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umon imago on yhä tunnettu ja arvostettu. taloustutkimuk-
sella teettämämme yleisökyselyn mukaan (kesä 2010) umon 
tunnettuutta suuren yleisön keskuudessa pidetään varsin hyvänä. 
kyselyyn vastanneista orkesterimme tunsi jopa 78%. Hieman alle 
puolet vastaajista muisti kuulleensa joskus umon soittavan, tyy-
pillisimmin joko tV:ssä tai radiossa.  tutkimuksen mukaan umo 
mielletään korkeatasoiseksi ja luovaksi,  ja sitä pidetään suomen 
johtavana jazzorkesterina. mielikuva umosta kokonaisuutena on 
sitä myönteisempi, mitä paremmin umo tunnetaan. myönteisim-
piä mielikuvat ovat iäkkäämpien vastaajien keskuudessa. omat 
kanta-asiakkaat arvostavat luonnollisesti umoa muita vastaajia 
enemmän. 

markkinointiviestintämme ja erityisesti umon verkkosivun 
uudistuminen on monipuolistanut vuoden aikana umon koh-
deryhmiä. Digitaalisen median mahdollisuudet ja Yleisradion 
radioarkiston avaaminen yleisölle (kts. Levyt, s. 14) ovat luoneet 
mahdollisuuksia monipuolisen ohjelmiston entistä parempaan 
saatavuuteen. 

kävijämäärämme konserteissa ovat kasvaneet vuonna 2010 
merkittävästi. muiden muassa savoy-teatteri Helsingin keskus-
tassa on tarjonnut umolle upean esiintymistilan laadukkaine 
oheispalveluineen. 

Eeva Pirkkala
Toimitusjohtaja
UMO-säätiö

umossa soittaa säännöllisesti 16 muusikkoa. orkesterimme 
toiminta perustuu säännölliseen viikoittaiseen konserttitoimin-
taan, ja ohjelmistomme palvelevat monipuolisesti kuulijoita aina 
vauvasta vaariin. umo on kansainvälisesti arvostettu luova ko-
koonpano, joka on saanut tunnustusta laajasti ympäri maailman. 
soittajamme ovat myös oman alansa parhaimmistoa. 

umon taiteellisina partnereina on vuodesta 2009 lähtien toi-
minut parivaljakko Kirmo Lintinen ja Kari Heinilä. tekemämme 
asiakastyytyväisyystutkimuksen (helmikuu 2011) mukaan ohjelmis-
toamme pidetään monipuolisena ja laadukkaana. umossa vierai-
lee säännöllisesti kansainväliseen huippuun lukeutuvia vierailijoi-
ta aina kapellimestareista ja solisteista säveltäjiin ja sovittajiin.

umo on valtakunnallisesti merkittävä orkesteri. orkesterim-
me konsertoi laajasti myös Helsingin ulkopuolella monipuolisella 
ohjelmistollaan. toiminta antaa mahdollisuudet tarjota laadukas-
ta ohjelmistoa myös metropolialueen ulkopuolella, pienemmillä 
paikkakunnilla. Haluamme näin osaltamme monipuolistaa paikka-
kuntien omaa kulttuuritarjontaa.

Yhtenä tärkeimpänä toimintana pidämme yleisötyötä, jota 
teemme tällä hetkellä lasten ja nuorten sekä ikääntyvien paris-
sa. Lapsille ja nuorille tarkoitetussa pedagogisessa toiminnassa 
on tavoitteena levittää musiikin ja instrumenttien tuntemusta ja 
tarjota vaihtoehtoja kulutuskeskeisen musiikkikulttuurin rinnalle. 
Järjestämme toimintaa myös vanhainkodeissa, joissa järjestetty-
jen konserttien avulla haluamme parantaa taiteen keinoin laitok-
sissa asuvien elämänlaatua.

