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JÄSENTIEDOTE 3/2016
DON GIOVANNI ALEKSANTERIN TEATTERISSA
MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 2016 – OMA KONSERTTIMME
YHDISTYKSEN PERUSTAMISVAIHEET
SUMU – ITSESENSUURIKOMEDIA KANSALLISTEATTERISSA
JUHLAILLALLINEN TULOSSA SYKSYLLÄ
VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Vuosikokouksemme pidettiin tiistaina 9.4. Kansallisoopperassa. Vuosikokoukseen osallistui 35 jäsentämme.
Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jari Harmoinen ja varapuheenjohtajaksi Marjatta Donner. Hallituksessa
jatkavat Mirja Jäntti, Pia Mantere, Kirsti Palanko-Laaka, Kirsti-Liisa Orasmaa, Jyrki Ahvonen, Antti
Tulenheimo ja Matti Remes. Hallitus valitsi keskuudestaan Antti Tulenheimon hoitamaan sihteerin tehtäviä
ja puheenjohtaja jatkaa rahastonhoitajana.
Vuoden 2015 tilinpäätöksemme osoitti ylijäämää 2772,12. Kertyneitä varoja on tarkoitus käyttää
juhlavuotemme 2016 aikana mm. oman konsertin järjestämiseen, stipendeihin sekä syksyllä pidettävään 20vuotisjuhlaan.
Jäsenmaksun suuruus säilyy ennallaan (30,-/vuosi). Tilisiirtolomake/lasku on lähetetty kirjepostina 4.5.
Maksathan sen ajallaan ja käyttäen viitenumeroa, jolloin maksu voidaan kohdistaa oikealle maksajalle. Näin
vältymme myös turhilta muistutuskustannuksilta ja –työltä. Kiitos!
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen yhdistyksen sääntöjen uusimisesta, ja seuraavaksi säännöt
lähtevät PRH:n vahvistettavaksi.

DON GIOVANNI ALEKSANTERIN TEATTERISSA 2.6.
Ohjaaja Ville Saukkonen tuo toukokuussa Mozartin upean oopperaklassikon modernina versiona
Aleksanterin teatterin näyttämölle: Don Giovanni ja moraalin monet kasvot. Ville Saukkonen on opiskellut
Venäjän teatteritaiteen akatemiassa vuosina 1989-1993, minkä jälkeen hän on ohjannut yli 100 oopperaa eri
puolilla Suomea. Suomen Kansallisoopperan kanssa Saukkonen on tehnyt yhteistyössä seitsemän tuotantoa.
Lisäksi Saukkonen vierailee säännöllisesti myös Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen produktioiden
ohjaajana.

Mozartin Don Giovanni muuntuu Saukkosen ohjauksessa tiivistunnelmaiseksi draamaksi vallankäytöstä,
jossa raja aidon ja epäaidon välillä hämärtyy. Saukkosen ohjaus haastaa pohtimaan, onko toisen ihmisen
välineellistäminen kertakäyttökulttuurin aikakaudella enemmän jo tapa kuin poikkeus. Ovatko narsismi ja
kyynisyys piirteitä, joita vaaditaan menestymiseen? Onko ihmisen sisimmällä enää arvoa kiiltokuvia ja
pintaa palvovassa ajassa? Energinen, nuori ja lahjakas laulajakaarti ei säästele itseään heittäytyessään
draaman pyörteisiin jossa kaikki on sallittua – vai onko sittenkään?
Rooleissa: Sampo Haapaniemi, Toomas Kolk, Jussi Salonen, Robert Näse, Markus Suihkonen, Saara Kiiveri,
Hedvig Paulig ja Erica Back.
Olemme varanneet 20 lipun kiintiön torstain 2.6. esitykseen, joka alkaa klo 19. Liput ovat normaalihintaisia,
peruslippu 37,50 ja eläkeläislippu 32,50 ja paikat sijaitsevat permannon riveillä 11 ja 12. Lippuvarauksemme
tilausnumero on 10215690. Lipun voit ostaa joko Aleksanterin teatterin lippukassalta tai
Lippupalvelusta (R-kioskeista kiintiömme lippuja EI voi lunastaa). Lippua ostaessasi kannattaa vielä
korostaa, että ostat vain osaa kiintiön lipuista, ja loput jäävät muille jäsenille. Kiintiömme on voimassa 19.5.
asti.
Ennen esitystä ohjaaja Ville Saukkonen pitää meille teosesittelyn. Kokoonnumme klo 17.45 teatterin alaaulaan.
Ilmoittaudu teosesittelyyn viimeistään 20.5. mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai
puh: 050-329 3091. Tilaisuuteen mahtuu mukaan 20 henkilöä, ilmoittautumisjärjestyksessä.

