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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Konserttikeskuksen toimintavuosi 2012 sujui suh-
teellisen hyvin. Yhdistyksen järjestämät lähes 
1400 konserttia ja työpajaa tavoittivat noin kol-
manneksen maamme peruskoululaisista sekä 
suuren joukon alle kouluikäisiä ja toisen asteen 
oppilaitoksissa opiskelevia. Esiintyjämme arvioi-
tiin joko erinomaisiksi tai hyviksi melkein kaikissa 
saamissamme palautteissa (99 %). Konserteis-
samme on usein aivan mahtava tunnelma.  
 
Paljon on kuitenkin vielä kehitettävää niin tarjo-
amiemme palveluiden laadussa kuin tavoittavuu-
dessakin, jossa pitkän aikavälin tavoitteena on 
saada jokainen maamme peruskoululainen toi-
mintamme piiriin. 
 
Musiikin monitahoisesta vaikutuksesta ihmiseen 
on jo runsaasti tutkimustietoa. Hyvinvointi-näkö-
kulma on tullut yhä tärkeämmäksi toimintamme 
merkitystä perusteltaessa. Toisaalta tieteellinen 
tutkimus on osoittanut, että ensin vaikeaksi 
mielletystä musiikista voi tavallinenkin kuulija 
oppia pitämään usean kuuntelukerran jälkeen. 
 
Asenteisiin vaikuttaminen monella tasolla onkin 
tärkeimpiä tehtäviämme. Joillekin tilaajille koulu-
konserttimme ovat virkistystoimintaa, luomme 
piristäviä tuokioita kovan pänttäämisen keskelle. 
Mutta kyse on myös tärkeästä osasta musiikki-
kasvatusta. Yhä uusiin kuntiin leviävässä Konsertti 
joka kouluun -toimintamallissa peruskoululaiselle 
tarjotaan vuosittain erilaisia musiikillisia elämyk-
siä konserttitilanteessa. Koulunsa aloittavalla on 
siten edessään vähintään yhdeksän kohtaamista 
ammattimuusikoiden kanssa. Konserttivierailut 
pyrimme ankkuroimaan paremmin koulun arki-
päivään mm. uudella Oppilaat konsertinjärjestä-
jinä -mallilla. 
 
Konserttikeskus on viime vuosina ansioitunut 
myös muusikoiden esiintymistaitojen kohotta-
jana. Uudistunut ohjelmanhakujärjestelmä on 
tuonut esiin aiempaa laajemman joukon koulu-
konserttitoiminnasta kiinnostuneita esiintyjiä. 
Ohjelmistoomme on parina viime vuotena tullut 
paljon uusia, usein nuoria ja vielä tuntemattomia 
muusikoita, jotka ovat kyvyillään ja asenteellaan 
lumonneet kuulijansa. Mutta onnistuneita esityk-

siä on yleensä edeltänyt ohjelman kehittely yh-
teistyössä Konserttikeskuksen taiteellisen tuot-
tajan kanssa. Koe-esityksestä tehty DVD paljastaa 
armottomasti ohjelman mahdolliset puutteet 
myös esiintyjälle. Parannettavaa löytyy usein 
juonnoista, esiintyjien vuorovaikutustaidoista tai 
ohjelman rakenteesta. Myös pedagogisiin seik-
koihin kiinnitetään huomiota, vaikka konsertin 
elämyksellisyys on nykyään etusijalla. 
 
Konserttikeskus pyrkii entistä painokkaammin 
viemään suomalaisia koulukonserttiesiintyjiä 
ulkomaille, mihin kansainvälinen yhteistyöver-
kosto antaa hyvät puitteet. Alan uutena tulevai-
suuden visiona on perustaa eri Euroopan maissa 
vuosittain järjestettävä WOMEX-tyyppinen ta-
pahtuma. 
 
Visiointia harrastettiin hiljattain myös Diges ry:n 
vetämässä Yhdistysstrategia 2020 -hankkeessa, 
johon Konserttikeskus osallistui viiden muun kult-
tuurialan yhdistyksen kanssa. Vakavampaan poh-
dintaan otettiin toimintamme laajentuminen 
muihin taiteenlajeihin ja suuntautuminen entistä 
enemmän vanhuksiin. Näihin vaihtoehtoihin saa-
tetaan myöhemmin tarttua toden teolla - varsin-
kin, jos valtiovalta haluaisi laajentaa tehtäväkent-
täämme. 
 
