
 

 

Ärade medlem av Musikaliska Sällskapet i Åbo,  
I detta brev finns det information om Sällskapets program under våren.  
 

Medlemsavgiften 2016 
Årets medlemsavgift faktureras i ett skilt brev eller per epost.  
 

Årsmöte och -fest 2016  
Sällskapets årsmöte och konsert hölls 23.1.2016 i Sigyn-salen. På årsmötet behandlades de i stadgarna 
8 nämnda ärendena. Styrelsens sammansättning år 2016 är ordförande intendent Emilie Gardberg, 
viceordförande verksamhetsledare Tiina Tunturi, ordinarie medlemmar professor Mikko Heiniö, intendent 
Inger Jakobsson-Wärn, lektor i pianospel Eveliina Kytömäki och professor Markku Nurminen, supplean-
ter lektor Erkki Lahesmaa, inspektör Pekka Lehtinen samt utbildnings- och forsk-ningschef Eero Linjama. 
Teuvo Aalto ställde inte upp för återval och blev avtackad för sin mångåriga verksamhet i Sällskapets 
styrelse. Som ny medlem invaldes Seija Rajala som i fortsättningen kommer att sköta en del av rese-
verksamheten. Som kassör fortsätter byråsekreterare Kristiina Kavén. Sällskapets hedersordförande är 
Arne Rousi. Ulla Helle avtackades för sin mångåriga granskning av Sällskapets verksamhet.  
 
Damkommitténs sammankallare är utbildningsplanerare Raija Hautaviita-von Weymarn och medlemmar 
ögonläkare Leena Ahlas, hushållslärare Annelie Grönroos, personalutvecklingschef Eva Jäykkä, dag-
hemsföreståndare Sirkka Lehtinen, barnskö-tare Sirkka Merjamaa, ledningens sekreterare Merja Puukka 
och merkonom Riitta Tolvas.  
 
Musikaliska Sällskapets i Åbo orkester leddes av Klaus Mäkelä. På programmet fanns Mozarts och 
Haydns symfonier nr. 30 samt Vivaldis Konsert för två cellon i g-moll och Sarasates Zigeunerweisen. 
Som solist tillsammans med Klaus Mäkelä fungerade Artturi Aalto. Festföredraget hölls av chefredaktör 
Riitta Monto och behandlade musik och media. Efter årsfestkonserten fortsatt kvällen med årsfest på 
Gamla rådhuset.  
 

Vårens programafton  
Vårens programafton hålls på Sibeliusmuseum 18.3. kl. 18.00. På konserten uppträder sopranen Jo-
hanna Isokoski, pianisten Nicholas Pulkkinen och cellisten Lydia Eriksson. Isokoski som utexaminerats 
från Åbo yrkeshögskolas konstakademi fortsätter som bäst sina studier vid Sibelius Akademin. Hon är 
bekant bl.a. som Trollflöjtens Papagena som spelats på Åbo Svenska Teater i vår och som en av Vill-
manstrands sångtävlings finalister. Pulkkinen och Eriksson slutför som bäst sina studier vid Åbo konsta-
kademi. Utöver ett lied- och ariaprogram hör vi bl.a. Beethovens cellosonat. Till konserten krävs ingen 
förhandsanmälan men till kvällsmaten efter konserten önskas anmälan senast ti 15.3. till Sirkka Lehtinen 
per telefon (040-5207535) eller epost (sirkka.liisa.lehtinen@gmail.com). 
 

Musicerande i Sällskapets musikcirkel 
Bland litteraturintresserade finns det bokcirklar där man delar med sig av läsarupplevelser. Sällskapet 
ämnar du tillämpa en liknande verksamhet för musikintresserade. Man har också tidigare musicerat till-
sammans i Sällskapet och styrelsen hoppas nu återuppväcka denna tradition. Avsikten är att införskaffa 
noter, söka efter platser för samspel, utreda möjligheter för sakkunnig coaching samt underlätta musikin-
tresserade att finna varandra. Denna verksamhet kunde resultera i en serie kammarmusiktillfällen. Publi-
ken skulle i första hand bestå av de övriga medlemmarna i cirkeln. Vid behov kan grupperna också dis-
kutera verken och dess framförande och på så sätt fördjupa sin musikkännedom. I detta skede hoppas vi 
att du meddelar om du vill delta i verksamheten till Markku Nurminen (tel. 040 7188994, epost 
markku.nurminen@utu.fi). Meddela ditt instrument/röstläge och vilka stilgenrer du gillar. Berätta också 
hurudana verksamhetsformer du tycker kan vara fungerande.  
 

