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TOIMINTAKERTOMUS 2013
Hallinto
Seuran vuosikokous pidettiin 25.3.2013. Seuran hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin
sääntöjen sallima 11. Hallituksen erovuorossa olleiden jäsenten Gustav Djupsjöbackan, Jaakko
Ilveksen ja Oskari Nokso-Koiviston ilmoitettua olevansa edelleen käytettävissä heidät valittiin
uudestaan, nyt kaudeksi 2013-2015. Lisäksi valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Jorma Mäenpää.
Hallituksen puheenjohtajana myös jatkaa Lauri Tarasti ja varapuheenjohtajana Gustav
Djupsjöbacka sekä sihteerinä ja rahastonhoitajana Tuija Kurvinen.
Hallituksen kokoonpano oli siten kertomusvuonna:
Ministeri Lauri Tarasti, puheenjohtaja
Professori Gustav Djupsjöbacka, varapuheenjohtaja
Fil.maist. Helena Hiilivirta
Viulutaiteilija Jaakko Ilves
Intendentti Inger Jakobsson-Wärn
Opetusneuvos Jorma Mäenpää
Mus.maist. Oskari Nokso-Koivisto
Kaupunkikulttuuripäällikkö Lea Rahkola-Kauranen
Teollisuusneuvos Lauri Ratia
Professori Erik T. Tawaststjerna
Mus.tri Timo Virtanen
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa, minkä lisäksi asioita käsiteltiin sähköpostitse.
Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Tarasti, Djupsjöbacka, Rahkola-Kauranen ja Ratia sekä sihteerinä
Kurvinen. Työvaliokunta on pitänyt yhteyttä vain sähköpostitse.
Toimihenkilöt. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut VTM Tuija Kurvinen.
Kirjanpidon toteutti Ritzmore Oy. Tilintarkastajana oli KHT Jukka Mynttinen
PricewaterhouseCoopers Oy:stä.
Jäsenistö. Vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi kahdella eli 53 henkilöjäseneen, joista neljä on
kunniajäsentä (Fabian Dahlström, Tuomas Haapanen, Esko Häkli ja Olavi Luokomaa).
Henkilöjäsenistä yksi on ulkomaalainen ensimmäistä kertaa (tutkija Ulrich Wilker Kölnistä). Lisäksi
on 15 yhteisöjäsentä. Jäsenmaksut olivat entiset: 30 euroa henkilö- ja 100 euroa yhteisöjäseniltä.
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Edustukset. Seuran edustajana Ainola-säätiön hallituksessa oli Esko Häkli varamiehenään Timo
Virtanen. Seuraa edustaa Hämeenlinnassa perustetun Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiön
valtuuskunnassa Lauri Tarasti.
Seuran kotisivut ovat osoitteessa www.siba.fi/sibelius-seura tai /sibelius-samfundet tai
/sibeliussociety.
Seuran yleinen toiminta
Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 150 vuotta Sibeliuksen syntymästä. Juhlavuoden järjestelyt ovat
leimanneet Seuran toimintaa. Myös XI Jean Sibelius –viulukilpailun järjestelyt ovat alkaneet.
Toiminta on jakaantunut viiteen lohkoon: juhlavuoteen, Sibeliuksen koottujen teosten
julkaisemiseen, Sibelius-viulukilpailuun, kansainväliseen toimintaan ja muuhun toimintaan.
Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuosi
Vuoden 2013 aikana järjestettiin kaksi yleistä koordinaatiokokousta runsaine osanottoineen.
Juhlavuoden seitsenhenkiseen projektiryhmään kuuluvat Sibelius-Seurasta Lauri Tarasti
puheenjohtajana ja Timo Virtanen jäsenenä. Projektikoordinaattoriksi valittiin Anna Krohn.
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi keväällä 2013 500.000 euroa juhlavuoden avustuksena 17 eri
hankkeelle. Seura oli saanut päätöksen omasta 224.000 euron suuruisesta avustuksestaan jo
vuonna 2012.
Tasavallan presidentti suostui juhlavuoden suojelijaksi. Itella ilmoitti juhlapostimerkin
painattamisesta.
Seuran hankkeista valmistui Sibelius-fanikortti, josta otettiin 50.000 kpl painos jaettavaksi vuoden
2014 ja 2015 aikana pääasiassa 9-15vuotiaille Sibeliuksen musiikkia sisältävän konsertin
yhteydessä. Fanikorttiin liittyvän Sibelius-tietovisan pääpalkintoina ovat liput ja matkat Lahden
Sibelius-festivaalille 2014 ja Jean Sibelius –viulukilpailun loppukilpailuun 2015.
Breitkopf&Härtel ilmoitti Seuran aloitteesta painattavansa Sibeliuksen Luonnottaren nuottien
näköispainoksen. Seura osallistuu hankkeeseen 3.000 eurolla ja saa 50 kpl näköispainosta
lahjatarkoituksiin.

Sibeliuksen koottujen teosten julkaiseminen
Sibeliuksen teosten kriittisen edition julkaiseminen on jatkunut yhdessä Kansalliskirjaston ja
Breitkopf&Härtelin kanssa. Toimituskunta on jatkanut muuttumattomana puheenjohtajanaan
professori Esko Häkli. Koottujen teosten päätoimittajana on mus.tri Timo Virtanen.
