
 1
SUOMEN WAGNER-SEURA RY:N VUOSIKERTOMUS 
VUODELTA 2007 
 
 
Vuosi 2007 Suomen Wagner-seurassa kului ilman 
kovin suuria tapahtumia. Matkat tehtiin Turussa 
pidettävään Wagner-konserttiin maaliskuussa ja  
Bayreuthiin elokuussa.  

Uusia jäseniä on seuraamme liittynyt vuoden 
aikana kaikkiaan 41 henkilöä.  

 
 

JÄSENET 
 

Seuran jäsenmäärä pysyi täysin samana kuin 
edellisvuoden lopun tilanne eli 760 (v. 2006 
kasvua 30) 
   Jäsenistä oli Turun seudulta 157 (muutos +4), 
Helsingin seudulta 417 (-4) ja muualta Suomesta 
162 (+1). Ulkomailla asuvia jäseniä oli 24 (-1).  
Jäsenistä oli vuosijäseniä  560 (+8), perhejäseniä  
152 (-9), ainaisjäseniä 38 (+1), kunniajäseniä 9 
(+-0) sekä yksi kunniapuheenjohtaja.  
   Vuoden 2007 aikana seuraan liittyi uusia jäseniä 
39 (ed. v. 74) sekä erosi 41 (ed. v. 43). Tämän 
lisäksi 2 aiemmin eronnutta jäsentä liittyi seuraan 
uudelleen. 
    Jäsenten sukupuolijakauma säilyi hieman 
miesvoittoisena, 51.1 % (ed. v. 50.8%): miehiä 
388 (386) ja naisia 372 (374). 

Jäsenmaksut vuonna 2007 olivat vuosijäseneltä  
25 € (ed. v. 24 €), samassa taloudessa asuvalta 
perhejäseneltä 10 € (10 €), nuorisojäseneltä 16 € 
(16 €) sekä ainaisjäseneltä 250 € (240 €). Liitty-
mismaksu oli vuoden aikana liittyneiltä uusilta 
jäseniltä 10 €. 

Seuramme kunniajäsenet ovat: Anne Evans  
1997 (sopraano), Frank Shipway 1997 (kapelli-
mestari), Jorma Hynninen 1998 (baritoni), Wolf-
gang Wagner 1998 (festivaalijohtaja), Peter Bas-
sett 2000 (kirjailija), Cecilia Rydinger-Alin 2001 
(kapellimestari), Pentti Perksalo 2001 (tenori), 
Saila Luoma 2003 (FM) († 19.3.2006), Anita 
Välkki 2004 (sopraano) ja Matti Salminen 2005 
(basso). Seuran kunniapuheenjohtaja vuodesta 
2001 on seuramme perustaja Uolevi Karrakoski 
(FL). 

Marraskuussa painettiin ja jaettiin jäsenille jä-
senluettelo ensimmäistä kertaa seuramme histori-
assa.  
 
HALLINTO 

 
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
Sibelius-Akatemian auditoriossa Helsingissä 
13.2.2007. Läsnä oli 22 jäsentä.  

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin 
uudelleen Peter Häggblom Turusta ja uusiksi 
jäseniksi Riitta-Liisa Mäkipaasi, Helsingistä, Pasi 
P. Pihlaja, Espoosta ja Robert Storm Turusta. 
Toista vuotta jatkoivat Heikki J. Eskelinen Es-
poosta, Matti Luukkainen, Helsingistä, Martti 
Parkkari Turusta ja Stina Gerke Paraisilta. Halli-
tuksen puheenjohtajana jatkoi Heikki Virri Naan-
talista. Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Tapio 
Eriksson Porista ja varalle Mirja Kainu Turusta. 