ToimiTusjohTajan kaTsaus vuoTeen 2010
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umo konsertoi vuonna 2010 yhteensä 59 kertaa. ajanjakson 
aikana kantaesitettiin 24 teosta kolmelta säveltäjältä (yksi teok-
sista, Kirmo Lintisen Rytmyra – Djursånger från ABC on 21 ly-
hyen kappaleen sarja). konserttivuoden aikana kuultiin runsaasti 
myös uusia tilaussovituksia lukuisilta suomalaisilta sovittajilta.

umon perustoiminnan muodosti vuonna 2010  noin 16 oma-
tuotantoisen konserttisarjan runko. konserttisarja (uustuotannot) 
kuultiin vuonna 2010 pääosin Helsingissä savoy-teatterissa, kult-
tuuritehdas korjaamolla sekä Birdland Jazz Clubilla. Poikkeukse-
na ruotsinkielinen lastentuotanto Rytmyra – Djursånger från ABC 
esitettiin kauniaisten nya Paviljongenissa 2.9.2010.

Yleisö sai nauttia vuoden aikana laadukkaista ulkomaisista so-
listivieraista, joita edustivat konserttisarjassa tenorisaksofonistit 
Benny Golson (usa) ja Rick Margitza (usa),  multi-instrumenta-
listi ja säveltäjä Django Bates (uk) ja laulaja Josefine Lindstrand 
(sWe), soul-laulaja Tony Momrelle (uk) sekä tangokvintetti otra 
Vezin kanssa esiintynyt laulaja Martin Alvarado (arG). 

umo teki myös tilausesiintymisiä Birdland Jazz Club Helsin-
gille laulaja Roberta Gambarinin (ita/usa), Benny Golsonin 
(usa) ja trumpetisti Claudio Roditin (Bra) kanssa. 

KONSERTIT 
• Omatuotantoiset konsertit: 25 kpl
 (uustuotannot omatuotantoisista konserteista: 16 kpl )
• Tilausesiintymiset: 20 kpl 
• Koulu- tai laitoskonsertit: 12 kpl
• Omat kutsuvierastilaisuudet: 2 kpl
Yhteensä 59 kpl

KäVIJäT
• Omatuotantoiset konsertit: 12 241 hlöä
• Tilausesiintymiset: 7 566 hlöä
• Yleisötyön konsertit (laitos- ja kouluympäristöt): 2 295 hlöä
Kaikki UMOn konsertit yhteensä 22 102 hlöä
keskimääräinen kävijämäärä / konsertti 374 hlöä

KANTAESITYKSET
Outi Tarkiainen: Metsän hiljaisuudessa 
 (esitetty kulttuuritehdas korjaamolla 18.3.2010)
Kirmo Lintinen: Puustokokemuksia
 (esitetty tuusulanjärven kamarimusiikissa 26.7.2010)
Kirmo Lintinen: Rytmyra – Djursånger från ABC
 (esitetty nya Paviljongenissa, kauniaisissa 2.9.2010)
Kari Heinilä: Blue S in Three, Stream in Four
 (esitetty kulttuuritehdas korjaamolla 21.10.2010)

1. konserTTiToiminTa
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KONSERTTISARJA (UUSTUOTANNOT)

KEVäTKAUSI

28.1.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO & Antti Sarpila: Igor Stravinsky – Ebony Concerto
solistina antti sarpila, klarinetti
kapellimestarina kari Heinilä

11.2.2010, TAVASTIA-KLUBI
Blues Brothers Show
solisteina sami saari, osmo ikonen ja Johanna Försti
kapellimestarina antti rissanen

4.3.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO & Jukka Perko
solistina Jukka Perko, saksofoni ja Panu savolainen, vibrafoni
kapellimestarina kirmo Lintinen

18.3.2010, KULTTUURITEHDAS KORJAAMO
Women in Jazz – naissäveltäjien musiikkia
solistina aili ikonen, laulu
kapellimestarina kari Heinilä

2.4.2010, MIKAEL AGRICOLAN KIRKKO
Silent Music – Musiikkia hiljaiselle viikolle
kapellimestarina kari Heinilä

15.4.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO & Benny Golson
solistina Benny Golson, tenorisaksofoni (usa)
kapellimestarina kirmo Lintinen

umon konserTiT 2010
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29.4.2010, SAVOY-TEATTERI
Soul Night – Back to Soul
solisteina tony momrelle (uk), max’C ja axl smith, laulu
mukana Higher Ground Vocals
kapellimestarina mikko Pettinen

6.5.2010, SAVOY-TEATTERI
Quinteto Otra Vez & UMO: El Concierto del Tango Nuevo
solistina martin alvarado, laulu (arG)
kapellimestarina kari Heinilä