OMA KONSERTTIMME MIKKELIN MUSIIKKIJUHLILLA 2016
Yhdistyksemme juhlii tänä vuonna 20-vuotista toimintaansa.
Merkkivuoden kunniaksi järjestämme yhdessä musiikkijuhlien kanssa
oman konsertin, jossa esiintyy Mariinski-teatterin solisti, sopraano
Eleonora Vindau. Eleonora osallistui Mikkelissä Mariinskin nuorten
laulajien kesäakatemiaan jo vuonna 2007, tuolloin 16-vuotiaana
tulevaisuuden lupauksena. Nykyisin hän esiintyy jo säännöllisesti
Mariinskin lavalla ja kiertueilla.
Eleonora lähettää terveisiä jäsenillemme Pietarista, jossa hän tällä
hetkellä esiintyy Mariinskissa Mozartin Taikahuilun Papagenana.
Tulevia tehtäviä ovat mm. Paminan rooli samassa oopperassa sekä
Kertun rooli oopperassa Hannu ja Kerttu. Hän toivoo näkevänsä
mahdollisimman monet meistä kesällä Mikkelissä!
Eleonoran
resitaali
koostuu
ooppera-aarioista,
Musorgskin
Lastenkamari-laulusarjasta sekä ukrainalaisista kansanlauluista.
Säestäjänään hänellä on pianisti Vasily Popov. Esitys alkaa
keskiviikkona 29.6. klo 16.00 Mikaelin kamarimusiikkisalissa. Varaa
lippusi ajoissa!
Eleonora Vindau

Eleonoran resitaalin jälkeen, klo 17.30 (huomaa muuttunut aika!) alkaen, kokoonnumme perinteiseen
jäsentapaamiseemme Mikaelin terassille. Ja ilta jatkuu upeana: maestro Gergijevin ja Mariinskin orkesterin
sekä solistien Prokofjev ja Stravinski -teemaisella konsertilla.

Ilmoittautuminen jäsentapaamiseen Mikaelissa viimeistään 20.6. mennessä, mieluiten sähköpostiin
sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puh: 050-329 3091.

