
Vuosikertomus 2008   

 1. Johtokunta ja toimihenkilöt 
 
Johtokuntaan kuuluivat toimintavuonna 2008: 
 
puheenjohtaja:  Mikko Heiniö 
varapuheenjohtaja:  Riikka Talvitie 
jäsenet: Perttu Haapanen 
 Kimmo Hakola 
 Lauri Kilpiö 
 Veli-Matti Puumala 
 Harri Suilamo 
  
Annu Mikkonen oli yhdistyksen toiminnan-

johtaja ja Katariina Laaksonen osa-aikainen toi-
mistoapulainen. Mirka Mikkonen toimi tunti-
palkkaisena webmasterina ja siivoojana. Vuosi-
kokouksen valitsemat tilintarkastajat olivat Kari 
Lydman (KHT), varamiehenään Markku Koske-
la (KHT) sekä Anneli Arho varamiehenään Juha-
ni Komulainen. 

Johtokunta piti toimintavuoden aikana kym-
menen kokousta. Kokousten lisäksi johtokunta 
kokoontui kesäseminaariin elokuussa (teemana 
mm. jäsenkriteerit), ja on keskustellut sähköpos-
titse monista kiireellisemmistä yhdistyksen asi-
oista. 
  
 

2. Jäsenistö 
 
Toimintavuoden aikana uusiksi toimiviksi jäse-
niksi valittiin Kyösti Haatanen, Sid Hille, Yrjö 
Hjelt, Christer Jokela, Petri Kuljuntausta, Tapio 
Lappalainen, Minna Leinonen, Jouko Tötter-
ström ja Jukka Viitasaari.  

Kesä oli suruviestien aikaa, sillä 15.7. kuoli 
yhdistyksen jäsen Markku Lahti. Vain kolme 
päivää myöhemmin, 18.7. kuoli yhdistyksen 
vanhin jäsen Tauno Marttinen 95-vuotiaana ja 

elokuun 25. päivänä Pehr Henrik Nordgren. 
Vuoden päättyessä oli yhdistyksessä 166 jä-

sentä, joihin lukeutuvat myös yhdistyksen neljä 
kunniajäsentä (Paavo Heininen, Einojuhani Rau-
tavaara, Aulis Sallinen ja Jarmo Sermilä) sekä 
yksi kannatusjäsen.  

Vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu oli 
1 % kunkin jäsenen Teoston kotimaisesta ylei-
sestä tilityksestä, kuitenkin vähintään 50 euroa ja 
enintään 200 euroa. Kannatusjäsenen johtokunta 
on päättänyt vapauttaa jäsenmaksusta.                          

 
 

 3. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin 6.3. Hotelli Helkan ravintolan kabine-
tissa. Puheenjohtajana toimi Hannu Pohjannoro, 
ja läsnä oli 48 yhdistyksen jäsentä. Erovuorossa 
olleet puheenjohtaja Mikko Heiniö ja johtokun-
nan jäsenet Lauri Kilpiö ja Veli-Matti Puumala 
valittiin uudelleen johtokuntaan.  

Toimintavuoden aikana pidettiin myös kaksi 
yhdistyksen kokousta. Kevätkokoukseen 19.4  
Tampereen Myllärit-ravintolassa osallistui 37 
yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa valittiin Ma-
detoja-säätiön hallitus sekä keskusteltiin yhdis-
tyksen jäsenkriteereistä. 
Syyskokous pidettiin 20.11. Helsingissä Ko-

pioston suuressa neuvotteluhuoneessa. Kokouk-
seen osallistui 34 yhdistyksen jäsentä ja kokouk-
sessa valittiin jäsenet Sibelius-rahaston hallituk-
seen. Lisäksi vahvistettiin sitoumus Madetoja-
säätiön puolesta (ks. tarkemmin s. 14) ja vahvis-
tettiin johtokunnan esitys jäsenkriteereistä, jotka 
ovat luettavissa yhdistyksen kotisivulla, sekä 
keskusteltiin kuorojen kanssa tehdyistä kustan-
nussopimuksista. 
 

 

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY 
 

VUOSIKERTOMUS 2008 
 

HALLINTO, JÄSENISTÖ JA TALOUS 
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4. Talous 
 
Yhdistys sai vuoden 2008 toimintaan valtion-
avustusta 10.000 euroa. Teoston toiminta-
avustus yhdistykselle oli 123.598 euroa. Yksi-
tyiskohtaiset tiedot taloudesta löytyvät vuoden 
2008 tuloslaskelmasta ja taseesta. Toimintavuosi 
2008 oli yhdistykselle taloudellisesti raskas, kos-

ka yhdistys järjesti Pohjoismaiset musiikkipäi-
vät. Tilikauden tappioksi muodostui 20.045,77 
euroa. Omakatteisten rahastojen kannalta vuosi 
oli vaikea maailmanlaajuisen talouskriisin aihe-
uttaman taantuman vuoksi, jonka seurauksena 
sijoitusten arvot laskivat dramaattisesti. Tästä 
lähemmin s. 14 

Circo Aereo ja Avanti! -trio Aleksanterin teatterissa Pohjoismaisten musiik-
kipäivien musiikkiteatteri-illassa 4.10.2009 

Kuva: Maarit Kytöharju 
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KOTIMAINEN TOIMINTA 

1. Sidosryhmät 
 
 Teosto ry 
 

 Yhdistyksen tärkein sidosryhmä on Teosto, jon-
ka omistama huoneisto, Runeberginkatu 15 A 
11, on Suomen Säveltäjät ry:n ja ELVIS ry:n 

yhteisessä käytössä. 
Yhdistyksen jäsenistä Teoston hallituksen 

varapuheenjohtajana toimi Mikko Heiniö (vaka-
van musiikin edustaja) ja jäsenenä Heikki Elo 
(musiikin tekijöiden edustaja). 

Teoston ohjelmistoasiamiehenä toimi Jan 
Mikael Vainio. 

Tilitys– ja jakosääntötoimikunta 

 
Toimikunta valvoo tilitystä ja val-
mistelee tarvittavia muutoksia jako-
sääntöön. 

Otto Donner 
Osmo Honkanen 11.6. asti 
Annu Mikkonen 
Tapio Tuomela 11.6. alkaen 

Ohjelmistotoimikunta Asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on 
luokittaa teokset pohjoismaihin ka-
tegorioihin, ottaa kantaa teos– ja 
sovituskynnysten ylittämiseen, teki-
jöiden jakosuhteisiin ja plagiointi-
kysymyksiin. 

Juhani Nuorvala  
Osmo Räihälä 3.5. asti 
Olli Virtaperko 3.5. alk. 
varalla Harri Vuori 
 
Jan Mikael Vainio  
(ohjelmistoasiamies) 

Valvontatyöryhmä Työryhmä käsittelee ensi sijassa 
virheellisiä tai puutteellisia esitysra-
portteja. 

Harri Suilamo 

Sovittelutoimikunta Toimikunta sovittelee kustannusso-
pimuksiin liittyviä erimielisyyksiä 

Harri Suilamo  

Raportointitoimikunta Raportointitoimikunta selvittää esi-
tysraportointiin liittyviä ongelmia ja 
pyrkii löytämään keinoja ongelmien 
poistamiseksi. 

Lauri Kilpiö   

Vaalivaliokunta Valmistelee Teoston vuosikokouk-
selle esityksen hallituksen valintaa 
varten  

Annu Mikkonen 
Hannu Pohjannoro 

CIAM Working Group,  CISACin tekijäjärjestön työjaosto Tapio Tuomela 

Teosto-palkintoa arvioiva työ-

ryhmä 

 Kimmo Hakola 
Annu Mikkonen 

Teoston ja jäsenjärjestöjen yh-

teistyöfoorumi 

 Annu Mikkonen  
Riikka Talvitie 
Heikki Elo, Teoston hallitus 
Mikko Heiniö, Teoston hallitus 

Hallituksen yhteiskuntasuhde-

työryhmä 

 Mikko Heiniö 

Taulukko 1. 
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Lusesin hallitus Lauri Kilpiö 
varalla Riikka Talvitie 

Lusesin vakava 
toimikunta 

Sebastian Fagerlund 
Kirmo Lintinen 
Tapio Nevanlinna 

Teoston partituurimu-
siikin sävellystilaus-
toimikunta 

Kalevi Aho  

Taulukko 2. 