SYYSKAUSI

26.8.2010, BIRDLAND JAzz CLUB
UMO & Raoul Björkenheim: Primal Mind
Levynjulkaisukonsertti. solistina raoul Björkenheim, sähkökitara 
kapellimestarina kari Heinilä

2.9.2010, NYA PAVILJONGEN, KAUNIAINEN
UMO Lapset: Rytmyra – Djursånger från ABC
solistina emma salokoski, laulu
kapellimestarina kirmo Lintinen

9.9.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO Moderni: Django Bates
Musiikkia levyltä Spring Is Here, Shall We Dance?
solisteina Django Bates, laulu ja koskettimet (uk) 
sekä Josefine Lindstrand, laulu (sWe)
kapellimestarina Django Bates

23.9.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO Klassikko: Big band elokuvissa
Elokuvajazzia 1950-luvulta nykypäivään
solistina maria Ylipää, laulu
kapellimestarina kirmo Lintinen

21.10.2010, KULTTUURITEHDAS KORJAAMO
UMO Moderni: Third Stream
kapellimestarina kari Heinilä

18.11.2010, BIRDLAND JAzz CLUB
UMO Klassikko: Mingus Night
solistina rick margitza, tenorisaksofoni (usa)
kapellimestarina kari Heinilä

2.12.2010, VANHA YLIOPPILASTALO
UMO Klassikko: Swing-gaala – Nostalgiset swing-tanssiaiset
solistina sami Pitkämö, laulu
kapellimestarina kirmo Lintinen

10.12.2010, TEMPPELIAUKION KIRKKO
Kohti joulua - UMO & Johanna Kurkela
kapellimestarina kirmo Lintinen

Outi Tarkiainen

Vasemmalta:

Charles Mingus, Benny Golson, Sami Pitkämö Django Bates
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MUUT OMATUOTANTOISET KONSERTIT

6.10.2010, KUHMO-TALO
UMO & Jukka Perko – Sillä välin Suomessa
kapellimestarina kirmo Lintinen

9.10.2010, CARELIA-SALI, JOENSUU
UMO & Jukka Perko – Sillä välin Suomessa
kapellimestarina kirmo Lintinen

14.10.2010, FINLANDIA-KLUBI, LAHTI 
Blues Brothers Show
solisteina sami saari, osmo ikonen ja Johanna Försti
kapellimestarina antti rissanen

KIERTUE 8.–17.12.2010
Kohti joulua - UMO & Johanna Kurkela
kapellimestarina kirmo Lintinen
8.12.2010 Kouvolan keskuskirkko
9.12.2010 Porvoon tuomiokirkko
11.12.2010 Ristinkirkko, Lahti
13.12.2010 Hämeenlinnan kirkko
14.12.2010 Aleksanterin kirkko, Tampere
17.12.2010 Kotkan kirkko

Johanna Kurkela

Otra Vez
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TILAUSESIINTYMISET

5.2.2010, KUUSANKOSKITALO, KOUVOLA
UMO & Sami Pitkämö: Lauluja rakkaudesta 
ja vähän muustakin
kapellimestarina sami Pitkämö

18.2.2010, JäRVENPää-TALO
Blues Brothers Show
solisteina sami saari, osmo ikonen ja Johanna Försti
kapellimestarina mikko Pettinen

19.2.2010, HYVINKääSALI
Blues Brothers Show
solisteina sami saari, osmo ikonen ja Johanna Försti
kapellimestarina mikko Pettinen

23.3.2010, KERAVA-SALI
Soul Night
solisteina max’C, osmo ikonen ja axl smith
kapellimestarina mikko Pettinen

24.3.2010, SELLOSALI, ESPOO
Soul Night
solisteina max’C, osmo ikonen ja axl smith
kapellimestarina mikko Pettinen

26.3.2010, VUOTALO, HELSINKI
UMO & Sami Pitkämö: Lauluja rakkaudesta 
ja vähän muustakin
kapellimestarina sami Pitkämö

24.4.2010, KULTTUURIKESKUS STOA, HELSINKI
Taikapeitto – lastenkonsertti
solistina satu sopanen, laulu
kapellimestarina kirmo Lintinen