EU-rahoitteisen hankkeen maksatusviiveiden 
takia jouduimme pienentämään konserttitoimin-
taa syyskaudella, jotta yhdistys pystyi suoriutu-
maan maksuvelvoitteistaan vuodenvaihteessa. 
Tämä tuotti samalla normaalia suuremman yli-
jäämän, vaikka todellisuudessa vuoteen 2012 
liittyvää hanketukea oli vuodenvaihteessa saatu 
vasta kolmannes. Ylijäämästä johtuva oman pää-
oman lisäys taseessa antaa toisaalta turvaa ta-
loudellisesti epävarmoina aikoina. 
 
Eiköhän meno tästä vain parane, kun pääsemme 
yhdistyksemme 50-vuotisjuhlakauteen 2013-14.  
Luvassa on mm. kokeilu sivutoimipisteestä 
Tampereella. Olen ylpeä Konserttikeskuksen ja 
sen edustaman asian hyväksi toimivista lukuisista 
ihmisistä: upeaa joukkoa. 

Kari Vase  
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1 KONSERTTITOIMINTA 
 
1.1 YLEISKATSAUS   
 
Konserttikeskus ry:n päätehtävänä on viedä elävän musiikin konsertteja kouluihin ja päiväkoteihin. Konser-
tit järjestetään osana eri puolille Suomea suuntautuvia kiertueita, jotka toteutetaan yhteistyössä paikallis-
ten järjestäjien kanssa. 
 
Vuonna 2012 Konserttikeskus järjesti kaikkiaan 1379 musiikkitilaisuutta (1745 v. 2011): 1293 koulu- ja päi-
väkotikonserttia, 32 julkista konserttia ja 54 työpajatuntia. Vuosina 2002 - 2012 konsertit ja muut tilaisuu-
det ovat jakautuneet kohderyhmittäin seuraavasti: 
 
    2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 
Koulu- ja päiväkotikonsertit 1293 1650 1185 760 668 553 659 513 453 538 467 
  Päiväkoti 183 165 235 159 103 128 207 119 98 130 132 
  Alakoulu 791 1063 649 420 428 311 317 268 232 259 238 
  Yläkoulu 239 369 196 150 71 64 75 58 42 58 58 
  Yläkoulu ja lukio 16 12 30 11 17 14 17 15 24 25 9 
  Lukio 30 22 30 13 16 12 28 27 37 38 14 
  Muut (sis. ammattioppilait.) 34 19 45 7 33 24 15 26 20 28 16 
Julkiset konsertit 32 28 31 36 22 48 40 37 61 33 23 
Konsertit yhteensä 1325 1678 1216 796 690 601 699 550 514 571 490 
  % kaikista tapahtumista 96,1 96,2 89,5 93,3 90,9 73,6 71,4 91,2 70,8 79,7 73,0 
Muut tapahtumat 

   
  

      
  

  Työpajatunnit 54 67 143 57 69 199 274 53 210 139 170 
  Täydennyskoulutustunnit 0 0 0 0 0 17 6 0 2 6 11 
Muut tapahtumat yht. (h) 54 67 143 57 69 216 280 53 212 145 181 
  % kaikista tapahtumista 3,9 3,8 10,5 6,7 9,1 26,4 28,6 8,8 29,2 20,3 27,0 
Kaikki tapahtumat yhteensä 1379 1745 1359 853 759 817 979 603 726 716 671 

 
Kevään 2012 aikana Konserttikeskus järjesti 673 ja syksyllä 706 musiikkitilaisuutta. Ne edustivat laajasti 
musiikin eri osa-alueita ja kulttuureja. Vuosikertomuksen liitteissä on tarkempaa tietoa siitä, kuinka tilai-
suudet ovat jakautuneet eri kohderyhmien, esiintyjäryhmien sekä maakuntien ja läänien kesken. Liitteistä 
löytyvät myös yksityiskohtaiset selvitykset vuoden 2012 tilaisuuksista sekä esiintyjäryhmien kokoonpa-
noista. 
 
