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Hyvät sotilasmusiikin ystävät,

Puolustusvoimat täyttää tänä vuonna 
100 vuotta. Läpi historian Puolustusvoi-
milla on ollut tärkeä tehtävä Suomen 
itsenäisyyden ja kansalaisten elin-
mahdollisuuksien turvaamisessa sekä 
rauhan että sotien aikana. 

Juhlistamme merkkivuottamme yli 
120 tapahtumassa ympäri Suomea. 
Puolustusvoimia tehdään tunnetuksi 
monella tapaa, muun muassa sotilasmu-
siikin kautta. Yksi näkyvimmistä tapah-
tumista on tänä vuonna viidennentoista 
kerran järjestettävä Hamina Tattoo. 

Hamina Tattoo on erinomainen osoi-
tus musiikin myönteisestä voimasta. 
Musiikki yhdistää ihmisiä ikäryhmään 
tai kansallisuuteen katsomatta. Ta-
pahtuma kokoaa jälleen kerran yhteen 
suuren määrän soittokuntia ympäri 
maailmaa. Saamme kokea kesäisessä 
Haminassa huikeita musiikillisia ja 
visuaalisia elämyksiä soittokuntien 
marssi- ja muiden esiintymisten myötä. 

Puolustusvoimien juhlavuosi näyt-
täytyy vahvasti tämän vuoden Hamina 
Tattoossa. Tapahtumaan osallistuvat 
kaikki maamme sotilassoittokunnat ja 
varusmiessoittokunta. Ensimmäistä ker-
taa Tattoon historiassa soittokuntamme 
esiintyvät yhteisessä kuviomarssiohjel-
massa.

Osa Tattoon taiasta kuuluu myös 
sen tapahtumapaikalle, Haminalle. 
Kaupungin vahvat sotilasperinteet ja 
Bastionin historiallinen ympäristö tar-
joavat tapahtumalle mitä parhaiten sen 
luonteeseen sointuvan miljöön.    

Toivotan teidät lämpimästi tervetul-
leiksi vuoden 2018 Hamina Tattooseen. 

Sotilasmusiikki kuuluu kaikille! 

Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Jarmo Lindberg

Dear friends of military music!

The Finnish Defence Forces reach the age 
of 100 years in 2018. Throughout history, 
the Defence Forces have played a key role 
in securing the independence of Finland 
and the living conditions of Finns during 
times of both peace and war.

We are celebrating the anniversary 
year in more than 120 events throughout 
Finland. The Defence Forces are present-
ed in a number of ways. Military music is 
one of them. One of the most prominent 
events this year is Hamina Tattoo, now 
arranged for the 15th time.

Hamina Tattoo is an excellent indi-
cation of the positive power of music. 
Music brings people together, irrespective 
of their age or nationality. The event will 
again gather a large number of bands 
from around the world. In the summer 
of Hamina, the March Shows and other 
performances by the bands will provide 
us with amazing musical and visual 
experiences.

The jubilee year of the Finnish Defence 
Forces is easily noticeable in this year’s 
Hamina Tattoo. All professional military 
bands in Finland plus the Conscript Band 
participate in this event. For the first time 
in the history of Hamina Tattoo, all our 
bands perform together in a single figure 
march act.

The venue of the Tattoo, Hamina, cre-
ates part of the magic of the event. The 
strong military traditions of Hamina and 
the historic surroundings of the Bastion 
give the event a setting that is perfectly 
in tune with its character.

I would like to extend to you all a 
warm welcome to Hamina Tattoo 2018!

Military music belongs to everyone! 

Commander of the Finnish Defence Forces
General Jarmo Lindberg
  

Bästa vänner av militärmusik,

Försvarsmakten fyller i år 100 år. 
Genom sin historia har Försvarsmakten 
haft en viktig uppgift i att trygga Fin-
lands självständighet och medborgarnas 
levnadsmöjligheter, såväl under freds- 
som under krigstid. 

Vårt jubileumsår firar vi med över 
120 evenemang runt om i Finland.  
Försvarsmakten görs känd på många 
sätt, bland annat genom militärmusi-
ken. Ett av de synligaste evenemangen 
är Hamina Tattoo, som i år arrangeras 
för femtonde gången.

Hamina Tattoo är ett utmärkt tecken 
på musikens positiva kraft. Musiken 
förenar människor oberoende är man 
ung eller gammal eller vilken nationa-
litet man representerar. Evenemanget 
sammanför än en gång ett stort antal 
musikkårer från världens alla hörn. Mu-
sikkårernas marscher och uppträdanden 
erbjuder oss storslagna musikaliska 
och visuella upplevelser i det somriga 
Fredrikshamn.

Försvarsmaktens jubileumsår syns 
och hörs över hela staden i Hamina Tat-
too. I evenemanget deltar alla Finlands 
militärmusikkårer och en Värnplikts-
musikkår. För första gången i Tattoos 
historia uppträder våra musikkårer i ett 
gemensamt figurmarschprogram.

En del av Tattoos tjusning är evene-
mangsplatsen, Fredrikshamn. Stadens 
starka militärtraditioner och Bastionens 
historiska miljö harmoniserar på bästa 
sätt med evenemangets atmosfär.

Jag önskar er alla hjärtligt välkomna 
till Hamina Tattoo 2018.

Militärmusiken tillhör oss alla! 

Kommendören för försvarsmakten 
General Jarmo Lindberg

  

puolusTusvoIMaIn koMenTaJa
Hamina Tattoo 2018 suojelija kenraali Jarmo Lindberg

Försvarsmaktens kommendör, Hamina Tattoo 2018 beskyddare, 
general Jarmo Lindbergs hälsning till Hamina Tattoo. 

Patron of Hamina Tattoo 2018 General Jarmo Lindberg 
Commander of the Finnish Defence Forces
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Kunniapuheenjohtajan 
tervehdys

Hamina Tattoo kuuluu odotetuimpiin 
suomalaisiin kesätapahtumiin. Ympy-
räkaupunkiin saapuu joka toinen vuosi 
kymmeniä tuhansia sotilasmusiikin 
ystäviä.

Hamina Tattoolla on myös kansain-
välisesti arvostettu asema. Suomalais-
ten soittokuntien lisäksi Haminaan 
saapuu tänäkin vuonna usean maan 
laajasti tunnettuja edustussoittokuntia. 
Laatu houkuttelee laatua, ja soittajat 
tulevat tänne mielellään. Lisäarvonsa 
on tietysti Suomen puolustusvoimien 
100-vuotisjuhlavuodella.

Hamina Tattoon kaltaista suurtapah-
tumaa ei luoda ilman määrätietoista 
työtä ja talkoohenkeä. Haminan kau-
punki, puolustusvoimat sekä tapah-
tuman taloudelliset tukijat ja lukuisat 
vapaaehtoiset ansaitsevat kaikki suuret 
kiitokset. Hyvä juhla ei synny itsestään 
- se on tehtävä. 

Uskon sekä yleisön että soittajien 
viihtyvän erinomaisesti Haminassa. 
Luvassa on sykähdyttävää musiikkia ja 
taidokkaita marssiesityksiä.

Hamina Tattoon kunniapuheenjohtaja, 
amiraali Juhani Kaskeala

Message from the Honorary 
Chairman

Hamina Tattoo is one of the most 
anticipated summer events in Finland. 
Tens of thousands of military music 
enthusiasts arrive in the circular town 
of Hamina every second year.

Hamina Tattoo also has a well-estab-
lished position internationally. In ad-
dition to the Finnish bands, recognised 
military bands from several countries 
will arrive in Hamina this year, too. 
Quality attracts quality, and musicians 
like to come to Hamina. The 100th an-
niversary of the Finnish Defence Forces 
naturally adds to the value of the event.

A large-scale event such as the Tat-
too cannot be created without deter-
mined efforts and the work input of 
volunteers. The Town of Hamina, the 
Finnish Defence Forces, the sponsors of 
the event and the many volunteers all 
deserve a big thank you. A good event 
does not just happen ‒ it must be built.

I believe that both the audiences 
and musicians will enjoy themselves in 
Hamina. We will witness great music 
and skilled march shows.

Honorary Chairman of Hamina Tattoo,
Admiral Juhani Kaskeala 

Hedersordförandens 
hälsning 

Hamina Tattoo är ett av de mest efter-
längtade sommarevenemangen i Fin-
land. Vartannat år kommer tiotusentals 
vänner av militärmusik till cirkelstaden.

Hamina Tattoo har även en erkänd 
plats internationellt. Även i år kommer 
förutom de finländska musikkårerna, 
välkända representationsmusikkårer från 
flera andra länder till Fredrikshamn. 
Kvalitet lockar till sig kvalitet, och mu-
sikkårsmedlemmarna kommer hit med 
nöje. Att det är året för Försvarsmaktens 
100-årsjubileum, ger naturligtvis ett 
mervärde.

