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JÄSENTIEDOTE 2/2016
VUOSIKOKOUSKUTSU
MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT 2016 – OMA KONSERTTIMME
JÄSENMATKA BIRGITTA-FESTIVAALILLE

Mariinski-teatterin ystävät ry.

ESITYSLISTA
VUOSIKOKOUS

Paikka: Kansallisooppera, Alminsalin lämpiö
Aika: lauantai 9.4. klo 17.00

Esityslista

1) Kokouksen avaus
2) Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen (pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina)

3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5) Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
6) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7) Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen
-hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan (30,-/vuosi)

8) Ylijäämän siirtäminen voitto/tappiotilille
9) Uuden hallituksen valitseminen: valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä
10) Toiminnantarkastajien valitseminen
11) Yhdistyksen sääntöjen uudistaminen
12) Kokouksen päättäminen

HULTTION TIE JA VUOSIKOKOUS KANSALLISOOPPERASSA 9.4.
Vuosikokouksemme pidetään lauantaina 9.4.
Kansallisoopperassa, Alminsalin lämpiössä,
jonka jälkeen menemme yhdessä katsomaan
Stravinskin oopperaa ”Hulttion tie”.
Vuosikokous alkaa klo 17.00 ja illan esitys klo
19.00. Tulethan mukaan kokoukseen päättämään
yhdistyksen asioista ja uusista säännöistämme!
Hallituksen sääntöehdotus on tiedotteen lopussa.

Vuosikokouksen tarjoilujen vuoksi pyydämme sinua ilmoittautumaan siihen etukäteen, viimeistään
31.3. mennessä, mieluiten sähköpostiin sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puh: 050-329 3091.

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

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

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 (Matka 2: 20.-22.8.2016).

Molemmista matkoista löydät tarkemmat
tiedot ja varausohjeet jäsentiedotteemme
loppupuolelta. HUOM: matkavaraukset
tehdään suoraan matkatoimistoon –
yhdistyksemme kautta niitä ei voi
varata.
Varaukset viimeistään 17.4. mennessä.
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!

KESÄMATKA PIETARIN VALKEISIIN ÖIHIN 3.-6.6.2016
Matkalle lähdetään ALLEGRO - junalla Pietariin perjantaiaamuna 3.6. ja kolme yötä majoitutaan Pietarissa
hotelli Dostajevsky´ssä. Iltaisin on mahdollisuus osallistua ”Valkeiden Öiden” esityksiin.
Päiväohjelmissa tehdään retki mm. Tsarskoje Seloon Katariinan palatsiin ja uuteen, vasta avattuun Katariina
Suuren barokkityyliseen puistopaviljonkiin. Matkalle vieraillaan myös Suomen Pietarin Pääkonsulaatissa
ihailemassa rakennuksen kauniita taideteoksia.
Matkaesite löytyy nettisivuiltamme.

MATKAOHJELMA SYKSY/TALVI 2016
Matka Mariinskin syyskauteen 7.- 10.10.2016
ALLEGRO - junalla Pietariin 7.10. klo 10.00. Kolme yötä majoitutaan Pietarissa. Mahdollisuus käydä
Pietarin uudistuneessa Sirkuksessa. Maanantaina 10.10. ajetaan bussilla Suomenlahden ali Kronstadtiin,
jossa tutustutaan sen nähtävyyksiin ja mm. hienosti entisöityyn Merikirkkoon. Sieltä jatketaan bussilla
Viipurin kautta Suomeen. Esite matkasta ilmestyy toukokuussa.
Loppiaismatka Venäläiseen Jouluun Pietarissa 6.1.2017-9.1.2017
Matka tehdään ALLEGRO - junalla perjantaina Loppiaspäivänä 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.
Matkoille voi ilmoittautua myös ennakkoon. Matkaesite ja alustava ohjelma postitetaan niiden valmistuttua
ensin ennakkoon ilmoittautuneille, jolloin heillä on mahdollisuus vahvistaa osallistumisensa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse 0400-847655

Terveisin,
Jari Harmoinen, puheenjohtaja

Hallituksen ehdotus 9. huhtikuuta 2016

Mariinski-teatterin ystävät r.y.
Yhdistyksen säännöt
§1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Mariinski-teatterin ystävät, ja sen kotipaikka on Helsinki.

