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Yhteistyötahoja 2021

Kuopion Musiikkikeskus ja
Kuopion kaupunginorkesteri
Kuopion Musiikkikeskus ja Kuopion kaupunginorkesteri ovat osa Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen
palvelualuetta, tarkemmin sanottuna taidepalveluita. Toiminta koostuu kokous- ja kongressitoiminnasta,
vuokraustoiminnasta eri tapahtumajärjestäjille sekä orkesterin toiminnasta. Musiikkikeskuksella ja kaupunginorkesterilla on yhteinen hallinto ja toimintaa leimaa vahva yhteistyö kaupungin muiden yksiköiden, kolmannen sektorin toimijoiden sekä kansallisten ja kansainvälisten tapahtumatuottajien kanssa.
Tervetuloa tutustumaan Kuopion Musiikkikeskuksen ja
Kuopion kaupunginorkesterin toimintakertomukseen 2021!
Kuopion Musiikkikeskus
Kuopionlahdenkatu 23, 70110 Kuopio
www.kuopionmusiikkikeskus.fi | www.kuopionkaupunginorkesteri.fi
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Kuopion kaupungin
muut yksiköt
Kansalaistoiminnan
aktivointiyksikkö
Kotihoito
Kuopion kaupunginteatteri
Kuopion kansalaisopisto
Kulttuuri vanhustyön tukena
-työryhmä
Kulttuuripalvelut
Kuopion museo
Kuopion pääkirjasto
Kuopion taidemuseo
Markkinointi ja viestintä
Mediapalvelut Raimo Pesonen
Melankadun toimintakeskus
Työnantajapalvelu
Vanhusneuvosto
Oppilaitokset
Kuopion konservatorio
Pirtin koulu
Pohjantien koulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu /
Musiikin ja tanssin yksikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu /
ALIISA-hanke
Taidelukio LUMIT
Taideyliopiston SibeliusAkatemian Kuopion yksikkö
Muut paikalliset
yhteistyökumppanit
Art Move Store Oy
Attendo Kalliohovi
Attendo Männistön sydän
Attendo Portti
Attendo Rautaniemi
Attendo Saaristo

BarokkiKuopio
Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto,
Tuotantoyksikkö Kantti /
Kimmo Salvén (nykyään UEF
Connect)
Jam Jam Brand Agency Oy
Kuopion ortodoksinen seurakunta
Kuopio tanssii ja soi ry
Kuopion Filatelistikerho ry
Kuopion kamarimusiikkiseura
Kauppakeskus Matkus
Kuopion Komediafestivaali /
Jylhäsalmi Productions Oy
Kuopion klubi
Marc Sabat
Petra Tiihonen Oy
Ravintola Intro
Sampo Jaakkola
Savo-ooppera ry
Virtuaalikirkko.fi /
Kuopio ev.lut. seurakunnat
Alueelliset
yhteistyökumppanit
Joensuun kaupunginorkesteri
Mikkelin kaupunginorkesteri
Pohjois-Savon liitto
Savon yrittäjät
Siilinjärven seurakunta
Siilinjärven ikäihmisten palvelut /
päivätoiminta
Taustamarkkinat BGMT Oy
Älä unohda -musiikkivideossa
mukana olleet itäsuomalaiset
muusikot ja taiteilijat
Valtakunnalliset
yhteistyökumppanit
Ammuusikot ry
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Blue Stars Musiikkituotanto Oy
Bluesland Productions Oy
Diandra Production Oy
Eero Lehtimäki Oy
Ensemble Nylandia
Fazer Artists
HeartBrain Oy
Hedberg Entertainment
Hurry Oy
Lilja Production
Liverace Oy
Piikkikasvi Oy
ProPromotion Oy
Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta
Raitala Music Oy
RH Entertainment Oy
Sublime Music Agency Ltd
Suomen Musiikkiteatteri
Taidetestaajat
Ti-Ti Tuotanto Oy
Tuota Niin Tuotanto ja W&T
Comedy
Warner Music Live
Kansainväliset
yhteistyökumppanit
AS Artists Management
Harrison Parrott
Ikon Arts Management
Konzertdirektion Hörtnagel Berlin
GmbH
Lomonaco Artists
Nordic Artists Management
Pazuzu AB
Snowman Enterprises Ltd
Sulivan Sweetland Ltd