MARIINSKIN YSTÄVIEN PERUSTAMINEN
Musiikkitoimittaja Seppo Heikinheimo ja kapellimestari Valeri Gergijev olivat ystävystyneet, kun Pietarin
Mariinski-teatteri saapui Suomen Kansallisoopperan kutsumana vuoden 1992 lopulla esittämään Boris
Godunov -oopperaa Helsingin messukeskuksessa . Kun Seppo Heikinheimo ja Matti Tuomisto vierailivat
Pietarissa Mariinskin Rimski-Korsakov -festivaaleilla vuoden 1994 alussa, Tuomisto tapasi Caroline
Smithin, vuonna 1993 Lontoossa perustetun Friends of the Kirov Opera -yhdistyksen toiminnanjohtajan.
Syntyi idea kansainvälisestä Mariinski-teatterin ystäväyhdistysten verkostosta.
Suomen-ystäväyhdistyksen 1.7.1996 allekirjoitettua perustamisasiakirjaa tai sääntöjä ei ollut vielä
toimitettu yhdistysrekisteriin, kun syksyllä 1996 ilmeni, että Mariinskin orkesteri saapuisi joulukuun alussa
Suomen-kiertueelle Kuopioon, Mikkeliin ja Järvenpää-taloon. Laadittiin yhdistystä koskeva esite, jonka
15.000 kappaleen painoksen sponsoroi Finnair ja jota jaettiin Rondo- ja Classica-lehtien välissä sekä em.
kaupunkien konserttiyleisöille. Tuloksena oli yli 200 jäsenhakemusta. Toiminta siis alkoi jo vuonna 1996,
ilman yhdistyksen rekisteröintiä. Matti Tuomisto löysi yhdistyksen sihteeriksi Leena Ahvosen, jolla oli
kokemusta markkinoinnista ja tietotekniikasta – ja palava innostus musiikkiin.
Vuoden 1997 alussa yhdistyksellä oli siis jo 200 jäsentä, ja 25.3.1997 tehtiin uusi sopimusasiakirja
Mariinskin ystävien perustamisesta ja säännöistä. Sen allekirjoittivat Juhani Airas, Jorma Hartikainen, Veijo
Murtomäki, Aarno Cronvall, Kari Moring ja Matti Tuomisto, joka toimi puheenjohtajana vuoteen 2003.
Perustaminen oli siis monivaiheinen, mutta nyt vuonna 2016 voimme juhlia 20-vuotista toimintaa.
Matti Tuomiston jälkeen puheenjohtajana toimi ensin Leena Ahvonen ja sitten Heikki Suominen, kunnes
vuonna 2005 puheenjohtajaksi valittiin nykyisinkin tehtävää hoitava Jari Harmoinen.
Mariinskin ystävien tarkoituksena on alusta asti ollut Mariinski-teatterin tunnetuksi tekeminen ja siitä
kiinnostuneiden yhdyssiteenä toimiminen. Erityiseksi tukikohteeksi valittiin teatterin Nuorten laulajien
akatemia, jonka on perustanut ja jota yhä johtaa Larissa Gergijeva, Valeri Gergijevin sisar. Mariinskin
Nuorten laulajien kesäakatemia järjestettiin Mikkelissä 2000-luvun alussa useina vuosina, ja yhdistys
osallistui sen toteuttamiseen aluksi tuottamalla sen kokonaan ja sittemmin osarahoittajana. Yhdistys
sponsoroi myös vuosittain suomalaisten laulunopiskelijoiden osallistumista kesäakatemiaan. Mestarikurssien opettajistoon saatiin mm. Gustav Djupsjöbacka Sibelius-Akatemiasta, ja Larissa Gergijevan hyvien
kansainvälisten kontaktien avulla mestarikurssilaiset saivat nauttia useiden kansainvälisten tähtilaulajien
opetusta. Viimeisin kesäakatemia järjestettiin joidenkin vuosien tauon jälkeen vuonna 2013.
Yhteistyössä Mariinskin Nuorten laulajien akatemian kanssa yhdistys on järjestänyt vuosien varrella lukuisia
omia konsertteja Helsingissä sekä jäsenmatkojen yhteydessä Pietarissa. Konsertit ovat tarjonneet laulajille
esiintymismahdollisuuksia ja osoittaneet kuulijoille, miten korkeatasoisia ja monipuolisia taiteilijoita
Nuorten laulajien akatemia kouluttaa. Kun konserteissa on usein myös kuultu yhdistyksen suomalaisia
stipendiaatteja, suomalais-venäläinen kulttuurivuorovaikutus on toteutunut konkreettisesti.
Tärkeänä toimintamuotona on myös ollut suomalaisten laulunopiskelijoiden tukeminen. Yhdessä SibeliusAkatemian kanssa on valittu lupaavia nuoria kykyjä, joille on myönnetty stipendejä esimerkiksi Mikkelin
kesäakatemiaan osallistumiseen tai muihin opintoihin. Stipendiaatteina ovat olleet mm. Jenni Lättilä,
Karoliina Laurila, Monika-Evelin Liiv, Annami Hylkilä, Olga Nikolskaja-Heikkilä ja viimeisimpänä Mikko
Heimovaara. Myös balettia on tuettu: yhdistys lahjoitti palkinnon edelliseen Helsingin kansainväliseen
balettikilpailuun ja se on myös palkinnut Vaganova-akatemian Mikkelin-kesäkurssien osallistujia.
Mariinskin ystävien toimintaan kuuluu yhteisiä konsertti-, ooppera- ja balettikäyntejä, joihin yleensä liittyy
teosesittely tai muuta ohjelmaa. Jäsentilaisuuksia järjestetään myös venäläiseen kulttuuriin ja taiteeseen
tutustumiseen laajemminkin. Suosittuja ovat Pietariin suuntautuvat jäsenmatkat, joilla voi monipuolisen