Ett storevenemang som Hamina Tat-
too skapas inte utan målinriktat arbete 
och talkoanda. Fredrikshamns stad, 
Försvarsmakten samt evenemangets eko-
nomiska sponsorer och otaliga frivilliga 
förtjänar alla ett stort tack. En fin fest 
uppstår inte av sig själv – den skapas.

Jag tror att såväl publiken som musik-
kårsmedlemmarna kommer att trivas 
utomordentligt i Fredrikshamn. Det 
utlovas hänförande musik och skickligt 
utförda marschshower.

Hamina Tattoos hedersordförande, 
amiral Juhani Kaskeala

HaMIna TaTToon kunnIapuHeenJoHTaJa
Amiraali evp. Juhani Kaskeala

Hamina Tattoos hedersordförande, amiral Juhani Kaskeala, ia.

Honorary Chairman of Hamina Tattoo Admiral (Ret.) 
Juhani Kaskeala
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Kahden kirkon konsertti
Sunnuntai 29.7. klo 18.00 

Jukka Perko, Mikko Perkola sekä 
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan 
jousisto. 
Johanneksen kirkko (sininen) 
– Marian kirkko (valkoinen)
Kahden kirkon konsertti alkaa yhtäaikaa 
vierekkäisissä kirkoissa Haminan histori-
allisessa keskipisteessä. Puolet yleisöstä 
kuulee konsertin siis toisessa järjestyksessä 
kuin toinen puoli, ja pääsylipusta näkyy 
kummasta kirkosta oma musiikkimatkasi 
alkaa, helppoa!

Väliajalla yleisö vaihtaa kirkkoja ja 
kohtaa vielä toisensa kesäisen kirkon 
pihalla tarjoiltavilla kirkkokahveilla. 

Kirkkokahvit kuuluvat pääsylipun 
hintaan. 

Liput 20 €/25 € + 
toimitusmaksut, 
ovelta 25 €/30 €.

Concert of two churches 
Sunday 29 July at 18.00

Jukka Perko, Mikko Perkola and strings of 
the Conscript Band of the Finnish Defence 
Forces
Church of St John (blue) 
– Church of St Mary (white)
The concert of two churches begins in the 
adjacent churches in the historic centre of 
Hamina at exactly the same time. During 
the intermission, the audiences change 
the churches and can meet each other en-
joying coffee served outside the church.

In other words, the halves of the audi-
ence will hear the halves of the concert 
in a different order. Your ticket will show 
from which one of the two churches you 
will start your musical journey...it’s easy!

The coffee is included in the price of 
the ticket.

Tickets 20 €/25 € + 
delivery fee, 25 €/30 € at the door.

Konsert i två kyrkor
Söndagen 29.7. kl 18.00

Jukka Perko, Mikko Perkola och 
Försvarsmaktens Värnpliktsmusikkårens 
stråkar. 
Johannnes kyrkan (blå) 
– Maria kyrkan (vit)
Konserten i två kyrkor inleds samti-
digt i de bredvidliggande kyrkorna 
i Fredrikshamns historiska centrum. 
Under pausen byter publiken kyrka 
och njuter av kyrkkaffet. Kyrkkaffet 
serveras på Maria Kyrkans gårdsplan.

Den ena delen av publiken hör 
konserthalvorna i en annan ordnings-
följd. Din inträdesbiljett visar i vilken 
kyrka du ska börja din musikaliska 
resa.

Kyrkkaffet ingår i inträdesbiljetten.

Biljetter i förväg 20 €/25 € + 
leveransavgifter och från dörren 
25 €/30 €

kaHDen kIrkon konserTTI
Concert of two churches

lasTen TaTToo
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Tattoo-klubi 
Torstai 2.8. klo 15.00
LASTENKONSERTTI MAUKKA JA VÄYKKÄ
Maukka on kissa ja Väykkä on koira. Heidän yhteiselonsa ei aina ole mutka-
tonta. Huumorin ja horjumattoman ystävyyden avulla he selviävät kuiten-
kin kiperistäkin tilanteista.Konsertissa kuullaan kirjailija Timo Parvelan lu-
kemia tarinoita Maukasta ja Väykästä, näyteltyjä kohtauksia sekä säveltäjä 
Iiro Rantalan valloittavia lauluja. Esiintyjät: Lotta Kuusisto, Maukka; 
Paavo Kerosuo, Väykkä; Timo Parvela, kertoja ja Iiro Rantala, pianisti.
Liput 8 € + toimitusmaksut, ovelta 10 €  

Tattoo Club 
Thursday 2 August at 15.00
CHILDREN’S CONCERT, MAUKKA AND VÄYKKÄ
Maukka is a dog and Väykkä is a cat. They live in sky blue house on the top 
of the hill. Performers: Lotta Kuusisto, Paavo Kerosuo and Iiro Rantala. 
Tickets 8 € + delivery fees, at the door 10 € 
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JunIor TaTToo 

 

DIANDRA
PUOLUSTUSVOIMIEN VARUSMIESSOITTOKUNTA  
Hamina Bastioni
Sunnuntai 29.7. klo 15.00-17.00  
Ikärajaton! 

Hamina Bastionin pääareena saa arvoisensa tähden, kun 
Idols-ohjelman kirkkain kestotähti, loistava Diandra saapuu 
Haminaan omien luottomuusikoidensa ja tanssijoidensa kanssa. 
Konsertti alkaa Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan Show 
Bandin uudella ohjelmistolla.
Liput 15 €+toimitusmaksut, 
ovelta 20 €.

DIANDRA
THE CONSCRIPT BAND 
OF THE FINNISH DEFENCE FORCES
At Hamina Bastion
Sunday 29 July at 15.00-17.00
No age limit!

The main arena of the Hamina Bastion will have a worthy artist 
when the brightest star of the Finnish Idols show, the magnifi-
cent Diandra, arrives in Hamina with her own trusted crew of 
musicians and dancers. The concert will begin with the new 
repertoire of the Show Band of The Conscript Band of the 
Finnish Defence Forces
Tickets 15 € + delivery fee, 20 € at the door.

Hamina Bastioni
Sunnuntai 29.7. klo 12.00 
Vapaa pääsy! Koko perheelle!
 
Junior Tattoo tulee jälleen Hamina Bastioniin! Musiikin har-
rastaminen tekee hyvää aivoille, yhteissoitto herkistää aistit 
tarkkaan reagointiin ja orkesteriin kuuluminen on loistava 
elämänkoulu jokaiselle lapselle.

Tulkaa koko perheellä seuraamaan tunnin mittaista ilmaista-
pahtumaa Hamina Bastioniin ja iloitsemaan lasten ja nuorten 
orkestereiden musiikkiesityksistä, jotka tehdään liikkeessä ja 
hyvällä sykkeellä. Mukana nuorisopuhallinorkestereita muun 
muassa Rantasalmelta, Raumalta, Lappeenrannasta, Laitilasta 
sekä Haminan ja Kotkan nuoriso-orkesteri. Lisäksi esiintymässä 
on Haminan teinisirkus ja suuri kuoro.

Bastionin katsomoon mahtuu 2800 ensimmäistä onnellista!
Yhteistyössä mukana Hamina Tattoo.

Su 29.7.2018
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Hamina Bastioni
Maanantai 30.7. klo 21.00-23.00

Kaartin soittokunta 
kapellimestari Jackie Shin, 
tanssikoreografi Petri Kauppinen

Korean tasavallan puolustusministeriön 
traditionaalinen soittokunta
kapellimestari, kapteeni Soo-geun Chung

Keväällä 1913 Pariisissa leuat  loksahtelivat, silmät suureni-
vat ja suut jäivät ammolleen. Kuultiin uudenlainen tanssi-
kappale, Igor Stravinskyn Kevätuhri. Se oli modernismin 
läpimurto taidemusiikissa ja siirtymä hetkessä täysin uuteen 
aikakauteen. Baletin koreagrafia on synnyttänyt yhä uusia 
versioita tanssimaailmassa, aina Jacksonin Thriller-videoon 
saakka.  

Nyt 1900-luvun merkittävimmän orkesteriteoksen esittää 
puolustusvoimien edustussoittokunta, Kaartin soittokunta.  
Soittokuntaa johtaa Etelä-Koreassa syntynyt, Yalen yliopis-
tosta matemaatikoksi ja Toronton yliopistosta musiikin 
tohtoriksi valmistunut kapellimestarivirtuoosi Jackie Shin. 
Orkesterin ympärille rakennetaan tanssihetkiä ja tulileikkejä, 
joiden koreografian on suunnitellut vuoden tanssikoreografi 
Petri Kauppinen. 