Konsertit rahoitettiin tilaajien maksamien tariffihintojen lisäksi saaduilla avustuksilla. Esittävän säveltaiteen 
edistämiskeskuksen (ESEK) myöntämällä tuella järjestettiin yhteensä 92 konserttia, 7 % kaikista tilaisuuk-
sista kuten vuonna 2011. Niistä 29 tehtiin Konsertti joka kouluun -toimintamallilla, ks. sivu 7. 
 
Konserttikohtaiset kustannukset jakautuivat tilaajien ja Konserttikeskuksen kesken seuraavasti lukuun otta-
matta Konsertti joka kouluun -hankkeen ja muiden erityishankkeiden konsertteja:  
    

2012  2011 
Tilaajan osuus   285,- 59 % 272,- 56 % 
Konserttikeskuksen osuus  195,- 41 % 211,- 44% 
Keskimääräiset kustannukset  480,- 100 % 448,- 100 % 
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Konsertti joka kouluun -toiminnassa kustannukset jakautuivat puolestaan seuraavasti:  
  

2012  2011   
Tilaajan osuus   193,- 32 % 198,- 31 %  
Konserttikeskuksen osuus  417,- 68 % 439,- 69 %  
Keskimääräiset kustannukset  611,- 100 % 637,- 100 %  
 
Konserttikeskus tuki siten yhtä Konsertti joka kouluun -hankkeen konserttia keskimäärin yli kaksinkertai-
sella summalla normaalitoimintaan verrattuna.  
 
1.2 KONSERTIT JA MUUT TILAISUUDET  
 
Johdanto  
 
Musiikki vaikuttaa positiivisesti ihmisen kehitykseen ja mielenterveyteen tieteellisten tutkimusten perus-
teella. Toisaalta erilaisista musiikinlajeista voi oppia pitämään. Esim. hiljattain tehdyn australialaisen tutki-
muksen mukaan ihmisen aivot voivat suhteellisen nopeasti harjaantua kuulemaan harmonioita oudostakin 
musiikista (Melbourne School of Psychological Sciences). Kyse ei ole fyysisestä ominaisuudesta.  
 
Koulu- ja päiväkotikonsertit sekä musiikilliset työpajat antavat mahdollisuuden elää ja kokea musiikkia, 
vaikkei itse vielä olisikaan musiikin aktiiviharrastaja. Sitä kautta lapsi ja nuori voi löytää elinikäisen harras-
tuksen ja kiinnostuksen kohteen.  
 
Toisaalta myönteiset kokemukset ja elämykset elävän musiikin parissa synnyttävät positiivisen asenteen 
elävää musiikkia ja konserteissa käyntiä kohtaan. Samalla tuetaan kasvua yhteisöllisyyteen, suvaitsevuu-
teen ja moniarvoisuuteen. 
 
Toimintaperiaatteet 
 
Konserttikeskuksen järjestämillä koulu- ja päiväkotikonserttikiertueilla tehdään tavallisesti kolme konserttia 
päivässä, mikä tekee toiminnasta taloudellisesti järkevää sekä Konserttikeskuksen että esiintyvien muusi-
koiden näkökulmasta. Tämä käytäntö myös mahdollistaa edulliset tilaajahinnat, jotka ovat samat kaikkialla 
Suomessa. Tilaajia ovat pääasiassa koulut, päiväkodit sekä muut kunnalliset tahot. Konserttikeskuksen tuot-
tamien konserttien merkitys on erityisen suuri seuduilla, joilla ei ole tavallisesti mahdollista kuulla korkeata-
soisia, eri musiikkityylejä edustavia konsertteja. Konserttikeskus järjestää konsertteja yhä enemmän kunta-
sopimuksiin pohjautuvalla Konsertti joka kouluun -toimintamallilla. 
 
