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Ärade medlem av Musikaliska Sällskapet i Åbo! 
I detta brev finns det information om Sällskapets program under våren. Som bilaga finns räkningen för 

medlemsavgiften 2014. Som bilaga hittar ni också information om kulturutbudet i Åboregionen. 

 

Årsmötet 

Sällskapets årsmöte hölls lördagen den 18.1.2014 i Sigynsalen och årsfesten med musikprogram 

inleddes genast efter mötet. Sällskapets orkester leddes av Anna-Maria Helsing. Solist var fagottisten 

Markus Tuukkanen. 

 

Konsertprogrammet bestod av W.A. Mozarts och J. Haydns 28:e symfonier, samt Mozarts konsert för 

fagott och orkester. Festföredraget hölls av Uli Kontu-Korhonen med rubriken Hyvinvointia ja iloa 

musiikista! - sairaalamuusikon kokemuksia. 

 

Styrelsens sammansättning år 2014 är följande: ordförande verksamhetsledare Emilie Gardberg, 

viceordförande verksamhetsledare Tiina Tunturi, ordinarie medlemmar ML Teuvo Aalto, professor 

Mikko Heiniö, intendent Inger Jakobsson-Wärn, lektor i pianospel Eveliina Kytömäki och professor 

Markku Nurminen, suppleanter lektor Erkki Lahesmaa, inspektör Pekka Lehtinen samt utbildningschef 

Eero Linjama. Som sekreterare tillträder Julia Immonen. Som kassör fortsätter byråsekreterare Kristiina 

Kavén. Sällskapets hedersordförande är Arne Rousi. 

 

Damkommitténs sammankallare är utbildningsplanerare Raija Hautaviita och medlemmar ML Leena 

Ahlas, hushållslärare Annelie Grönroos, personalutvecklingschef Eva Jäykkä, daghemsföreståndare 

Sirkka Lehtinen, merkonom Riitta Tolvas och FM Tuuli Åkerman. 

 

Årsfestsupén ordnades på Gamla Rådhuset efter konserten.  

 

Vårens soaré 

Vårens programafton hålls fredagen den 21 mars kl. 19.30 på Sibeliusmuseum. På konserten uppträder 

Flora-kören som firar sitt sjuttionde verksamhetsår. Utöver körmusik hör vi också korta berättelser från 

körens olika skeden. I nedre våningen efter konserten fortsätter samvaron med god mat, dryck och 

underhållande musikuppträdanden.   

Anmälningar till kvällsmaten efter konserten ombeds senast tisdagen den 18 mars till Sirkka Lehtinen, 

tel. 040-520 75 35 eller per e-post sirkka.liisa.lehtinen@gmail.com. 

Resor 

Nationaloperans lördagsserie fortsätter. Bussen avgår från Sibeliusmuseum tre timmar före 

föreställnigens början. 

Resan till St. Petersburg är fullbokad och Tammerfors operaresa har just gått av stapeln.  

Medlemsbrev per e-post 

Alla e-postmottagare får detta brev i vanlig post på grund av betalningsblanketten. Om du i 

fortsättningen önskar få medlemsbrevet per e-post, vänligen meddela om detta till sekreteraren (gäller 

inte dem som redan anmält intresse för epostbrev). 

Med hopp om en solig vår, 

Emilie Gardberg, ordförande   Julia Immonen, sekreterare 

044-0883379, emilie.gardberg@turku.fi  040-8372936, juliaimmonen@outlook.com  

Bilagor: Åbo musikfestspel, Nådendals musikfestspel, TFO:s Score – om du redan har dessa broshyrer, 

ge dem t.ex. till en granne – då sprider du musikglädje åt andra!   
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Hyvä Turun Soitannollisen Seuran jäsen! 
Tässä kirjeessä on tietoa Seuran kevään ohjelmasta. Liitteenä on jäsenmaksun maksulomake vuodelle 

2014. Liitteenä on myös tietoa Turun alueen kulttuuritarjonnasta. 

Vuosijuhla 

Seuran vuosikokous pidettiin la 18.1.2014 Sigynsalissa ja vuosijuhla musiikkiohjelmineen pidettiin heti 

kokouksen jälkeen. Seuran orkesteria johti Anna-Maria Helsing. Solistina oli fagotisti Markus 

Tuukkanen. 

