on jatka-
nut Robert Storm. Kirja- ja tuotemyynnistä 
on vastannut Pekka Heikkilä. 

Helsingin ohjelmatoimikuntaan ovat kuu-
luneet alkuvuodesta Riitta-Liisa Mäkipaasi, 
Anne Sivuoja-Gunaratnam, Kari Lampikos-
ki, Pasi P. Pihlaja ja Katriina Lemola, maa-
liskuun jälkeen Anne Sivuoja-Gunaratnam 
ja Kari Lampikoski. 

Turun ohjelmatoimikuntaan ovat kuu-
luneet: Turun ohjelmatoimikuntaan ovat 
kuuluneet: Peter Häggblom (pj.), Martti 
Parkkari, Robert Storm, Jaakko Erola ja 
Atte Tenkanen.

Stipenditoimikunnassa on toiminut pu-
heenjohtajana Pasi. P. Pihlaja 9.12.2010 asti 
ja sitä alkaen Anne Sivuoja; jäseninä oop-
peralaulajat Päivi Nisula ja Juha Uusitalo, 
kapellimestari Hannu Lintu sekä säveltäjä 
Jyrki Linjama.

Tiedotus ja julkisuus
Vuoden aikana on yhdistyksen toiminnasta 
tiedotettu kahden jäsenkirjeen lisäksi inter-
netissä, sähköpostitse ja seuran kotisivujen 
ajankohtaista -palstalla sekä esitelmistä päi-
välehdissä. Seuralla on ollut vuodesta 1995 
lähtien oma kotisivu internetissä osoitteessa: 
http://www.suomenwagnerseura.org/, jota 
kehittää ja ylläpitää Matti Luukkainen. Siel-
tä löytyy muun muassa Wagneriaanin artik-
keleita sekä arvioita kotimaisista ja ulkomai-
sista Wagner-esityksistä. 

Seuran Facebook-ryhmä on kasvanut no-
peasti. Käyttäjiä oli vuoden lopussa 130.

TV2:n Ajankohtainen kakkonen teki 
maaliskuussa ohjelman Suomen Wagner-
seuran matkasta Tampereen Lohengrin-esi-
tykseen. Ohjelman näkökulma tuntui meis-
tä Wagnerin musiikin ystävistä hyvin vieraal-
ta ja jopa loukkaavalta. Tästä tarkemmin pj 
Virrin puheenjohtajan palstassa  Wagneri-
aani nro 35 sivu 4. 

Tilaisuudet
Turussa:

26.1.2010 Hannu Salmi puhui aiheesta 
”Wartburg ja Venusvuori; Richard Wagne-
rin Tannhäuser”.

2.3. säveltäjä Martti Parkkari kertoi Wag-
nerin oopperasta Lohengrin.

30.9. Finnkinon edustajat kertoivat MET-
oopperoiden lähetystekniikasta ja tulevasta 
oopperakaudesta.

Turun tilaisuudet pidettiin Gillesgårde-
nissa ja Kinopalatsissa.

Helsingissä:

16.2.2010 professori Hannu Riikonen luen-
noi aiheesta ”Varhaisia suomalaisia arvioi-
ta Lohengrinista ja Tannhäuserista sekä nii-
den esityksistä”.

12.4. prof.emeritus Pekka Salomaa muis-
teli Bayreuthin nuorisofestivaaleja Wagner-
juhlia.

21.9. oopperalaulaja Jaakko Ryhänen ker-
toi urastaan, Kari Lampikoski haastatteli.

11.10 dosentti Pentti Paavolainen esitelmöi 
aiheesta ”Suomalaisen Oopperan (1873-79) 
johtaja ja hänen Wagnerinsa – Kaarlo Berg-
bomin suhde ”suureen uudistajaan”.

5.11. Professori Tomi Mäkelä esitelmöi 
aiheesta ”Pacius ja Wagner”.

Lisäksi Helsinki Filharmonian konserttiin 
3.2. oli varattu seuralle edullisia lippuja. Kon-
sertissa esitettiin Parsifalin 2. näytös.

Helsingin tilaisuudet pidettiin Sibelius-Aka-
temian eri tiloissa. 

Imatralla:

12.–13.6.2010 Suomen Wagner-seura oli mu-
kana järjestämässä Imatran kansainvälisen 
semiotiikan instituutin symposiumia, jonka 
aiheena oli ”Wagner and His Symbols”. Sym-
posiumin pitämiseen saatiin seuramme kaut-
ta apuraha Niilo Helanderin säätiöltä.

Matkat
 

Seura järjesti erittäin suosituiksi osoittautu-
neet matkat Tampereen Lohengriniin 14.3. 
(musiikin johto Jan Latham-König ja ohja-
us Kasper Holten) ja Osloon 26.–28.3. Os-
lossa tutustuttiin uuteen oopperataloon ja 
nähtiin Stefan Herheimin ohjaama Tannhä-
user. Tampereen matkalle osallistui 137 ja Os-
lon matkalle 70 jäsentä.