Ohjelmisto 
 
Konserttikeskuksen ohjelmisto tarjoaa kouluille ja päiväkodeille usean eri tyylilajin musiikkia. Konserttioh-
jelmat ovat yleensä integroitavissa eri oppiaineisiin, missä myös joihinkin ohjelmiin liittyvät oheismateriaalit 
ovat apuna.  
 
Hallituksen nimeämä ohjelmatoimikunta on valinnut uudet ohjelmat pääasiassa kohdeyleisön edessä pide-
tyn näytekonsertin perusteella. Valintakriteerejä ovat mm. taiteellinen taso, musiikin osuus, pedagogiset 
näkökohdat, kohderyhmän huomioon ottaminen, kontakti yleisöön sekä onko ohjelmalle tarvetta 
ohjelmistossa. Nykyään on lähtökohtana myös se, että yhdistyksen taiteellinen tuottaja työstää ohjelmaa 
tarpeen mukaan ennen kiertueelle lähtöä. Myös vanhoja ohjelmia pyritään arvioimaan säännöllisin vä-
liajoin.  
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Konserttikeskus siirtyi syksyllä 2011 keskitettyyn, Internet-pohjaiseen esiintyjähakuun, jota sovellettiin 
myös vuonna 2012 koskien kautta 2013 – 2014. Ohjelmia arvioitaessa tärkeässä asemassa on kustakin esi-
tyksestä pyydetty lyhyt videokooste. 
 
Konserttikeskus tekee yhteistyötä ammattimuusikkoja kouluttavien oppilaitosten kanssa perehdyttäen 
opiskelijoita koulukonserttitoiminnan erityispiirteisiin, mikä edesauttaa uusien esiintyjien ilmaantumista 
alalle.   
 
Tiedottaminen ja markkinointi  
 
Konserttikeskus tiedottaa toiminnastaan pääasiassa julkaisemansa kausiesitteen sekä internet-sivujen 
kautta. Esite postitetaan kaikkiin päiväkoteihin, perusasteen kouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin, kuntien 
koulu-, kulttuuri- ja sosiaalitoimistoihin sekä monelle muulle merkittävälle sidosryhmälle.  
 
Konserttikeskuksen kotisivut osoitteessa www.konserttikeskus.fi ovat tärkeä markkinointi- ja tiedotusvä-
line. Yhdistys markkinoi konserttejaan myös sosiaalisessa mediassa, sähköpostin välityksellä ja puhelimitse.  
 
Toimintavuonna Konserttikeskuksen toiminta oli useaan otteeseen esillä eri tiedotusvälineissä. Konsertti-
keskus tiedottaa toiminnastaan myös opettajaksi opiskeleville yliopistoissa ja muissa alan oppilaitoksissa. 
 
Toteutuneet konsertit sekä muut tilaisuudet 
 
Koulu- ja päiväkotikonsertit sekä julkiset konsertit 
 
Vuonna 2012 Konserttikeskus ry järjesti yhteensä 183 päiväkotikonserttia ja 1110 koulukonserttia. Koko-
naissaldosta edelleen noin 3/4 suuntautui päiväkoti- ja alakouluikäisille. Lisäksi Konserttikeskus toteutti 32 
julkista konserttia yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Suuri osa konserteista järjestettiin osana 
Konsertti joka kouluun -toimintaa. 
 
Muut tilaisuudet 

Konserttien lisäksi Konserttikeskus järjestää työpajoja, joissa lapset ja nuoret pääsevät omakohtaisen ko-
kemisen ja oppimisen kautta tutustumaan syvällisemmin musiikkiin. Työpajoihin liittyy usein myös kon-
sertti. Konserttikeskus haluaa myös elvyttää lasten ja nuorten yhteislaulutaitoa ja perinteisten suomalais-
ten laulujen tuntemusta järjestämällä tilaisuuksia, joissa koululuokat tai esikoululaisryhmät voivat suorit-
taa yhteislaulumerkin kannustavan ilmapiirin vallitessa. Vuoden 2012 aikana Konserttikeskus toteutti työ-
pajoja ja laulumerkkisuoritustilaisuuksia yhteensä 54 oppitunnin verran. 