Konsertin toisella puoliajalla Korean soittokunta tanssijoi-
neen avaa koko itämaisen tanssin väriloiston silmillemme ja 
korvillemme. 

Liput 25 €+toimitusmaksut, ovelta 30 €.

TanssI vIeköön - avaJaIskonserTTI
opening Concert

Hamina Bastion
Monday 30 July at 21.00-23.00

The Guards Band
Conductor Jackie Shin, 
Dance Choreographer Petri Kauppinen

Republic of Korea Ministry of National Defense´s 
Traditional Band
Conductor Soo-geun Chung

In the spring of 1913 in Paris, the audiences were astonished. 
They heard new kind of dance music, Igor Stravinsky’s Rite of 
Spring. It represented a breakthrough of modernism in art music 
and an instant transition to an entirely new era. Versions of 
the components of the choreographies of the ballet have been 
adopted to the entire contemporary world of dance, all the way 
to Michael Jackson’s Thriller.

The most significant orchestral piece of the 20th century is now 
performed by the Guards Band, the band performing in the offi-
cial ceremonies of Finland. The band is conducted by Jackie Shin, 
a conductor virtuoso born in South Korea and graduated as a 
mathematician from the Yale University and as a Doctor of music 
from the University of Toronto. The orchestra will be surrounded 
by dance and play of fire, with the choreography designed by 
Petri Kauppinen, who was elected the dance choreographer of 
2017 in Finland.

In the second half of the concert, the Republic of Korea Minis-
try of National Defense´s Traditional Band with its dancers will 
open up the full colour spectrum of Oriental dance to our eyes 
and ears.

Tickets 25 € + delivery fees, at the gate 30 €
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Kapellimestari Jackie Shin
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Reserviupseerikoulun maneesi 
Tiistai 31.7. klo 19.00 

Venäjän puolustusministeriön 
edustussoittokunta ja 
Ison-Britannian merijalkaväen 
edustussoittokunta 

Hamina on aina ollut kohtaamispaikka. Kansakunnat 
tapaavat toisiaan kesäisessä Haminassa ilman raskasta 
agendaa hyvän musiikin parissa. 

Tule ainutlaatuiseen konserttiin, jossa kaksi maailman 
parhaimpiin kuuluvaa soittokuntaa tulkitsee ristiin tois-
tensa upeimpia marsseja. Hatun nostona 100-vuotiaille 
Suomen Puolustusvoimille myös suomalaiset sotilas-
marssit kajahtavat täysin restauroidussa historiallisessa 
RUK:n maneesissa.  

Liput 25 €+toimitusmaksut, ovelta 30 €.

Manege Hall of Reserve Officer School 
Tuesday 31 July at 19.00

The Central Military Band of the Ministry of 
Defence of the Russian Federation & The Band of 
Her Majesty’s Royal Marines CTCRM

Hamina has always been a place for meeting people. Nations 
can meet each other in the summery Hamina in the spirit of 
good music, without a heavy agenda.

Join a unique concert where two world-class bands in-
terpret each other’s most magnificent marches. As a tribute 
to the centennial Finnish Defence Forces, we can also hear 
Finnish military marches in the completely restored historic 
Manege Hall of the Reserve Officer School.

Tickets 25 € + delivery fees, at the door 30 €

spIrIT oF HaMIna - HaMInan HenGessÄ
Joint Concert - Yhteiskonsertti

Hamina TaTToo 2018   7 
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The March Show in Hamina Tattoo 2018 is a two-
hour fanfare, a fireworks display and a strawberry 
cake for the 100-year-old Finnish Defence Forces. 
The March Show can be experienced at the Hamina 
Bastion under the largest canopy in Europe erected 
in the heart of the historic fortress of Hamina. Our 
friends around the world appreciate the centuries of 
efforts by Finns and will now celebrate with us by 
bringing their best bands as our guests. The Hamina 
Bastion arena will see the greatest March Show of 
all times, a real crème de la crème.

Marssishow’t haMina Bastionissa

keskiviikko 1.8. klo 19.00 Ensi-ilta 
torstaina 2.8. klo 19.00 ViP
Myytävänä vain ennakkoon VIP-lippuja,
jotka sisältävät pääsymaksun marssishow-esitykseen sekä 
buffet-ruokailun Bastionin areenalla show´n jälkeen. 
VIP-lipun hinta 120 € + toimitusmaksut.
perjantaina 3.8. klo 14.00 ja klo 19.00
lauantaina 4.8. klo 14.00 ja klo 21.00

Liput 55 € + toimitusmaksut, ovelta 60 €.
Marssishow’n kesto on noin kaksi tuntia ilman väliaikaa.

March shows at haMina Bastion

wednesday 1 august at 19.00 Premiere
thursday 2 august at 19.00 ViP
Only VIP tickets for sale in advance. These include admission 
to the March Show and a buffet meal at the arena after the 
show. Price of VIP ticket 120 € 
(incl. Lippupiste delivery fee).
Friday 3 august at 14.00 and 19.00
saturday 4 august at 14.00 and 21.00

Tickets in advance 55 € (+ delivery fees) 
at the gate 60 €
The duration of the March Show 
is 2 hours (without intermission).

Marssishow:n juontaa 
Yleisradion toimittaja ja 
uutisankkuri Jussi-Pekka 
Rantanen.
 
The March Shows are 
hosted by news anchor of 
The Finnish Broadcasting 
Company YLE Jussi-
Pekka Rantanen.

MarssIsHoW
March show 

Hamina Tattoon marssishow 2018 on kaksituntinen fanfaari, 
ilotulitus ja mansikkakakku 100-vuotiaille puolustusvoimillemme. 
Marssishow koetaan Euroopan suurimmassa telttakatoksessa, 
joka nousee Haminan historiallisen linnoituksen sydämeen. 
Ystävämme ympäri maailmaa arvostavat suomalaisten vuosisatais-
ta työtä ja lähettävät nyt parhaat soittokuntansa vieraaksemme. 
Hamina Bastionin areenalle onkin syntymässä kaikkien aikojen 
marssishow, oikea crème de la crème. 
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BAND OF HIS MAJESTY THE KING´S GUARD, 
NORwAY / NORJA
Norjan kuningas lähetti jälleen parhaansa. Nuorista varusmie-
histä vuosittain koulutettava maailman kuulu kuviomarssin 
taitoryhmä, HMKG on Hamina Tattoon yleisön suursuosikki jo 
vuosien takaa.
The King of Norway again sends his best to Hamina: HMKG, the 
world-famous figure marching group trained annually of young con-
scripts, has always been a great favourite of the audience in Hamina.

 

THE ARMY BAND KASSEL, GERMANY / SAKSA
Bundeswehr hemmottelee saksalaisen sotilasmusiikin ystä-
viä Haminassa lähettämällä iloksemme suuren maavoimien 
soittokunnan Kasselista. 
Bundeswehr will provide a real treat for lovers of German 
military music by sending to Hamina a large-scale army band 
based in Kassel.

THE MILITARY BAND OF H.M ROYAL MARECHAUSSEE, 
THE NETHERLANDS / ALANKOMAAT
Prinsessa Beatrix´in suojeluksessa toimiva kuninkaallinen 
Marechaussee on Hollannin asevoimien neljäs ja erillinen 
osa. Nyt Haminaan saapuu tämän sotilaspoliisisektorin 
maineikas edustussoittokunta.  
Royal Marechaussee operating under the aegis of Princess Bea-
trix is a separate part of the Dutch armed forces. The reputable 
band of this military police sector now arrives in Hamina.

THE CENTRAL MILITARY BAND OF THE MINISTRY 
OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, 
RUSSIA / VENÄJÄ
Suuret valtiot onnittelevat itsenäisen Suomen 100-vuotiaita 
Puolustusvoimia ja tuovat Haminaan kaikkein korkeimman 
tason musiikillisen edustuksen. Nyt ensimmäistä kertaa 
Suomessa, Venäjän puolustusministeriön edustussoittokun-
ta Moskovasta. Tervetuloa!     
Great nations congratulate the centennial Defence Forces of the 
independent Finland and bring to Hamina representatives of 
the highest standard of military music. Now for the first time in 
Finland: The Central Military Band of the Ministry of Defence 
of the Russian Federation from Moscow. Welcome!

QUANTICO MARINE CORPS BAND, 
UNITED STATES /  YHDYSVALLAT 
Yhdysvaltoja edustaa USA:n merijalkaväen vanhin 
ammattiorkesteri. Tämä 1918 perustettu soittokunta 
tunnetaan mm. Super Bowl -avausmusiikkiesityksistään 
ja 9/11 muistotilaisuuden musiikistaan Carnegie Hall:ssa.  
The United States is represented by the oldest professional 
band of the US Marine Corps. This band founded in 1918 
is renowned for example for its opening music shows in the 
Super Bowl and for music in the 9/11 memorial event at 
Carnegie Hall.

