
Konserttihistoriaa 1990-2000
Seuramme järjesti vuosina 1990 

- 1994 Warkaus-salissa ja Varkauden 
ev. lut kirkossa yhteensä 24 kan-
sainväliseen huipputasoon yltävää 
musiikin “Tähtikonserttia” Varka-
uden kaupungin osittaisella tuella. 
Tänä aikana yhteistyökumppanina, 
ideoijana ja kehittäjänä toimi taitei-
lijaprofessori Jorma Hynninen. Hän 
teki työnsä konserttiemme hyväksi 
ilman palkkiota.

 Konserttitoiminta lyhyesti:

1990 
• Jorma Hynninen, baritoni ja 

Ilmo Ranta, piano. 
• Leningradin Filharmonikot, 

soittajia 110. 
• Osceola Davis, sopraano ja Ilkka 

Paananen, piano.
1991
• Juha Kotilainen, baritoni ja Ilmo 

Ranta, piano. 
• Jorma Hynninen, baritoni ja 

Ilmo Ranta, piano.  
• Dilbèr, sopraano ja Ilkka Paana-

nen, piano. 
• Jaakko Ryhänen, basso ja Pentti 

Kotiranta, piano.
1992
• Ralf Gothoni, piano, Mark 

Gothoni, viulu ja Maris Gothoni, 
piano.  

• Osceola Davis, sopraano ja Jorma 
Hynninen, baritoni.  

• Herman Prey, baritoni ja Helmut 
Deutsch, piano.  

• Grigori Sokolov, piano.  
• Pia Freund, sopraano ja Christian 

Freund, piano. 
• Chieko Okabe-Silvasti, sopraano, 

Jorma Silvasti, tenori ja Ilkka Paana-
nen, piano.

• Hynnisten joulukonsertti:  Jorma 
Hynninen, baritoni,  Ursula Viha-
vainen, sopraano ja urut, Marko 
Hynninen, tenori ja piano, sekä 
Laura Hynninen, harppu.

1993

• Raimo Sirkiä, tenori ja Riitta-
Liisa Kyykkä, piano.  

• Taru Valjakka, sopraano ja Pentti 
Hildén, kitara.  

• Sami Luttinen, bassobaritoni ja 
Ilmo Ranta, piano. 

• Jorma Hynninen, baritoni ja 
Heikki Sarmanto, piano. 

• Suomen Kansallisoopperan So-
listikunta ja Orkesteri, johto Ari 
Angervo.  

• Cantores Minores, solistina Jor-
ma Silvasti, tenori, johto professori 
Christian Hausschild. 

• Joulukonsertti:  Chieko Okabe-
Silvasti, sopraano ja Jorma Silvasti, 
tenori ja Tapio Rekola, urut.

1994
• Monica Groop, mezzosopraano 

ja Lowe Derwinger, piano.  
• Juha Kotilainen, baritoni ja 

Ilkka Paananen, piano (Konsertti 
peruuntui Kotilaisen sairastumisen 
vuoksi).

• Mustakallio-kilpailun tähtien 
konsertti:  Jaana Mäntynen, sop-
raano ja Satu Salminen, piano sekä 
Laura Nykänen, altto ja Seppo 
Salovius, piano.
•  Kamariorkesterikonsertti: Wegeli-
us Kamariorkesteri, John Storgårds, 
viulu/kapellimestari.

Valitettavasti konserttien järjestä-
minen tyrehtyi taloudellisen laman 
vuoksi tähän kokonaan.  Vuosina 
1995-2000 seuramme järjesti ilman 
ulkopuolista tukea vielä seuraavat 
konsertit:

1995
• Kuudennen kerroksen barokki-

yhtye (Kotiseutukeskuksessa 4.11. 
1995).

1996
• Mustalaislauluja ja oopperaa; 

Savonlinna-kuoro, Olli Tuunanen, 
johtaja ja Pentti Järvisalo, piano.

1997
• Jouluoratorio: Tallinnan Barok-

kiorkesteri ja Savonlinna-kuoro, 
johtaja Olli Tuunanen.

1998
• Kevätkonsertti äitienpäivänä: 

Maailmankuulu sopraano Osceola Davis Ilkka Paanasen säestämänä ihastut-
ti varkautelaisyleisöä kahteen eri otteeseen 1990-luvun alussa. Ensimmäisen 
konsertin jälkeen 18.6.1990 yhteispotretissa esiintyjät ja konsertin järjestä-
jiä. Vas. Leena Koponen, Ilkka Paananen, Osceola Davis, Toini Ikonen, Jar-
mo Ikonen, Jorma Hynninen, Riitta Paavola (Kansallisoopperan harpisti) ja 
Reetta Hynninen. Valokuva: Kyösti Koponen.

Savonlinna-kuoro, johtaja Olli 
Tuunanen.

2000
• Yhteiskonsertti tangokuningatar 

Kuntoranta Oy:n yhtiökokous 
23.3.2006 vahvisti että yhtiön 
tilikauden 2005 liikevaihto oli 
2.166.337,99 euroa. Liikevoitto 
143.568,47 euroa ja tilikauden 
voitto 141.631,81 euroa. Taseen 
loppusumma oli 679.679,74 eu-
roa. Tilinpäätöksessä yhtiöllä ei ole 
korollista vierasta pääomaa.

Yhtiökokous myönsi vastuuva-
pauden tilikaudelta 2005 hallituk-
sen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

”Liiketoiminnan operatiivinen 
tulos nousi lähes 25% joka mah-
dollistaa investoinneista syntynei-
den velkojen ja rahoituskustan-
nusten nopean takaisin maksun” 
toteaa toimitusjohtaja Tommi 
Impivaara ja jatkaa ” Hyvä tuloske-
hitys perustuu määrätietoiseen 
liiketoiminnan rakenteiden mu-
uttamiseen, laadun kehittämiseen 
sekä vetovoiman kasvattamis-
een.”

Ylivoimainen ykkönen 
Varkauden alueella

Kylpylähotelli Kuntorannan 
kävijämäärät kasvoivat 17% ja 
osuus Varkauden alueen hotelli-
vuorokausista nousi n. 60%:n sekä 
yli 50% kaikista hotelli- ja leirintä-

2000 Mira Kunnasluoto ja tango-
kuningas 1989 Risto Nevala.

Toini ja Jarmo Ikonen

vuorokausista. Kuntoranta onkin 
nyt selkeä ykkönen hotelli, ruoka-
ravintola ja kokouspaikkana.

Tilastokeskuksen mukaan Var-
kauden alueen majoitusvuorokau-
det laskivat kokonaisuudessaan 
vuonna 2005 n.  5% mutta 
huonekäyttöaste nousi 38,4%:n ja 
Kuntorannassa huonekäyttöaste oli 
48,5% jossa nousua oli n. 8%.

Koko maassa huonekäyttöaste oli 
ennakkotietojen mukaan 48,9% ja 
nousua oli 1,3%.

Haasteita riittää

”Tulevaisuudessa kilpailu tulee 
edelleen kiristymään ja toimi-
alalla tullaan näkemään rakenne 
muutoksia niin toiminnassa kuin 
omistusjärjestelyissä. Samanaikai-
sesti asiakkaiden vaatimustaso tulee 
kasvamaan sekä lomien pituus 
lyhenemään. Suurin uhka on en-
ergia kustannusten jatkuva kasvu 
yhdessä julkisella rahoituksella te-
htävien liika investointien kanssa” 
ennustaa Tommi Impivaara, Kun-
torannan toimitusjohtaja.

Tommi Impivaara

Kylpylähotelli 
Kuntorannan tulos
oli 141.631,81 €