Teoston kotimaisen musiikin tukijärjestel-
mä jakaantuu kolmeen osaan: 1) palkinnot, 2) 
partituurimusiikin tuki, 3) taustajärjestöjen hal-
linnoima harkinnanvarainen tuki/apurahat.  
Teosto-palkinto jaettiin kuudetta kertaa, ja 

sen sai rap-artisti Asa. Teosto-palkinnon kehittä-
mistä varten perustettiin työryhmä, joka päätyi 
äänestyksen jälkeen ehdottamaan, että palkinto 
jaetaan jatkossa pääsääntöisesti vain yhdelle te-
okselle ja mahdollisesti palkitsemisajankohta 
siirretään marras-joulukuusta kevääseen.  
Parituurimusiikin tuki jaetaan edelleen elä-

ville tekijöille ja kustantajille tilityksen suhteessa 
ja tilityksen yhteydessä.  
Harkinnanvaraista tukea varten yhdistys sai 

hallinnoitavakseen 62.000 euroa. Tästä summas-
ta yhdistyksen johtokunta päätti antaa Sibelius-
rahastolle 15.000 euroa jaettavaksi työskentely-
apurahoina ja 47 000 euroa jaettavaksi anomuk-
siin perustuen ensiesitystukena suomalaisten 
säveltäjien teoksille, jotka oli vuoden 2007 aika-
na esitetty ensimmäisen kerran Suomessa. Tukea 
maksettiin 77 säveltäjälle ja 228 sävellyksestä. 
Ensiesitystuki on minuuttiperusteinen, ja mi-
nuuttia kohden tueksi muodostui 13,91 euroa. 
Suurin korvattu minuuttimäärä säveltäjää kohden 
oli 120 minuuttia. Johtokunnan päätöksen mu-
kaisesti 120 minuutin yli menevältä osalta mi-
nuutit siirtyvät seuraavalle vuodelle - kuitenkin 
niin että tällöinkin maksimissaan tukea makse-
taan 120 minuutille. 

 
 

Teoston kokoukset 
 
Teoston sääntömääräisessä kevätkokouksessa 
16.4. toimi puheenjohtajana Tapani Länsiö. Te-
ostolle valittiin ensimmäistä kertaa uusien sään-
töjen mukainen hallitus, johon kuuluu entisen 
kymmenen jäsenen sijasta vain kuusi: yksi vaka-
van musiikin säveltäjä, yksi kevyen musiikin 
säveltäjä, yksi kirjailija/sanoittaja, yksi musiikin-
tekijä (mistä vain tekijäryhmästä) sekä kaksi 
kustantajaa. Ensimmäinen hallitus toimii koko-
naisuudessaan kaksi vuotta, joten keväällä 2009 
ei valita hallituksen jäseniä. Hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin sanoittaja Georg Nummelin ja 
vakavan musiikin edustajaksi Mikko Heiniö sekä 
musiikin tekijäksi yhdistyksen jäsen Heikki Elo. 
Teoston sääntömääräisessä syyskokoukses-

sa 11.12 hyväksyttiin vuoden 2009 toiminta-
suunnitelma ja talousarvio. 

 
 

Teoston toimikunnat ja työryhmät 
 
Teoston johtokunnan asettamiin toimikuntiin, 
työryhmiin kuuluneet Suomen Säveltäjien jäse-
net tai edustajat käyvät ilmi taulukosta 1  (edelli-
sellä sivulla). 
 
 
FIMIC ja LUSES 
 

 Toisen keskeisen sidosryhmän muodostavat 
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus (FI-

MIC), joka on Teoston osasto, sekä Luovan 
säveltaiteen edistämissäätiö (LUSES), joka on 
itsenäinen säätiö. Molemmat organisaatiot sijait-
sevat Teoston toimitalossa, Lauttasaarentie 1. 

Vuoden aikana kokoontui työryhmä, jonka 
tehtävänä oli kehittää FIMICin toimintaa. Eräi-
den tahojen mielestä FIMICin rahoitus nojaa 
liian vahvasti Teoston kansallisiin varoihin ja 
sen vuoksi pitäisi löytää lisää julkista rahoitusta 
lähinnä opetusministeriöstä. Työryhmä päätyi 
ehdottamaan, että FIMIC erotetaan Teostosta 
omaksi yhdistyksekseen, jonka jäseninä ovat 
Teosto, säveltäjäjärjestöt sekä musiikkikustanta-
jat. Toiveena on saada mukaan myös esittävä 
musiikki eli Gramex ja Muusikkojen liitto. Uu-
den yhdistyksen perustaminen ja siihen liittyvät 
toimenpiteet siirtyivät vuoden 2009 puolelle. 
Työryhmässä yhdistystä edusti Annu Mikkonen. 

 
LUSESin avustuspäätökset on keskitetty tai-

teellisille toimikunnille.  
Vakavan musiikin taiteellinen toimikunta 

myöntää mm. matka-avustuksia sekä tukea levy-
tyksiin ja nuottien kustantamiseen. Lisäksi se on 
avustanut vuosittain sävellyskonserttien järjestä-
mistä.  
Teoston partituurimusiikin sävellystilaus-

toimikunta tukee sävellystilaustoimintaa ja sen 
kautta uuden partituurimusiikin syntymistä. 

Näissä avustuksia myöntävissä toimikunnissa 
toimivat henkilöt käyvät ilmi taulukosta 2. 
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Kopiosto ry 
 

Kopiosto ry on solminut jäsenjärjestöjensä val-
tuuttamana sopimuksia mm. valtion, kuntien, 
kirkon ja kunnallishallinnon kanssa kopiointikor-
vauksista. Korvaukset jakaantuvat valokopiointi- 
ja tallennekorvauksiin.  
Valokopiointikorvaukset jaetaan kollektiivi-

sesti Kopioston jäsenjärjestöille, jotka voivat 
käyttää saamansa korvaukset mm. yhdistysten 
koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaan, teki-
jänoikeusneuvontaan, suomalaisen taiteen edistä-
miseen ja kansainväliseen toimintaan. Annu 
Mikkonen on ollut luovan säveltaiteen edustaja-
na Kopioston valokopiojaostossa. 

Yhdistys on käyttänyt saamiaan korvauksia 
mm. Musica nova Helsingin, Tampere Biennalen 
sekä Musiikin aika –festivaalin tukemiseen. Va-
roja on käytetty myös Pohjoismaisten musiikki-
päivien järjestämiseen, tiedotukseen (Komposi-
tio, verkkosivu ym.), kansainväliseen toimintaan 
sekä koulutuksen ja seminaarien järjestämiseen. 

Suomen Säveltäjät ry:lle osoitetut valokopi-
ointikorvaukset käyvät ilmi taulukosta 3.  

 

 
 
Suomen Säveltäjät ja Finlands Svenska För-

fattareförening varaavat vuosittain kirkollishal-
linnon nuottiryhmästä saamistaan korvauksista 
erikseen sovittavan summan jaettavaksi Pe-
gasos-avustuksina suomalaisen lyriikan säveltä-
miseen. Vuonna 2008 avustuksien maksamiseen 
varattiin yhteensä 3.000 euroa, joista Suomen 
Säveltäjien osuus oli 2.000 euroa.  