Hallitus on kokoontunut vuoden 2007 aikana 
neljä kertaa: Hallitus valitsi keskuudestaan uudek-
si varapuheenjohtajaksi Riitta-Liisa Mäkipaaden 
Helsingistä. Sihteerinä on jatkanut Stina Gerke 
Paraisilta, jäsensihteerinä Matti Luukkainen 
Helsingistä, rahastonhoitajana Peter Häggblom 
Turusta ja tiedotussihteerinä Heikki J. Eskelinen 
Espoosta.  Toiminnanjohtajan tehtäviä on edelleen 
hoitanut Peter Häggblom. Wagneriaanin vastaa-
vana toimittajana on jatkanut Robert Storm. 

Helsingin alueen ohjelmatoimikunnan jäseninä 
ovat toimineet Riitta-Liisa Mäkipaasi (pj.), Heikki 
J. Eskelinen, Kari Lampikoski, Matti Luukkainen 
ja Pasi Pihlaja. Pekka Heikkilä on vastannut 
seuran kirja- ja tuotemyynnistä. 

Turun ohjelmatoimikunnan jäseninä ovat toi-
mineet Peter Häggblom (pj.), Jaakko Erola, Outi 
Jaakola, Marjukka Lulli-Seppälä. Liisa Moilanen, 
ja Robert Storm.  

Stipenditoimikunnassa ovat toimineet: puheen-
johtajana Pasi Pihlaja ja jäsenet, Päivi Nisula  
oopperalaulaja, Juha Uusitalo oopperalaulaja, 
Hannu Lintu kapellimestari ja Jyrki Linjama 
säveltäjä. 

Wagneriaanin toimitusta avustaa lehtitoimikun-
ta, jonka jäseninä ovat olleet Heikki Virri, Peter 
Häggblom, Heikki J. Eskelinen ja Riitta-Eliisa 
Laine. 

 
TIEDOTUS 

 
Vuoden aikana yhdistyksen toiminnasta on tiedo-
tettu kahden jäsenkirjeen lisäksi internetissä, 
sähköpostitse ja kotisivujemme ajankohtaista-
palstalla sekä osittain päivälehtien palstoilla. 

Seuralla on ollut vuodesta 1995 lähtien oma 
kotisivu internetissä, osoite  

http://www. suomenwagnerseura.org/,  
jota kehittää ja ylläpitää Matti Luukkainen.  

Seuramme on ainoa Wagner-seura, jolla on ol-
lut näin pitkän ajan yhtämittainen kotisivu interne-
tissä. Kannattaa säännöllisesti tutustua siihen 
monipuoliseen tietoon mitä kotisivultamme löy-
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tyy. Mm. monet Wagneriaanissa olleet artikkelit 
löytyvät myös kotisivuiltamme. Sieltä löytyy 
myös tuoreita ulkomaan kirjeenvaihtajiemme 
arvioita maailmalla nähdyistä mielenkiintoisista 
Wagner-esityksistä. Nämä jutut ovat yleensä 
englanniksi tai saksaksi ja ne eivät välttämättä ole 
kaikki olleet eivätkä tule painettuun lehteen.  

 
 

TILAISUUDET 
 

Turussa: 
 
2.3.2007 Turun filharmonisen orkesterin 

Wagner-konsertti. Ennen konserttia osanottajille 
tarjoiltiin lasi kuohuviiniä, jonka jälkeen vt. 
intendentti Ari Hakulinen esitteli meille konsertti-
talon. 

 Konsertin jälkeen oli seuran bratwurst-ilta 
Park Hotelin Jugend-kabinetissa, jossa meillä 
olivat vieraina illan kapellimestari Petri Sakari, 
illan solistit, tenori Roman Sadnik, ja basso 
Gudjón Oskarsson, lisäksi Ari Hakulinen sekä 
apulaisintendentti Tuulikki Lehtinen. Omia jäse-
niä oli läsnä kabinetti täynnä, eli runsaat 40 henki-
löä.. 

27.3. Katsottiin laajakangasprojektorin avulla 
DVD:ltä Hans-Jürgen  Syberbergin Parsifal-
elokuvan ensimmäinen osa Kulttuurikeskuksen 
sinisessä salissa.  