THE BAND OF HER MAJESTY’S ROYAL MARINES CTCRM, 
UNITED KINGDOM / YHDISTYNEET KUNINGASKUNNAT
Kuningatar Elisabeth II:n musiikillisena suurlähettiläänä saapuu 
Suomeen ja Haminaan hänen edustusorkesterinsa kuninkaallisen 
merijalkaväen koulutuskeskuksesta.  
The musical ambassador of Queen Elisabeth II arrives in Finland and 
Hamina from the training centre of the Royal Marines.

  
REPUBLIC OF KOREA MINISTRY OF NATIONAL 
DEFENSE´S TRADITIONAL BAND, 
REPUBLIC OF KOREA /  ETELÄ-KOREA
Eksotiikkaa, korealaisia perinnesoittimia, historiallisia asusteita 
ja täysin toisenlaista musiikkia ja tanssia kantaa eteemme ihas-
teltavaksi Korean tasavallan puolustusministeriön traditionaali-
nen soittokunta.  
Exotic atmosphere, traditional Korean instruments, historical cos-
tumes and a completely different kind of music and dance: this is 
what the Traditional Army Band of Korea will bring to us.

Best Bands from 
around the world
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LAIVASTON SOITTOKUNTA, THE NAVY BAND, 
TURKU
Merivoimien edustussoittokunta on perustettu vuonna 
1919. Vuosittain suuri maailma kohtaa Laivaston soitto-
kunnan kansainvälisesti televisioitavan Joulurauhan 
julistuksen kautta. 
The Finnish Navy Band was established in 1919. Each year, 
the world can see the band in the declaration of Christmas 
peace in Turku, televised internationally.

ILMAVOIMIEN SOITTOKUNTA, THE AIR FORCE BAND, 
TIKKAKOSKI
Ilmavoimien lahja koko Suomelle on täysikokoinen Big 
Band, tuo jazzin ja rytmimusiikin monipuolisin työkalu. 
The gift of the Finnish Air Force to the whole of Finland is the 
full-size Big Band, the most versatile instrument for jazz and 
rhythm music.

RAKUUNASOITTOKUNTA, THE DRAGOON BAND, 
LAPPEENRANTA 
Haminan alueen ja koko Kaakkois-Suomen oma 
sotilassoittokunta edustaa ja vaalii 1600-luvulta saakka 
polveutuvia suomalaisen ratsuväen perinteitä. 
The military band of the Hamina region and of the entire 
South-Eastern Finland represents and cherishes the traditions 
of Finnish cavalry going back to the 17th century.

LAPIN SOTILASSOITTOKUNTA, THE LAPLAND 
MILITARY BAND, ROVANIEMI
Euroopan Unionin pohjoisin sotilassoittokunta vie päivittäin 
kulttuurielämyksiä valtavien selkosten yli, ihmisille yöttö-
mään yöhön sekä kauas kaamosrajan taakse. 
The northernmost military band in the European Union carries 
cultural experiences daily over long distances to people in the 
land of the midnight sun.

PUOLUSTUSVOIMIEN VARUSMIESSOITTOKUNTA, 
THE CONSCRIPT BAND, HATTULA
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta ja kivääriryhmä 
edustavat asevelvollisuusjärjestelmämme korkeaa osaa-
mista ja suoritustasoa. 
The Conscript Band of the Finnish Defence Forces with its 
rifle team represents the high level of expertise of the Finnish 
compulsory military service.

KAARTIN SOITTOKUNTA, THE GUARDS BAND, 
HELSINKI 
1819 perustettu Puolustusvoimien edustussoittokunta on 
vastannut valtiollisten seremonioiden musiikista koko 
Suomen itsenäisyyden ajan. Sen erityisestä historiasta 
löytyy muun muassa osallistumiset Maamme-laulun 
kantaesitykseen vuonna 1848 ja ensimmäisen suomalai-
sen oopperan, Kaarle Kuninkaan metsästyksen kanta-
esitykseen vuonna 1852. 
Established in 1819, the Guards Band has been responsible 
for music in state ceremonies throughout the independence of 
Finland. Included in its special history are instances such as 
participating in the premiere of the national song of Finland 
in 1848 and in the first performance of the first Finnish 
opera “Kaarle Kuninkaan metsästys” (The Hunt of King 
Charles) in 1852.
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suomalaiset soittokunnat marssishow´ssa
finnish Bands in the march show
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1.

2.

8.

4.
5.

6.

7.

3.

-  TaTToo marssishow´T/
 TaTToo march shows

TapaHTuMapaIkaT
venues

nähtävyyksiä ja 
vierailukohteita / 
Places to visit and see

1. Kaupunginmuseo,  
 Kadettikoulunkatu 2 B  
2. Kauppiaantalomuseo,  
 Kasarminkatu 6 
3. rUK-museo,  
 Kadettikoulunkatu 8 
4. Marian kirkko,  
 Pikkuympyräkatu 34 
5. Johanneksen kirkko,  
 Raatihuoneentori 10 
6. Pietarin ja Paavalin 
 ortodoksinen kirkko,  
 Raatihuoneentori 2 
7. raatihuone,  
 Raatihuoneentori 1 
8. rUK:n päärakennus,  
 Kadettikoulunkatu 6
9.  haminan 
 keskussotilaskoti
 Kadettikoulunkatu 5
10.  tervasaari
 s/s hyöky
 Museolaiva Merikarhu
 ohjusvene hamina
11.  Lipputornin kesäinfo ja 
 lippunäyttely
 Kaivokatu 6, Hamina
12. Jazz Palatsi wanha työski
 Sibeliuskatu 28
13.  suomen lipun tie
14.  100 metriä korkea suomen 
 suurlippu

Lisätietoja / 
More information 
www.visithamina.fi

9.

11.

10.

mini tattoo
Hamina Tattoo näkyy ja kuuluu myös pääkaupungis-
samme maanantaina 30.7. klo 12.00. Tule hakemaan 
tunnelmapaloja Hamina Tattoon marssishow-esityksistä 
Helsingin Senaatintorilla järjestettävästä Mini Tattoosta.
Ensimmäinen Mini Tattoo järjestettiin Helsingissä vuonna 
1990, jolloin Helsingin kaupunki vietti 440-vuotissyn-
tymäpäiväänsä. Kuviomarrsishow’t upposivat yleisöön ja 
tuosta vuodesta lähtien Haminan kansainvälinen sotilas-
musiikkifestivaali on tuonut pienen makupalan Tattoosta 
pääkaupungin iloksi.

• • • • • • • • • •

Quantico marine 
corPs Band 
mäntyharjun kirkossa
Hamina Tattoon Atlantin takainen vieras, merijalkaväen 
soittokunta Quanticosta, Virginiasta esiintyy Suomen 
toiseksi suurimmassa puukirkossa, vuonna 1822 valmis-
tuneessa Mäntyharjun kirkossa. Konsertti järjestetään 
sunnuntaina 29.7. klo 14.30 yhteistyössä Taidekeskus 
Salmelan kanssa.

HaMIna TaTToo TIen pÄÄllÄ
Hamina Tattoo on the road

12.

13.

14.
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korvaT aukI aaMukaHvIlla -konserttisarja
Concert series - open your ears enjoying morning coffee  

Tattoossa ollaan koko päivä  -ajatus toteutuu nyt kirjaimel-
lisesti uudessa konserttisarjassa. Kuljemme yhdessä mielen-
kiintoisiin paikkoihin, joiden ovet aukeavat festivaaliyleisöä 
varten. Lipun hinta on 15 € +toimitusmaksut. Tarjoamme 
aamukahvit. Lauantaina 4.8. aamukahvikonsertti on ilmainen.

Tiistai 31.7. klo 9.30–10.15 
KEISARILLISET AAMUKAHVIT
Raatihuone 
Vuonna 1798 rakennettu loistokas Raatihuone avautuu hetkeksi 
yleisölle. Valtuustosali muuttuu kahvisalongiksi, jossa moskova-
laiset festivaalimuusikkomme esiintyvät harvinaisen viittä tsaaria 
esittävän  muotokuvakokoelman alla.  

Keskiviikko 1.8. klo 9.30–10.15
TOVE JANSSONIN FRESKOT
Hotelli Seurahuone, Marski-kabinetti
15 € sisältää aamukahvin
Seuraa kylttejä kerroksiin ja löydät salaisuuden. Tove Jansson 
maalasi Haminaan kaksi suurta freskoa vastakkaisille seinille 
vuonna 1952. Ihailemme Toven suuria maalauksia ja kuuntelem-
me Kaartin soittokunnan puupuhaltajien esityksiä. 