Kopioston tallennekorvauksista suurin osa 
muodostuu hyvitysmaksuista, joita kerätään ku-
va- ja äänitallennusalustojen sekä eräiden tallen-
tavien laitteiden myyjiltä. Hyvitysmaksun kol-

lektiiviosuudesta rahoitetaan mm. ESEKin, 
AVEKin (Audiovisuaalisen viestintäkulttuurin 
edistämiskeskus) ja LUSESin toimintaa.  

Tallennekorvauksiin liittyvä individuaalitili-
tys maksetaan musiikin oikeudenhaltijoille Teos-
ton kautta TV-alueen raportoinnin perusteella.  
Kopioston sääntömääräisissä kokouksissa 

keväällä 24.4. sekä syyskokouksessa 27.11. yh-
distystä edusti Annu Mikkonen. 

 
Forum Artis ry 
 
 Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä Forum Artisiin, 
jonka tarkoituksena on valtakunnallisten taiteili-
jajärjestöjen yhteistyöjärjestönä edistää, vaalia ja 
tukea jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja, 
eri taiteenalojen kanssakäymistä ja erityisesti 
toimia edustamiensa taiteenalojen oikeudellisten 
ja taloudellisten etujen edistämiseksi. 

Yhdistyksen edustajana Forum Artisin sään-
tömääräisessä kevätkokouksessa 24.4. oli Annu 
Mikkonen ja syyskokouksessa 25.11. Perttu 
Haapanen. Syyskokouksessa valittiin Forum Ar-
tisin puheenjohtajaksi edelleen Harri Wessman. 

Forum Artisin järjestämään kulttuuribudjetin 
tarkastelutilaisuuteen 17.9. osallistui puheenjoh-
taja Wessmanin lisäksi Riikka Talvitie. 

 
 

 2. Seminaarit, symposiumit ja pa-
neelit 
 
Yhdistyksen kevätseminaari järjestettiin yhteis-
työssä Tampere Biennalen kanssa. Seminaarin 
aiheena oli Elitismi - tarvitaanko sitä? Seminaa-
rissa esiintyivät puhujina prof. Matti Klinge, tai-
teilija M.A. Numminen, toimittaja Saska Snell-
man sekä dramaturgi Outi Nyytäjä. Puheenjohta-
jana toimi Mikko Heiniö. Keskustelu oli vilkasta 
ja yleisömenestys suuri. Seminaarin puheenvuo-
rot on julkaistu Komposition numerossa 2/2008.  

 Erillistä syysseminaaria ei toimintakaudella 
järjestetty, koska Pohjoismaisten musiikkipäivi-
en yhteydessä järjestettiin useampiakin seminaa-
ritilaisuuksia, joissa käsiteltiin koko jäsenkuntaa 
kiinnostavia teemoja.  

 
 

3. Aloitteet, lausunnot, vetoomuk-
set ja julkilausumat 

 
Yhdistys on antanut vuoden aikana seuraavat 

Peruskoulut ja lukiot 14.066,91 

Ammattioppilaitokset ja ammat-
tikorkeakoulut 

2.625,86 

Musiikkioppilaitokset 39.463,63 

Kirkollishallinto 25.132,85 

Uskonnolliset yhteisöt 3.469,44 

Korkeakoulut 6.793,15 

Kurssimaksuja keräävät oppilai-
tokset 

12.158,36 
 

Yhteensä 103.710,20 

Taulukko 3. 
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lausunnot. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan 
luettavissa yhdistyksen verkkosivulla. 
 
Opetusministeriön pyynnöstä: Komission tie-

donanto luovista verkkosisällöistä yhteis-

markkinoilla  (Creative Content Online in the 

Single Market) Tiedonannon tavoitteena oli 
käynnistää hankkeita, jotka tukevat innovatiivi-
sia liiketoimintamalleja ja erilaisten verkkoai-
neistojen rajojen yli tapahtuvaa jakelua. Lausun-
nossa asetuttiin tukemaan Teoston lausuntoa, 
jossa korostettiin vahvasti kulttuurin monimuo-
toisuuden merkitystä ja pienten kulttuureiden 
toimintaedellytysten turvaamisen tärkeyttä. Yh-
distys piti tekijöiden itsemääräämisoikeuden 
säilyttämistä erittäin tärkeänä, samoin kuin va-
listuksen lisäämistä tekijänoikeusasioista kulut-
tajien keskuudessa. 
 
Euroopan komissiolle: Yksityisen kopioinnin 

hyvitysmaksu. Komissio tiedusteli mm. kerätty-
jen hyvitysmaksujen määriä, niiden tilittämistä, 
kuluosuuksia sekä kohdistumista eri tarkoituk-
siin. Hyvitysmaksutalouteen liittyvissä kysy-
myksissä yhdistys viittasi Teoston lausuntoon, 
jossa oli varsin kattavasti selvitetty hyvitysmak-
sun periaatteisiin ja rahaliikenteeseen liittyvät 
seikat. Yhdistys keskittyi lausunnossaan hyvitys-
maksun tekijänoikeudelliseen ja kulttuuripoliitti-
seen merkitykseen sekä yksittäisen tekijän tulon-
muodostukseen ja ansaintalogiikkaan. 
 

Opetusministeriön pyynnöstä: Monikanava-

jakelua selvittäneen työryhmän raportti. Työ-
ryhmän tehtävänä oli selvittää, miten tekijänoi-
keuslakia pitäisi muuttaa siten, että osapuolilla 
olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet sopia 
saman lähetyksen samanaikaisesta jakelusta sa-
malle maantieteelliselle alueelle eri jakelukana-
vissa (monikanavajakelu) tavalla, jossa tekijän-
oikeudet arvoketjussa varmistetaan. Työryhmän 
raportti ei ollut yksimielinen, sillä käyttäjäpuoli 
vaati sopimuskäytännön mutkattomuutta tekijöi-
den oikeuksien kustannuksella. Yhdistys vastusti 
lain muuttamista ja katsoi, että nykyinen laki 
sallii riittävän sopimusvapauden, mutta turvaa 
myös tekijöiden neuvotteluaseman riittävästi.  
 

Opetusministeriön pyynnöstä: Ehdotus Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston direktiivik-

si tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien 

suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 

muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan äänitteiden 
suoja-aikaa olisi tullut pidentää nykyisestä 50 
vuodesta (äänitteen valmistumisajankohdasta 

laskettuna) 90 vuoteen ja sävelteosten suoja-
aikaa tulisi pidentää siten, että yhteisteosten 
(musiikki + teksti) suoja päättyisi 70 vuotta sen 
jälkeen, kun viimeinenkin teoksen tekijöistä olisi 
kuollut. Tämä tarkoittaisi siirtymistä nykyisestä 
oikeudenhaltijalähtöisestä ajattelusta teoslähtöi-
seen ajatteluun ns. yhteistaideteosten osalta. Yh-
distys ei lausunnossaan ottanut kantaa äänittei-
den suoja-ajan pidentämiseen, mutta vastusti 
jyrkästi teosten suoja-ajan pidentämistä, jonka 
katsottiin vaarantavan tekijänoikeuden yhteis-
kunnallista legitimiteettiä. Lisäksi katsottiin suo-
ja-ajan pidentämisen johtavan tulonsiirtoon elä-
viltä tekijöiltä jo kuolleille. Yhdistyksen näke-
myksen mukaan tekijänoikeuskorvausten tehtävä 
on nimenomaan turvata elävien tekijöiden toi-
meentulo. 
 
