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JÄSENTIEDOTE 3/2020
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin maanantaina 14.9. Meeting Park Forumissa. Siinä hyväksyttiin vuoden 2019
tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Hallituksen
puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jari Harmoinen ja varapuheenjohtajana Marjatta Donner.
Hallituksen kokoonpano muuttui vain yhden jäsenen verran: Kirsti Palanko-Laaka halusi jättää hallituspaikkansa, ja
tilalle valittiin Helinä Fränti. Kiitos Kirstille monen vuoden hallitustyöskentelystä! Muut hallituksen jäsenet ovat: Leena
Ahvonen, Ekaterina Ivanova, Pia Mantere, Kirsti-Liisa Orasmaa, Irma-Liisa Perttunen, Anna-Leena Ruokola ja Antti
Tulenheimo, joka jatkaa yhdistyksen sihteerinä.

JÄSENMAKSU 2020
Vuosikokous päätti hallituksen ehdottaman 15 € tämän vuoden jäsenmaksuksi. Vaikka toiminnassamme on ollut koronaaikaan taukoa, niin meillä on kuitenkin joukko kiinteitä kuluja jotka on hoidettava. Olemme myös suunnitelleet
loppuvuodelle jäsentilaisuuksia, jotka esitellään tässä tiedotteessa. Ensi vuonna yhdistyksemme täyttää 25 vuotta, ja sitä
juhlitaan – toivottavasti ilman koronarajoituksia – joten siihenkin on hyvä varautua taloudellisesti.
Tänä vuonna poikkeuksellisesti emme lähetä erikseen jäsenmaksupankkisiirtoa/laskua. Jäsenmaksu 15 € maksetaan
tilille: Mariinski-teatterin ystävät ry, FI08 1279 3000 5097 82 käyttäen viitenumeroa 20 20017 joka on siis kaikille
jäsenille sama. Eräpäivä on 16.10.2020 . Mikään ei toki estä sinua maksamasta esimerkiksi viime vuosina
vakiintuneen jäsenmaksusumman 30 € jos niin haluat.

OPASTETTU KIERTOKÄYNTI ORTODOKSISELLA HAUTAUSMAALLA 20. ja 24.10.

Syksyn ensimmäiset jäsentilaisuudet tapahtuvat turvallisesti raikkaassa
ulkoilmassa! Teemme tutustumiskierroksen Lapinlahden ortodoksisella
hautausmaalla, ja siihen sisältyy käynti kappelissa. Siten suosittelemme
kuitenkin kasvomaskin käyttämistä, ainakin kun menemme sisätilaan.
Kierroksille mahtuu turvallisuussyistä kerrallaan vain 20 henkilöä, joten niitä
tehdään kahdesti: tiistaina 20.10 ja lauantaina 24.10. Molempina päivinä
kierros alkaa klo 11, tulethan paikolle hyvissä ajoin. Tapaamme kirkon
pääoven edessä, jonka osoite on Lapinlahdenkatu 2. Ensin on portti
hautausmaalle ja sen jälkeen vähän matkan päässä portti kirkolle.
Ennen hautausmaiden perustamista Hietaniemeen Viaporin linnoituksen vainajat haudattiin vuodesta 1809 Bulevardin
varrella sijainneeseen venäläiseen sotilashautausmaahan, joka oli käytössä 1810-luvun puoliväliin.
Lapinlahden eri uskontokuntien vierekkäiset hautausmaat perustettiin alkujaan Viaporin linnoituksen tarpeisiin. Vuonna
1815 käyttöönotettu ortodoksinen hautausmaa perustettiin upseereita ja päällystöä sekä ortodoksista papistoa ja siviilejä
varten. Helsingin ortodoksinen seurakunta perustettiin 1827. Hautausmaalle rakennettiin Pyhän Eliaan kappeli (1851)
ja arkkitehti Ivan Kudrjavzevin suunnittelema Profeetta Eliaan kirkko (1954).

Hautausmaalle on haudattu useita tunnettuja henkilöitä, joista meille tulee kertomaan Marianna FlinckenbergGluschkoff. Hän on eläkkeellä oleva Helsingin yliopiston venäjän kielen lehtori. Marianna on myös ikonimaalari ja
ortodoksisen kirkon jäsen. Taustaltaan hän on suomenruotsalaisvenäläinen, matkustanut Siperiassa ja kirjoittanut
Siperiaa käsittelevien kirjojen lisäksi aiheesta TV- käsikirjoituksia ja lehtiartikkeleita.
Kierroksille ilmoittaudutaan 15.10. mennessä mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse
050 329 3091. Muista mainita kumman päivän kierrokseen haluat osallistua.

OHJAAJA VILLE SAUKKONEN VIERAANAMME 2.11.
Ville Saukkonen on varmasti yksi tuotteliaimmista oopperaohjaajistamme. Hän tulee kertomaan meille opiskeluistaan
Venäjän teatteritaiteen akatemiassa sekä miten syntyvät hänen
mielikuvitukselliset ja rohkeatkin ohjaukset.
Produktioita taitaa olla koossa jo lähemmäs 150, tarkan luvun
saamme ehkä kuulla tilaisuudessamme. Ville on tehnyt ohjauksia
mm. Kansallisoopperalle, Sibelius-Akatemialle ja useille vapaille
oopperaryhmille. Hän on tuonut oopperalavoille lukuisia eri
tyylikausien teoksia, harvinaisuuksia ja kantaesityksiä.
Villen tapaamme maanantaina 2.11. klo 17-18. Paikka on Meeting Park Campus Class 1A, Yrjönkatu 29 C.
Kulkuohje: Kauppakeskus Forumin 3. kerroksen kahvila Picnicin viereisistä lasiovista ulos Kukontorille. Heti sitä
vastapäätä on rappu 29 C. Hissillä 4. kerrokseen tai rappusia 1,5 kerrosta ylöspäin. Ovikello löytyy oven vierestä.
Vastaanotto avaa oven ja toivottaa tervetulleeksi.
Ilmoittautumiset 30.10. mennessä mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050 329 3091.
Tilaisuuteen mahtuu mukaan 20 henkilöä väljästi istuen. Suosittelemme vahvasti tilaisuuteen osallistuville
kasvomaskin käyttämistä, meidän kaikkien turvallisuuden vuoksi.