§2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on
-

tehdä tunnetuksi Mariinski-teatterin oopperan ja baletin toimintaa;
edistää venäläisen kulttuurin, kuten teatterin, oopperan, baletin, klassisen musiikin, taidehistorian
sekä historian, tuntemusta yleensä;
toimia Mariinski-teatterista sekä venäläisestä kulttuurista ja Venäjän historiasta kiinnostuneiden
yhdyssiteenä;
tukea eri tavoin Mariinski-teatterin ja muiden musiikkilaitosten nuorten taiteilijoiden kehittymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen matkoja Pietariin sekä Mariinski-teatteriin ja
muihin kulttuurilaitoksiin että muihin kohteisiin, joissa Mariinski-teatterin ooppera ja baletti esiintyvät, ja
toimeenpanee kulttuuritilaisuuksia ja museo- yms. vierailuja Venäjällä ja muualla Euroopassa. Yhdistys
järjestää kokouksia sekä konsertteja ja muita taidetilaisuuksia Suomessa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

§3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Jäsenet ovat joko
varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Yhdistys voi hallituksen esityksestä nimittää yhdistyksen toiminnassa tai sen pyrkimyksissä erityisen
ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi.
Varsinaisten ja kannattajajäsenten tulee suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden
päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

§4. JÄSENEN EROTTAMINEN
Jäsen, joka aiheuttaa yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii yhdistyksen etujen tai
tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen
hallitus enemmistöpäätöksellä. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden katsotaan eronneen yhdistyksestä
kahden maksukehotuksen jälkeen.

§5. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja neljästä (4) kahdeksaan (8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallitus kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä
katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on
läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten
mennessä tasan, kuitenkin vaaleissa ratkaisee arpa.

§6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin, tai kaksi (2)
hallituksen jäsentä yhdessä.

§7. TOIMINNANTARKASTUS JA TILIT
Yhdistykselle on valittava toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja. Yhdistyksen tilikausi on
kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

§8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun
mennessä.
Vuosikokouksessa
-

esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille;
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus;
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastaja
ja varatoiminnantarkastaja.

§9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava enintään yksi (1) kuukausi tai
viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähettämällä se joko kirjallisena tai sähköpostitse
kullekin jäsenelle.

§10. VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

Birgitta-festivaalit Tallinnassa 21.-22.8.2016

Tallinnan kesätapahtuminen kruunu on elokuiset Birgitta-festivaalit, jotka järjestetään Piritan historiallisen
luostarin alueella. Festivaaleilla yhdistyvät musiikkiteatterin nykypäivä ja keskiaikaisen luostarin
taianomaisuus. Nämä keskiaikaisen luostarin rauniot, hämärtyvä kesäilta ja meren kohina rannalla luovat
ainutlaatuiset puitteet musiikille ja taide-elämyksille. Illan ohjelmassa on Sergei Prokofjevin baletti Romeo
ja Julia, jonka esittää Jekaterinburgin akateeminen ooppera- ja balettiteatteri. Koreografi-ohjaaja
Vjacheslav Samodurov on niittänyt mainetta mm. Pietarin Mariinski-teatterissa sekä Iso-Britannian
kuninkaallisessa baletissa. Hänen tyylinsä on aiheuttanut paljon kohua. Prokofjev sävelsi baletin 1935-36
Shakespearen saman nimiseen klassikkonäytelmään. Piritan luostarin raunioilla nähdään kuinka
vihamielisiin sukuihin kuuluneet Romeo ja Julia rakastuvat toisiinsa, joka on tuomittu tuhoon.
Festivaalin konserttitilassa on pehmeät tuolit nousevissa riveissä, ikkunasuojat ja katos.

Matka 1

21.-22.08.2016 sunnuntai-maanantai (Romeo ja Julia)

Matkan hinta per hlö

165 €/hlö kahden hengen huoneessa
205 €/hlö yhden hengen huoneessa

Hintaan sisältyy

*laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikalla
* kuljetukset satama-hotelli-satama
* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa hotelli Park Inn Centralissa
* hotelliaamiainen
* lippu festivaalien balettiin
* bussikuljetukset hotellista balettiin Piritallle ja takaisin
* suomenkielisen oppaan palvelut satama-hotelli kuljetuksella

Hotelli:

Park Inn by Radisson Central Tallinn ***+
Narva Mnt 7C,
10117 Tallinn, Viro
Puh. +372 633 9800
http://www.parkinn.com/hotel-centraltallinn
Ydinkeskustassa lähellä vanhaakaupunkia sijaitseva hotelli. Kahvila-ravintola,
kokoustiloja, sauna, kauneushoitola. 245 huonetta, joissa wc, kylpy/suihku,
hiustenkuivaaja, TV, puhelin, internet - yhteys, ilmastointi, minibaari.
Suurimmasta osasta huoneita on näkymä sisäpihalle.