Palaute ja seuranta 
 
Konserttikeskus pyytää jokaista paikallista järjestäjää antamaan palautetta sähköisesti lähetetyllä lomak-
keella. Esiintyjille annetuista arvosanoista lähes 99 % oli joko erinomainen tai hyvä vuonna 2012. Lisäksi 
Konserttikeskuksen edustajat seuraavat konsertteja myös omakohtaisesti paikan päällä.  
 
Yleisömäärät ja työsuoritteet 
 
Koulu- ja päiväkotikonsertin onnistumisen tärkeimpiä edellytyksiä on sopiva yleisömäärä, johon vaikuttavat 
konserttiohjelman luonne, kohdeyleisö ja konserttipaikka. Konserttikeskuksen järjestämät 1379 koulu- ja 
päiväkotikonserttia sekä työpajaa tavoittivat vuonna 2012 arviolta yli 200 000 lasta ja nuorta.  
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Työsuoritteita kertyi vuonna 2012 yhteensä 4443 tuntia (6170 tuntia vuonna 2011). Esiintyjäryhmien kes-
kimääräinen koko oli puolestaan 3,2 henkeä (3,5 v. 2011). Vuoden 2011 lukuja nosti laaja nuorten muusi-
koiden työllistämishanke.  
 
1.3 KONSERTTI JOKA KOULUUN  
 
Konserttikeskuksessa oli jo pitkään tunnistettu tarve tutustuttaa oppilaat elävään musiikkiin aiempaa sys-
temaattisemmin ja laajemmin, kun yhdistys vuonna 2008 käynnisti Konsertti joka kouluun -pilottihank-
keen. Kokeilun pohjana oli muissa Pohjoismaissa käytössä olevan toimintamalli, jossa kunta sitoutuu tar-
joamaan kaikille peruskoululaisilleen vuosittain vähintään yhden konsertin musiikinlajeja vaihdellen. Pilot-
tihankkeelle myönnettiin taiteen Suomi-palkinto vuonna 2009. Hienon vastaanoton saaneesta kokeilusta 
on tullut Suomessakin toimintamalli, jolle on mielekästä kehittää koulukonserttitoimintaa.  
 
Kuntien edustajilta saatujen kommenttien perusteella toimintamallia puoltavat kunnan näkökulmasta mm. 
edullisuus ja vaivattomuus, hyvät kokemukset Konserttikeskuksesta ja sen konserteista sekä mahdollisuus 
tarjota kulttuuria suurelle joukolle. Etuna on kaikkien osapuolten kannalta myös se, että konserttikiertu-
eista voidaan sopia suhteellisen aikaisin.  
 
Konsertti joka kouluun -toimintamallissa kuntatilaaja maksaa kunnan peruskoululaisten kokonaislukumää-
rään pohjautuvan vuosimaksun, kun muussa toiminnassa koulu tai muu tilaaja maksaa esiintyjien luku-
määrästä riippuvan hinnan yksittäisestä konsertista. Maksu oli 1,35 €/oppilas lukuvuonna 2011 – 2012 ja 
seuraavalla kaudella 1,39 €. Vuonna 2012 Konserttikeskuksen keskimääräinen osuus kokonaiskustannuk-
sista oli runsaat 68 %, mikä on huomattavasti korkeampi kuin muussa konserttitoiminnassa. Konserttikes-
kuksen osuutta kustannuksista on lisännyt muuta toimintaa isompi toteutunut keskimääräinen yhtyekoko 
sekä se, että oppilaskohtaisesta maksusta kertyvä tulo on jäänyt joissakin tapauksissa pieneksi konserttien 
lukumäärään verrattuna johtuen kyseisten kuntien vähäisistä oppilasmääristä.   
 
Vuonna 2012 toteutettiin Konsertti joka kouluun -mallilla 594 konserttia (498 v. 2011) noin 84 000 perus-
koululaiselle Hangosta aina Utsjoelle asti. Niitä järjestettiin ensimmäisen kerran myös ESEK-avustuksella, 
kaikkiaan 29 kpl. Sopimuskunnat on lueteltu liitteessä 5.  
 
