
Oulu Sinfonian kannatusyhdistys
Orkesterin Pulssi ry        

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2018

Mennyt vuosi oli yhdistyksen 24. toimintavuosi. 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 1.3.2018 Madetojan salin kabinetissa.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

puheenjohtaja Pirjo Kuusiniemi
jäsen Heikki Laitinen
Jäsen Riitta Karjarinta
Jäsen Risto Vittaniemi
Varajäsen Kalevi Somero
Varajäsen Ann-Louise Wägar
Sihteeri avoin
Kirjanpitäjä Katariina Kuokkanen Tilitoimisto Maila Vallström Oy
Toiminnantarkastajat Juhani Räisänen ja Annikki Parhankangas
Varatoiminnantarkastajat Jari Laakso ja Matti Kettunen

Yhdistyksen hallitus on vuoden aikana kokoontunut 3 kertaa. Ajankohtaisista asioista 
on tarvittaessa päätetty konserttien väliajalla ja sähköpostikokouksissa.
Yhdistykseen kuului vuoden 2018 lopussa 180 jäsentä. Jäsenkirjeitä on lähetetty 3 
kpl ja lisäksi sähköpostitiedotteita. Kotisivun osoite on www.orkesterinpulssi.fi.  
Orkesterin Pulssi ry toimii edelleen kamarimusiikkikonserttien tukijana. 

Maksetut avustukset 2018
Maksettiin työryhmälle Duo Lakeus, jossa soittavat huilisti Jenni Pekkola ja 
viulisti/pianisti Virva Pietilä. Duo järjesti Oulussa pitkäaikaishoidossa oleville 
vanhuksille kahdeksan konserttia. Orkesterin Pulssi ry avusti hanketta 2000 eurolla.

Tapahtumat 2018
Puheenjohtaja Pirjo Kuusiniemi kävi intendentti Pällin pyynnöstä Keskustan 
asukastuvalla 16.2.2018 kertomassa Pulssin toiminnasta ja Oulu Sinfoniasta.

Orkesterilaisia huomioitiin tarjoamalla ystävänpäiväkahvit 14.2.2018     
leivonnaisineen, kevätkahvit 16.5.2018 ja syyskahvit 11.9.2018 pannarin kera. 
Jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi leipomiseen.

http://www.orkesterinpulssi.fi/


 
Muusikoiden virkistysillat
Orkesterin kauden päättäjäiset järjestettiin 18.5.2019, johon Pulssi osallistui 
maksamalla Villa Salmenrannan tilan vuokran.
Muusikoita avustettiin myös 4.12.2018 syyskauden päättäjäisillanvieton tilan 
vuokran kustannuksissa. Tilaisuus pidettiin Puusepänkadun Aaltosaunan tiloissa.

Kamarikonsertit
Heinäkuisena sunnuntaina 22.7.2018 Cafe Hannalan pihateltassa järjestettiin 
pienimuotoinen Kesäsoitto. Paikalle tuli innokkaita kuuntelijoita kiitettävä määrä 
helteestä ja ukkoskuuroista huolimatta.

Kamarikonsertteja järjestettiin keväällä 2018  6 kappaletta ja yleisöä oli paikalla 
kiitettävästi. Kamarikonsertteihin oli vapaa pääsy ja ne pidettiin pääsääntöisesti 
Madetojan lavalla. Muusikot olivat laatineet joka konserttiin mielenkiintoisen 
ohjelman. Kamarikonserttien aikataulu oli nähtävissä konserttikalenterissa ja 
ohjelma ennakkoon Oulu Sinfonian sivulla www.oulusinfonia.fi.
Syksyn ohjelmistossa ei ollut sunnuntai-iltapäivien kamarikonsertteja. Asia aiheutti 
keskustelua Orkesterin Pulssi ry:n keskuudessa, koska Pulssi on tukenut konsertteja 
usean vuoden ajan. Pj Kuusiniemi oli kertomassa 11.9.2018 Pulssin puolesta asiasta 
orkesterikokouksessa ja keväälle 2019 sunnuntaikonsertit on saatu takaisin.