Torstai 2.8.klo 9.30–10.30
AAMUKAHVIT AMIRAALIN SEURASSA 
Simeon-sali, 15 € sisältää aamukahvin 
Amiraali evp. Juhani Kaskeala avaa meille näkymiään uutisvirran 
ulkopuolelta, ainutlaatuisen sotilasuransa varrelta. Tarinoiden 
rajapinnasta löytyy aina myös musiikki. Lapin sotilassoittokunnan 
vaskiseitsikko loihtii nuo soivat muistumat eläväksi musiikiksi. 
Lassi Ikäheimo rytmittää aamukahvit. 

Perjantai 3.8. klo 9.30–10.15
LIPPUTORNIN KONSERTTI
Kaivokatu 8, 15 € sisältää aamukahvin
Nouse Haminan 1790 rakennettuun lipputorniin. Suomen poliit-
tinen historia laukkaa verkkokalvoillesi tornissa olevien, 1300-lu-
vulta saakka liehuneiden virallisten lippujen läpi. Lipputornin 
konsertissa Eero Saunamäki matkustaa aikakaudesta toiseen 
nokkahuilujen ja taustanauhojen kanssa. 

Lauantai 4.8. klo 9.30–10.15 
KANSALLISPUKUJEN TUULETUS - SILKKIÄ, VERKAA JA PITSIÄ
Raatihuoneentori, vapaa pääsy
Oli elokuu 1885, kahdeksan kansallispukuista neitoa souti lahja-
soutuveneen Aleksanteri III:lle Lappeenrannassa. Suomen kan-
sallispuvut oli näin esitelty ensikertaa virallisesti. Nyt Haminan 
Raatihuoneentori on Cat Walk kaikille elovenoille ja pauloille. 
Kymmenien kansallis- ja muinaispukujen väriloisto on edessämme. 

Varusmiessoittokunnan musiikkivalinnat korostavat pukujen his-
toriaa.  Kansainvälisyys synty unkarilaisten tanssijoiden vierailusta 
Raatihuoneella. Aamukahvia ja pullaa on myynnissä Raatihuo-
neentorilla. 

 

The idea of spending the whole day in the Tattoo now literally 
comes to life in the new series of concerts. we will visit interest-
ing places where the doors open to the festival audiences. The 
morning coffee and buns are included in the ticket price of 15 €. 
(On Saturday 4 August, there is no admission fee to the morning 
coffee concert.)

Tuesday 31 July at 9.30–10.15 
IMPERIAL MORNING COFFEE
Town Hall, 15 € including morning coffee
The Town Hall of Hamina, built in 1798, will open to the public for 
a while. The Council room will turn into a coffee salon, where our 
festival musicians from Moscow will perform under a collection of 
portraits depicting five Tsars of Russia.

wednesday 1 August at 9.30–10.15
TOVE JANSSON’S FRESCOS
Hotel Seurahuone, Marski-chamber, 15 € including morning coffee
Follow the signs up the stairs and you will find surprises waiting for 
you. Tove Jansson, the creator of the Moomins, painted two large 
frescos on the opposite walls of a meeting room in Hamina in 1952. 
We will admire Tove’s great paintings and listen to the woodwinds of 
the Guards Band.

Thursday 2 August 9.30–10.30
MORNING COFFEE wITH THE ADMIRAL
Simeon Hall,15 € including morning coffee
Admiral (Ret.) Juhani Kaskeala will provide us with his thoughts 
outside the news stream, accumulated during his unique military 
career. Music can always be found in the interface of the stories. The 
brass septet of the Lapland Military Band will conjure those reminisc-
es into vivid music. Lassi Ikäheimo will host the morning coffee.

Friday 3 August 9.30–10.15
FLAG TOwER
Market Place, 15 € including morning coffee
Enter the Flag Tower of Hamina built in 1790. The political history 
of Finland will fly before your eyes as you see all the official flags of 
Finland since the 13th century. In Flagtower´s concert Eero Sau-
namäki travels in time with recorders and backing tracks.

Saturday 4 August 9.30–10.15
AIRING THE NATIONAL COSTUMES - SILK, BAIZE AND LACE
Town Hall Square, Free admission
It was August 1885 when eight maidens in their national costumes 
rowed a boat that was given as a gift to Emperor Alexander III in 
Lappeenranta. In this way, the national costumes of Finland had 
been formally introduced. Now the Town Hall Square in Hamina 
makes the catwalk for the maidens of Finland. The display of colour 
of dozens of national costumes and ancient costumes opens before 
our eyes.

The musical choices of the Conscript Band emphasise the history 
of the costumes. The international aspect comes from the visit of 
Hungarian dancers to the Town Hall. Morning coffee and buns are 
available at the Town Hall Square.

 

uuTuus!

12   Hamina TaTToo 2018 



Hamina TaTToo 2018   13 

Keskiviikko 1.8. klo 21.30 
CHANSON & CABAREE
Maria Ylipää & Friends - Marzi Nyman kitara, 
Niko Kumpuvaara harmonikka, Ville Herrala basso
Monipuolisena näyttelijänä ja laulajana tunnettu 
upeaääninen Maria Ylipää avaa Jazz Palatsin 
unelmatrionsa kanssa. Illan aikana kuullaan 
mm. chansonia á la Édith Piaf ja Jacques Brel, 
saksalaista kabareemusiikkia Friedrich Hollaen-
derin kynästä, suomalaista runoutta Anna-Mari 
Kähärän säveltämänä sekä otteita Marzi Nyma-
nin Marialle ja Niko Kumpuvaaralle säveltämästä 
laulusarjasta. Esityskielinä ovat suomi, englanti, 
ranska, espanja, portugeesi, saksa ja ruotsi.

Torstai 2.8. klo 21.30
FINNISH CALENDAR 
Iiro Rantala soolokonsertti 
Kansainvälisen jazzkentän valovoimaisimpiin 
tähtiin kuuluva pianisti IIro Rantala saapuu 43 
maan ja 2000 keikan kierroksen jälkeen, heti yön 
yli nukuttuaan Hamina Tattoon Jazz Palatsiin. 
“Iiro Rantalan esityksessä yhdistyvät hienos-
tunut pianotyöskentely, ennen kuulemattomat 
musiikilliset ideat, äly, tunne ja ennen kaikkea 
huumori”-FAZ

“Iiro Rantala on luonnonlahjakkuus kosketti-
missa” -Jazzthing 

“Iiro Rantala on taiteilija, joka palvelee 
työvälinettään virtuoosimaisesti. Hän käyttää 
tulkinnoissaan käsiensä kaikkia voimia saaden 
esityksen kuitenkin näyttämään äärimmäisen 
keveältä” -Fono Forum

Perjantai 3.8. klo 21.30 
PIIRRÄ MINUT 
Suomen arvostetuimpiin jazzlaulajiin kuuluva 
Aili Ikonen suorastaan kylpee albumiensa saa-
missa erinomaisissa arvioissa.  

Lumoavalla äänellään ja sävellyksillään hän 
kertoo tarinoita ohikiitävistä hetkistä, unettomis-
ta öistä, kiihkeästä janosta ja veteen sekoitetuista 
väreistä. 
Aili Ikonen, laulu, viulu
Janne Toivonen, trumpetti & flyygelitorvi
William Suvanne, saksofonit, huilu ja klarinetti
Tuomas J. Turunen, piano
Mikko Pellinen, kontrabasso 
Mikko Arlin, rummut ja lyömäsoittimet

Lauantai 4.8. klo 19.00
M.A. NUMMINEN 
on kuin silta joka yhdistää kulttuurin eri ran-
tamia: suomen- ja ruotsinkieliset, konemusii-
kin, jazzin ja oopperan. On ilo ja kunnia saada 
Haminaan Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston 
kunniatohtori, keskiolutbaarien ymmärtäjä, 
taiteen tekijä Mauri Antero Numminen muusik-
koveljensä Pedro Hietasen kanssa. 

 

wednesday 1 August at 21.30
CHANSON & CABARET
Maria Ylipää & Friends 
Maria Ylipää, the versatile actress and singer with her 
magnificent voice, opens the Jazz Palace with her dream 
trio. During the evening, we will hear chanson á la Édith 
Piaf and Jacques Brel, German cabaret music by Friedrich 
Hollaender, Finnish poetry composed by Anna-Mari Kähärä 
and extracts from a series of songs composed by Marzi Ny-
man for Maria and Niko Kumpuvaara. The languages used 
in the performances are Finnish, English, French, Spanish, 
Portuguese, German and Swedish.