Toimintamallin leviämistä ovat hidastaneet mm. epävarmuus Konserttikeskuksen saaman valtionavun kehi-
tyksestä, kuntien heikkenevä taloudellinen tilanne sekä vireillä oleva kuntien lukumäärän voimakas pienen-
täminen. Toisaalta monella isolla kaupungilla on jo olemassa pitkälti omiin taidelaitoksiin pohjautuva kou-
lujen kulttuuriopetussuunnitelma, jota täydentäviin ratkaisuihin ei ole ollut varaa tai halua panostaa. Kon-
serttikeskuksen pitkän aikavälin tavoitteena on tarjota jokaiselle Suomen peruskoululaiselle ainakin yksi 
koulukonsertti lukuvuodessa, mikä tekisi yhteensä noin 4 000 konserttia 150 oppilaan keskimääräisellä ylei-
sökoolla.   
 
1.4 MUSIIKKI ELÄMÄÄN  
 
Konserttikeskus osallistuu Musiikki elämään -hankkeeseen, joka pyrkii edistämään musiikin käyttöä hyvin-
voinnin luojana. Keväällä 2011 käynnistynyt hanke koostuu pääkaupunkiseudulla, Kokkolassa, Lahdessa ja 
Oulussa toteutettavista alueellisista osaprojekteista, joiden sisältö rakentuu alueellisten painotusten, vah-
vuuksien ja tarpeiden mukaan. Päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu. Projekti saa rahoi-
tusta Euroopan sosiaalirahastolta Lapin ELY-keskuksen välityksellä.  
 
Hankkeessa kehitetään kolmannen sektorin edustajien valmiuksia tuottaa osallistavan musiikkitoiminnan 
palveluita. Lisäksi mukana olevat ammattikorkeakoulut kouluttavat opiskelijoitaan osallistavan musiikki-
toiminnan ammattilaisiksi kolmannelle sektorille. Projekti tuottaa myös sähköisen aineistopankin, joka si-
sältää materiaalia osallistavan musiikkitoiminnan tuottajille, tilaajille ja kouluttajille.  
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Konserttikeskus on Musiikki elämään -hankkeessa keskeisessä roolissa. Eri osatoteuttajat ovat voineet 
käyttää sen asiantuntemusta hyväkseen. Tämän ohella yhdistys kehittää hankkeen piirissä konserttejaan 
vuorovaikutteisempaan suuntaan, kokeilee norjalaista Oppilaat konsertinjärjestäjinä -mallia sekä osallis-
tuu aineistopankin rakentamiseen. Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta www.musiikkielamaan.fi. 
 
 
2 MUU TOIMINTA 
 
2.1 JÄSENYYDET JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ  
 
Konserttikeskus on jäsen Suomen Musiikkineuvostossa ja pohjoismaisten koulukonserttijärjestäjien yhteis-
työelimessä Nordiskt Nätverk för Skolkonserter (NNS). Lisäksi yhdistys on liitännäisjäsen Jeunesses 
Musicales International -järjestössä (JMI), jonka Young Audiences -komiteaan Konserttikeskuksen toimin-
nanjohtaja kuuluu.  JMI mm. jakaa vuosittain Young Audiences Music Award -palkinnon (YAMA) ansiok-
kaalle musiikkiproduktiolle, joka on suunnattu lapsille tai nuorille. 
 
Konserttikeskukselle on ollut hyvin hedelmällistä olla mukana kansainvälisessä yhteistyössä, joka on tuonut 
Suomeen uusia toimintamalleja ja hankkeita erinomaisten ulkomaisten esiintyjien lisäksi. Tulevien vuosien 
painopistealueita ovat ohjelmavaihdon lisääminen, tuottajatapaamiset ja koulukonserttitoiminnan yleisen 
arvostuksen lisääminen. 
 