Joulusoitto
Perinteinen Joulusoitto järjestettiin 2.12.2018 Lääninhallitus-talon juhlasalissa. 
Saimme nauttia Oulu Sinfonian muusikoiden kokoamasta musiikkiohjelmasta ja 
väliajalla jouluisesta glögitarjoilusta. Pirjo Marttinen esitti jouluisia runoja ja 
puheenjohtaja Pirjo Kuusiniemi kertoi musiikkikappaleiden välillä otteita säveltäjien 
ja sävellysten historiasta. Oulu Sinfonian soittajista 11 osallistui Joulusoittoon. 
Glögitarjoilusta huolehti Ravintola Pokkisen henkilökunta. Orkesterilaiset saivat 
jouluiset pussit ja arpaonni suosi yleisöä monin yllätyksin. Yleisöä oli paikalla 
huomattavasti odotettua vähemmän ja seuraava joulukonsertti hakee uuden paikan 
ja mallin, koska kustannukset nousivat liian korkeaksi Lääninhallitus-talossa.

 Kulttuurimatkat
 
Jäsenille järjestettiin 27.3.2018 oopperamatka Kemiin oopperaesitykseen Punainen 
viiva. Matkalle osallistui 18 henkilöä.

Suunnitteilla oli myös musiikimatka Oulaisiin 4.11.2018 Gabriel Faure´nin Requiem 
esitykseen. Matka kuitenkin peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

http://www.oulusinfonia.fi/


Kuhmon Kamarimusiikkipäiville tehtiin matka 18.-19.07.2018. Matkanjärjestäjät 
Irmeli Ristiluoma ja Pirkko Rautio olivat laatineet mielenkiintoisen ja vaihtelevan 
ohjelman, joka antoi jokaiselle jotakin mm. Kankarin taidehuvila, Sokos Hotel 
Vuokatti, Kuhmon kirkko, Kuhmo-talo, Neljä Kaesaa, Paltaniemen kuvakirkko, Wanha 
Kerho. Matkalla oli 18 henkilöä.

Tunnustuspalkinnot
Viimeisten harjoitusten  yhteydessä 18.5.2018 jaettiin 500 euron tunnustuspalkinto 
Oulu Sinfonian soittajalle Kenneth Sjövallille 30 vuodesta orkesterin rivissä.

Tuotemyynti
Kausikonserttien yhteydessä on pidetty myyntipöytää, josta ovat huolehtineet Riitta 
Karjarinta ja Pirjo Kuusiniemi. Myytävänä on Ralf Gothonin Soiva elämä-kirjaa, Risto 
Nordellin Riston valinta-kirjaa,  Oulu Sinfonian äänitettä Englund-Klami 
viulukonsertot ( Schmid ja Gustafsson), postikortteja ja joskus myös vierailevien 
solistien ja kapellimestareiden levyjä, sekä huovutustaiteilija Asta Siuruan tekemiä 
padanalusia. Hallituksen jäsenet ovat jakaneet myyntipöydän äärellä tietoa 
yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Näkyvyys
Pulssin toiminta on tullut tunnetuksi uusissa kanavissa. Oboisti Matti Kettunen 
perusti 13.8.2018 facebook sivut, jotka mahdollistavat pikaisen tiedottamisen 
akuuteista konserteista ja tapahtumista. Ensimmäinen tällainen tapahtuma oli Risto 
Nordellin vierailun, joka näin tavoitti paljon laajemman yleisön, kuin pelkästään 
Pulssin jäsenet. Edelleen kotisivu www.orkesterinpulssi.fi on edelleen ensisijainen 
virallinen ilmoituskanava.

Alkuvuodesta teetettiin mukana kuljetettava roll-up, joka yleisötilaisuuksissa 
kiinnittää huomion myyntipöytäämme.

Madetojan salin sähköisiin näyttöihin saimme Pulssin infon Rauno Rankisen 
ystävällisellä avulla.

Pääkirjaston musiikkiosaston päällikön Juha Sutelan tuella saimme Pulssin 
toiminnasta kaikkiin Oulun kirjastoihin info-sivun, jota voimme päivittää tarpeen 
mukaan.

http://www.orkesterinpulssi.fi/