Thursday 2 August at 21.30
FINNISH CALENDAR
Solo concert by Iiro Rantala
The pianist Iiro Rantala, one of the most brilliant artists in 
the international jazz scene, will arrive at the Jazz Palace 
in Hamina Tattoo immediately following a tour covering 43 
countries and 2000 gigs.
“Iiro Rantala’s performance brings together sophisticated 
piano playing, novel musical ideas, intelligence, feeling and 
above all humour.” – FAZ

“Iiro Rantala is a natural talent on the keyboard.” – Jazz-
thing

“Iiro Rantala is an artist who serves his instrument virtu-
ously. He uses the full force of his hands in his interpreta-
tions, but still makes it all seem extremely light.” – Fono 
Forum

Friday 3 August at 21.30
DRAw ME
Aili Ikonen, one of the most highly-valued jazz singers in 
Finland, is basking in the excellent reviews received by her 
albums. She uses her enthralling voice and compositions 
to tell stories about evanescent moments, sleepless nights, 
intense craving and colours mixed in water.
Aili Ikonen, vocals, violin

Saturday 4 August at 19.00
M.A. NUMMINEN 
is like a bridge that brings together the various aspects of 
culture: Finnish-speaking and Swedish-speaking, electronic 
music, jazz and opera. It is a true honour to present to you 
in Hamina: Mauri Antero Numminen, artist, honorary Doc-
tor of Åbo Akademi and University of Helsinki, sympathiser 
of traditional Finnish beer houses, together with his musical 
brother Pedro Hietanen.

korvaT aukI aaMukaHvIlla -konserttisarja
Concert series - open your ears enjoying morning coffee  

Jazz  palaTsI
Jazz palace

Keskiviikosta lauantaihin 
1.8.–4.8. wanha Työski

Musiikki kuulostaa parhaalta kenkälaatikon mallisessa 
hirsitalossa. Tänä vuonna jazz soi wanhalla Työskillä, 
entisen työväentalon 200-paikkaisessa salissa.
Historiaa huokuvassa miljöössä suomalainen huippujazz 
esittäytyy nautittavina annoksina keskiviikosta lauantai-
hin. Jazz Palatsin ovet avautuvat klo 20.30 ja konsertit 
alkavat klo 21.30. Lauantaina 4.8. ovet avautuvat jo klo 
18.00 ja konsertti alkaa klo 19.00. Konserttien kesto on 
noin 1 tunti 20 minuuttia. 
Marssishowsta ehtii Jazz Palatsiin ja toisinpäin. Salin 
kaikista pöydistä näkee ja kuulee hyvin esiintymislavalle 
ja baari on auki konsertin aikana.

Liput 25 € + toimitusmaksut, 
ovelta 30 €, K 18   
 

wednesday 1 August - Saturday 4 August 
wanha Työski

Music comes to its own in the log house built in the 
shape of a shoe box. This year, the venue of the Jazz 
Palace is the wooden building formerly used as a 
community hall, seating an audience of 200.
In the milieu filled with history, Finnish top jazz 
presents itself in enjoyable doses from wednesday 
to Saturday. The doors of the Jazz Palace open at 
20.30 and the concerts begin at 21.30. On Saturday 4 
August, the doors will open as early as 18.00 and the 
jazz concert will begin at 19.00. The duration of the 
concerts is about 1 hour 20 minutes.
The schedule of the concerts has been drawn up so 
that you have time to get to the Jazz Palace from 
the March Show and vice versa. All tables in the hall 
provide an unobstructed view to the stage, and the 
bar is open during the concert.

Tickets 25€+delivery fees, at the door 30€ 
(age limit 18 years)
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Tiistai 31.7.
SUVI TERÄSNISKA JA LAPIN SOTILASSOITTOKUNTA
Iskelmätaivaamme sai huippuosaajan kun Suvi Teräsniska 
nousi parrasvaloihin vuonna 2008. Nyt kahdeksan menes-
tysalbumin ja lukemattomien kultalevyjen kannattelema 
iskelmäkuningatar saapuu avaamaan Tattoo-klubin. Hänen 
hittikimaransa on orkestroitu Lapin sotilassoittokunnasta 
muodostetulle suurelle viihdeorkesterille. 
 

Keskiviikko 1.8.
EUROOPPALAINEN ILTA
AVARUUDEN LEHMIPOIKA - SPACE COwBOY 
KAARTIN COMBO PLAYS JAMIROQUAI 
SOLISTINAAN HEINI IKONEN, EERO SAUNAMÄKI
1980-luvun Lontoossa sekoitettiin suurta taikajuomapataa, 
jonne heitettiin sekä soul, funk, disco että hip hop. Kuplivas-
ta keitoksesta nousi hassu hattu päässään acid-jazzin kunin-
gas Jamiroquai. Musiikki irrottaa jalkasi lattiasta ja korviisi 
tulvii maailman soittimisto isolla väripaletilla. Eero Sau-
namäen johtamaa Kaartin Comboa venytetään nyt kaikilta 
nurkiltaan kohti eurooppalaisen jorausmusiikin ilotulitusta. 
Tämä ilta on myös Tattoo-soittokuntien welcome party 
Tattoo Klubilla, joten vain 200 lippua tulee myyntiin. 

Torstai 2.8.
SUOMALAINEN ILTA 
ALBATROSSI LEPÄÄMÄTTÄ LIITÄÄ
ILMAVOIMIEN BIG BAND JA CLUB FOR FIVE 
Myös tämä ilta on Hamina Tattoota varten räätälöity uusi show, 
jossa Kymenlaakson suuren miehen Junnu Vainion laajan tuotannon 
maukkaimmat hedelmät kannetaan eteemme suuressa, kauniissa 
korissa. Club For Five on ainutlaatuinen ilmiö musiikkimaailmassa 
rikkoessaan mielikuvia siitä, mitä kaikkea ihmisäänellä voikaan 
tehdä. Monipuolinen a cappella lauluyhtye on valloittanut yleisönsä 
suvereenilla osaamisellaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Viiden laulajan (Maija Sariola, Susanna Lukkarinen, Jouni 
Kannisto, Juha Viitala ja Tuukka Haapaniemi) ja Ilmavoimien 
Big Bandin lavashow on täynnä vastustamatonta iloa, energiaa ja 
virtuositeettia.
 

Perjantai 3.8.
AMERIKKALAINEN ILTA 
QUANTICO MARINES SHOw BAND (USA)
VARUSMIESSOITTOKUNNAN SHOw BAND
Viikonloppu käynnistyy ja Tattoo-Klubilla tulee monta settiä 
parasta viihdettä ison meren takaa.
 

Lauantai 4.8.
AFRIKKALAIS-AASIALAINEN ILTA
MAMA AFRICA 
Mama Afrikan kainalosta tulvivat suuren mantereen kuumimmat 
rytmit. Helsinki-Cotonou Ensemble on maailman suuria festivaale-
ja kiertävä sensaatio, joka yhdistää Beninin ja Suomen rytmimusii-
kin huippuja. 
 
ILTA HUIPENTUU KOREALAISTEN MUUSIKKOJEN 
MIDNIGHT SPECIAALIIN.  

TaTToo klubI
 

Tattoo-klubi on Hamina Tattoo -festivaalin yöelämän 
keskus ja ympäri maailmaa saapuneiden soittajien 
kohtaamis- ja jamittelupaikka. Teltta on auki 
aamupäivästä aamuyöhön. Huippuartistit ja parhaat 
show’t pyörivät tiistaista lauantaihin Haminan torille 
nousevassa Tattoo-klubin teltassa. Päiväsaikaan, 
konserttien ulkopuolella, Tattoo-klubi toimii ruoka- 
ja olutravintolana ilman pääsymaksua. 
Konserttien aikaan ovet aukeavat klo 20.00, 
pääesiintyjä aloittaa klo 22.30.
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Tuesday 31 July 
SUVI TERÄSNISKA AND THE LAPLAND MILITARY BAND
Music evenings at the Tattoo Club together with the great en-
tertainment orchestra formed from the Lapland Military Band.

wednesday 1 August 
EUROPEAN NIGHT
SPACE COwBOY
THE GUARDS BAND COMBO PLAYS JAMIROQUAI
SOLOISTS: HEINI IKONEN
London in the 1980s was a musical melting pot with ingredi-
ents such as soul, funk, disco and hip hop. What came out of 
all this was Jamiroquai, the king of acid jazz. The music takes 
your feet off the floor, and your ears encounter the full range 
of instruments of the world, drawn with a large colour palette. 
The Guards Band Combo conducted by Eero Saunamäki is now 
stretched from all of its corners towards the fireworks show of 
European dance music. This evening is also the welcome party 
at the Tattoo Club for the Tattoo bands, so only 200 tickets will 
be available for sale. 

