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seuran kanssa. Niistä RWVI:n jäsenseuroista, jot-
ka olivat toimittaneet v. 2008 vuosikertomuksensa 
RWVI:n vuosikirjaan oli vain kaksi seuraa, joiden 
jäsenmäärä ylitti meidän jäsenmäärämme.

Richard Wagner Verband Internationalin 
vuosikokouksessa ja kongressissa Dresdenissä 
toukokuussa 2009 ei ollut seuran edustusta.

Seura liittyi vuoden aikana Geselleschaft 
der Freunde von Bayreuth -yhdistyksen jäse-
neksi. Tämä toi muutamia lisälippuja Bayreut-
hin juhlille vuodesta 2010 alkaen. 

Stipenditoiminta
Seuran Bayreuth-stipendi myönnettiin vuon-
na 2009 sopraano Jenni Lättilälle. Stipendiin 
kuului matka Bayreuthiin majoituksineen ja 
ohjelmineen sekä liput 7.8.- 12.8. esitettyyn 
Nibelungen sormukseen.

Uolevi Karrakosken nimikkorahasto
Uolevi Karrakosken nimikkorahasto (omakat-
teinen rahasto) on perustettu tukemaan rahal-
lisesti nuorten mahdollisuutta nähdä ja kuulla 
Wagnerin oopperoita elävinä esityksinä. 

Rahaston arvopapereiden kirjaustapaa muu-
tettiin nyt niin, että pörssissä noteerattujen ar-
vopapereiden arvonalennukset 904,17 e on kir-
jattu tulosvaikutteisesti. Kun korkotaso romahti 
ja rahastojen tuotot olivat muutenkin alhaiset, 

niin rahaston pääoma pieneni tilivuoden aika-
na yht. 759,36 e. Edellisvuonna rahasto kasvoi 
kirjanpidollisesti 852.25 e. (Tällöin on kuiten-
kin otettava huomioon silloin vielä kirjaamaton 
arvopapereiden arvonalennus 1 471,67 e.)

Stipendejä rahasto ei jakanut. Rahaston 
kertynyt pääoma oli vuoden lopussa 6020.33 
e (ed.v. 6600,67 e).

Talous, tilinpäätös ja hallituksen 
esitys ylijäämän käyttämisestä
Tilikauden alijäämäksi muodostui -1 474,02 
e (ed.v. -267,68 €), mikä ei poikennut paljon 
budjetoidusta alijäämästä -1172 e. Kuten Uole-
vi Karrakosken nimikkorahaston osalta kirjan-
pidollista tulosta rasitti siirtyminen arvopaperei-
den arvonalennusten kirjaaminen tulosvaikut-
teisesti. Arvopapereiden alaskirjaus oli 849,06, 
kun edellisvuoden (kirjaamaton) arvonalennus 
oli 3 149,16 e. Lisäksi tulosta rasitti liittyminen 
Geselleschaft der Freunde von Bayreuth -yhdis-
tyksen jäseneksi, joka aiheutti seuralle liittymis-
vuonna 470 euron kulut. Vuoden aikana kerty-
neistä kolmesta ainaisjäsenmaksuista tuloutet-
tiin vain 1/10; loput on kirjattu velaksi. Aikai-
sempina vuosina vastaavat maksut on joko tu-
loutettu tai siirretty käyttörahastoon. 

Seuran koko oma pääoma (ilman Uolevi Kar-
rakosken nimikkorahastoa) on tämän jälkeen 
yhteensä 19454,21e (ed.v. 20928,23 e).

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja ta-
loudellinen tila käyvät tarkemmin ilmi tilinpää-
töksestä 1.1. – 31.12.2009 budjettivertailuineen 
ja liitetietoineen. Hallitus esittää vuosikokouk-
selle, että tilikauden alijäämää katetaan kerty-
neestä toimintapääomasta.

Tuleva kehitys
Seuran talous suo edelleen hyvät edellytyk-
set toiminnan kehittymiselle tulevien vuosien 
osalta. Tiedossa on esim. oopperamatkat Os-
lon oopperan Tannhäuseriin sekä Tampereen 
oopperan Lohengriniin. Tarkempia tietoja tu-
levasta kehityksestä esitetään vuoden 2010 toi-
mintasuunnitelmassa. 