Arvaamaton
vuosi 2021
Vuosi 2021 jää tapahtuma-alalla historiaan toisena
poikkeusvuotena peräkkäin. Kokoontumisrajoituksiin, turvaväleihin, maskeihin ja käsideseihin oltiin jo
totuttu ja vuosi alkoikin verkkokonserttien ja hybriditapahtumien parissa epävarmoissa merkeissä.
Eriasteiset kokoontumisrajoitukset olivat voimassa
koko vuoden ja ison kuvan ennakointi oli mahdotonta, sillä rajoitukset olivat Suomen sisällä myös
alueellisesti erilaiset. Niinpä tapahtumajärjestäjät
joutuivat edelleen perumaan myös Kuopioon ulottuvia kiertueitaan. Tapahtumille pyrittiin kuitenkin
löytämään yhteistyössä uudet ajankohdat ja näin
pitämään yllä toivoa tulevaisuuteen. Joitakin tapahtumia siirrettiin jopa viisi kertaa.
Turvallisuusasiat ovat tapahtumataloissa keskiössä myös normaaliaikoina. Kunkin tapahtuman vaatimat erityisjärjestelyt, turvallisuussuunnitelmien
säännöllinen päivittäminen ja monenkirjavien
tilanteiden ennakoiminen on meille arkipäivää.
Vuonna 2021 monessa paikassa Suomessa ja
muualla oli käytössä koronapassi ja siihen oltiin
varauduttu myös Kuopiossa. Alueellisten rajoitusten ja toiminnan luonteen takia sitä ei kuitenkaan
voitu Musiikkikeskuksessa ottaa käyttöön. Uudet
rajoituslinjaukset määrättiin käyttöön nopeasti ja
muutoksiin oli reagoitava välittömästi, oli kyseessä
arki tai viikonloppu. Tilanne oli turhauttava kaikkien
kannalta, sillä linjauksista oli vaikea löytää logiikkaa.

ja tarjoamaan yleisölle ainutkertaisia elämyksiä.
Vuoden huipensi Komediafestivaalin tuottamat
Stand up -showt täysille katsomoille joulukuun 18.
päivä, ennen kuin yleisörajoitukset jälleen astuivat
voimaan.
Kulttuuri tuottaa suoraan ja välillisesti moninkertaisesti siihen sijoitetun panoksen. Kulttuuri on
sivistystä ja hyvinvointia rakentava kasvava ala,
jonka työpaikkojen määrä on Tilastokeskuksen mukaan lisääntynyt 20,1 % viimeisen 10 vuoden aikana.
Kulttuuriin on järkevää investoida ja elvytystyöhön
kannattaa panostaa, sillä positiiviset kerrannaisvaikutukset ovat valtavat koko yhteiskunnalle.

Syksyllä riemu olikin sitten sitä suurempi, kun yleisö
ja esiintyjät pääsivät viimeinkin kohtaamaan kasvotusten. Oopperadiiva Karita Mattila yhdessä kapellimestari Jaakko Kuusiston ja Kuopion kaupunginorkesterin kanssa (kannen kuva) lämmittivät yleisön hurmokseen heti alkusyksyllä monien muiden
esiintyjien ohessa. Kiitollisuus olikin päällimmäinen
tunne, kun pääsimme taas tekemään työtämme

Meille Kuopion Musiikkikeskuksessa on sydämen
asia rakentaa uutta, parempaa tulevaisuutta
kohtaamisten ja elämysten parissa.
Katariina Kummala
Kuopion Musiikkikeskuksen ja
Kuopion kaupunginorkesterin johtaja
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Itä-Suomen yliopiston tilauskonsertti livestriimattiin yliopiston henkilöstölle

27.5.2021. Konsertin solistina esiintyi Diandra ja orkesteria johti Eero Lehtimäki.
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Jaakko Kuusisto
in memoriam
Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestarina ja taiteellisena johtajana vuodesta 2018 toiminut Jaakko Kuusisto menehtyi vaikeaan sairauteen Oulussa 23.2.2022.
Jaakko Kuusistolla oli erityisen pitkä ja lämmin suhde Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Kuusisto soitti orkesterin solistina ensi kertaa vuonna 1988 ja jo vuotta
myöhemmin hän voitti Kuopion viulukilpailun vain 15-vuotiaana. Vuonna 1997
Kuusisto toimi Kuopion kaupunginorkesterin viulusolistina Japanin-kiertueella ja
levytti orkesterin kanssa 1999. Sen jälkeen hän vieraili säännöllisesti Kuopiossa sekä
sinfonia- että viihdekonserttien kapellimestarina. Hänen sävellyksiään on esitetty
Kuopiossa useissa konserteissa ja vuonna 2017 Kuopion kaupunginteatterissa nähtiin Kuusiston lastenooppera Koirien Kalevala.

Poimintoja Kuopion
kaupunginorkesterin vuodesta
58 konserttia – 12 014 kuulijaa
34 verkkokonserttia – 304 280 katselukertaa
Kuva 12.5.2021 Lauri Porra: Cabins & Hideouts -konsertista

Jaakko Kuusisto kiinnitettiin Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestariksi elokuussa 2018. Ylikapellimestarikaudellaan hän kehitti orkesteria kokonaisvaltaisesti
niin soinnillisesti kuin työskentelytapojen osalta. Yhteistyö koettiin molemmin puolin
niin antoisana, että se sai jatkoa kesän 2023 loppuun saakka. Jaakko toi orkesterin
repertuaariin uutta musiikkia, ennakkoluulottomia ohjelmistovalintoja ja yllättäviä
solisteja kunnioittaen kuitenkin myös traditiota. Kuusiston kaudella Kuopion kaupunginorkesterin kuulijat ovat saaneet uusia näkökulmia orkesterimusiikin maailmaan ja mahdollisuuksia kokea taidolla ja tunteella rakennettuja elämyksiä.
Kuusisto oli pidetty ja arvostettu rooleissaan taiteellisena johtajana ja kapellimestarina sekä myös säveltäjänä, viulutaiteilijana ja kollegana osana taiteellista
työyhteisöä. Pistämätön huumorintaju, laaja-alainen älykkyys sekä ystävällinen
keskustelutapa tekivät hänestä loistavan seuramiehen ja vertaansa vailla olevan
keulakuvan Kuopion kaupunginorkesterille.
Kuopiossa Jaakko nähtiin viimeisen kerran marraskuussa 2021 Pohjoisen kutsu
-ilmaiskonsertissa, jonka yhteydessä orkesterin kevään 2022 ohjelma julkistettiin
toiveikkain mielin. Kukaan ei tuolloin arvannut, että kyseinen konsertti jäisi viimeiseksi
yhteiseksi elämykseksi Kuopiossa. Suru-uutisen myötä yhteinen matka jäi lohduttomalla tavalla kesken. Kattavan taiteellisen tuotantonsa myötä Jaakko Kuusisto jätti
kuitenkin ansiokkaan perinnön kansainväliselle musiikkikentälle.
Katariina Kummala
Kuopion Musiikkikeskuksen ja Kuopion kaupunginorkesterin johtaja
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Klikkaa sivua ja katso Kuopion kaupungin, Kuopion kaupunginorkesterin ja
Kuopion kaupunginteatterin yhteistyössä toteuttama Belly Button -video.
Konsepti, käsikirjoitus ja kuvaus: Sampo Jaakkola & työryhmä
7

Vuoden 2021 yleisörajoitukset

Kuopion Musiikkikeskuksen Konserttisalissa on 1050 yleisöpaikkaa.
Max. 50 hlön yleisörajoitus tarkoittaa 4,76% kapasiteetista.
Max. 20 hlön yleisörajoitus tarkoittaa 1,9% kapasiteetista.

1.1.

20.1.

12.2.

17.3.

20.4.

3.5.

17.5.

2.6.

18.8.

1.10.

6.12.

27.12.

Yli 20 hlön
yleisötilaisuudet
kielletty

THL:n suositus:
yli 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin. Kielto yli
20 hlön yleisötilaisuuksista
jatkuu

Kielto yli
20 hlön yleisötilaisuuksista
jatkuu
Kaupunginorkesterin
ohjelmistoja
muutettiin
lyhyellä aikaälillä, jotta
ne toimisivat
paremmin
verkkokonserttimuodossa.

Kielto yli
20 hlön yleisötilaisuuksista
jatkuu

Kielto yli
20 hlön yleisötilaisuuksista
jatkuu
Orkesteri jatkaa
verkkokonserttien esittämistä.
Muut tapahtumat ovat
käytännössä
peruttu.

Yli 50 hlön
yleisötilaisuudet
kielletty

Kielto yli
50 hlön yleisötilaisuuksista
jatkuu

Kaikki yleisötilaisuudet
sallittu, asiakaspaikat riittävän
etäällä toisistaan

Kuopion
kulttuuritoimijat
ja tartuntatautiviranomaiset arvioivat turvaväliohjeistusta

THL:n mukaan
konsertit, joissa
istumapaikat
on määritelty,
ovat riskiltään
vähäisiä

Yli 100 hengen
tilaisuudet, joissa ei ole istumapaikkoja kaikille
kielletään.

Yli 50 hlön
yleisötilaisuudet
kielletty

Kuopion kaupunginorkesteri
julkaisi kevätkauden 2021
konsertteja sitä
mukaa, kun
korona-ajan
yleisörajoitukset
selvisivät. Verkkokonserteista ja
erilaisista tempauksista tiedotettiin
tilannekohtaisesti.

Uusien turvavälisuositusten
myötä Konserttisalin lavaa
laajennettiin, jotta
kaupunginorkesteri mahtuisi
kokonaisuudessaan lavalle
työskentelemään.
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Kuopion kaupunginorkesterin,
Kuopion konservatorion ja
Savonia-AMK:n
yhteisproduktion,
West Side Story
-musikaalin esitykset peruttiin.
Henkilömäärärajoitukset estivät
musikaalin
harjoittelemisen
ja esittämisen.

Kaupunginorkesterin
kausikorttilaisia
kutsuttiin seuraamaan kevään
viimeistä Valon
heijastumia
-kausikonserttia
6.5.

Kaupunginorkesterin 8-luokkalaisille
Taidetestaajille
suunnitellut konsertit saatiin AVIn
luvalla toteuttaa
liveyleisölle, koska
esitykset olivat
koulukohtaisia
ja ne katsottiin
osaksi koulun
omaa toimintaa.
Esityksissä huomioitiin myös ajanmukaiset turvavälisuositukset.

Kuopion
Musiikkikeskuksen
syyskausi
käynnistyi 15.8.
Pohjois-Savon
Maakuntapäivillä,
jonne avattiin
myyntiin 300
lippua.

Konserttisalin
salikapasiteetiksi
määriteltiin
75 %. Laajennetun
lavan kanssa se
tarkoitti 787
asiakaspaikkaa.

Koko Konserttisalin kapasiteetti
avattiin Kuopion
Musiikkikeskuksessa yleisön
käyttöön.
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Vaihtoehtona
rajoituksille on
koronapassin
käyttö. Musiikkikeskuksen
tapahtumissa
on istumapaikat
kaikille, joten
yleisörajoitukset
eivät koskeneet
talon tapahtumia,
eikä näin myöskään koronapassia voitu ottaa
käyttöön.

Koronapassin
käyttöön
varauduttiin
syksyn mittaan
aktiivisesti, mutta
AVI:n aluelliset
linjaukset eivät
mahdollistaneet
sen käyttöönottoa. Koronapassi
jäädytettiin koko
maassa 29.12.2021.

Kuopion kaupunginorkesteri
mukana Saavutettavat orkesterit
-hankkeessa ikäihmisille
Vuonna 2021 Kuopion kaupunginorkesteri oli mukana kaksivuotisessa Saavutettavat orkesterit -hankkeessa, jolla kehitettiin orkesterien toimintaa ikääntyneiden parissa Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Hankkeella
lisättiin kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saavutettavuutta etsimällä keinoja tuoda orkesteritoiminta lähelle
niitä, jotka eivät pääse orkesterien luo.
Kuopion kaupunginorkesteri toteutti hankkeen pilottina kevään 2021 aikana kolme virtuaalista musiikkihetkeä
Melankadun toimintakeskuksen päivätoimintaryhmälle Teams-yhteyden kautta. Pilottiin valikoitui mukaan
5-henkinen ryhmä, jolla oli selkeä musiikkitoiminnan puute toiminnassaan. Musiikkihetkissä orkesterin KallaKvartetti soitti päivätoimintaryhmälle eri teemojen mukaista musiikkia, mikä mahdollisti mielikuvamatkojen
tekemisen musiikin mukana. Ensimmäisellä kerralla kuultiin suomalaisia kansanlauluja ja ikivihreitä, toisella
klassisia hittikappaleita eri karaktääreillä ja kolmannella rauhoittavia ja rentouttavia klassisia kappaleita.
Musiikkihetken jälkeen käytiin keskustelua yleisön kanssa Teamsin välityksellä.
Päivätoimintaryhmän mieltä nostatti se, että hetket oli suunniteltu vain heitä varten. Musiikkihetkien myötä
muusikot tulivat tutuiksi, kun taas konserttisalin konserteissa esiintyjät voivat jäädä kaukaisemmiksi. Soitetut
ikivihreät toivat mieliin nuoruusmuistoja ja inspiroivat ryhmän keskustelemaan tärkeistä musiikkimuistoista
lähetyksen jälkeen.
Varsinaisen pilotin lisäksi orkesterin toinen kokoonpano toteutti musiikkihetken myös Siilinjärven päivätoimintaryhmälle. Saavutettavat orkesterit -hankkeen lopuksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry julkaisi käsikirjan,
joka on laadittu orkesterien ikääntyneille suunnattujen, konserttisalin ulkopuolelle tuotettavien palveluiden
suunnittelun tueksi. Käsikirjan avulla orkesterit voivat kehittää saavutettavuuttaan ja tuottaa merkityksellisiä
musiikkikokemuksia kaiken ikäisille. Myös Kuopion kaupunginorkesterin Saavutettavat orkesterit -pilottikuvaus
on mukana käsikirjassa.
Musiikkihetki oli parempi kuin osasin odottaa.
Se aukoi paikkoja - jotakin kiemurteli sisälläni, se toi esiin pehmeämpiä arvoja.
- Asiakas
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VERKKO- JA
LIVE-KONSERTTEJA
LAPSILLE JA NUORILLE

KORONA-AIKA
HYÖDYNNETTIIN
KOULUTTAUTUMALLA

Vuonna 2021 orkesterin kummilapsitoiminta 2017 syntyneille
kuopiolaislapsille jatkui Pekka ja susi -verkkokonsertilla ja
Kuopio Ammuu! -livekonsertilla. Pekka ja susi -verkkokonsertti keräsi myöhemmin huimat katsojaluvut myös
mm. varhaiskasvatuksen käytössä. Kevään Puhaltajat esiin!
-konsertti suunniteltiin erityisesti alakoulujen musiikinopetuksen käyttöön.

Korona-aika tarjosi orkesterin muusikoille
mahdollisuuksia kouluttautumiseen soittamisen ohella. Kevään 2021 alussa
järjestettiin orkesterin yleisötyötä käsittelevä workshop-päivä, joka toimi orientaationa tulevalle yleisötyökoulutukselle.
Kevään aikana Kuopion konservatorion
yhteisömuusikkoja kouluttavat pedagogit
toteuttivat orkesterin muusikoille yhteensä kolme päivää kestäneen koulutuksen,
jossa kuultiin asiaa mm. yleisötyötaidoista. Teoreettisen tiedon lisäksi muusikot
tekivät harjoituksia liittyen mm. vuorovaikutukseen, yleisön kanssa yhdessä
musisoimiseen, monialaisiin yleisötyömenetelmiin ja eri yleisöryhmien huomioimiseen. Syyskauden alussa muusikot
työskentelivät improvisaatioguru, sellisti
Matthew Barleyn luotsaamana. Viikon
mittaisen yhteistyön tuloksena kuultiin
muusikoiden omia teoksia ja sovituksia
ilmaiskonsertissa.
Jazzimprovisaation
teoriaan muusikoita johdatteli syyskaudella Savonia-AMK:n lehtori, saksofonisti Pekka Toivanen, ja myöhemmin
syksyn aikana jazzimprovisaation käytännön harjoituksiin muusikoita opasti
orkesterin solistina esiintynyt, trumpetisti
Jukka Eskola.

Syksyllä perheen pienimmät nauttivat orkesterin jousikvartetin ja kaupunginteatterin näyttelijä Virpi Rautsialan
Nallen metsäseikkailu -musiikkisadusta sekä suositusta
Lumiukko-elokuvasta orkesterin livesäestyksellä. Osana
supersyysloman ohjelmaa järjestettiin soitinesittelypäivä,
jossa lapset kuulivat ja kokeilivat eri orkesterisoittimia.
Kuopion ja Siilinjärven 7-luokkalaiset kävivät tutustumassa
orkesteriin Musiikkipolulla, ja 8-luokkalaiset Taidetestaajat
pääsivät arvioimaan Lauri Porra: Cabins & Hideouts
-esitystä. Alueen II asteen opiskelijat kokivat elokuvien
orkesterimusiikin voiman We Can Be Heroes -konsertin
avoimessa harjoituksessa.
Orkesteri järjesti kaikille avoimia konsertteja, ja Pohjoisen
kutsu -ilmaiskonsertissa soi luonnonläheinen musiikki
Jaakko Kuusiston johdolla. Orkesteri vieraili kauppakeskus
Matkuksessa kahdella joulunavauskonsertilla. Joulun alla
orkesterin jouset ja BarokkiKuopion taiteilijat esiintyivät
vapaamuotoisessa konsertissa Ravintola Introssa. Koronarajoitusten aikana muusikot avasivat ajatuksiaan eri teemoihin liittyen videohaastatteluissa.

Musiikin ja tanssin kampus
Kuopion Musiikkikeskus on myös taiteen kampus, jossa toimii kolme oppilaitosta: Kuopion konservatorio,
Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion
yksikkö. Korkeatasoista opetusta tarjotaan vauvaikäisistä musiikkileikkikoululaisista musiikin harrastajiin ja
ammattiin opiskeleville. Vuonna 2021 oppilaitoksissa oli kirjoilla kaikkiaan 2.784 opiskelijaa.
Korona vaikutti edelleen kaikkien oppilaitosten arkeen ja toimintaan, mutta opetusta pystyttiin tarjoamaan
suurelta osin lähiopetuksena, osa ryhmäopetuksista toteutettiin hybridinä. Toiminta palautui myös muutoin
lähemmäs normaalivuotta mm. erilaisten konserttiproduktioiden ja tilaisuuksien osalta, voimassaolleet yleisörajoitukset huomioiden. Savonia-ammattikorkeakoulu sai vuonna 2021 3. kerran Great place to work -sertifikaatin ja sijoittui Euroopan parhaimpien työpaikkojen kisassa neljänneksi.
Opiskelijat

Valmistuneet

Henkilöstö*

2511 (2020: 2416)

22 muusikkoa ja musiikkiteknologia (2020: 13)

148 (2020: 144)

Savonia-AMK /
Musiikki ja tanssi

210 (2020: 209)

Yhteensä 37: musiikkipedagogi 21, tanssinopettaja 13,
taidepedagogi YAMK 3
(2020: 28, 18 ja 10)

21 päätoimista
lehtoria, 1 päällikkö,
noin 25 sivutoimista
opettajaa

Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian
Kuopion yksikkö

63 (2020: 64)

18 (2020: 12)

43 (2020: 38)

Kuopion konservatorio

**Henkilöstö pitää sisällään opettajakunnan, hallinnon ja mahdollisia tukipalveluja.
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18.12.2021 Stand up -show, 2 esitystä
Juha Jylhäsalmi, Kuopion Komediafestivaalin johtaja

Komediafestivaalin spektaakkeli
päätti vuoden nauruun
”Minulla oli selkeä tarve isoon, toimivaan ja näyttävään tilaan joulukuussa 2021. Olen joutunut korona-aikaan perumaan ison määrän
tapahtumia, joten minulla oli paineita saada järjestettyä yksi isompi
spektaakkeli,” toteaa stand up -tuottaja, yrittäjä ja Kuopion Komediafestivaalin johtaja Juha Jylhäsalmi.
”Komediafestivaalin ympärillä on noin 50 yhteistyökumppania, jotka
piti saada myös heidät mahtumaan tapahtumaan. Kuopion Musiikkikeskus on Kuopiossa ainoa tila, joka palveli tätä tarkoitusta.”
Korona-aika kohteli tapahtuma- ja taidealan yrittäjiä, tuottajia,
tapahtumajärjestäjiä, valo- ja ääniteknikoita ym. lukuisia alan toimijoita kovalla kädellä. Epävarmuus, ennakoimattomuus, alati vaihtuneet rajoitukset ja taloudelliset paineet herättivät huolta toimijoissa.
”Omalla kohdallani korona-aikana yhteistyön merkitys on ollut
erittäin suuri. Talouden, mutta myös henkisen puolen takia,” toteaa
Jylhäsalmi.
Komediafestivaalin johtajan mukaan Suuri Stand up -ilta onnistui
järjestelyjen osalta erinomaisesti. Alkuillasta toteutettiin kutsuvierastilaisuus ja myöhemmin illalla esitys, johon oli liput myynnissä
julkisesti. ”Asiakkaita kävi kahdessa esityksessä yhteensä noin 1600.
Se on korona-aikaan loistava määrä,” iloitsee Juha Jylhäsalmi.
Juhalla on vuosien varrelta runsaasti kokemusta myös erilaisten
live- sekä verkkotapahtumien juontamisesta ja isännöimisestä.
Hän vieraili Kuopion Musiikkikeskuksen Konserttisalin estradilla
myös toukokuussa 2021. Hän juonsi tuolloin yhdessä pitkäaikaisen
yhteistyökumppanin, ystävän ja stand up -koomikko Teemu Vesterisen kanssa Kuopion ja Joensuun kaupunginorkestereiden yhteisen
Vappubrassailua-verkkokonsertin, josta yleisö pääsi nauttimaan
vappuaattona orkesterin YouTube-kanavan kautta.
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”Kuopion Musiikkikeskus
on hyvä yhteistyökumppani – talosta löytyy
erinomaiset ja näyttävät
tilat isompiin tapahtumiin.
Talon henkilökunta on
ammattitaitoista ja
helposti lähestyttävää.”

Vuoden 2021 yleisötapahtumat
Kuopion Musiikkikeskuksessa
21.1. Kuopion kaupunginorkesteri:
Sellon legenda
5.2. Kuopion kaupunginorkesteri:
Nopeita muutoksia
18.2. Kuopion kaupunginorkesteri:
Uuden kevään synty
4.3. Kuopion kaupunginorkesteri:
Klassikoita kahdella tapaa
8.3. Kuopion kaupunginorkesteri:
Pekka ja susi
18.3. Kuopion kaupunginorkesteri:
Kohtaamisia unessa ja elämässä
25.3. Kuopion kaupunginorkesteri:
Taavi ja romantiikan jättiläiset
1.4. Kuopion kaupunginorkesteri:
Kärsimyksen ja toivon tiellä
8.4. Kuopion kaupunginorkesteri:
Oopperan viettelemät
10.4. Savon yrittäjät maakuntajuhla
23.4. Kuopion kaupunginorkesteri:
Aili Ikonen
30.4. Kuopion kaupunginorkesteri:
Vappubrassailua
6.5. Kuopion kaupunginorkesteri:
Valon heijastumia
12.5. Kuopion kaupunginorkesteri:
Lauri Porra – Cabins & Hideouts
21.5. Kuopion kaupunginorkesteri:
On the West Side – Our Story
23.5. Kuopion kamarimusiikkiseura:
Luontokonsertti
27.5. Kuopion kaupunginorkesteri:
Puhaltajat esiin!
4.6. Kuopion kaupunginorkesteri:
Suvisoitto
4.6. Puolustusvoimien ansiomerkkien
jako
5.6. Kallaveden lukion lakkiaiset
12.-14.6. Kuntavaalien ääntenlaskenta

14.-15.8. Savofila-postimerkkinäyttely
15.8. Pohjois-Savon maakunnallinen
juhla
21.8. Kuopion kaupunginorkesterin
ilmaiskonsertti: There and back again
23.8. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta – viisut vuosien takaa
2.-3.9. Kuopion kaupunginorkesteri:
Karita Mattila
8.9. Kuopion kaupunginorkesteri:
Lemminkäinen
10.9. Juice Originals
16.9. Kuopion kaupunginorkesteri:
Virtuoso Brautigam
24.9. Kuopion kaupunginorkesteri:
We Can Be Heroes
30.9. Kuopion kaupunginorkesteri:
David Grimal
1.10. Preemio vuosijuhla
7.10. Kuopion kaupunginorkesteri:
Kolmen kesken
8.10. Kuopion kaupunginorkesteri:
Nallen metsäseikkailu
9.10. Vanhojen tanssit
14.10. Kuopion kaupunginorkesteri:
Jukka Eskola
18.10. Kuopion kaupunginorkesteri:
Soitinesittelyt supersyyslomalla
23.10. Kirka-musikaali
27.10. Petrus Schroderus: Laulan sun
iltasi tähtihin
28.10. Kuopion kaupunginorkesteri:
Temperamenttia ja kansansävelmiä
31.10. Ti-Ti Nalle, nähdään taas!
-konsertti
2.-3.11. Kuopion kaupunginorkesteri:
Kuopio Ammuu!
5.11. Kuopion kaupunginorkesteri:
Rajaton sinfonisesti
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8.11. & 9.11. Ismo Leikola
– Ei mitään vakavaa
11.11. Kuopion kaupunginorkesteri:
Uusia tulkintoja
12.11.2021 Viidestoista yö -musikaali
13.11.2021 Sir Elwoodin hiljaiset värit
17.11.2021 X Kuopion alueen
brändiseminaari
18.11. Kuopion kaupunginorkesterin
ilmaiskonsertti: Pohjoisen kutsu
20.11. & 21.11. Kuopio tanssii ja soi:
Genelec-gaalat
25.11. Kuopion kaupunginorkesteri:
Vanhusten päiväkonsertti
27.11. Kuopion kamarimusiikkiseura:
Sävelten puro, harmonioiden virta
28.11. Vesala 40 -juhlakiertue
2.12. Kuopion kaupunginorkesteri:
Kätketty aarre
3.12. Magic Night Kuopio
4.12. Sami Hedberg & Saija Tuupanen:
Joulushow
5.12. Joulumieltä jokaiselle 2021
6.12. Itsenäisyyspäivän juhla
8.-9.12. Kuopion kaupunginorkesteri:
Lumiukko-elokuva livesäestyksellä
10.12. Kaija Koo – Taipumaton
11.12. Erja Lyytinen & Friends
12.12. The Manhattan Transfer
16.12. Kuopion kaupunginorkesteri:
Kauneimmat joululaulut
17.12. Joulun taikaa
– Tuliset tenorit ja suloiset sopraanot
18.12. Stand up -show (2 esitystä)
Livestriimattu tai tallennettu
)
		verkkokonsertti

) Liveyleisölle esitetty ja livestream

Jousitrion Eleonora Oswald,
Evgeny Pravilov ja Oili Tuhkanen
vierailukonsertti Attendo
Kalliohovissa 21.9.2021.

Älä unohda

säv. Markus Petsalo, san. Virpi Rautsiala/Niko Nova,
sov. Ossi Jauhiainen & Tatu Kemppainen
Savolaisin voimin luotu Älä unohda -musiikkivideo julkaistiin
suomalaisen työn päivänä. Itäsuomalaisten taiteilijoiden
vahva musiikillinen mielenilmaus taidekentän puolesta
puhutteli valtakunnallisesti. Mukana teoksessa oli myös
Kuopion kaupunginorkesterin jousikvartetti Sayaka Kinoshiro,
Evgeny Pravilov, Christian Sugarev ja Graham Pocknell.

Klikkaa sivua ja katso musiikkivideo
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Talous pähkinänkuoressa

Kulttuurin syvävaikutuksista

Koronapandemia vaikutti toimintaan monin tavoin vuonna 2021.
Vertailukohdaksi on otettu edellinen normaali toimintavuosi 2019.
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Henkilöstö: Vakituisen henkilöstön palkkamenot. Kuopion kaupunki saa noin miljoona euroa henkilötyövuosisidonnaista valtionosuutta orkesteritoiminnan osalta (2019: 0,96 milj €, 2021: 0,99 milj. €). | Vuokra: ohjautuu kokonaisuudessaan Tilapalveluille, joka on Kuopion
kaupungin erillinen taseyksikkö. | Muut: ohjelmistosisältö, esiintyjäsopimukset, markkinointi ja mainostaminen, hankinnat jne.
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Vuokratulot eri tapahtumista: kokoukset, kongressit, konsertit ja muut tapahtumat. | Lipputulot | Muut tulot: narikka- ja palvelumaksut, tilaussoitot ja mainostulot | Avustuksissa on mm. OKM:n erityisavustukset (2019) ja kaupunginorkesterin saama valtion koronatuki 150.000 € (2021).
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Helsinki

Kuopion Musiikkikeskus
Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio
www.kuopionkaupunginorkesteri.fi
www.kuopionmusiikkikeskus.fi

Kuvat: Marc Sabat, Raimo Pesonen, Petra Tiihonen, Sari Kauhanen, Taru Rinne, Kuopion konservatorio,
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Savonia-ammattikorkeakoulu / Musiikki ja tanssi, Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö, Juha Jylhäsalmi