KREIVITÄR AMALIEN DRAAMAKIERROS 29.11.
Aleksanterin teatterin perustajan, kreivi Nikolai Adlerbergin
saksalainen puoliso, kreivitär Amalie kierrättää meitä tunnin ajan
Aleksanterin teatterissa ja kertoo niin rakkaasta teatteristaan kuin
ihmeellisestä elämästään Saksassa, Venäjällä ja Suomessa.
Ruhtinatar Theresa Mecklenburg-Sterlitzin ja kreivi MaximilianEmanuel von und zu Lerchenfeldin tytär Amalie syntyi 16.
kesäkuuta 1808 Baijerissa. Hän oli poikkeuksellisen kaunis ja
hurmasi ihmiset ympärillään. Hänestä ja hänelle ovat kirjoittaneet
runoja kenties venäläisrunoilijoista tunnetuimmat – F. Tjutchev ja
A. Pushkin, eikä hän ollut yhdentekevä keisari Nikolai I:llekään,
joka lahjoitti Amalielle arvokkaan turkin. Kuulemme myös
Amalien laulavan. Amalie Adlerberginä: Anastasia Trizna.
Meille on varattu 16 paikkaa sunnuntaina 29.11. klo 12 alkavalle
kierrokselle. Sen hinta on 20 € jonka jokainen osallistuja maksaa itse. Varausnumero on 1646 5472 ja lipun voi ostaa
vain suoraan Aleksanterin teatterin lippumyymälästä. Kiintiömme on voimassa 30.10. saakka. Kierros ei sovi
liikuntarajoitteisille. Lopuksi nautimme kuohujuomat, jotka yhdistys tarjoaa osallistujille. Suosittelemme vahvasti
tilaisuuteen osallistuville kasvomaskin käyttämistä, meidän kaikkien turvallisuuden vuoksi.

TURANDOT 17.1.
Opera BOXin Turandot-oopperan esitykset elokuussa myytiin loppuun,
joten sille on järjestetty lisänäytöksiä tammikuussa 2021. Produktio sai
mainiot arviot, mm. hienosta visuaalisesta ilmeestään. Olemme varanneet
kiintiön lippuja jäsenillemme sunnuntaina 17.1.2021 klo 16 alkavaan
esitykseen. Paikkoja löytyy permannon eri puolilta sekä 1.parvelta.
Keisarillisen Kiinan fantastinen kuvasto on meille kaikille tuttu, mutta
minkä näköinen on tulevaisuuden Kiina?
“Kiina on säilyttänyt salaperäisyytensä kommunistihallinnon aikana ja
vaalii sitä edelleen 2000-luvulla. Oopperan juoni on satumainen, mutta
sopii yhteen mielikuviemme sci-fi kuvaston Kiinasta. Turandotin tarinassa
valtiokoneiston armottomuus verhoutuu sadun ja fantasian vyyhtiin,
kansakunnan säilyminen on tärkeämpää kuin prinsessan rakkaus.
Yksittäinen ihminen murskautuu tekoälyn ja teknologisen koneiston alle,
mutta voittaako rakkaus kuitenkin kaiken?” pohtii ohjaaja Ville Saukkonen
Turandotin teemoja. Opera BOXin Turandot ei riisu oopperalta sen
satumaisuutta modernisoinnilla vaan näyttää sen ajankohtaisuuden
virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn maailmassa.
Kiintiömme lippujen hinta on 58 € (norm. 63 €) Lipun voi käydä ostamassa JOKO suoraan Aleksanterin teatterin
lippumyymälästä koodilla ”Mariinskin ystävät” TAI sähköpostiviestin saatetekstissä olevan Ticketmaster-linkin
kautta. Lipunmyynti avoinna Bulevardilla ma-pe 12-18 ja la-su klo 12-17. Kiintiömme on voimassa 30.11. saakka ja
siinä on sekä vierekkäisiä (2) että yksittäisiä paikkoja.

REPIN-NÄYTTELY KEVÄÄLLÄ ATENEUMIN TAIDEMUSEOON
Ateneumin taidemuseo on pitkään havitellut Venäjän kuuluisimman taidemaalarin Ilja Repinin näyttelyä, joka on
vihdoinkin toteutumassa 19.3.–29.8.2021. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Moskovan Tretjakovin gallerian ja Pariisin
Petit Palais’n kanssa. Muutokset näyttelyyn ja sen aikatauluun ovat vielä mahdollisia.
Yhdistyksemme tulee varaamaan jäsenillemme oman näyttelyintron, josta kerromme lisää seuraavassa jäsentiedotteessamme.

Jäsenmatka Pietariin loppiaisena on jouduttu perumaan. Matkustamiseen liittyvät rajoitukset ja kaiken kaikkiaan
epävarma tilanne pakottivat matkan perumiseen. Varmasti matkaamme yhdessä Pietariin heti kun se on turvallista!

Hyvää syksyä!

Jari Harmoinen