 
3 HALLINTO 
 
3.1 VALTUUSKUNTA 
 
Yhdistyksen valtuuskuntaan kuuluvat kolmivuotiskaudella 2009 - 2012 seuraavat jäsenet:  
 
Reijo Karvonen, muusikko, lehtori, pj. Janne Murto, rehtori 
Timo Klemettinen, toim.joht., varapj. Osmo Palonen, rahoitusasiamies 
Satu Angervo, kehittämispäällikkö Maati Rehor, toiminnanjohtaja 
Jorma Falck, oopperalaulaja Inkeri Ruokonen, lehtori 
Teppo Hauta-aho, muusikko Annukka Stenius, toiminnanjohtaja 
Elina Heiskanen, tuottaja Sampo Suihko, johtaja 
Pirjo Helasvuo, lehtori Hannu Tolvanen, erikoissuunnittelija 
Kaarlo Hilden, dekaani Koulujen Musiikinopettajat ry 
Jukkara, Jaana-Maria, toiminnanjohtaja Suomen Säveltäjät ry 
Tuula Kotilainen, lehtori Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry 

 
Yllä mainittu valtuuskunta piti viimeisen kokouksensa 24.4.2012 Ravintola Laulumiehissä Helsingissä. Pu-
heenjohtajana toimi Reijo Karvonen. Sääntöjen määräämässä yhdistyksen kokouksessa 24.4.2012 Ravintola 
Laulumiehissä valittiin Konserttikeskus ry:lle uusi valtuuskunta kolmivuotiskaudelle 2012 - 2015 Kai Am-
berlan toimiessa puheenjohtajana:  
 
Tuija Brax, kansanedustaja, puheenjohtaja Maati Rehor, toiminnanjohtaja 
Elina Heiskanen, ohjaaja, tuottaja Inkeri Ruokonen, lehtori 
Timo Hietala, säveltäjä, muusikko Sampo Suihko, sivistystoimenjohtaja 
Carita Holmström, muusikko, säveltäjä  Suomen Kansallisooppera, yleisöyhteistyö 
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Jaana-Maria Jukkara, toiminnanjohtaja Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry 
Kalle Jämsen, kulttuurijohtaja Suomen säveltäjät ry 
Tuula Kotilainen, lehtori Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry 
Koulujen Musiikinopettajat ry Hannu Tolvanen, erikoissuunnittelija 
Janne Murto, rehtori Varhaisiän musiikinopettajat ry 
Osmo Palonen, johtaja Rea Warme, rehtori  

 
Uusi valtuuskunta piti sääntömääräisen syyskokouksen 23.10.2012 Ravintola Laulumiehissä Tuija Braxin 
toimiessa puheenjohtajana. Kokouksessa valittiin Jaana-Maria Jukkara valtuuskunnan varapuheenjohta-
jaksi. 
 
3.2 HALLITUS, OHJELMATOIMIKUNTA, TOIMIHENKILÖT JA TOIMISTO 
 
Hallitus 

Kai Amberla, toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 
Antti Häyrynen, toimittaja, varapuheenjohtaja 
Eve Alho, musiikkileikkikoulunopettaja (24.4. asti) 
Petri Aarnio, rehtori  
Perttu Haapanen, säveltäjä (24.4. asti) 
Tuula Jukola-Nuorteva, vastaava tuottaja  
Kirmo Lintinen, säveltäjä, muusikko, kapellimestari (24.4. alkaen) 
Ulla Piispanen, musiikkiliikunnan lehtori (24.4. alkaen) 
Juha Vilja, johtava intendentti 

 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa.  
 
Ohjelmatoimikunta 
 
Konserttikeskuksen ohjelmatoimikuntaan kuuluvat kaksivuotiskaudella 2011 - 2013 seuraavat henkilöt: 
 

Reijo Karvonen, puheenjohtaja, taiteellinen koordinaattori, lehtori, muusikko  
Ville Kervinen, musiikin lehtori 
Petteri Klintrup, musiikin lehtori, Suomen Jazzliiton puheenjohtaja 
Mari Kätkä, projektikoordinaattori, muusikko 
Minna Leinonen, säveltäjä 
Soili Perkiö, lehtori, muusikko 

 
Toimihenkilöt ja toimisto 
 

Kari Vase, toiminnanjohtaja  
Jorma Kesseli, tuottaja 
Stephan Keskinen, taloudenhoitaja 
Seija Pakarinen, osa-aikainen tuottaja (1.2.2012 alkaen) 
Reijo Karvonen, osa-aikainen taiteellinen koordinaattori  
Mari Kätkä, osa-aikainen projektikoordinaattori  
Ville Niutanen, osa-aikainen projektituottaja  

 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee osoitteessa Pengerkatu 11 A 1, 00530 Helsinki. 
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3.3 TILINTARKASTAJAT 
 
Yhdistyksen valtuuskunnan valitsemana tilintarkastajana toimi Terhi Koski-Hämäläinen, KHT, joka erosi teh-
tävästään 8.11.2012. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. 
 