 

Konserttiohjelmassa oli W.A. Mozartin ja J. Haydnin 28. sinfoniat sekä Mozartin konsertto fagotille ja 

orkesterille. Juhlaesitelmän piti Uli Kontu-Korhonen otsikolla Hyvinvointia ja iloa musiikista!  

- sairaalamuusikon kokemuksia . 

 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2014 on seuraava: puheenjohtaja intendentti Emilie Gardberg, 

vapaapuheenjohtaja toiminnanjohtaja Tiina Tunturi, varsinaiset jäsenet ML Teuvo Aalto, professori 

Mikko Heiniö, intendentti Inger Jakobsson-Wärn, pianonsoiton lehtori Eveliina Kytömäki ja professori 

Markku Nurminen, varajäsenet lehtori Erkki Lahesmaa, tarkastaja Pekka Lehtinen ja koulutuspäällikkö 

Eero Linjama. Sihteerinä aloittaa Julia Immonen. Rahastonhoitajana jatkaa toimistosihteeri Kristiina 

Kavén. Kunniapuheenjohtaja on Arne Rousi. 

 

Naistoimikunnan kokoonkutsuja on koulutussuunnittelija Raija Hautaviita ja jäseninä ML Leena Ahlas, 

talousopettaja Annelie Grönroos, henkilöstön kehittämispäällikkö Eva Jäykkä, päiväkodin johtaja 

Sirkka Lehtinen, merkonomi Riitta Tolvas ja FM Tuuli Åkerman. 

 

Vuosijuhlaillallinen järjesteltiin Vanhalla raatihuoneella konsertin jälkeen.  

 

Kevään iltamat 

Kevään ohjelmailta pidetään 21.3. perjantaina Sibelius-museolla. Konsertti alkaa klo 19.30. Iltamissa 

esiintyy 70 toimintavuottaan juhlistava Flora-kuoro. Kuoromusiikin lisäksi kuullaan lyhyitä 

kertomuksia kuoron vaiheista. Alakerrassa konsertin jälkeen ruoan, juoman ja yhdessäolon lisäksi on 

luvassa viihdyttävää musiikkia. 

Ilmoittautumiset konsertin jälkeiselle iltapalalle pyydetään ti 18.3. mennessä Sirkka Lehtiselle 
puhelimitse (040-5207535) tai sähköpostitse (sirkka.liisa.lehtinen@gmail.com).  

 

Matkat 

Kansallisoopperan lauantaisarja jatkuu. Bussit lähtevät Sibelius-museon edestä kolme tuntia ennen 

näytöksen alkua.  

Matka Pietariin on loppuunmyyty ja Tampereen oopperamatka on juuri tapahtunut.   

Jäsenkirje sähköpostilla 

Kaikki jäsenet saavat tämän kirjeen postitse johtuen jäsenmaksulaskusta. Jos jatkossa haluat kirjeen 

sähköpostitse ilmoita siitä sihteerille (koskee vain niitä, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet haluavansa 

kirjeen sähköpostitse).  

Aurinkoista kevättä toivottaen, 

Emilie Gardberg, puheenjohtaja  Julia Immonen, sekreterare 

044-0883379, emilie.gardberg@turku.fi  040-8372936, juliaimmonen@outlook.com 

Liitteet: Turun musiikkijuhlat, Naantalin musiikkijuhlat, TFO: Score – jos sinulla jo on nämä esitteet, 

anna ylimääräinen kappale vaikka naapurille – levität musiikki-iloa!  