27.5.2010, BIRDLAND JAzz CLUB, HELSINKI
UMO & Roberta Gambarini, laulu (ITA)
kapellimestarina kari Heinilä

26.7.2010, JäRVENPää-TALO
Tuusulanjärven kamarimusiikki: Puustokokemuksia
solisteina Pekka kuusisto, viulu; emma salokoski, laulu;
Juho Laitinen, sello. kapellimestarina kirmo Lintinen

29.7.2010, KORPPOO SEA JAzz
UMO & Club For Five
kapellimestarina Jukka Linkola

6.-7.8.2010, ELOJAzz, OULU
Soul Night
solisteina osmo ikonen, tuomo Prättälä ja axl smith, laulu
kapellimestarina mikko Pettinen.
UMO & How Many Sisters
kapellimestarina kirmo Lintinen. 

15.8.2010, KAJAANIHALLI
solisteina osmo ikonen, tuomo Prättälä ja axl smith, laulu
kapellimestarina mikko Pettinen.

Antti Sarpila
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11.9.2010, SAVOY-TEATTERI
Taikapeitto-lastenkonsertti
solistina satu sopanen, laulu
kapellimestarina kirmo Lintinen
Soul Night
solisteina max’C, osmo ikonen ja axl smith
kapellimestarina mikko Pettinen

22.9.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO Klassikko: Big band elokuvissa –
Elokuvajazzia 1950-luvulta nykypäivään
kapellimestarina kirmo Lintinen

1.10.2010, BIRDLAND JAzz CLUB, HELSINKI
UMO & Benny Golson, tenorisaksofoni (USA)
kapellimestarina kirmo Lintinen

25.–26.11.2010, BIRDLAND JAzz CLUB, HELSINKI
UMO & Claudio Roditi, trumpetti (BRA)
kapellimestarina antti rissanen

10.12.2010, TEMPPELIAUKION KIRKKO
Kohti joulua – UMO & Johanna Kurkela
kapellimestarina kirmo Lintinen

KOULU- JA LAITOSKONSERTIT 

Big band -musiikin koulukonsertti (koululaisille)
kapellimestarina teemu salminen
9.4.2010 Hämeenkylän koulu, Vantaa  
25.10.2010 katajanokan ala-aste, Helsinki
27.10.2010 Vaskivuoren lukio, Vantaa 

UMO Workshop -työpajat (koululaisille)
ohjaajana teemu salminen
9.4.2010 Hämeenkylän koulu, Vantaa
25.10.2010 katajanokan ala-aste, Helsinki (1.-3. lk)
25.10.2010 katajanokan ala-aste, Helsinki (4.- 6. Lk)

Olipa kerran big band (koululaisille)
kapellimestarina kirmo Lintinen
7.10.2010 kuhmo-talo
8.10.2010 Joensuun konservatorio 

Rytmyra – Djursånger från ABC, solistina Emma Salokoski
kapellimestarina kirmo Lintinen
1.9.2010, nya Paviljongen – lähialueen ruotsinkieliset päiväkodit
8.11.2010, minerva-koulu, Helsinki

Vanhainkotikonsertti
kapellimestarina Jouni Järvelä
9.11.2010 riistavuoren palvelukeskus, Helsinki 
23.11.2010 Pakila-koti, Helsinki

Emma Salokoski
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”Third Stream oli UMOa parhaimmillaan”
– Jukka Hauru, Hs 24.10.2010

(third stream 21.10. korjaamolla)

”UMOn elokuvajazzluotaus oli menestys”
– Jukka Hauru, Hs 25.9.2010

(Big band elokuvissa – elokuvajazzia 
1950-luvulta nykypäivään 23.9. savoyssa)

”Tarjolla oli myös yksi kotimainen kantaesitys, Outi Tarkiaisen 
kolmeen Eeva-Liisa Mannerin ja Sirkka Turkan runoon sävel-

tämä Metsän Hiljaisuudessa. Vaikka se on kirjoitettu isolle 
orkesterille, se on kuitenkin leimallisesti vokaaliteos, jonka 

vaativan lauluosuuden Aili Ikonen selvitti hienosti”
– matti Laipio, Jazzrytmit 19.3.2010

(Women in Jazz korjaamolla 18.3.2010)
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umo on yhteiskuntavastuullinen organisaatio, joka järjestää 
konsertteja ja työpajoja erityisryhmille. Vuonna 2010 järjestettiin 
yleisötyön tapahtumia kouluissa ja päiväkodeissa lapsille ja nuo-
rille sekä laitoksissa ja vanhainkodeissa ikääntyneille. umon ta-
voitteena on olla yhteiskunnallisesti aktiivinen kulttuuripalvelui-
den tuottaja, joka tarjoaa laajalle joukolle ihmisiä mahdollisuuden 
osallistua sen toimintaan. 