Resor  
Nationaloperans lördagsseries föreställningar våren 2016 är: operan TROLLFLÖJTEN lö 05.03.2016 kl. 
14:00, operan RUCKLA-RENS VÄG lö 09.04.2016 kl. 19:00 och baletten BACH, Forms of Silence and 
Emptines lö 07.05.2016 kl. 19:00. Bussen avgår från Sibeliusmuseum tre timmar innan föreställningens 
början. Nya och tillfälliga deltagare bör boka sin plats i bussen av Seija Rajala tel. 0407397369. Alla in-
förskaffar själv sin föreställningsbiljett. 
 
Med hopp om en glad musikvår, 



 

 

Emilie Gardberg, ordförande 044-0883379, soitannollinenseura@gmail.com  
 
Bilagor: http://www.naantalinmusiikkijuhlat.fi/ohjelma/lataa-2016-esite 
http://www.turkumusicfestival.fi/wp-content/uploads/2016/02/TMJ2016_ESITE.pdf   
 
 

Hyvä Turun Soitannollisen Seuran jäsen!  
Tässä kirjeessä on tietoa Seuran kevään ohjelmasta.  
 

Jäsenmaksu 2016 
Jäsenmaksu vuodelle 2016 tulee erillisessä kirjeessä tai sähköpostilla.  
 

Vuosikokous ja -juhla 2016  
Seuran vuosikokous ja -juhla pidettiin lauantaina 23.1.2016 Sigyn-salissa. Vuosikokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen 8 § mainitut asiat. Hallituksen kokoonpano vuodelle 2016 on puheenjohtaja intendentti Emilie 
Gardberg, varapuheenjohtaja toiminnan-johtaja Tiina Tunturi, professori Mikko Heiniö, intendentti Inger 
Jakobsson-Wärn, pianonsoiton lehtori Eveliina Kytömäki, professori Markku Nurminen ja varajäseninä 
lehtori Erkki Lahesmaa, tarkastaja Pekka Lehtinen ja koulutus- ja tutkimuspäällikkö Eero Linjama. Teuvo 
Aalto jätti hallituksen useiden kymmenien vuosien jälkeen ja häntä kiitettiin monivuotisesta panostukses-
ta Seuran hyväksi. Hänen tilalleen valittiin Seija Rajala, joka jatkossa hoitaa myös osan matkoista. Ra-
hastonhoitajana jatkaa toimistosihteeri Kristiina Kavén. Kunniapuheenjohtaja on Arne Rousi. Toiminnan-
tarkastajana toiminutta Ulla Hellettä kiitettiin monivuotisesta palveluksesta Seuran hyväksi.  
 
Naistoimikunnan kokoonkutsuja on koulutussuunnittelija Raija Hautaviita-von Weymarn ja jäseninä sil-
mälääkäri Leena Ahlas, talousopettaja Annelie Grönroos, henkilöstön kehittämispäällikkö Eva Jäykkä, 
päiväkodin johtaja Sirkka Lehtinen, lastenhoitaja Sirkka Merjamaa, johdon sihteeri Merja Puukka ja mer-
konomi Riitta Tolvas. 
 
Vuosijuhlakonsertissa Turun Soitannollisen Seuran orkesterin kapellimestarina toimi Klaus Mäkelä. Oh-
jelmassa olivat Mozartin ja Haydnin sinfoniat nro 30 sekä Vivaldin konsertto kahdelle sellolle g-molli ja 
Sarasaten Zigeunerweisen. Solistina yhdessä Klaus Mäkelän kanssa oli sellisti Artturi Aalto. Juhla-
esitelmän piti päätoimittaja Riitta Monto aiheena musiikki ja media. Vuosi-juhlakonsertin päätyttyä siirryt-
tiin illalliselle Vanhalle raatihuoneelle.  
 