Opetusministeriön pyynnöstä: Selvitys työ-

suhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeusla-

kiin. Erityisesti lehtikustantajien ja EK:n aloit-
teesta syntynyt vaatimus saada työsuhdetekijän-
oikeus sisällytetyksi tekijänoikeuslakiin johti 
selvitystyöhön, jonka seurauksena lakiesitys ete-
ni toteuttamisasteelle. Esittävän taiteen edustajat 
olivat mukana selvitystä valmistelleessa työryh-
mässä ja saivat aikaan esittäviä taiteilijoita kos-
kevan poikkeaman lakiesitykseen. Ns. luovan 
puolen taiteilijoihin tämä poikkeama ei yltänyt. 
Yhdistys vastusti lausunnossaan työsuhdeteki-
jänoikeuden ottamista tekijänoikeuslakiin, sillä 
nykyinen lainsäädäntö tarjoaa riittävän sopimus-
vapauden tekijänoikeuksista sekä turvaa myös 
heikomman osapuolen neuvotteluaseman. Yh-
distys nosti lausunnossaan, esiin myös pääasias-
sa työsuhteessa työskentelevät kirkkomuusikot, 
jotka tekevät sävellystyötä yleensä nimenomaan 
työsuhteessa.  
 
Opetusministeriön pyynnöstä: Opetusminis-

teriön kulttuuripolitiikan strategia 2020. Lau-
sunnossaan yhdistys katsoi kulttuuripolitiikan 
strategian olevan oikeansuuntainen ja kulttuurin-
kenttää ja sen tarpeita kunnioittava. Taiteilijoi-
den luokittelemista automaattisesti yrittäjiksi ei 
pidetty hyvänä asiana, koska taiteen tekemisen 
luonne ei ole voittoa tavoitteleva, kuten yrittäjä-
toiminta pääsääntöisesti on. Yritystoiminnan 
edellyttämään byrokratiaan ei taidekoulutus lii-
oin tarjoa työkaluja. Koulujen taidekasvatukseen 
toivottiin parannusta ja kulttuuriviennin ohella 
korostettiin kulttuurivaihdon tärkeyttä. 
 
Teosto ry:lle Teosto-palkinnosta. Yhdistys 
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4. Muu kotimainen toiminta 
 
Suomalaisen musiikin päivä 
 
Yhteistyössä muiden musiikin alan toimijoiden 
kanssa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut 
Suomalaisen musiikin päivän seminaari 11.3. 
Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisalissa.    

Tällä kerralla seminaarin järjestelyjen päävas-
tuullisena toimi Ääni- ja kuvatallennetuottaja ry 
(ÄKT) ja seminaarin aiheena oli Musiikkikult-
tuurin uria ja bittejä - Äänite suomalaisessa tie-
toyhteiskunnassa. Tilaisuuden alustajina kuultiin 
mm. prof. Peter von Baghia, opetusministeriön 
ylijohtaja Riitta Kaivosojaa sekä ÄKT:n toimin-
nanjohtaja Arto Alaspäätä. Lisäksi mukana oli 
lukuisa joukko äänitealan tuottajia ja muita toi-
mijoita. 

Suomalaisen musiikin päivän järjestelyt siir-
rettiin vuoden aikana Suomen musiikkineuvos-
ton alaisuuteen. Päivään liittyvän seminaarin 
järjestelyyn osallistuvat tahot maksavat vuosit-
tain vapaaehtoisen maksun (800 euroa vuonna 
2008) ja osallistuvat suunnittelusta huolehtivan 
neuvottelukunnan kokouksiin. Näihin kokouk-
siin osallistuivat vuoden aikana Mikko Heiniö 
(pj) ja Annu Mikkonen 

Suomalaisen musiikin päivän koordinaattori-
na ja tiedottajana toimi 1.6. asti Minna Heiniö ja 
tämän jälkeen Suomen musiikkineuvoston pää-
sihteeri Satu Angervo. 
 
Suomen musiikkineuvosto 
 
Suomen musiikkineuvosto toimii musiikinalan 
järjestöjen yhteiselimenä. Musiikkineuvosto laa-
tii säännöllisin väliajoin musiikkipoliittisen oh-
jelman, joka on luettavissa musiikkineuvoston 
verkkosivulla www.musiccouncil.fi 

Musiikkineuvoston kevätkokoukseen osallis-
tui Annu Mikkonen ja syyskokoukseen Riikka 
Talvitie, joka oli myös jäsenenä musiikkineuvos-

ton ammatillisessa työryhmässä.  
 
Taiteilijoiden sosiaalityöryhmä 
 
Vuonna 2007 aloitti toimintansa taiteilijajärjestö-
jen yhteinen sosiaaliturvatyöryhmä, johon kuu-
luivat Suomen Säveltäjät ry:n lisäksi Finlands 
svenska författareförening, Suomen kirjailijaliit-
to, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto ja Suomen taiteilijaseura. 
Suomen Säveltäjiä työryhmässä edustivat Riikka 
Talvitie ja Annu Mikkonen. 

Työryhmän aiheina olivat taitelijoiden ja apu-
rahansaajien sosiaali– ja eläketurva. Työryhmän 
aloitteesta saatiin jo vuonna 2007 valtioneuvos-
ton hallitusohjelmaan mukaan ehdotus apurahan-
saajien eläketurvan sekä taiteilijoiden sosiaalitur-
van parantamisesta. 

Vuoden 2008 aikana työryhmä antoi useita 
lausuntoja ja teki monia kehitysehdotuksia, jotka 
koskivat niin apurahansaajien eläketurvaa kuin 
taiteilijoiden sosiaaliturvan - erityisesti työttö-
myysturvan parantamista. Työryhmän edustajana 
Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra 
Havu oli mukana myös sosiaali– ja terveysminis-
teriön työttömyysturvaa kehittävässä työryhmäs-
sä. Lakiesityksen loppuvaiheessa Riikka Talvitie 
oli asiantuntijana kuultavana työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnassa, sivistysvaliokunnassa se-
kä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.  

Työn tuloksellisuutta todistaa vuoden 2008 
lopulla voimaan tullut laki, jonka mukaan 
1.1.2009 jälkeen myönnettäviin apurahoihin lii-
tetään maatalousyrittäjien eläkevakuutuslain mu-
kainen eläketurva. Tämä koskee apurahoja, jotka 
ovat kestoltaan vähintään 4 kk ja suuruudeltaan 
1.093.49 euroa. 

Taiteilijoiden työttömyysturvaa koskeva uusi 
ohjeistus työvoimaviranomaisille valmistunee 
vuoden 2009 alussa.  
  
Thalia-gaala 
 
Vuonna 2010 järjestetään Suomen Kansallisteat-
terissa suuri televisioitava teatterialan gaala, jos-
sa jaetaan useita teatterialan palkintoja. Yhdessä 
ELVIS ry:n kanssa yhdistys osallistuu Vuoden 
teatterimusiikkiteon palkitsemiseen. Ehdokkai-
den ja voittajien valintaa varten on nimetty tai-
teellinen työryhmä johon kuuluvat yhdistyksen 
edustajana Olli Koskelin ja ELVIS ry:n edustaji-
na Katriina Honkanen ja Pirjo Bergström. Teat-
terialan gaala-työryhmässä on yhdistyksen edus-
tajana ollut Annu Mikkonen.  

totesi Teosto-palkinnon myönteisen merkityksen 
Teoston imagolle. Lausunnossa katsottiin, että 
palkintoon käytettävä summa (40.000 euroa) on 
oikean kokoinen ja se jakaantuu mielekkäästi, 
kun palkintoa on jakamassa 1-3 teoskokonaisuut-
ta. Useampi palkittava korostaa myös Teoston 
musiikillista moniarvoisuutta. Yhden vuotuisen 
palkinnon jakaminen saattaisi ennen pitkää joh-
taa jonkinlaiseen tahtomattakin syntyvään vuo-
rotteluperiaatteeseen palkintojen jaossa. 
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Nuorten säveltäjien workshop 
 
Johtokunta on nimennyt työryhmän, jonka tehtä-
vänä on selvittää, millaisin edellytyksin Suomes-
sa voitaisiin järjestää kansainvälisesti merkittävä 
ja hyvätasoinen nuorille säveltäjille tarkoitettu 
workshop. Työskentelyn pohjaksi johtokunta 
teetti Sirpa Hietasella selvityksen nykyisin toi-
mivista eurooppalaisista sävellysworkshopeista. 
Työryhmän työskentely jatkuu vuonna 2009. 
Työryhmään ovat kuuluneet Sirpa Hietanen sekä 
Perttu Haapanen, Lauri Kilpiö, Johan Tallgren, 
Riikka Talvitie ja Annu Mikkonen.  
 