Lasten ja nuorten yleisötyön tarkoituksena on kehittää or-
ganisaation musiikki- ja yleisökasvatusta levittämällä musiikin ja 
instrumenttien tuntemusta sekä tarjota vaihtoehtoja kulutuskes-
keisen musiikkikulttuurin rinnalle. Laitos- ja vanhainkotivierailui-
den kautta pyritään parantamaan ikääntyneiden kuulijoiden elä-
mänlaatua taiteen keinoin. 

umo teki vuoden 2010 aikana 12 laitosvierailua. näistä 8 oli 
koululaiskonsertteja ja työpajoja, kaksi vanhainkotikonserttia ja 
kaksi päiväkotikonserttia. Yleisötyön tilaisuuksien kuulijamäärä 
oli 2295.   

Yleisötyön tilaisuudet koostuivat vuoden aikana seuraavista 
tuotannoista:

LAPSET JA NUORET
Big band -musiikin opetuskonsertti
kapellimestarina teemu salminen

Olipa kerran big band -opetuskonsertti
kapellimestarina kirmo Lintinen

Rytmyra – Djursånger från ABC
(ruotsinkielinen lastentuotanto)
solistina emma salokoski
kapellimestarina kirmo Lintinen

UMO workshop -työpajat
ohjaajana teemu salminen

IKääNTYNEET
Konsertti vanhainkodissa
kapellimestarina Jouni Järvelä

2.  YleisöTYö
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umo on valtakunnallisesti merkittävä orkesteri suomessa. 
Vuonna 2010 umo konsertoi Helsingin ulkopuolella 25 kertaa 17 
eri paikkakunnalla, mikä on 42% vuoden konserttimäärästä.

kävijöistä 9928 oli helsinkiläisiä (44% vuoden kokonaiskävijä-
määrästä). kun otetaan huomioon metropolialue (espoo, Hyvin-
kää, Järvenpää, kauniainen, kerava, Vantaa) kävijöitä oli yhteensä 
12585 (57%). 

umo osallistui ajanjaksolla eurooppalaisten jazzorkesterei-
den verkoston tapaamisiin. Verkoston tavoitteeksi asetettiin or-
kesteri-, säveltäjä-, ohjelmisto- ja solistivaihto sekä muu osapuo-
lia hyödyttävä yhteistyö. umo osallistui vuonna 2010 verkoston 
vuosittaiseen tapaamiseen, joka järjestettiin Helsingissä. 

Verkostoon kuuluvat muun muassa seuraavat eurooppalaiset 
orkesterit: 
• Norrbotten Big Band, Ruotsi
• Metropole Orchestra, Hollanti
• Danish Radio Big Band, Tanska
• NDR Big Band Hampuri
• UMO, Suomi
• Bohuslän Big Band, Ruotsi

17.2.2010 umo järjesti kansainvälisen orkesteriverkoston vie-
raille Finnish Jazz Showcase -tapahtuman kulttuuritehdas korjaa-
molla yhdessä Finnish music information Center FimiCin kanssa. 
tapahtumaan kutsuttiin suomalaisia jazzmuusikkoja ja –säveltäjiä 
sekä esitettiin musiikkia mm. outi tarkiaiselta, mikko Hassiselta 
ja kirmo Lintiseltä. 

Vuoden 2010 tavoitteena oli myös osallistua Jazzahead -mes-
suille (Bremen, saksa, huhtikuu 2010). matka kuitenkin peruuntui 
islannin tulivuodenpurkauksen johdosta. 

umon pienyhtye konsertoi kesäkuussa 2010 Berliinissä suo-
men suurlähetystön vieraana.