Matkaohjelma:
Laiva-aikataulu:
Helsinki -Tallinna Viking XPRS klo 11.30 - 14.00
Tallinna -Helsinki Viking XPRS klo 18.00 - 20.30

Sunnuntai 21.8.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS klo 11.30-14.00. Viking XPRS lähtee Katajanokan
terminaalista. Saapuminen Tallinnaan ja kuljetus hotelliin. Illalla klo 19.00 iki-ihana Romea ja Julia-baletti,
joka esitetään Piritan luostarin alueella. Hotellista menopaluukuljetukset Piritalle.
Jekaterinburg valtion akateeminen ooppera- ja balettiteatteri (Venäjä)
Koreografi-ohjaaja: Vyacheslav Samodurov (Venäjä)
Kapellimestari: Pavel Kinitsev (Venäjä, Bolshoi-teatteri)
Lavastaja: Anthony Macllwaine (Iso-Britannia)
Valosuunnittelija: Simon Bennis (Iso-Britannia, Englannin Royal Ballet)
Pukusuunnittelija: Iren Beloussova (Venäjä)
Maanantai 22.8.
Aamiainen, jonka jälkeen vapaata. Kuljetus satamaan, ja Viking XPRS lähtee klo 18.00 ja Helsinkiin
Katajanokan terminaaliin saavutaan klo 20.30.

Matka 2

20.-22.08.2016 lauantai-maanantai (Jevgeni Onegin sekä Romeo ja Julia)

Matkan hinta per hlö

270 €/hlö kahden hengen huoneessa
345€/hlö yhden hengen huoneessa

Hintaan sisältyy

*laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikalla
* kuljetukset satama-hotelli-satama
* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa hotelli Park Inn Centralissa
* hotelliaamiainen
* liput oopperaan Jevgeni Onegin ja balettiin Romeo ja Julia
* bussikuljetukset hotellista esityksiin Piritallle ja takaisin
* suomenkielisen oppaan palvelut satama-hotelli kuljetuksella

Matkaohjelma:
Laiva-aikataulu:
Helsinki -Tallinna Viking XPRS klo 11.30 - 14.00
Tallinna -Helsinki Viking XPRS klo 18.00 - 20.30
Lauantai 20.8.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS klo 11.30-14.00. Viking XPRS lähtee Katajanokan
terminaalista. Saapuminen Tallinnaan ja kuljetus hotelliin. Illalla klo 19.00 aina yhtä koskettava Pjotr
Tshaikovskin ooppera Jevgeni Onegin. Hotellista menopaluukuljetukset Piritalle.
Valko-Venäjän ooppera- ja balettiteatteri.
Ohjaus ja kapellimestari: Aleksandr Anisimov
Taiteellinen johtaja: Valeri Sisov
Uuden version ohjaaja: Aleksandr Prohorenko
Kunstnik: Dmitri Mohov
Kuoromestari: Nina Lomanovits
Koreografia: Aleksandra Tihomirova

Sunnuntai 21.8.
Aamiainen hotellissa ja päivä aikaa nauttia omatoimisesti Tallinnasta. Illalla klo 19.00 iki-ihana Romeo ja
Julia-baletti, joka esitetään Piritan luostarin alueella. Hotellista menopaluukuljetukset Piritalle.

Maanantai 22.8.
Aamiainen, jonka jälkeen vapaata. Kuljetus satamaan, ja Viking XPRS lähtee klo 18.00 ja Helsinkiin
Katajanokan terminaaliin saavutaan klo 20.30.

Varaukset:

Matka-Agentit/Markku Kupiainen
markku.kupiainen@matka-agentit.fi
puh 050- 371 9775
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme matkustajan etu- ja sukunimet
kuten passissa, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Maksut:

Ennakkomaksu 75€/hlö ja loppumaksu 40 vrk ennen matkan alkua.

Matkustusdokumentit:

Suomen kansalaisella on oltava matkalla mukana koko matkan ajan voimassa
oleva passi tai EU-henkilökortti.

Vastuullinen
matkanjärjestäjä

Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä
toimii Suomen Matka-Agentit Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä
Valmismatkaehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja:
http://matka-agentit.fi/hyva-tietaa/matka-agenttien-erityisehdot/.

Vakuutus

Suosittelemme kaikille matkan aikana voimassaolevaa matkavakuutusta ja sen
voimassaolon tarkistusta jo matkavarausta tehtäessä peruutuskulujen sekä
henkilö- ja matkatavaravahinkojen varalle.
Ystävällisin terveisin
SUOMEN MATKA-AGENTIT OY
Markku Kupiainen
markku.kupiainen@matka-agentit.fi
puh 050-371 9775
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki

