
27. Kaupunginorkesteri 

Kaupunginorkesterin intendentt inä toimi 
vuonna 1971 fil.lis. Seppo Heikinheimo 31.7. 
saakka, minkä jälkeen hän siirtyi omaan 
apulaisintendentin virkaansa. Uusi inten-
dentt i fil.lis. Reijo Jyrkiäinen astui virkaansa 
1.8. Apulaisintendentin viransijaisina toimi-
vat Marja Holopainen aikana 1.1.-31.5. ja 
Ritva Marin aikana 1.6.-31.7. Taloudenhoi-
ta jana oli merk. Jorma Erikkilä 31.3. saak-
ka, minkä jälkeen hän siirtyi virkavapaalle. 
1.4. alkaen vuoden loppuun saakka toimi 
Erikkilän sijaisena toim.apul. Rai ja Hornamo 
ja toimistoapulaisena rva Hornamon sijai-
sena varanot. Pirkko Jänt t i -Haapala . 

Kaupunginorkesterin koti- ja ulkomainen 
kirjeenvaihto käsitti 521 saapunut ta ja 4 
lähtenyttä kirjet tä. 

Orkesterin useimmat konsertit johti ker-
tomusvuonna kapellimestari Jorma Panula, 
jonka lisäksi konserteissa esiintyi joukko 
vierailevia kapellimestareita sekä solisteja. 

Orkesterista erosi vuoden aikana eläk-
keelle siirtymisen tai muun syyn vuoksi viisi 
soittajaa. Orkesteriin nimitetti in neljä uu t ta 
soittajaa koevuodeksi. 

Pekka Kari nimitettiin edelleen I konsert-
timestariksi ajaksi 1.9.1971-31.8.1972. 

Kaupunginorkesterin jäsenet valitsivat 
keskuudestaan seuraavan valtuuskunnan: pu-
heenjohtajaksi Erkki Noraksen, jäseniksi 
Jorma Katraman ja Pekka Helasvuon sekä 
varajäseniksi Pert t i Rasilaisen ja Vili Pul-
lisen. 

Orkesterin järjestysmiehenä toimi Matti 
Kuoppamäki. 

Kaupunginorkesterin nuotisto ja musiik-
kilautakunnan arkisto muut t iva t 15.11. Fin-
landia-taloon. 

Konsertit. Kaupunginorkesteri antoi kerto-
musvuoden aikana 38 konserttia eli 15 
sinfoniakonserttisarjaan kuulunutta , 14 suo-
sikkiteosten sarjaan kuulunutta , yhden ka-
marikonsertin, viisi lähiökonserttia, yhden 
ylimääräisen konsertin, yhden nuorisokonser-
tin sekä perinteisen vappumatinean, joka 
pidettiin B-Messuhallissa ja televisioitiin. 
Vuoden aikana järjestett i in lisäksi viisi 
säveltä j älaborat orio t a. 

Yleisömäärät orkesterin omissa konser-
teissa olivat seuraavat: kausilipuilla käyneitä 
oli 12 529 ja kertalipuilla käyneitä 11 972 
eli yht. yleisöä 24 501 henkeä. 

Yliopistossa pidettyihin konsertteihin oli 
myyty keskim. 699 (ed. v. 654) lippua. Kausi-
kort teja oli myy ty kevätkaudeksi 1971 kol-
meen sarjaan yht . 903 kpl ja syyskaudeksi 
kahteen sarjaan yht. 920 kpl. 

Kaupunginorkesterin konserttien radiointi 
tapahtui Yleisradio Oy:n kanssa tehdyn sopi-
muksen mukaisesti. 

Vuoden 1970 alusta voimaan astuneen so-
pimuksen mukaisesti maksettiin Säveltäjäin 
Tekijänoikeustoimisto Teostolle 3 500 mk:n 
suuruinen maksu kertomusvuoden aikana 
esitetyistä, tekijänoikeuslain alaisista sä-
vellyksistä. 
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Kaupunginorkester in konserttiohjelmien 
julkaisemista ja myymis tä koskevan sopi-
muksen mukaisesti rouvat Toini Klami ja 
Uut i Similä maksoivat kertomusvuoden puo-
lelta vuodelta lautakunnalle korvauksena 
1 000 mk; ohjelmien hinta oli 1 mk/kpl. 
Sopimus oli voimassa kevätsoi tantokauden 
1971 loppuun saakka, jonka jälkeen se irti-
sanotti in. Syyskaudella ohjelmat julkaistiin 
Concerto-tiedotuslehdessä, mitä jaettiin ylei-
sölle ilmaiseksi. 