3. valTakunnallinen ja kansainvälinen ToiminTa
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UMO RECORDINGS -levymerkin alla julkaistiin vuonna 2010 
kaksi YLen arkistoista koottua kokoelmalevyä legendaaristen 
jazzsäveltäjien, Pekka Pohjolan ja Raoul Björkenheimin tuotan-
noista.

BeAuTy AnD THe BeAST – uMO PlAyS THe MuSIC OF 
PekkA POHjOlA, lIve & STuDIO 1977–2004 julkaistiin 
11.2.2011. Levyyn koottiin kaikki YLen arkistoista umo-nauhoituk-
set Pekka Pohjolan sävellyksistä. 

PRIMAl MInD – uMO PlAyS THe MuSIC OF RAOul BjöR-
kenHeIM – lIve In HelSInkI 1991 julkaistiin 26.8.2011. Levy si-
sältää kokonaisuudessaan vuonna 1991 nauhoitetun Primal Mind 
–teoksen sähkökitaralle ja big bandille. 

”mitenkäs toimii Pekka Pohjolan, tuon vuonna 2008 kuolleen 
progejazzfuusion mestarin musiikki big band –sovituksina? Voi 
pojat, liki sanattomaksi vetää. Vielä kerran uutta Pohjolaa, ja aivan 
huipputasoista” – Pentti ronkanen, keskisuomalainen 27.2.2010

”Ydinkysymys: miksi tämä kulttuuriteko tehtiin vasta nyt? Heti 
ensisävelistä kuulee, että nyt ollaan laadukkaan äänitteen äärellä” 
– Jarkko ambrusin, Vertigo.cd 11.3.2010

”Hienointa tällä Primal mind –julkaisulla on, kuinka läsnäolon 
tuntee. Voi hämmästellä sekä soittoa että omia reaktioitaan” 
– Jani ekblom, Desibeli.net 11.9.2010

”tämä levy on kestänyt uskomattoman hyvin aikaa ja on hyvä 
jatke suomen maailmalta saaneille huomionosoituksille. näitä 
kortteja kehtaa esitellä missä vain!” 
– risto Pellava, Viikko eteenpäin 7.10.2010

4. levYT
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YLE on radioinut umon konserttisarjaa vuodesta 1975 alkaen.  
Vuonna 2010 YLe nauhoitti yhteensä 11 konserttia. konsertteja 
lähetettiin vuoden kuluessa YLen radio 1:ssä sekä YLe areenalla 
yhteensä 24 kertaa. kuulijamäärä vuoden seurantajaksolla on  ar-
violta 38000 / lähetys, yhteensä siis noin  912000.

nauhoituksia tehtiin vuonna 2010 yhteensä 11:sta konsertista 
seuraavasti: 

28.1.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO & Antti Sarpila: Igor Stravinsky – Ebony Concerto
solistina antti sarpila, klarinetti; kapellimestarina kari Heinilä

4.3.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO & Jukka Perko
solistina Jukka Perko, saksofoni ja Panu savolainen, vibrafoni
kapellimestarina kirmo Lintinen

18.3.2010, KULTTUURITEHDAS KORJAAMO
Women in Jazz – naissäveltäjien musiikkia
solistina aili ikonen, laulu
kapellimestarina kari Heinilä

15.4.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO & Benny Golson
solistina Benny Golson, tenorisaksofoni (usa)
kapellimestarina kirmo Lintinen

29.4.2010, SAVOY-TEATTERI
Soul Night – Back to Soul
solisteina tony momrelle (uk), max’C ja axl smith, laulu
mukana Higher Ground Vocals; kapellimestarina mikko Pettinen

5. radio
6.5.2010, SAVOY-TEATTERI
Quinteto Otra Vez & UMO: El Concierto del Tango Nuevo
solistina martin alvarado, laulu (arG)
kapellimestarina kari Heinilä

9.9.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO Moderni: Django Bates
Musiikkia levyltä Spring Is Here, Shall We Dance?
solisteina Django Bates, laulu ja koskettimet (uk) 
sekä Josefine Lindstrand, laulu (sWe)
kapellimestarina Django Bates

23.9.2010, SAVOY-TEATTERI
UMO Klassikko: Big band elokuvissa
Elokuvajazzia 1950-luvulta nykypäivään
solistina maria Ylipää, laulu
kapellimestarina kirmo Lintinen