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Kertomusvuonna ilmestyi kaksi nidettä ”Lemminkäisen varhaisversio” ja ”Lemminkäinen”
toimittajana molemmissa Tuija Wicklund. Vuoden 2013 lopussa oli tuotantovaiheessa kolme
nidettä ja toimitusvaiheessa kuusi. Hankkeessa oli vuoden lopussa samat kaksi päätoimista
tutkijaa ja kolme osapäiväistä tutkijaa kuin vuonna 2012 sekä muutamia palkkiotoimisia tutkijoita.
Hankkeen rahoituksesta ovat vastanneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Jenny ja Antti Wihurin
rahasto, Alfred Kordelinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Konstsamfundet, Svenska
Kulturfonden ja Sibeliuksen suku.
Hankkeesta laaditaan vuosittain erillinen toimintakertomus, joka on luettavissa osoitteessa
www.kansalliskirjasto.fi/kulttuuritoiminta/kulttuurihankkeet.
Sibelius -viulukilpailu
XI Kansainvälisen Jean Sibelius –viulukilpailun järjestelyt ovat edenneet myönteisesti. Kilpailun
pääsihteeriksi valittiin fil.maist. Päivi Pousar. Kilpailun 9-jäseninen tuomarineuvosto asetettiin
puheenjohtajana professori Veli-Matti Puumala ja sihteerinä Anna Krohn.
Yhteistyösopimukset Sibelius-Akatemian ja Helsingin Konservatorion kanssa allekirjoitettiin.
Kilpailun alkuerät ja välierät pidetään Konservatoriossa, koska Akatemian Rautatienkadun
konserttisali on vuonna 2015 eduskunnan käytössä.
Helsingin kaupunki ilmoitti suostuvansa vastaamaan kilpailun päätösbanketista Kaupungintalolla.
Vuoden 2010 kilpailun päätukijan Rastor Oy:n kanssa allekirjoitettiin sponsorisopimus. Toista
pääsponsoria edelleen haetaan.
Sibeliuksen juhlavuoden sävellyskilpailun viuluosuuden voittajan teos tulee viulukilpailun
pakolliseksi uudeksi välierässä soitettavaksi sävellykseksi.
Valittiin Kaija Savola viulukilpailun yleisilmeen suunnittelijaksi professori Kyösti Variksen vuoden
2010 kilpailua varten tehtyjen suunnitelmien pohjalta.

Kansainvälinen toiminta
Puheenjohtaja on pitänyt yhteyttä sähköpostitse kuuteen ulkomaiseen Sibelius-seuraan: Englanti,
USA, Japani, Saksa, Norja ja Liettua. Seura järjesti näistä ulkomaisista seuroista Lahden Sibeliusfestivaalille saapuneille yhteisen leivoskahvi-valkoviini-tilaisuuden Sibeliustalolla Lahdessa
6.9.2013 ennen konsertin alkua. Paikalla oli 22 ulkomaista vierasta Englannista, Australiasta ja
Japanista.
Israeliin on perustettu Sibelius-ryhmä vetäjänään Ron Weidberg. Ruotsiin ei vielä ollut saatu
ponnistuksista huolimatta perustettua Sibelius-seuraa, mutta vuoden aikana löytyi mahdollinen
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puheenjohtaja dosentti Martin Knust Växjön yliopistosta. Seuran perustamiseen tähdätään keväällä
2014.
Lauri Ratia on avustanut sponsorihankintaa Norjan Sibelius-seuran vuotuista Sibelius-palkintoa
varten.
New Yorkissa toimivan Bronx-sinfoniaorkesterin kapellimestari ja johtaja Michael Spierman vieraili
Suomessa vaimonsa kanssa. Spiermanin pyynnöstä Seura järjesti hänelle käynnin Ainolassa,
jossa hän sai kokeilla Sibeliuksen flyygeliä.
Muu toiminta
Seura järjesti kuudennen kerran matkan Sibelius-festivaalille Lahteen 6.9.2013. Osallistujia oli
aikaisempaa enemmän eli 13. Ohjelmassa oli Sibeliuksen näyttämömusiikkia ”Kuolema” ja
”Myrsky”. Samalla tavattiin Sibeliustalolla Hämeenlinnan Sibelius-seuran edustajia.
Seuran talous
Seuran talous on ollut vakaalla pohjalla. Sibeliuksen koottujen teosten julkaisuhankkeen rahoitus
on saatu edelleen kootuksi, vaikka se onkin kiristymässä.
Vuoden 2010 Sibeliuksen viulukilpailun tuotolla on voitu hoitaa Seuran normaalia toimintaa.
Vuoden aikana on lisäksi saatu merkittävät viulukilpailu- ja juhlavuosituen ennakkomaksut opetusja kulttuuriministeriöltä ja Rastor Oy:ltä, mitkä näkyvät tilinpäätöksessä.
Seuran tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2012 ylijäämää 32 527,89 euroa. Seuran taseen mukainen
oma pääoma oli tilivuoden päättyessä 71 506, 68 euroa.
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