Tiedotus 
 
Jäsenistölle lähetettiin vuoden aikana kolme jä-
senlehti KOMPOSiTIota, joista viimeinen oli 
kaksoisnumero. Lehdessä annettiin tietoja yhdis-
tyksen käynnissä olevista asioista ja suunnitel-
mista, sävellyskilpailuista ym. säveltäjiä koske-
vista asioista sekä julkaistiin luettelo kantaesi-
tyksistä. Vuoden aikana järjestettyjen seminaari-
en alustuspuheenvuorot on mahdollisuuksien 
mukaan julkaistu Kompositiossa. Lehden taitto 
ulkoistettiin joulukuun numerosta lähtien graa-
fikko Susanna Rauniolle. 
 

Yhdistyksen internetissä oleva kotisivu toimii 
osoitteessa www.composers.fi. Kotisivun kautta 
voi ilmoittaa mm. kantaesitykset, Sävellysvuosi-
julkaisuun tulevat teostiedot ja sieltä voi tulostaa 
sävellystilaussopimuksen sekä suomeksi että 
englanniksi. Sieltä on myös löydettävissä suosi-
tukset sävellystilauspalkkioiksi. 
 

Jäsenille jaettua säveltäjäkäsikirjaa päivitettiin 
vuoden aikana kahdesti.  
 

Yhdistyksen jäsenille on tilattu jäsenetuna vaih-
toehtoisesti joko Rondo, Finnish Music Quar-
terly (FMQ) tai Nutida Musik. 
 

Yhteisesti muiden pohjoismaisten säveltäjäjär-
jestöjen kanssa on hankittu käyttölisenssejä ver-
kossa toimivaan Grove Music Online –
tietosanakirjaan verkkosivulla  
/www.oxfordmusiconline.com/ Kaikilla jäsenillä 
on mahdollisuus käyttää tätä sanakirjaa. Käyttä-
jätunnuksen ja salasanan saa yhdistyksen toimis-
tosta. 
 
Uusille jäsenille järjestettiin perehdyttämistilai-
suus 6.3. ennen vuosikokousta. Tilaisuudessa 
käsiteltiin lähinnä yhdistykseen, Teostoon ja te-

kijänoikeuksiin liittyviä asioita. 
 
Sopimuksia 
 
Yhdistys sai vihdoin vahvistetuksi uudet sävel-
lystilausten suositustariffit Suomen Sinfoniaor-
kesterit ry:n, Solistiyhdistyksen ja Sulasolin 
kanssa. Tariffirakenteessa tehtiin myös joitakin 
muutoksia. Suositustariffit ovat yhdistyksen ko-
tisivulla ja Säveltäjäkäsikirjassa.  
 
Suomen Musiikkikustantajien, ELVISin ja Suo-
men Säveltäjien kesken uudistettiin hyvän kus-
tantamisen käytäntöä koskeva sopimus. Tarve 
uudistamiseen syntyi Teoston jakosäännössä 
tapahtuneiden muutosten myötä. Samasta syystä 
tehtiin myös pieniä muutoksia mallikustannusso-
pimukseen. Hyvän kustantamisen käytäntöön 
liittyvä julkaisu lähetettiin jäsenille vuoden lo-
pulla ja uusi mallikustannussopimus on tulostet-
tavissa yhdistyksen kotisivulta. 
 
Kilpailut 
 
Oman Uussävel-kilpailun sijaan järjestettiin sä-
vellyskilpailu yhteistyössä Seinäjoen kaupungin-
orkesterin Chamber Music Seinäjoki –kilpailun 
kanssa. Kilpailun finaali oli 8.11. Seinäjoella. 
Finaaliin osallistui kuusi teosta, joista neljä oli 
suomalaisia: Christian Holmqvistin  Que les oi-
seaux aux et les sources sont loin, Juha Lehmuk-
sen Shimmers and Streams, Juha Leinosen Frie-
ze ja Hannu Virpin Septettoni. Kilpailun ensim-
mäisen palkinnon jakoivat Juha Leinonen ja ita-
lialainen Paolo Boggio ja kolmannen palkinnon 
sai Juha Lehmus. Toista palkintoa ei jaettu. Tuo-
mariston puheenjohtajana toimi Mikko Heiniö ja 
jäseninä argentiinalais-englantilainen säveltäjä 
Alejandro Viñao, kapellimestari Dmitri Slobo-
deniouk ja orkesterin konserttimestari Antti Laa-
sanen. 
 
Tukitoiminta 
 
Kopioston maksamilla kopiointikorvausvaroilla 
yhdistys edisti suomalaista luovaa säveltaidetta 
tukemalla taloudellisesti Musica Novan, Tam-
pere Biennalen ja Viitasaaren Musiikin Aika –
festivaalin toimintaa. Myönnettyä tukea vastaan 
yhdistyksen jäsenet saivat vapaalippuja festivaa-
lien konsertteihin. 
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- ECF European Composers Forum 

- ECSA European Composer and Songwriter 
Alliance 

- Forum Artis ry 

- ISCM International Society for Contempo-
rary Music 

- Konserttikeskus ry 

- Kopiosto ry 

- Luovan säveltaiteen edistämissäätiö 
(LUSES), (perustajajäsen) 

 

- Nuorten kapellimestarien kehittämis- ja tu-
kiyhdistys, (perustajajäsen) 

- Pohjoismainen säveltäjäneuvosto 

- Sibelius-Seura ry 

- Suomalaisen musiikin julkistamisseura ry 

- Suomen musiikkineuvosto 

- Suomen Tekijänoikeudellinen yhdistys ry 

- Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto TEOSTO 
ry 

- Villa Karon ystävät ry 

Einojuhani Rautavaara  80 v. 09.10. 
Ilkka Kuusisto     75 v. 26.04. 
Paavo Heininen    70 v.       13.01. 
Mikko Heiniö     60 v. 18.05. 
Katariina Laaksonen   60 v. 27.08 
Jukka Tiensuu     60 v. 30.08. 

 
Magnus Lindberg    50 v. 27.06. 
Esa-Pekka Salonen   50 v. 30.06. 
Kimmo Hakola    50 v. 27.07. 
Tapio Tuomela    50 v.      11.10.  
Jukka-Pekka Lehto   50 v. 28.10. 

Yhdistys on seuraavien yhteisöjen jäsen: 

Suomen Ranskan Instituutin valtuuskunta Tapio Tuomela 

Konserttikeskus ry:n valtuuskunta Lauri Kilpiö ja Annu Mikkonen  

Erik Bergman –rahaston hallitus Mikko Heiniö, Teoston johtokunnan nimeämänä 
Lauri Kilpiö, kummankin varamiehenä Annu 
Mikkonen 

Suomen Tekijänoikeudellisen yhdistyksen kokoukset Annu Mikkonen 

Nuorten kapellimestarien kehittämis– ja tukiyhdistyksen 
hallitus 

Kimmo Hakola ja Annu Mikkonen  

Finnish Music Quarterlyn toimitusneuvosto Lauri Kilpiö 
Harri Suilamo 

Villa Karon ystävät ry:n valtuuskunta Mikko Heiniö, varalla Annu Mikkonen 

Valtion säveltaidetoimikunta Carita Holmström ja Lotta Wennäkoski  

Säveltaiteen kirjastoapurahajaosto Juhani Nuorvala, varalla Hannu Pohjannoro 
Jarmo Sermilä, varalla Kaija Saariaho 

Lyhty ry:n taitelijavaltuuskunta Olli Kortekangas, puheenjohtaja 
Perttu Haapanen 

Taulukko 4. 