21.10.2010, KULTTUURITEHDAS KORJAAMO
UMO Moderni: Third Stream
kapellimestarina kari Heinilä

18.11.2010, BIRDLAND JAzz CLUB
UMO Klassikko: Mingus Night
solistina rick margitza, tenorisaksofoni (usa)
kapellimestarina kari Heinilä

2.12.2010, VANHA YLIOPPILASTALO
UMO Klassikko: Swing-gaala – Nostalgiset swing-tanssiaiset
solistina sami Pitkämö, laulu
kapellimestarina kirmo Lintinen
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umon nuotisto on mittaamattoman arvokas.  nuotistossa on 
tällä hetkellä noin 2200 eri teosta, joista osa on alkuperäisiä, ja 
50% nuoteista on kotimaista tuotantoa. Vanhimmat nuoteista 
ovat jo lähes 30 vuotta vanhoja. 

nuottikokoelma laajenee vuosittain niin kotimaisten kuin ul-
komaisten orkesterinjohtajien ja solistien työskennellessä umon 
kanssa. orkesterin kapellimestari- ja solistivieraina on käynyt 
30 vuoden aikana useita jazzin huippunimiä (esim. Thad Jones, 
Dizzy Gillespie, Gil Evans, Joe Williams, Mercer Ellington, 
McCoy Tyner, Maria Schneider, Michael Brecker, John Scofield, 
Tomasz Stanko ja Benny Golson). 

Vuonna 2010 umossa käynnistettiin yhdessä Finnish music 
information Centre FimiCin kanssa opetus- ja kulttuuriministe-
riön rahoittama nuotiston digitointihanke, jonka tarkoituksena on 
siirtää arvokas nuottikokoelma myös sähköiseen muotoon. 

6. nuoTisTo
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TUOTOT
umon omantoiminnan tuottojen osalta saavutettiin parannusta.
Vuonna 2010 omantoiminnan tuotot olivat  yht. 460 906 €, 

26.27% (Vuonna 2009 20,19%)
Pääsylipputulojen osuus oli 143 181 €, 8,16%, (2009: 4,47%).
kohdeavustuksien osuus oli 128 600 €, 7,33% (2009: 3,77%).

Yleisavustusta umo sai Helsingin kaupungilta 737 361€, 
42,03% (2009: 48,55%) ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
556 011€, 31,69% (2009: 31,26%). kokonaisuutena umon yleisa-
vustusten suhteellinen osuus  laski edelliseen vuoteen verrattu-
na, 73,73% (2009: 79,81%). 

KULUT
Palkkojen osuus umon toiminnassa oli 1 173 977€ (69,2%) 

(2009: 75,86%). muiden kulujen osuus oli 513 143€, 30,25% 
(2009: 23,40%).

7. Talous
TUOTTOJEN JAKO JA JAKO-% 2010  2009 

TUOTOT
omantoiminnan tuotot yht. 460 906 26.27% 311 962 20.19%
Yleisavustukset 1 293 372 73.73% 1 232 983 79.81%
Tuotot yhteensä 1 754 278 100% 1 544 946 100%

KULUT
Tuotto- / kulujäämä -1 231 851  -1 146 935 

Yleisavustukset 1 293 372  1 232 983

TILIKAUDEN TULOS 61 521  86 048 
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umossa työskenteli vuonna 2010 yhteensä 16 vakituista muu-
sikkoa. Yksi vakansseista on jaettu. Lisäksi umo työllisti vuo-
den aikana lukuisan määrän freelancer-muusikkoja. Hallinnossa 
työskenteli yhteensä viisi henkilöä. taiteellisesta suunnittelusta 
konserttisarjan osalta vastasi parivaljakko Kirmo Lintinen ja Kari 
Heinilä. 