Helsingin Torvisoi t tokunnan kanssa v. 
1956 t eh ty sopimus oli edelleen voimassa 
ker tomusvuoden a jan. Kaupungin omistuk-
sessa ja l au takunnan tarkkai l tavina olivat 
myös Helsingin Sokeat -yhdistyksen soitto-
kunnan soit t imet. 

Kaupunginorkester in in tendent t i huolehti 
ker tomusvuonna edelleen erillistä korvausta 
vas taan kaupunginorkesterin konserttien oh-
jelmaselostuksista, jotka kevätkaudella lii-
tet t i in käsiohjelmiin lisälehtinä ja syyskau-
della sisältyivät Concerto-lehteen. 

Ekon. Raimo Lintuniemen kanssa uusit-
tiin sopimus, jonka perusteella hän hoiti 
edelleen kaupunginorkesterin suhdetoiminta-
mielien t eh tävä t . Näihin tehtäviin kuului 
mm. Concerto-nimisen tiedotuslehden jul-
kaiseminen. Lehden vas taavana toimit ta-
jana oli in tendent t i ja toimitussihteerinä 
ekon. Lintuniemi; sitä ilmestyi v. 1971 kuusi 
numeroa. 

Omien konsertt iensa lisäksi kaupungin-
orkesteri esiintyi kertomusvuoden aikana 
seuraavissa tilaisuuksissa (suluissa maini t tu 
yleisön arvioitu lukumäärä): 

Omat v ierailukäynnit 
15.3. Kus taankar t anon vanhainkot i (300) 
22.4. Roihuvuoren vanhainkot i (120) 
19.8. » » (120) 

Vuokraukset 
19.3. E O L (650) 

8.4. Suomen Laulu (2 600) 

Muut orkesterin esiintymiset 
26.2. Suomen Punaisen Ristin kirkkokon-

sert t i (2 400) 
23.-26.4. Toshoba-yhtiö, Englundin ja 

Palmgrenin pianokonsertin le-
vy tys (—) 

26.8. Helsingin Juhlaviikkojen sinfoniakon-
sert t i (1 500) 

2.9. Helsingin Juhlavi ikkojen sinfoniakon-
sert t i (1 500) 

5.9. Helsingin Juhlavi ikkojen sinfoniakon-
sert t i (1 500) 

29.10. Cantores minores (2 500) 
2.12. Finlandia-talon avajaiskonsert t i I 

(1 750) 
5.12. Finlandia-talon avajaiskonsert t i I I 

(1 750) 
6.12. Valtioneuvoston itsenäisyysjuhla 

(1 750) 

Kaupunginorkesteri l la oli näin ollen kerto-
musvuoden aikana kaikkiaan 42 941 kuuli jaa. 

Ker tomusvuoden aikana jaett i in orkeste-
rin jäsenille lainoja soittimen hankkimista 
var ten l au takunnan an taman lausunnon pe-
rusteella. Lainoja sai viisi soi t ta jaa. 

Ohje lmato imikunta piti vuoden aikana 12 
kokousta, joissa käsi tel tyjen asioiden pykälä-
määrä oli 71. Koesoi t totoimikunta kokoon-
tui kolme ker taa ja sen käsit telemistä asiois-
ta ker tyi 20 pykälää. 

Kaupunginorkester in nuotistoon liitettiin 
vuoden a ikana 26 sävellyksen nuott iaineisto. 

Tulot ja menot. Kaupunginorkesterin tulot 
tilien mukaan olivat 236 879 mk. Valtion-
avus tus ta saati in anot tu määrä eli 60 000 mk. 

Musi ikki lautakunnan ja kaupunginorkes-
terin yhteiset menot olivat 2 865 141 mk, 
josta musi ikki lautakunnan ja sen toimiston 
osuus oli 128 156 mk ja kaupunginorkester in 
osuus 2 736 985 mk. 

Musi ikki lautakunta jakoi avustuksina 
kaikkiaan 5 908 221 mk eri musiikki- ja 
teatterilaitoksille sekä yhdistyksille. 
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