3.4.  Katsottiin Parsifal-elokuvan 2. osa samas-
sa paikassa. 

24.4. Park Hotelin Jugend kabinetissa Jack Leo 
esitteli ”Tunnetuimmat Ring-laulajat” äänilevy-
näyttein. 

19.9. Forum Marinumissa tutustuttiin merimu-
seoon sekä ”Hollantilaislaivoihin” Suomen Jout-
seneen  ja  Sigyniin. Oppaana oli museon edusta-
ja sekä Lentävä Hollantilainen -produktiosta 
vastannut Tero-Pekka Henell ja lavastaja Carme-
la Wager. 

22.10. Park Hotelin Jugend-kabinetissa käyrä-
torvensoittaja Pasi Pihlaja Tapiola Sinfoniettasta 
kertoi mukaansatempaavasti aiheesta ”Wagner ja 
Wagnertuuba”. Hän oli tuonut mukanaan suuren 
määrän eri torvia, aina muinaissoittimista lähtien.  

6.11. Kulttuurikeskuksen harmaassa salissa 
Robert Storm kertoi ”Wagnerin oopperoiden 
historiallisista henkilöista” kuten Hans Sachs ja 
Tannhäuser. Robert lauloi myös itse joitakin 
heidän tekemiään lauluja. 

15.11. ja 21.11. seuran jäsenet oli kutsuttu Lee-
na Kotkan (sopr) ja Pasi Helinin (piano) konsert-
tiin Betel-kirkossa, jossa kuultiin Wagnerin We-
sendonck-laulut sekä Kuulaa, Rangströmiä, Ber-
lioz'ta, Bergiä, Massenet'ta ja Mascagnia.  

 
Helsingissä: 

 

   25.1. Robert Storm kertoi Sibelius-Akatemian 
Wegelius-salissa wagneriaani ja antiwagneriaani 
Claude Debussystä. 

13.2. Seuran vuosikokous pidettiin Sibelius-
Akatemian auditoriossa. Heti virallisen kokouksen 
perään nähtiin videotallenne seuran 15-
vuotisjuhlista. 

17.4. Martti-Tapio Kuuskoski esitteli runsain 
DVD- ja nettinäyttein ohjaaja Hans-Jürgen 
Syberbergin elämää ja tuotantoa, erityisesti 
Winifred Wagner -filmiä. Tilaisuus pidettiin 
Sibelius-Akatemian auditoriossa. 

Elo-syyskuussa Hans-Jürgen Syberbergin 
elokuvat olivat esillä Helsingin juhlaviikoilla. 
Seuran jäsenillä oli mahdollisuus nähdä mm. 
Parsifal ja Winifred Wagner -elokuva alennettuun 
hintaan. 

26.9. Pekka Asikainen esitteli Wagneria kuo-
rosäveltäjänä Sibelius-Akatemian Ackté-salissa. 
Lopuksi kuunneltiin oratorio Das Liebesmahl der 
Apostel. 

10.10. Suomen käyrätorviklubi piti Wagner-
seuran kanssa ideoidun konsertin Sellosalissa. 
Ohjelmassa kuultiin Siegfried –idylli, Pyhiinvael-
tajien kuoro sekä Ring- ja Parsifal-fantasiat. 

30.11. Sibelius-Akatemian laulumusiikin 
osasto esitteli toimintaansa akatemian kahvilassa. 
Osastonjohtaja Outi Kähkönen ja professorit 
Petteri Salomaa ja Markus Lehtinen kertoivat 
opetuksen tavoitteista ja käytännöstä, myös Mu-
siikkitalon tilanteesta kuultiin. Sopraano Emriik-
ka Salonen lauloi Kristian Attilan säestyksellä. 
Tilaisuus jatkui Markus Lehtisen juontamalla 
konsertilla, jossa kuultiin ja nähtiin opiskelijoiden 
monipuolisia taitoja. 