Yhdistyksen valitsemat edustajat vaikuttivat 
useissa yhteisöissä ja tehtävissä, joista Teoston, 
LUSESin ja Kopioston luottamustehtävien osal-
ta ks. luku ”Kotimainen toiminta, Sidosryhmät”. 

Lisäksi yhdistyksen jäseniä oli valittu seuraaviin 
tehtäviin: 

Yhdistys onnitteli toimintavuoden aikana seuraavia: 

Edustukset ja luottamustehtävät 
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

1. Pohjoismainen toiminta 
 

 Pohjoismaisen säveltäjäneuvoston puheenjoh-
tajana toimi Ruotsin säveltäjäyhdistyksen pu-
heenjohtaja Sten Melin. Uutena pääsihteerinä 
norjalaisen Katrine Ganer Skaugin jälkeen aloitti 
vuoden alussa ruotsalainen Stina Lyles.  

Säveltäjäneuvoston  ns. Stora rådetin kokous 
pidettiin 26.-28.5. Tanskassa Ålborgin lähistöllä 
sijaitsevassa Svinklövissä. Yhdistystä edustivat 
Mikko Heiniö, Perttu Haapanen, Veli-Matti Puu-
mala, Katariina Laaksonen ja Annu Mikkonen. 
Seminaarissa keskusteltiin mm. siitä toteutuuko  
sukupuolten välinen tasa-arvo säveltäjäyhdistyk-
sissä sekä Tanskan säveltäjäyhdistyksessä teh-
dystä jäsenkyselystä. 

Säveltäjäneuvoston kokouksen lisäksi poh-
joismaisten säveltäjäyhdistysten puheenjohtajat 
ovat kokoontuneet kolmesti (29.2. Oslossa, 4.10. 
Helsingissä sekä 26.11. Brysselissä). Näissä ko-
kouksissa yhdistystä edusti Mikko Heiniö sekä 
29.2. ja 26.11. pidetyissä kokouksissa myös An-
nu Mikkonen. Säveltäjäyhdistysten kansliahen-
kilökunnat ovat kokoontuneet kerran (23.4. Hel-
singissä)  Suomen edustajina paikalla olivat Ka-
tariina Laaksonen ja Annu Mikkonen. 

Pohjoismaisten musiikkipäivien ohjelmisto-
suunnittelua varten nimetyn ohjelmistotoimikun-
nan suomalaisena jäsenenä oli Juan Antonio Mu-
ro. Toimikuntaan kuuluu edustaja jokaisesta 
Pohjoismaasta ja puheenjohtaja oli norjalainen 
Lars Petter Hagen. 

 

Pohjoismaiset musiikkipäivät järjestettiin Hel-
singissä 2. – 5.10. Festivaalilla esitetyt suoma-
laisteokset olivat: 
 

Anneli Arho: In Sordino 
Sebastian Fagerlund: Klarinettikonsertto 
Perttu Haapanen: Solity:d 
Mikko Heiniö: Envelope 
Asko Hyvärinen: Duoun 
Jyrki Linjama: Helavalkea 
Harri Vuori: Hämärän laulajat 
 

Lisäksi esitettiin Helsingin konservatorion pro-
duktiona Tapio Tuomelan säveltämä lasten mu-
siikkinäytelmä Hölmöläisiä. 
 
Suomen Pohjoismaisia musiikkipäivien 2008 
valmistelutoimikuntaan kuuluivat taiteellinen 
johtaja Markus Fagerudd, tuottaja Alarik Repo 

sekä puheenjohtaja Mikko Heiniö, tiedottaja Ka-
re Eskola (kesäkuuhun asti), tuottaja-tiedottaja 
Sirpa Hietanen (heinäkuusta lähtien)  sekä Perttu 
Haapanen ja Annu Mikkonen. 

Yhdistys kutsui festivaalivieraiksi yhteistyös-
sä ulkoministeriön kanssa kanadalaisen Soundst-
ream-festivaalin johtaja Lawrence Cherneyn se-
kä yhdysvaltalaisen Alan Oserin New Paths of 
Music –festivaalilta. 
 
 

2. Muu kansainvälinen toiminta 
 

ECSA European Composer and Songwriter Al-
liancella oli ensimmäinen toimintavuotensa. Jär-
jestön tärkein tehtävä on pyrkiä vaikuttamaan 
EU:n päätöksentekijöihin musiikintekijöiden 
asian edistämiseksi. Puheenjohtajana ECF:ssä, 
(joka on yksi ECSAn kolmesta jäsenjärjestöstä), 
toimii itävaltalainen Klaus Ager. ECF:n  vuosi-
kokoukseen ja –seminaariin 3.10. Helsingissä 
osallistui Mikko Heiniö. Annu Mikkonen osal-
listui järjestön hallituksen kokoukseen Salzbur-
gissa 7.6, koska aiheena oli mm. Helsingissä 
pidettävien kokouksien ja tapahtumien suunnit-
telu.  
 
ECF järjesti Helsingissä Pohjoismaisten musiik-
kipäivien yhteydessä vuosikokouksensa lisäksi 
kansainvälisen taidemusiikin tapaamisen Art-
musfairin. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä 
Valkoisessa salissa 2.-4.10. Tapahtumaan osal-
listui n. 200 henkilöä (pääasiassa säveltäjiä, 
muusikoita ja kustantajia), yhdistystä ja yritystä 
eri puolilta Eurooppaa. 

 
Säveltäjävaihtotoiminnan puitteissa oli yhdis-
tyksen kutsumina vieraina Pohjoismaisten mu-
siikkipäivien ja Artmusfairin aikana Puolan sä-
veltäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jerzy Korno-
wicz ja Unkarin säveltäjäyhdistyksen puheenjoh-
taja Máté Hollós. 

Puolassa vieraili Perttu Haapanen. Unkarin 
säveltäjäyhdistyksen kutsu tuli vasta vuoden 
2009 alussa. 

 
ISCM:n eli Kansainvälisen nykymusiikki-

seuran Suomen sektiona toimii Suomen Säveltä-
jät ry ja sektion puheenjohtajana Tapio Tuomela. 
Maailman musiikin päivät 2008 järjestettiin 
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Liettuassa 24.10.—8.11. ja samaan aikaan pidet-
tyyn ISCM:n yleiskokoukseen osallistuivat Ta-
pio Tuomela ja Harri Suilamo, jonka teos Una 
goccia d’oblio esitettiin festivaalilla. Myös Pert-
tu Haapasen Khoorg oli festivaalin ohjelmassa. 
Yleiskokouksessa  Tapio Tuomela valittiin 
ISCM:n hallituksen jäseneksi. 

 

Eurooppalainen säveltäjien ja uuden musiikin 
yhtyeiden yhteinen Re:New Music –projekti sai 
EU-rahaa ja projekti lähti hiljalleen käyntiin. 
Mukana on 13 eurooppalaista järjestöä (säveltä-
jäyhdistyksiä, musiikin tiedotuskeskuksia jne.)  
sekä 20 eurooppalaista yhtyettä. Suomesta mu-
kana ovat Lapin kamariorkesteri ja Uusinta-
yhtye. 

Pohjoismaiset musiikkipäivät avasi Valkoisessa Salissa järjestetyssä tilaisuudessa 
festivaalin taiteellinen johtaja Markus Fagerudd. 