ohjelman puitteissa helposti ja mukavissa tunnelmissa tutustua kaupungin nähtävyyksiin sekä seurata
Mariinskin tai muiden teattereiden korkeatasoisia esityksiä. Jäsenmatkoja on tehty myös Moskovaan ja
Tallinnaan. Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä 390.

YHTEINEN MATKA TALLINNAAN, BIRGITTA-FESTIVAALEILLE 21.-22.8.2016
Elokuun puolenvälin maissa Tallinnassa alkavat Birgitta-festivaalit, jotka pidetään Piritan historiallisen
luostarin alueella. Teemme festivaaleille yhteisen matkan, jonka aikana on mahdollisuus nähdä Prokofjevin
iki-ihana baletti Romeo ja Julia, Jekaterinburgin ooppera- ja balettiteatterin esittämänä. Koreografi-ohjaaja
Vjacheslav Samodurov on ollut tanssijana mm. Mariinski-teatterissa ja tanssijauransa jälkeen siirtynyt
tekemään hyvin persoonallisia ja mainetta keränneitä koreografioita.
Jos haluat lähteä Tallinnaan jo päivää aikaisemmin, niin ehdit näkemään lauantai-iltana Valko-Venäjän
ooppera- ja balettiteatterin esittämän Jevgeni Onegin – oopperan. Matkaesite on tämän viestin liitteenä.
Molemmilla matkoilla on vielä tilaa.
HUOM: tiedustelut ja matkavaraukset tehdään suoraan matkatoimistoon – yhdistyksemme kautta
niitä ei voi varata. Matka-Agentit: Markku Kupiainen markku.kupiainen@matka-agentit.fi tai
puh 050- 371 9775
Iltaesitysten lisäksi emme ole suunnitelleet muuta kaikille yhteistä ohjelmaa, mutta varmasti Tallinnasta
löytyy mukavia tutustumiskohteita, joihin jokainen voi suunnata yksin tai muiden kanssa yhdessä. Ja onhan
meillä yhteiset laiva- ja bussimatkat, joilla voidaan tutustua toisiimme. Tervetuloa mukaan!

SUMU – ITSESENSUURIKOMEDIA KANSALLISTEATTERISSA

Suomen Kansallisteatterin suurella näyttämöllä saa syksyllä ensi-iltansa Juha Jokelan uusi näytelmä Sumu Itsesensuurikomedia. Näytelmä on kertomus nykypäivän idänkaupasta.
On alkuvuosi 2014. Kolmen miehen Somnimag-yhtiön huippuinnovaatio, laite nimeltä MGD, kartoittaa
ihmisen aivotoimintaa ennennäkemättömän tarkasti. Ainoa ongelma on kalliin koneen saaminen kaupaksi.
Kun laitetta lähdetään Työ- ja elinkeinoministeriön tuella viemään Venäjälle, ongelmia on äkkiä paljon
enemmän.
Somnimagin toimitusjohtaja Olli (Timo Tuominen) jää puun ja kuoren väliin, kun markkinointipäällikkö
Jone (Kari Ketonen) on valmis tinkimään moraalista projektin nimissä ja päätutkija Taisto (Jani Karvinen)
vastustaa koko Venäjä-yhteistyötä. Kun itänaapurin ulko- ja sisäpoliittinen toiminta seurauksineen käy yhä
vaikeammin ennustettavaksi ja avustajaksi palkattu, suomenvenäläinen Larissakin (Elena Spirina) vaikuttaa
epäilyttävän pätevältä, ei paluuta harmaalta alueelta enää ole.