 
MATKAT 

  
Bayreuthin Ringin-esityksiin 9. – 14.8.2007 
välitettiin 15 jäsenelle liput (ed.v. 10). Matkanjoh-
tajana toimi Riitta-Eliisa Laine. Lisäksi stipendi-
aattimme Nicholas Söderlund näki matkallaan 
13.- 16.8.2007 Parsifalin, Tannhäuserin sekä 
Meistersingerin puheenjohtaja Heikki Virrin ja 
jäsenemme Anne Sivuoja-Gunaratnamin seurassa. 
Bayreuthista v. 2007 voi lukea tarkemmin Wagne-
riaanista nro 30. 

 
 

JULKAISU- JA KUSTANNUSTOIMINTA 
 

Vuoden aikana toimitettiin jäsenille jäsenetuna 
kaksi Wagneriaani-julkaisua. Nro 29 ilmestyi 
huhtikuussa ja nro 30 marraskuussa, kumpikin 60-
sivuisina. Kiitämme kaikkia Wagneriaanin kirjoit-
tajia laadukkaista artikkeleista. Julkaisun vastaa-
vana toimittajana on ollut Robert Storm. Artikke-
leita on saatu entiseen tapaan myös englanniksi ja 
kasvavassa määrin saksaksi.  Tämä on mahdollis-
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tanut julkaisun kansainvälisen levittämisen, lähin-
nä muille Wagner-seuroille, joilta on tullut paljon 
kiitosta laadukkaasta lehdestä. 
 
 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA MUUT 
WAGNER SEURAT 
 

 
Kansainvälisiä kontakteja on kehitetty tapaamalla 
Wagner-seurojen edustajia Savonlinnassa, Tuk-
holmassa  ja Bayreuthissa. 

Jokavuotinen Richard Wagner Verband Inter-
nationalin (RWVI) kongressi pidettiin Weimarissa 
17. – 20.5.2007.  

Kattojärjestöömme RWVI:hin kuuluu meidän 
lisäksemme yli 140 Wagner-seuraa ympäri maa-
ilmaa. Seurojen jäsenmäärä ylittää 37.000. Suo-
men Wagner-seura kuuluu edelleen kymmenen 
suurimman joukkoon. RWVI:n kotisivulta saa 
lisätietoja kattojärjestöstämme ja monista jäsen-
seuroista: http://www.richard-wagner-verband.de/.  
Kattavimmat linkit seurojen sivuille löytyvät 
oman seuramme linkkisivuilta. 

Seuramme kunnioitti äkillisesti ja yllättäen 
28.11.2007 kuolleen Gudrun Wagnerin muistoa 
lähettämällä surunvalittelut festivaalijohtaja 
Wolfgang Wagnerille ja heidän tyttärelleen Kat-
harina Wagnerille sekä vainajan muistoksi raha-
lahjoituksen omaisten toivomaan saksalaiseen 
syöpärahastoon.  

 
STIPENDITOIMINTA 

 
Seuran Bayreuth-stipendi myönnettiin vuonna 
2007 Nicholas Söderlundille.  Stipendiin kuului 
matka Bayreuthiin majoituksineen ja ohjelmineen 
sekä v 2007 liput Parsifalin, Tannhäuserin ja 
Meistersingerin näytöksiin. Kaikkiaan maailman 
Wagner-seurat lähettävät vuosittain 250 stipendi-
aattia Bayreuthiin. 
    Seura on myös valinnut vuoden 2008 stipendi-
aatin. Se on pianisti Kalle Kuusava (syntynyt 
1983), joka tällä hetkellä toimii Zürichin ooppera-
studion korrepetiittorina. Kuusava on osallistunut 
mm Jorma Panulan orkesterinjohdon mestarikurs-
seille. 
    Vuoden 2008 stipendiaattien ohjelmaan 
Bayreuthissa kuuluvat Festspielhausissa  4.8. - 
6.8. esitettävät: Meistersinger, Tristan ja Parsifal. 
 