Kuva: Maarit Kytöharju 
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RAHASTOT 

Tilaaja Säveltäjä Kohde Summa 

Elias Izhar Antti Auvinen Teos kitaralle, elektroniikalle ja yhtyeelle 2.000 

Helsingin kamarikuoro Sampo Haapamäki Sekakuorosävellys 20 laulajalle 4.000 

Hoitenga Camilla Jovanka Trbojević Teos huilulle ja lyömäsoittimille 3.500 

Holmström-Hohti Sami Klemola Teos pianolle, sellolle, disklavierille ja live-el. 3.500 

Hyytinen Tommi Matthew Whittall Konsertto käyrätorvelle ja kamariorkesterille 2.000 

Kujala Susanne Minna Leinonen Urkuteos 2.000  

Kärkkäinen Jaana Maija Hynninen Teos pianolle ja elektroniikalle 2.000 

Laitinen Juho Juhani Nuorvala Teos sellolle, syntetisaattorille ja elektron. 2.500 

Musiikin Aika Heinz-Juhani Hofmann Teos huilulle, klarinetille, kitaralle ja sellolle 1.500 

Musiikkia! Ruovesi ry Jouni Kaipainen Kamarimusiikkiteos (fl, vl, cemb, vla, vc, cb)  4.000 

Palola Erkki Klaus Wiede Teos viululle, alttoviululle ja orkesterille 1.500 

Pohjonen Juho Jyrki Linjama Pianoteos 3.000 

Rantamäki-kvartetti Lotta Wennäkoski Jousikvartetto 2.500 

Rättyä Janne Uljas Pulkkis Kaksoiskamarikonsertto harmonikalle ja viu- 5.000 

Suomen Klavikordiseura Lauri Kilpiö Sooloteos klavikordille 2.200 

Tolonen Otto Adam Világi Soolokitarateos 1.500 

Pegasos-rahastosta jaetaan apurahoja ja avustuksia elävän kotimaisen runoilijan tekstiin tehtäville 
sävellyksille. Avustuksia myönnettiin yhteensä 3.000 euroa seuraavasti:  
 

• 2 000 euroa Susanna Laineelle ja Elina Pirskaselle Pasi Lyytikäiseltä tilattavaan sävellykseen Tua 
Forsströmin tekstiin. 

• 700 euroa säveltäjä Tiina Mylläriselle ja 300 euroa runoilija Henriikka Taville yhteisen vokaalite-
oksen tekemiseen. 

1. Suomen Säveltäjäin Sibelius-
rahasto 
 

Sibelius-rahasto on säätiö, jota hoidetaan erillään 
yhdistyksen hallinnosta. Yhdistyksen syyskoko-
us valitsee vuosittain  erovuorossa olevat jäsenet 
kaksivuotiskaudeksi säätiön hallitukseen. Rahas-
ton hallitus valitsi vuosikokouksessa 2008 pu-
heenjohtajakseen Veli-Matti Puumalan. Muut 
jäsenet olivat Marcus Castrén, Petri Kumela,  
Ilari Laakso, Mikko Luoma, Pasi Lyytikäinen, 
Uljas Pulkkis, Otto Romanowski, Eric-Olof Sö-
derström ja Olli Virtaperko. Säätiöllä ei ole var-
sinaista asiamiestä, vaan asiamiehen tehtävät on 
jaettu puheenjohtajan ja varainhoitaja Annu 
Mikkosen kesken.  

Sibelius-rahaston varsinaiset apurahat 
(32.000 euroa) jaettiin seuraavasti:  

 
Eränkö Johanna 2 000,00 

Hartikainen Jarkko 2 000,00 

Kortekangas Olli 7 000,00 

Koskelin Olli  7 000,00 

Romppanen Ari 2 000,00 

Talvitie Riikka 6 000,00 

Vainio Jan Mikael 4 000,00 

Wanamo Roger 2 000,00 

Sibelius-rahasto jakoi sävellystilausavustuksia seuraavasti: yhteensä 42.700 euroa: 
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 2. Madetoja-säätiö 
 
Vuonna 1997 perustettu Madetoja-säätiö jakaa 
avustuksia paitsi Leevi Madetojan tuotannon jul-
kistamiseen, myös sävellystilauksiin sekä suo-
malaisen musiikin esittämiseen ja taltiointiin. 
Kuten Sibelius-rahaston myös Madetoja-säätiön 
hallinto hoidetaan erillään yhdistyksen hallinnos-
ta. Yhdistyksen kevätkokous valitsee vuosittain  
erovuorossa olevat jäsenet kaksivuotiskaudeksi 
säätiön hallitukseen. Lisäksi yhdistyksen johto-

kunta nimeää vuosittain yhden hallituksen jäse-
nen vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen 
jäsenet olivat Gustav Djupsjöbacka (pj), Tommi 
Kärkkäinen, Harri Lidsle, ja Jyrki Linjama sekä 
yhdistyksen johtokunnan nimeämänä edustajana 
Harri Suilamo. Hallituksen varajäsen oli Ilmo 
Ranta. Säätiön asiamiehenä toimi Annu Mikko-
nen.  

Madetoja-säätiö jakoi avustuksia yhteensä 
54.000 euroa seuraavasti: 

Tilaaja Säveltäjä Kohde Summa 

Candela-yhtye Jyrki Linjama Completorium sopraanolle, altolle ja ba-
rokkiorkesterille  

1 500 

Crusell-seura Aulis Sallinen Teos kamariork. ja solistiselle puhallin-
kvintetille  

4 000 

Dupuis Rayanne Tapio Tuomela Kaksi laulua sopraanolle ja pianolle  2 000 

Helsinki-kitaraduo Hannu Pohjannoro Teos kitaraduolle 2 000 

Jokinen Ilona Olli Kortekangas Laulusarja sopraanolle ja pianolle  2 000 

Kanteleliitto Asko Hyvärinen Teos kanteleelle, lyömäsoittimelle ja kan-
teleen sukulaissoittimelle 

2 000 

Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys Veli-Matti Puumala Kamarimusiikkiteos  3 000 

Kerola Elisa Adina Dumitrescu Teos kokoonpanolle kantele, fl, ob, cl, 
bsn, hn, 5 timp, perc  

3 000 

Klemettiopiston kamarikuoro Riikka Talvitie Kuorokappale  1 500 

Kuikka Markus Tomi Räisänen Trio barytonille, alttoviululle ja sellolle  2 500 

Kokkolan oopperayhdistys Sebastian Fagerlund Ooppera "Döbeln jäällä"  5 000 

Lehtinen Harri Paavo Korpijaakko  Sooloteos lyömäsoittimille  1 500 

Lehto Anna Tapani Länsiö Teos kahdelle alttonokkahuilulle 1 000 

Malinen Janne Tommi Kärkkäinen Kitara-harppuduo  2 000 

Myllys Jukka—Kinnunen Timo Jukka-Pekka Lehto Konsertto baritonitorvelle ja harmonikalle  3 000 

Romppanen Juhani Osmo Honkanen Teos uruille  2 500 

Svensk-finska operaförening Atso Almila Ooppera (ork, kuorot + 5-10 solistia)   5 000 

Teknillinen korkeakoulu/Mediatekn Timothy Page Pienoisoopperateos  3 000 

Vikman Juha-Pekka Lasse Jalava Teos viululle ja pianolle  3 000 

Lehtola Jan—Heininen  Paavo Paavo Heinisen urkuteosten kokonaislevytys 3 000 

Lintinen Kirmo Omien sävellysten taltioiminen 1 500 

Sävellystilauksiin: 

Taltiointiin: 
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3. Muut rahastot 
 
Yhdistyksellä on lisäksi neljä omakatteista ra-
hastoa, joiden muutokset käyvät ilmi tuloslaskel-
masta ja taseesta. Rahastojen varainhoidosta vas-
taa pankkiiriliike SEB Gyllenberg. Maailman-
laajuinen talouskriisi vaikutti voimakkaasti niin 
säätiöiden kuin rahastojen sijoituksiin. Kaikkien 
rahastojen osalta jouduttiin kirjaamaan valitetta-
van paljon sijoitusten arvonalennuksia. Tämän 
vuoksi kaikkien rahastojen pääoma pieneni. 
 