Näytelmäkirjailija-ohjaaja Juha Jokelan uusin komedia tarttuu tuoreella tavalla suomalaiseen
ikuisuusaiheeseen: pienen valtion ja sen kansalaisten eettiseen akrobatiaan ja ennakkoluuloihin suuren,
arvaamattoman naapurimaan varjossa. Näytelmä yhdistelee liike-elämän, tieteen, politiikan ja moraalin
kuvioita älykkäästi, vauhdikkaasti ja hykerryttävän hauskasti. Jokelan uutuus on kirjoitettu Suurelle
näyttämölle, ja sen rooleissa nähdään joukko suomalaisen teatterin huippuja. Kari Ketonen ja Elena Spirina
tekevät Sumun myötä debyyttinsä Kansallisteatterissa.
Mariinskin ystäville on varattu kiintiö näytelmän ennakkoon 13.9. klo 19.00 (ensi-ilta on 14.9.). Ennen
esitystä pidämme näytelmän esittelytilaisuuden Kansallisteatterin toisen parven lämpiössä klo 18.00-18.40.
(Sisäänkäynti pääovista jotka aukeavat klo 18.00).
Lipun, 34,- (normaalihinta 42,-) voi lunastaa kiintiöstä ainoastaan Kansallisteatterin lipunmyynnistä.
Lipunmyynti on auki 27.5. saakka ja avataan seuraavan kerran 9.8. Lippuja voi lunastaa kiintiöstä 23.8.
saakka. Varausnumero on 518-74554222 ja varaus on Mariinski-teatterin ystävät ry nimellä. Jos et pääse
Kansallisteatterin lipunmyyntiin ota yhteyttä Leena Ahvoseen 050-4419033.
Ilmoittaudu teosesittelyyn viimeistään 1.9. mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai
puh: 050-329 3091.

20-VUOTISJUHLA TULOSSA SYKSYLLÄ!
Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että syksyllä emme järjestä varsinaista juhlakonserttia vaan sen sijaan
kokoonnumme juhlaillalliselle, jonka aikana kuullaan musiikkiesityksiä. Tilaisuuden suunnittelu on vasta
aloitettu, joten tarkemmat tiedot julkistetaan elokuun lopulla seuraavassa jäsentiedotteessa. Ajankohta on
todennäköisesti marraskuun alkupuolella.

MATKA MARIINSKIN SYYSKAUTEEN 7.-10.10.2016
Syksyn jäsenmatkamme suuntautuu Pietariin ja Kronstadtiin. Menomatka Allegro-junalla, ja kolme yötä
majoitutaan Pietarissa. Mahdollisuus käydä Pietarin uudistuneessa Sirkuksessa. Maanantaina 10.10. ajetaan
bussilla Suomenlahden ali Kronstadtiin, jossa tutustutaan sen nähtävyyksiin, mm. hienosti entisöityyn
Merikirkkoon. Sieltä jatketaan bussilla Viipurin kautta Suomeen.
Matkaesite ilmoittautumisohjeineen liitteenä.
Loppiaismatka Venäläiseen Jouluun Pietarissa 6.1.2017-9.1.2017
Matka tehdään ALLEGRO - junalla perjantaina Loppiaispäivänä 6.1.2017 klo 10.00 Helsingin rautatieasemalta ja palataan maanantai-iltana 9.1.2017 klo18.01 takaisin. Osallistaan Mariinskin ja Taiteiden
aukion esityksiin ja ajankohdan venäläisiin joulutapahtumiin. Esite matkasta ilmestyy syyskuussa.

Terveisin,
Jari Harmoinen, puheenjohtaja