 
UOLEVI KARRAKOSKEN 
NIMIKKORAHASTO 
 
 
Uolevi Karrakosken nimikkorahasto (omakattei-
nen rahasto) on perustettu tukemaan rahallisesti 
nuorten mahdollisuutta nähdä ja kuulla Wagnerin 

oopperoita elävinä esityksinä. Rahastoon karttui 
vuoden aikana uutta pääomaa 1 199,80 €. Lahjoi-
tuksia tuli yhteensä 1 110 €, josta 1 000 € oli 
seuramme vuosikokouksen päättämä siirto vuoden 
2006 ylijäämästä sekä marraskuussa 2007 kuol-
leen Gudrun Wagnerin muistoa kunnioittaneilta 
lahjoituksia yhteensä 110 €.   
    Sen lisäksi rahasto sai omista sijoituksistaan  
korko- ja osinkotuloja yht. 243,40 €.  
    Stipendejä rahasto jakoi kahdelle nuorelle: 
Hasse Hämäläiselle ja Wille Rydmanille yht 150 
euroa Tallinnan Tristan-matkaa varten toukokuus-
sa 2008.    
     Rahaston kertynyt pääoma oli vuoden lopussa 
5 748,42 (ed.v. 4 548,62 €). 
 
 

 
TALOUS, TILINPÄÄTÖS JA 
HALLITUKSEN ESITYS YLIJÄÄMÄN 
KÄYTTÄMISESTÄ 
 

 
Seuran talous on edelleen vakaalla pohjalla vaikka 
tilikauden tulos oli tällä kertaa hiukan miinus-
merkkinen. Tilikauden alijäämäksi muodostui  
80,06 € (ed.v. +3 092,39 €), kun budjetti osoitti 0-
tulosta. .     

 Seuran koko oma pääoma (ilman Uolevi Kar-
rakosken nimikkorahastoa) on tämän jälkeen 
yhteensä 21 195,91 € (ed.v. 22 275,97 €). 

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja talou-
dellinen tila käyvät tarkemmin ilmi tilinpäätökses-
tä 1.1. - 31.12.2007 budjettivertailuineen ja liite-
tietoineen. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että 
tilikauden alijäämää katetaan kertyneestä toimin-
tapääomasta. 

 
 
 

TULEVA KEHITYS 
 

Seuran talous suo hyvät edellytykset toiminnan 
kehittymiselle tulevien vuosien osalta, Vuonna 
2008 on tarkoitus jatkaa perinteistä toimintaam-
me. Tiedossa on esim. oopperamatka Tallinnan 
Tristaniin toukokuun lopussa. Tähän on ilmoittau-
tunut ennätysmäärä osanottajia, peräti 130!. 
Ennen sitä teemme toukokuun alussa matkan 
Sveitsiin, jossa mm. nähdään Lohengrin. Tulevas-
ta kehityksestä kerromme tarkemmin vuoden 
2008 toimintasuunnitelmassa. 

 
 
Turussa 27.1.2008 
 
 
SUOMEN WAGNER-SEURA R.Y.:N 
HALLITUS 
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_________________________________                   
Heikki Virri, puheenjohtaja  
  
____________________________________ 
Riitta-Liisa Mäkipaasi, varapuheenjohtaja 

 
__________________________________           
Peter Häggblom, toiminnanjohtaja, rahastonhoita-
ja  

 
__________________________________ 
Heikki J Eskelinen, tiedotussihteeri 

 
____________________________________           
Stina  Gerke, sihteeri  

 
_________________________________             
Matti Luukkainen. jäsensihteeri 

 
______________________________________ 
Pasi P. Pihlaja 

 
__________________________________ 
Martti Parkkari   
 
__________________________________ 
Robert Storm 
 