Thursday 2 August 
FINNISH NIGHT
FLIGHT OF ALBATROSS
AIR FORCE BIG BAND AND CLUB FOR FIVE
This night, too, contains a new show tailored for Hamina 
Tattoo: the best songs of the wide repertoire of Juha “Junnu” 
Vainio, the famous singer-songwriter of Kymenlaakso, are pre-
sented to us in a beautiful package. Club For Five is a unique 
phenomenon in the world of music. It redefines the things 
that a human voice can do. The versatile a cappella ensemble 
has captivated its audiences with its outstanding skills both in 
Finland and internationally.

The stage show of the five singers (Maija Sariola, Su-
sanna Lukkarinen, Jouni Kannisto, Juha Viitala and Tuukka 
Haapaniemi) and the Air Force Big Band is filled with irresist-
ible joy, energy and virtuosity.

Friday 3 August 
AMERICAN NIGHT
QUANTICO MARINES SHOw BAND (USA)
SHOw BAND OF THE CONSCRIPT BAND ( FIN)
The best entertainment from America.

Saturday 4 August 
AFRICAN-ASIAN NIGHT
MAMA AFRICA
Frozen Finland meets boiling Benin, which sounds like a 
treat for both parties and also for the hungry listener. The 
story is that three Finns went to West Africa to investigate 
deep voodoo rhythms and they ended up with most of this 
band ready to tour the stages of the world. Weather Report 
meets Fela, 22, you might say. They are good enough.

THE EVENING CULMINATES IN THE MIDNIGHT 
SPECIAL BY KOREAN MUSICIANS.

TaTToo Club
 

liput 25 € + toimitusmaksut, 
ovelta 30 €, K18 

tickets 25 € + delivery fees, 
at the door 30 € 
(age limit 18 years)

tattoo-klubia isännöi joka ilta jusba humaljoki 
yhtyeensä sousaphonicsin kanssa.
the club host every evening is jusba humaljoki 
with his band sousaphonics.
 
tolvanen catering
Tiedustelut tiina@tolvanen.fi, puh. 050 468 9689 

ladies and gentlemen 

- there is a Party 

at the market Place!

 



Puolustusvoimat 100 -tapahtumakenttä

Reserviupseerikoululla Haminassa 1.–4.8.

VAPAA PÄÄSY!

MAANPUOLUSTUS KUULUU KAIKILLE

Försvarsmakten  •  The Finnish Defence Forces
puolustusvoimat.fi/100



Puolustusvoimat 100 -tapahtumakenttä

Reserviupseerikoululla Haminassa 1.–4.8.

VAPAA PÄÄSY!

MAANPUOLUSTUS KUULUU KAIKILLE

Försvarsmakten  •  The Finnish Defence Forces
puolustusvoimat.fi/100
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Linnoituksen wanhat pihat ovat avoinna 
tiistaista lauantaihin klo 12 -18

Haminan vanhan linnoituskaupungin puutarhat ja pihat ovat 
nousseet kesäisen festivaalimme suosikkikohteeksi. Voit kiertää 
viisitoista ihastuttavaa pihapiiriä ainutlaatuisessa ympyräkaupun-
gissa kokien elävää kulttuurihistoriaa, nauttia pihakonserteista, 
Pop Up –kahviloista, taidenäyttelyistä ja kirpputoreista. Pihojen 
porteilla olevat opastaulut esittelevät sinulle talojen ja koko linnoi-
tuskaupunginhistoriaa.
Järjestää: Haminan linnoituksen wanhat talot ry ja 
Hamina Tattoo

 
Old gardens within the fortress 
open tue-sat 12-18

The gardens and courtyards of the old fortress town of Hamina 
will be open to the public. You can get to know 15 lovely gardens 
in the unique circular town, experiencing vivid cultural history 
and enjoying outdoor concerts, pop up cafeterias, art exhibitions 
and flea markets. Signposts at the gates introduce the history of 
the houses and the fortress town.

lInnoITuksen 
WanHaT pIHaT
old gardens within the fortress

Poimintoja näyttelyistä 

vanhoja tekstiileitä
Seinävaatteita, vanhoja tekstiileitä 
kirjailuineen ja pitseineen. 
Römpötin talo, Pikkuympyräkatu 13 B.

huoPakäsityötuotteiden 
esittelymyynti
Käsityöläinen Merja Auas
Römpötin talo, Pikkuympyräkatu 13 B.

nauloja - nails
Taiteilija Esa Toivanen
Puulevyille naputeltuja kuvia.
Esaiaksen talo, 
Pikkuympyränkatu 19. 

olut- ja virvoitusjuoma-
teollisuuden historia 
haminassa-näyttely
Esaiaksen talo, Pikkuympyräkatu 19.

historialliset Puvut 
- muotinäytös
Atelier Aleksandra Pohjola 4.8. klo 16.30
Lisäksi Aukusti ja Akseli Gerlanderin 
puutarhakonsertit ti-la klo 13.
Pormestarintalon puutarha,
Mannerheimintie 7A. 

kuvien marssi 
- grafiikkaa ja maalauksia
Taiteilija Liisi Myllykangas
Arvilommin talon pihamiehen asunto, 
Pikkuympyräkatu 26. 

taPahtui haminassa -näyttely
Kuvataiteilija Eija Ylinen-Virtanen. 
Bergqvistin talon kellarikerros, 
Pikkuympyräkatu 4. 

valoa kellarissa
Maria Drockilan kynttilöitä. 
Bergqvistin talon kellarikerros, 
Pikkuympyräkatu 4.

maisemia ja muotoilua
Lindroos & Gross.
Lebedeffin kauppakartanon makasiini, 
Kirkkokatu 2.
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PihaKonsErtit / 
GarDEn concErts 
tiistaina 31.7.

PihaKonsErtit / 
GarDEn concErts 
LaUantaina 4.8.

PihaKonsErtit / 
GarDEn concErts 
PErJantaina 3.8.

PihaKonsErtit / 
GarDEn concErts 
torstaina 2.8.

PihaKonsErtit / 
GarDEn concErts 
KEsKiViiKKona 1.8.

Pihat avoinna
ti-la 31.7.-4.8.

klo 12-18
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M  Esaiaksen talo
Pikkuympyräkatu 19
klo 12.30-13.00

n   Meriportin 
 vartiorakennus
Maariankatu 11
Ei konserttia (O
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i    wischtukatin talo 
Isoympyräkatu 27 
klo 17.30-18.00

D   arvilommin talo 
Pikkuympyräkatu 26 
klo 17.30-18.00

h   Korttilan kulma
Raatihuoneenkatu 2 
klo 17.00-17.30

J   Paukkusen talo
Pikkuympyräkatu 15
Ei konserttia

K   Pormestarintalo
Mannerheimintie 7A
klo 16.00-16.30

L   Kochlerin talo
Rauhankatu 3B
klo 17.00-17.30 

a   Baskin talo 
Sibeliuskatu 30
klo 12.30-13.00
 

B   Bergqvistin talo 
Pikkuympyräkatu 4
klo 16.00-16.30

c   Lappeenrannanportin 
 vartiorakennus
Mannerheimintie 7B 
klo 17.00-17.30

D  arvilommin talo 
Pikkuympyräkatu 26
klo 12.30-13.00 

o  Lebedeffin    
 kauppakartano 
Raatihuoneentori 14 
klo 17.00-17.30 

E    Pakkalan talo
Raatihuoneenkatu 3
klo 16.00-16.30

F    warvaran talo
Pikkuympyräkatu 13 C
klo 17.00-17.30

G   römpötin talo
Pikkuympyräkatu 13 B 
klo 12.30-13.00
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Tattoo-katu on kaikkien festivaalivieraiden sekä hamina-
laisten yhteinen olohuone Haminan keskipisteessä, Raati-
huoneentorilla sekä Fredrikinkadulla. Se on aurinkoinen 
kävelykatu täynnä musiikkia, tanssia, kahvilaherkkuja, 
ravintoloita ja myyntikojuja. Tattoo-kadun myyntikojut 
ovat auki aamusta iltaan koko festivaalin ajan.

Seuraa sisäänheittoparaatia Haminan torilta Tattoo-ka-
dulle tunti ennen jokaisen marssishow’n alkua. Kuuntele 
merkkihenkilöiden ajatuksia Speaker´s Cornerista päivit-
täin. Siirry ajoissa Bastionin katsomoon ja ota elämys vas-
taan. 

The Tattoo Street located at the Town Hall Square 
and in Fredrikinkatu street is a living room shared by 
all festival visitors and the local people of Hamina. 
The pedestrian street is filled with music, dance, caf-
eteria delicacies, restaurants and market stalls. The 
stalls of the Tattoo Street are open from morning to 
evening throughout the festival. Follow the prelude 
parade from the Market Place to the Tattoo Street 
one hour before the beginning of each March Show. 
Listen to the thoughts of distinguished persons at the 
Speaker’s Corner. Go to the stand at the Bastion in 
good time and embrace the experience.