ORKESTERI

Trumpetit
1. trumpetti ...................................Teemu Mattsson
2. trumpetti ..................................Timo Paasonen
3. trumpetti ..................................Mikko Pettinen
4. trumpetti .................................Tero Saarti  

Saksofonit
1. alttosaksofoni .........................Pentti Lahti
2. alttosaksofoni ........................Jouni Järvelä
1. tenorisaksofoni .....................Teemu Salminen
2. tenorisaksofoni ....................Olli Ojajärvi / Manuel Dunkel
Baritonisaksofoni .....................Pertti Päivinen 

Pasuunat
1. pasuuna .....................................Markku Veijonsuo
2. pasuuna ....................................Mikko Mustonen
3. pasuuna ....................................Pekka Laukkanen
Bassopasuuna ............................Mikael Långbacka

Komppi
Piano ................................................Kirmo Lintinen (virkavapaalla)
Basso ...............................................Ville Huolman
rummut .........................................Markus Ketola

8. orkesTeri, henkilökunTa ja halliTus

HALLINTO
toimitusjohtaja Eeva Pirkkala
myyntipäällikkö Thomas Noreila
tuottaja Terhi Siirala (äitiyslomalla 14.9.2010 alkaen)
tuottaja Silja Nummi (äitiysloman sijainen 14.9.2010 alkaen)
tiedottaja Johanna Laitinen
orkesterijärjestäjä Panu Leislahti

HALLITUS
Puheenjohtaja Harri Saksala (sd)
Varapuheenjohtaja Harri-Pekka Räty (kok)
Jäsenet:
Reetta Ristimäki (Vihr)
Katariina Suomu (kok)
Marko Korvela (skP)
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ASIAKASLEHTI
ajanjaksolla julkaistiin kaksi umo!-asiakaslehteä, ensimmäi-

nen tammikuussa ja toinen elokuussa. numeron 1/2010 jakelu-
määrä oli 150 000 ja numeron 2/2010 vastaavasti 119 000. suurin 
osa lehdistä jaeltiin Helsingin sanomien välissä Helsingin alueen 
lehtitilaajille. 

VERKKOSIVUT
umon uudistuneet verkkosivut (www.umo.fi) julkaistiin 

26.8.2009. sivustoa katsottiin vuoden 2010 aikana yhteensä 
122 078 kertaa. 

SOSIAALINEN MEDIA
umo hyödyntää viestinnässään myös sosiaalista mediaa muun 

muassa Youtubessa ja Facebookissa.  

ajanjakson aikana umon You tube -kanavalla katsottiin ja 
kuunneltiin yhteensä 45 215 kertaa.

osoite: www.youtube.com/user/UmoJazzOfficial

umon Facebook-fanisivu avattiin kesällä 2010. Fanimäärä 
vuoden lopussa oli noin 560.

osoite: www.facebook.com/umojazzorchestra

9. viesTinTä



20

KANSAINVäLINEN TOIMINTA
umo on kansainvälisesti merkittävä luova kokoonpano ja 

umon kansainvälistä toimintaa vahvistetaan tulevina vuosina 
osallistumalla edelleen eurooppalaisten bid bandien verkoston 
kehittämiseen ja henkilökohtaisin tapaamisin.

KONSERTTITOIMINTA JA YLEISÖTYÖ
umo jatkaa edelleen laadukkaan ja monipuolisen konsertti-

sarjan tuottamista. ohjelmistoa pyritään edelleen monipuolista-
maan yhä enemmän laajempia kohderyhmiä palvelevaksi koko-
naisuudeksi. ohjelmiston uusintaesityksille on ollut tarvetta, ja 
niitä tullaan edelleen lisäämään. Vuoropuhelua umon yleisön 
kanssa jatketaan yleisötyötä kehittämällä ja muun muassa vuosit-
taisen asiakaskyselyn avulla.

VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA
umo vahvistaa tulevina vuosina valtakunnallista toimintaansa 

edelleen ja pyrkii vakiintuneeseen toimintamalliin kiertueiden ja 
valtakunnallisten esiintymisten osalta. 

JULKAISUTOIMINTA
umo jatkaa laadukkaiden julkaisujen tuottamista arkistosar-

jan ja uusien levytuotantojen osalta.

MARKKINOINTI JA VIESTINTä
umon markkinointia ja viestintää kehitetään edelleen yhä 

enemmän yleisöä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

TALOUS
umon rahoituspohja pyritään pitämään vahvana oman rahoi-

tuksen osalta. umo pyrkii tulevina vuosina tasapainottamaan ja 
sopeuttamaan henkilöstökuluja paremmin toimintaan vastaaviksi.

10. TulevaisuuskaTsaus
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