3.4 JÄSENET 
 
Yhdistyksellä oli toimintavuoden päättyessä 15 yhteisöjäsentä ja 170 henkilöjäsentä. Vuonna 2012 yhdis-
tyksen jäsenmaksut olivat henkilöjäseniltä 15 euroa ja yhteisöjäseniltä 50 euroa.  
 
Maaliskuussa 2012 menehtyi yhdistyksen kunniajäsen Inkeri Simola-Isaksson, jolla oli hyvin merkittävä ja 
monitahoinen rooli Konserttikeskuksen toiminnassa niin esiintyjänä kuin luottamushenkilönä. 
 
 
4 TALOUS 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Konserttikeskus ry:lle toiminta-avustusta 670 000 euroa (520 000 
euroa vuonna 2010), jolla katettiin toiminnan yleisiä kuluja sekä merkittävä osa konserttitoiminnasta. Ky-
seessä oli ensimmäinen kerta, kun yhdistys sai toiminta-avustusta suoraan ministeriöstä. Aiemmin avustuk-
sen on myöntänyt Valtion säveltaidetoimikunta. 
 
Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK myönsi yhdistykselle kiertuetukea 40 000 euroa ajanjaksolle 
1.4.2012 – 31.3.2013 (35 000 euroa ajanjaksolle 1.4.2011 – 31.3.2012). Kun otetaan huomioon alkuvuonna 
käytetty vuonna 2011 myönnetystä avustuksesta jäljelle jäänyt osa, ESEK-avustusta kului vuonna 2012 yh-
teensä 27 476 euroa ja 23 986 euroa jäi käytettäväksi vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden ai-
kana. ESEK–avustusta on mahdollista käyttää vain konserttitoiminnan suoranaisten kulujen kattamiseen. 
 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki kesällä 2011 myönteisen päätöksen Euroopan sosiaalira-
haston avustuksen maksamisesta Musiikki elämään -hankkeeseen, jossa Konserttikeskus ry on yksi osato-
teuttajista. Konserttikeskukselle on hankeavustusta osoitettu vuosina 2011 – 2013 yhteensä 146 000 euroa. 
Vuoden 2012 osuus oli 42 849 euroa, joka kirjanpitolain mukaan piti kirjata kokonaisuudessaan tuloksi, 
vaikka siitä jäi kuitenkin maksatusaikataulun hitaudesta johtuen puuttumaan 27 210 euroa. Vaje katettiin 
pienentämällä konserttitoiminnan volyymia, kun yhdistyksellä ei ollut riittäviä vakuuksia luoton saamiseen. 
Tämä puolestaan näkyy tuloksessa ylijäämänä, vaikka todellisuudessa yhdistyksen taloudellinen tilanne oli 
kireä vuodenvaihteessa 2012 - 2013. 
  
Ruotsin kielen opintoja tukevan Fanfar! – sånger på svenska -ohjelman kiertuetoimintaan käytettiin 2000 
euroa Eugene, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelsen myöntämiä varoja sekä Konstsamfundetin 4000 euron 
avustus. Toimintavuoden aikana käytettiin myös Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahaston 6000 
euron ja Svenska Kulturfondenin 3 000 euron avustus Kalevala på svenska -kiertueeseen. 
 
Kokonaistuotot toiminta- ja kohdeavustukset mukaan luettuina olivat 1 099 604,34 € 
(1 347 861,07 € vuonna 2011). 
Kokonaiskulut poistot mukaan lukien olivat1 1 079 700,90 € (1 339 334,03 € v. 2011). 
Tilikauden tulos oli 19 903,44 € ylijäämäinen (8 527,04 € ylijäämäinen vuonna 2011). 
 
Hallitus 
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