Bayreuthin Wagner-festivaalit
Bayreuthiin seura välitti 20 jäsenelle liput 
Wagnerin Ringiin 8.- 13.8, joka nyt esitettiin 
viimeistä vuotta.. Matkajohtajana toimi Anne 
Sivuoja-Gunaratnam. Stipendiaattimme sop-
raano Pauliina Linnosaari näki Mestarilau-
lajat, Lohengrinin ja Parsifalin Anne Sivuoja-
Gunaratnamin ja Heikki Virrin seurassa. 

Suomen Wagner-seura Ry:n 
vuosikertomus vuodelta 2010



56 Wagneriaani http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

Julkaisu- ja 
kustannustoiminta

Vuoden aikana toimitettiin jäsenille jäsenetu-
na kaksi Wagneriaani-julkaisua. Numero 35 il-
mestyi toukokuussa ja numero 36 joulukuus-
sa. Kiitämme kaikkia Wagneriaanin kirjoitta-
jia laadukkaista artikkeleista. Julkaisun vas-
taavana toimittajana on ollut Robert Storm. 
Kirjoituksia on saatu entiseen tapaan myös 
englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. Tämä on 
mahdollistanut julkaisun kansainvälisen le-
vittämisen, lähinnä muille Wagner-seuroil-
le, joilta on tullut paljon palautetta laaduk-
kaasta lehdestä. 

Kansainvälinen toiminta ja 
muut Wagner-seurat
Richard Wagner Verband International eli 
RWVI piti kongressinsa tänä vuonna Sak-
san Stralsundissa 13.-16.5.  Seuramme edus-
tajana oli Riitta-Liisa Mäkipaasi. 

Stipenditoiminta
Seuran Bayreuth-stipendi myönnettiin vuon-
na 2010 sopraano Pauliina Linnosaarelle. 
Stipendiin kuului matka Bayreuthiin ma-
joituksineen ja ohjelmineen sekä liput kol-
meen oopperaan.

Uolevi Karrakosken 
nuorisorahasto

Rahaston tuensaajien ikäraja nostettiin vuo-
sikokouksen päätöksellä 35 vuoteen. 

Rahasto tuki kahden nuoren, William 
Häggblomin ja Anniina Kunnattoman (kum-
pikin 16 v), oopperamatkaa Tampereen Lo-
hengriniin 14.3.

Talous, tilinpäätös ja 
hallituksen esitys ylijäämän 
käyttämisestä
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 
oli 4 688.41 e (ed.v. -1 474,02 e) kun bud-
jetti tähtäsi 0-tulokseen. Kun 4000 e siir-
retään juhlarahastoon (20 v juhla) niin ti-
likauden ylijäämäksi muodostuu 688.41 e 
(ed.v. alijäämä -1 474,02 e). Hyvää tulos joh-
tuu ensisijaisesti runsaasta osanotosta seu-
ran matkoihin.

Pörssikurssien nousun ansiosta voitiin 
peruuttaa arvopaperisalkun edellisvuoden 
alaskirjaus 849,06, mikä myös vaikutti hy-
vään tulokseen.

Myös Uolevi Karrakosken rahaston osal-
ta voitiin peruuttaa 417,59 euron alaskirjaus 
ja rahaston kertynyt oma pääoma oli 31.12. 
6 533,34 e (ed.v. 6 020.33 e)

Seuran koko kertynyt oma pääoma (il-
man Uolevi Karrakosken nuorisorahastoa) 
oli 31.12. yhteensä 24 142,62 e (ed.v. 19 
454,21 e).

 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja 
taloudellinen tila käyvät tarkemmin ilmi ti-
linpäätöksestä

1.1.–31.12.2010 budjettivertailuineen ja 
liitetietoineen. Hallitus esittää vuosikokouk-
selle, että tilikauden ylijäämää 688.41 e siir-
retään toimintapääomaan.

Tuleva kehitys
Seuran talous suo edelleen hyvät edellytyk-
set toiminnan kehittymiselle tulevien vuo-
sien osalta. 

Edessä on juhlavuosi ja seura viettää 20-
vuotisjuhlansa Turussa 14.-16.10.2011. Mer-
kille pantavaa on 14.10. esitettävä Turun Fil-
harmonisen orkesterin Wagner-juhla-kon-
sertti. 

Seuran ensimmäinen oopperamatka Af-
rikkaan tehtiin 27.1. 5..2.2011 Kapkaupun-
gin Lentävään hollantilaiseen. Siihen osallis-
tui 28 jäsentä ja oli kaikin puolin onnistu-
nut. Tiedossa olevia matkoja ovat Bayreut-
hin lisäksi oopperamatka Karlstadin Ringiin 
sekä kahdet Parsifal-matkat, Helsingin Kan-
sallisoopperaan ja Tallinnaan. Lisäksi seura 
välittää liput Kansallisoopperan Ringiin 5.-
11.9.2011. Tarkempia tietoja tulevasta ke-
hityksestä esitetään vuoden 2011 toiminta-
suunnitelmassa ja budjetissa. 