Kevään ohjelmailta  
Kevään ohjelmailta pidetään Sibelius-museolla 18.3. klo 18.00. Konsertissa esiintyvät sopraano Johanna 
Isokoski, pianisti Nicholas Pulkkinen ja sellisti Lydia Eriksson. Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistu-
nut Isokoski jatkaa tällä hetkellä opintojaan Sibelius-Akatemiassa. Turkulaisyleisöä hän on ilahduttanut 
mm. Taikahuilu-oopperan Papagenana ja tammikuussa hän eteni Lappeenrannan laulukilpailujen finalis-
tien joukkoon. Nicholas Pulkkinen ja Lydia Eriksson viimeistelevät molemmat opintojaan Turun Tai-
deakatemiassa. Lied- ja aariaohjelman lisäksi konsertissa kuullaan L. van Beethovenin sellosonaatti. 
Konserttiin ei tarvita etukäteisilmoittautumista, mutta konsertin jälkeiselle iltapalalle pyydetään ilmoittau-
tumaan ti 15.3. mennessä Sirkka Lehtiselle puhelimitse (040-5207535) tai sähköpostitse (sirk-
ka.liisa.lehtinen@gmail.com). 
 

Soitannollisen seuran lukupiirissä musisoidaan 
Kirjallisuuden harrastajien keskuudessa on paljon erilaisia lukupiirejä. Tästä toimintamuodosta voisimme 
ottaa kopin ja soveltaa sitä musiikin maailmaan. Kirjojen sijasta piirin jäsenet lukevat nuotteja ja esittävät 
kappaleita toisilleen. Nyt seuran hallitus haluaa tehdä aloitteen tämän toimeliaisuuden edistämiseksi. 
Tarkoitus on ryhtyä hankkimaan nuotistoa, etsimään mu-sisointipaikkoja, selvittämään mahdollisuuksia 
asiantuntevan ohjauksen löytämiseksi sekä keksimään sellaista koordinointitukea, että piirin tulevat jä-
senet löytävät toisensa ja toiminnan alettua saavat tietoa siitä, mitä piirissä tapahtuu. Tuloksena olisi 
sarja intiimejä kamarimusiikin esitystilanteita. Ensisijaisena yleisönä toimisivat ryhmän muut jäsenet. 
Haluttaessa teoksesta ja sen esityksestä voitaisiin myös keskustella ja syventää tuntemustamme. En-
simmäisessä vaiheessa toivomme, että mietit, onko sinulla sellaisia taitoja, joita haluaisit harjoittaa itsesi 
ja ystäviesi iloksi. Lähetä sitten viesti Markku Nurmiselle (puh. 040 7188994, sähköposti mark-
ku.nurminen@utu.fi) ja kerro harrastuksestasi: mikä on soittimesi/laulun äänialasi ja mitkä musiikin tyylit 
ovat sinulle tutut tai mieluiset. Kerro myös, minkälaiset toiminnan muodot mielestäsi olisivat toimivia.  



 

 

 

Matkat 
Kansallisoopperan lauantaikorttisarjan kevään -16 tulevat esitykset ovat: ooppera TAIKAHUILU la 
05.03.2016 klo 14:00, oop-pera HULTTION TIE la 09.04.2016 klo 19:00 ja baletti BACH, Forms of Silen-
ce and Emptines la 07.05.2016 klo 19:00. Bussi lähtee Sibelius-museon edestä kolme tuntia ennen esi-
tyksen alkua. Uusien ja tilapäisten osallistujien olisi varattava bussi-paikkansa Seija Rajala puh. 
0407397369. Jokainen hankkii pääsylippunsa itse.  
 
Iloista musiikkikevättä toivottaa,  
Emilie Gardberg, puheenjohtaja, 044-0883379, soitannollinenseura@gmail.com  
 
Liitteet: http://www.naantalinmusiikkijuhlat.fi/ohjelma/lataa-2016-esite http://www.turkumusicfestival.fi/wp-
content/uploads/2016/02/TMJ2016_ESITE.pdf 