Madetoja-rahaston tehtävänä on ollut julkistaa 
Leevi Madetojan musiikkia. Tätä tehtävää ja 
Madetojan testamentissa määrättyä muun suo-
malaisen musiikin edistämistä hoitamaan on 
vuonna 1997 perustettu Madetoja-säätiö. Yhdis-
tyksen johtokunta on päättänyt, että Madetoja-
rahastosta siirretään toistaiseksi vuosittain 
17.000 euroa Madetoja-säätiölle jaettavaksi 
avustuksina.  

Tilikauden aikana yhdistyksen johtokunta 
antoi Madetoja-rahaston puolesta sitoumuksen 
kattaa säätiön mahdollinen negatiivinen pääoma 
sikäli, kun se ei vähitellen talouskriisin hellittä-
essä nouse. Tämän vakuudeksi rahasto on tehnyt 
30.000 euron määräaikaisen talletuksen, joka 
erääntyy Madetoja-säätiön tilinpäätöspäivänä 
31.7.2009. Taloudellinen tilanne arvioidaan tuol-
loin uudelleen. 
 

 Väinö Raitio –rahaston varoja ei ole käytetty 
tilikauden aikana.   

 
Toivo Saarenpää -rahaston pääoman muodos-
taa Töölössä Ilmarinkatu 8 A 23:ssa sijaitseva 
huoneisto. Huoneisto on sekä Saarenpää-
rahaston (60 %) että Madetoja-rahaston (40 %) 
omistuksessa.  

Asuntoon ostettiin vuoden aikana digiboxi ja 
uusi sohva, jotka olivat suurimmat huoneiston 
hoidon kustannuserät.  

 
Yöpymisistä on edelleen peritty korvauksia 

seuraavan taulukon mukaisesti: 
 
 Yhdistyksen jäseniltä ja heidän perheeltään: 
 1 aikuinen  17 /vrk  85 /vko 
 2 aikuista  25 /vrk  125 /vko 

 
 Yhdistyksen jäsenten tuttavilta: 
 1 aikuinen  25 /vrk  125 /vko 
 2 aikuista  35 /vrk  170 /vko 

 
 Ulkopuolisilta: 
 1 aikuinen  35 /vrk  170 /vko 
 2 aikuista  50 /vrk  250 /vko 
 

 

 Kajse ja Kalervo Tuukkasen -rahaston  varo-
ja ei ole käytetty vuoden aikana.  

  

Yhdistyksen puheenjohtajiston mietteliäitä ilmeitä Pohjoismaisten musiikkipäivien musiikki-
teatteria käsittelevässä seminaarissa. Mikko Heiniön ja Riikka Talvitien lisäksi kuvassa niin 
ikään mietteliäs Pasi Lyytikäinen. 

Kuva: Maarit Kytöharju 
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Vladimir Agopov  
Harri Ahmas  
Kalevi Aho  
Sanna Ahvenjärvi   
Atso Almila  
Maarit Anderzén 
Anneli Arho  
Carl Armfelt  
Antti Auvinen 
 
Leonid Bashmakov  
Ilkka von Boehm 
Fridrich Bruk 

 
Henrik Otto Donner  
Adina Dumitrescu 
 
Heikki Elo 
Eero Erkkilä 
Sampsa Ertamo 
   
Sebastian Fagerlund 
Markus Fagerudd  
    
Gottfried Gräsbeck  
Kaj-Erik Gustafsson  
 
Antti Haapalainen  
Sampo Haapamäki   
Perttu Haapanen  
Kyösti Haatanen 
Kimmo Hakola  
Ann-Elise Hannikainen  
Jarkko Hartikainen 
Teppo Hauta-aho  
Paavo Heininen  
Mikko Heiniö       
Petri Hiidenkari  
Sid Hille-Taskila 
Peter Hilli 
Yrjö Hjelt 
Heinz-Juhani Hofmann 
Christian Holmqvist  
Carita Holmström  
Antero Honkanen  
Osmo Honkanen  
Maija Hynninen 
Asko Hyvärinen  
Eero Hämeenniemi  
Keira Hölttö  
 
Pauliina Isomäki  

 

Lasse Jalava    

Pertti Jalava  
Pekka Jalkanen   
Christer Jokela          
Erkki Jokinen 
Reijo Jyrkiäinen  
  
Jouni Kaipainen  
Andrus Kallastu 
Maria Kallionpää 
Juho Kangas 
Tuomas Kantelinen  
Lars Karlsson  
Mikko Kervinen  
Jouni Kesti  
Lauri Kilpiö 
Markku Klami 
Sami Klemola   
Oliver Kohlenberg  
Juhani Komulainen  
Paavo Korpijaakko 
Olli Kortekangas  
Patrick Kosk     
Olli Koskelin  
Juha T. Koskinen  
Jukka Koskinen  
Pekka Kostiainen  
Kimmo Kuitunen 
Petri Kuljuntausta 
Kimmo Kuokkala 
Kari Kuosmanen     
Jouni Kuronen  
Ilkka Kuusisto  
Timo-Juhani Kyllönen  
Tommi Kärkkäinen       
 
Ilari Laakso  
Timo Laiho  
Tapio Lappalainen 
Juha Lehmus 
Jukka-Pekka Lehto 
Juha Leinonen  
Minna Leinonen 
Ere Lievonen 
Magnus Lindberg                 
Herbert Lindholm 
Jouko Linjama  
Jyrki Linjama  
Jukka Linkola  
Kirmo Lintinen  
Paola Livorsi 
Jimmy Lopez 
Pasi Lyytikäinen            
Ulf Långbacka 
Tapani Länsiö     
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Juan Antonio Muro  
Matti Murto             
Olli Mustonen  
Jaakko Mäntyjärvi  
Lauri Mäntysaari 
 
Tapio Nevanlinna  
Teodor Nicolau 
Ilkka Niemeläinen             
Kai Nieminen  
Antti Nissilä 
Mikko Nisula 
Juhani Nuorvala   
 
Juha Ojala 

 

Seppo Paakkunainen  
Timothy Page 
Jorma Panula  
Hannu Pohjannoro  
Seppo Pohjola  
Uljas Pulkkis  
Veli-Matti Puumala  
 
Daping Qin  
 
Raappana Sakari 
Raiski Erkki 
Pentti Raitio  
Einojuhani Rautavaara   
Herman Rechberger  
Jüri Reinvere 
Olli Roman 
Otto Romanowski  
Ari Romppanen 
Jukka Ruohomäki 
Kari Rydman 
Osmo Tapio Räihälä 
Tomi Räisänen 
 
Kaija Saariaho     
Aulis Sallinen      
Esa-Pekka Salonen     
Heikki  Sarmanto  
Max Savikangas 
Leif Segerstam  
Jarmo Sermilä    
Pekka Sirén    
Harri Suilamo  
 
Johan Tallgren  
Riikka Talvitie  
Tuomo Teirilä    
Jukka Tiensuu  

Kari Tikka  
Uolevi Tikkanen  
Jovanka Trbojević  
Tapio Tuomela  
Jouko Tötterström 
 
Sakari Vainikka 
Jan Mikael Vainio 
Ari Vakkilainen  
Heikki Valpola  
Patrik Vidjeskog    
Harri Viitanen 
Jukka Viitasaari 
Adam Világi 
Asko Vilén 
Olli Virtaperko 
Harri Vuori    
 
Lotta Wennäkoski 
Harri Wessman 
Matthew Whittall 
Klaus Wiede 
 
Aki Yli-Salomäki 