Turussa 30. tammikuuta 2010

Heikki Virri, puheenjohtaja
Riitta-Liisa Mäkipaasi, varapuheenjohtaja
Peter Häggblom, toiminnanjohtaja, rahaston-
hoitaja
Anne Sivuoja-Gunaratnam, tiedotussihteeri
Matti Luukkainen, jäsensihteeri
Pasi P. Pihlaja
Martti Parkkari 
Robert Storm
Katriina Lemola

The Finnish Wagner Society had 754 members 
at the end of 2009.

Events
Turku:

28.1. Robert Storm told us about Wagner 
and Italy.

10.3. Eero Kuparinen’s lecture about opera 
in Hitler’s Germany.

7.4. and 8.4. Wolfgang Wagner’s produc-
tion of Parsifal on DVD.

14.9. “Wagner and the piano virtuosos”, 
Risto-Matti Marin’s lecture-concert.

27.10. Antti Vihinen’s lecture about Bay-
reuth’s leaders after Wagners death

25.11. Robert Storm talked about Wagner’s 
early operas Die Hochzeit (fragment), Die Feen, 
Das Liebesverbot and Rienzi.

Helsinki:
 
20.1. “Erkki Tammela – 40 years in the inner 
circle of opera.” Friends and colleagues talked 
about the late Erkki Tammela and performed 
music. 

12.2. The society’s annual meeting and 
Risto-Matti Marin’s lecture-concert “Wagner 
and the piano virtuosos”.

13.3. Our scholarship holder Kalle Kuusava 
told us about his work as a répétiteur at the 
Norwegian National Opera.

17.5. Professor Henry Bacon talked about 
Wagner’s music and Wagnerian influences in 
motion pictures.

4.9. Marcus Jupither sang Wagner in a con-
cert of the Helsinki Philharmonic Orchestra. 
Before the concert Elina Siltanen (intendant) 
and Leena Ahvonen (marketing manager) told 
us about the orchestra.

6.10. Professor Jorma Hynninen interviewed 
by Paula Nurmentaus. Hynninen also sang arias 
from Tannhäuser.

2.11. Professor Hannu Salmi’s lecture on the 
composer and conductor Armas Järnefelt.

2.12. Pasi Pihlaja, horn player in Tapiola 
Sinfonietta, told us about the Wagner tuba 
and other horns.

Pieksämäki:
 
8. – 9.8. Wagner was the theme of this years’ 
Sylvi Symposium. 

Opera Tours
4. – 6.8. 20 members visited Bayreuth. They 
saw Parsifal 4.8, Tristan 5.8
and Meistersinger 6.8. 

7. – 12.8. Ms. Jenni Lättilä visited Bayreuth 
as the holder of our scholarship along with 
our chairman Mr. Heikki Virri and Mr. Pasi 
Pihlaja. 

Scholarship
 
In 2009 the Bayreuth Scholarship included 
tickets to Der Ring des Nibelungen to Ms. 
Jenni Lättilä.

Publications & Books
Issues 33 and 34 of Wagneriaani (The Wagne-
rian) numbers, our members’ magazine, were 
distributed to all members and many interna-
tional friends. You can find the web version at 
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneri-
aani. Along with articles in Finnish there were 
also articles in English and German. Subscrip-
tions 27 € /year.

Honorary Members & 
Honorary Chairman
 
Honorary Members
 
Ms. Anne Evans (Soprano) 1997
Mr. Frank Shipway (Conductor) 1997
Mr. Jorma Hynninen (Baritone) 1998
Herr Wolfgang Wagner (Festival Director) 
1998
Mr. Peter Bassett (Author) 2000
Mrs. Cecilia Rydinger-Alin (Conductor) 
2001
Mr. Pentti Perksalo (Tenor) 2001
Ms. Anita Välkki (Sopran) 2004
Mr. Matti Salminen (Bass) 2005
Mr. Heikki Siukola (Tenor) 2008
Mr. Eero Tarasti (Professor of Musicology) 
2008
  

Honorary Chairman
 
Mr. Uolevi Karrakoski (the founder of our 
Society) 2001
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