TaTToo-kaTu
TaTToo sTreeT
Tiistai-lauantai
31.7.-4.8.

puIsTokonserTIT Ja TaTToo-kaTu
park Concerts and Tattoo street

tiistai 31.7.  Kuninkaallisen sotilaspoliisin soittokunta, hollanti
keskiviikko 1.8.  Maavoimien soittokunta, saksa
 klo 15.00 MPK:n yhdistetty soittokunta, suomi sekä 
 territorial army Band of Jämtland, ruotsi  
torstai 2.8.  Kuninkaan kaartin soittokunta, norja 
perjantai 3.8. Kuninkaallisen merijalkaväen soittokunta, iso-Britannia 
lauantai 4.8. Merijalkaväen soittokunta, Usa

tuesday 31 July  the Military Band of h.M royal Marechaussee, netherlands
wednesday 1 august  the army Band Kassel, Germany
 klo 15.00 MPK joint Band, Finland and 
 territorial army Band of Jämtland, sweden
thursday 2 august  Band of his Majesty the King´s Guard, norway
Friday 3 august  the Band of her Majesty’s royal Marines ctcrM, United Kingdom
saturday 4 august  Quantico Marine corps Band, United states

PUISTOKONSERTIT 
Nauti upeista musiikkiesityksistä kesäpäivinä. 
Haminan Kesäpuistossa sijaitsevan 1884 raken-
netun Puistotalon suuri terassi toimii soittokuntien 
esityslavana tiistaista lauantaihin 31.7.- 4.8.2018 
lounastunnin aikaan klo 11. 
Puistokonserttien kesto on noin 40 minuuttia. 
Puistokonsertteihin on vapaa pääsy.

PARK CONCERTS
Enjoy the daily free concerts arranged in 
Kesäpuisto Park from Tuesday to Saturday 
at 11 during the Tattoo week.

20   Hamina TaTToo 2018 
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TaTToo-paraaTI

TaTToo-paraaTI
Tattoo parade

 

HAMINA TATTOON YSTÄVÄT 
Hamina Tattoon Ystävät ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys, 
jonka tarkoituksena on eri tavoin tukea Hamina Tattoon toteuttamis-
ta ja edistää kansainvälisen sotilasmusiikin ja -kulttuurin tuntemus-
ta. Yhdistys edistää ja ylläpitää positiivista Hamina Tattoo -henkeä 
järjestämällä muun muassa retkiä muihin Tattoo-tapahtumiin.
Yhdistys toivottaa kaikki sotilasmusiikista kiinnostuneet mukaan 
toimintaansa!

”Tule sinäkin mukaan iloiseen porukkaan! 
Hamina Tattoo 2018 
– maailman parhaat soittokunnat ympyröillä!”

www.haminatattoonystavat.fi 
Hamina Tattoon Ystävät ry 
sihteeri Kirsi Heikkinen, 
tattoon.ystavat@gmail.com

TATTOO-PARAATI 
TORSTAINA 2.8. KLO 14.00

Haminan vanhan ympyräkeskustan kahdeksan sädekatua johta-
vat tiesi Raatihuoneentorille, jossa järjestetään torstaina 2.8. 
näyttävä Tattoo-paraati. Raatihuoneentorin ympäristö täyttyy 
tuolloin nopeasti yleisöstä, joten muistathan saapua ajoissa pai-
kalle. Paraatiin osallistuvat kaikki marssishown soittokunnat. 

TATTOO PARADE 
THURSDAY 2 AUGUST AT 14.00

The eight radial streets of the old circular town centre of 
Hamina will lead your way to the Town Hall Square, the 
venue of the impressive Tattoo Parade on Thursday 2 
August. On that day, the surroundings of the Town Hall 
Square will be filled with people quickly, so make sure 
to get there in good time.
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MPK juhlii  
25-vuotisjuhlavuottaan

Haminassa 1.8.2018 

Ohjelmassa on turvallisuuspoliittinen seminaari ja 
MPK:n maanpuolustussoittokuntien esiintymisiä. 

Lisätietoja: www.mpk.fi/haminatattoo  

www.mpk.fi

 LUE LISÄÄ: PUNAINENRISTI.FI/SYYRIA

Auta heidät  
takaisin  
jaloilleen

Auta heidät  
takaisin  
jaloilleen

Lahjoita lähettämällä  
viesti SPR15  
numeroon 16499 (15 €)

Lahjoituksellasi autat sodassa 
loukkaantuneita pääsemään 
mukaan normaaliin elämään. 
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Hamina Tattoon erikoisvieraat 2018

LAURI LAINEEN TEOKSIA TAIDEKESKUS 
SALMELAN GRAFIIKKAKOKOELMASTA
 
Hamina Tattoo –tapahtumassa voi tutustua 
taidemaalari Lauri Laineen taidegrafiikkaan. 
Näyttelykokonaisuus on koottu Mäntyharjulla 
sijaitsevan Taidekeskus Salmelan grafiikka-
kokoelmista. Teokset ovat yleisön nähtävillä 
Sotilaskodissa 31.7.-4.8.2018 välisenä aikana. 

Taidemaalari Lauri Laine (s. 1946) opiskeli Suomen 
Taideakatemian koulussa 1975-79. Laineen maalauksissa 
taidehistoriallinen kerrostuneisuus yhdistyy voimakkaasti 
tämän päivän taiteeseen. Abstraktio ja esittävyys, traditio 
ja nykyaika kohtaavat ja luovat teoksiin arvoituksellisen 
tunnelman.

Laine kuvaa maalauksissaan ihmiseen viittaavia figu-
ureja, jotka näyttävät kantavan erilaisia esineitä muka-
naan. Hänen maalaustyylilleen on ominaista monipuolinen 
sivellintekniikka ja materiaalin tuntu. Paksut ja ohuet, 
peittävät ja kuultavat värikerrokset vaihtelevat. 

 Lauri Laineen teoksia on ollut esillä lukuisissa kotimai-
sissa ja kansainvälisissä näyttelyissä vuodesta 1980 lähtien 
ja niitä on useissa merkittävissä kokoelmissa, mm. Kias-
massa Helsingissä sekä Moderna Museet´issa Tukholmassa. 

Taidekeskus Salmela on Suomen suurin kesäaikainen 
taidenäyttely. Mäntyharjun kulttuurihistoriallisessa 
kirkonkylämiljöössä sijaitseva Salmela esittelee vuosit-
tain teoskokoelmia niin taiteen konkareilta kuin nuorilta 
lupaukselta. Vuosittain on esillä yli 300 teosta kahdek-
sassa eri rakennuksessa. Salmelassa vierailee vuosittain 
yli 30 000 kulttuurivierasta. Näyttelytoiminnan lisäksi 
Salmela on tullut tunnetuksi myös erilaisista konserteista 
sekä laulu- ja kuvataidekilpailuista.
 
 

Lauri Laine: Figuuri VII, serigrafia, 2014
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MAALAUSTAITEEN MESTARIT JA 
PUOLUSTUSVOIMAT
tiistai-lauantai
Kadettikoulunkatu 7 
Rauhanturvaamisen ja veteraanityön 
perinnekeskus, 
vapaa pääsy.  

PUOLUSTUSVOIMIEN JOUKKO-
OSASTOJEN LIPUT 
keskiviikko-lauantai
RUK:n päärakennus, Sankariaula, 
Kadettikoulunkatu 6
Ainutkertainen mahdollisuus nähdä Suomen 
viralliset joukko-osastoliput samassa paikassa, 
historiallisessa sankariaulassa. 

PUOLUSTUSVOIMAT 100 VUOTTA 
VALOKUVANÄYTTELY 
tiistai-lauantai
Sotilaskoti, Kadettikoulunkatu 5
Puolustusvoimien kuvakeskuksen juhlanäyttely 
on tarkka tutka menneeseen ja nykyisyyteen.

TATTOO-MAIDEN LIPUT 
tiistai-lauantai
Haminan kaupunginmuseo, Kadettikoulunkatu 2B
Valtiolippujen värit ja kuviot ovat täynnä maail-
man poliittisen historian symboliikkaa. 
Koe tohtori Kimmo Kiljusen kuratoima Haminan 
kaupunginmuseon lippunäyttely. 

SUOMEN LIPUN TIE -NÄYTTELY 
maanantai-lauantai
Lipputorni, Kaivokatu 6
Nouse Haminan 1790 rakennettuun lipputorniin. 
Suomen historia laukkaa verkkokalvoillesi tornissa 
olevien, 1300-luvulta saakka liehuneiden virallis-
ten lippujen läpi.

 

Hamina Tattoon näyttelyt 
Musiikin ja muun ohjelman lisäksi 
voit mahduttaa festivaalipäivääsi 
monipuolisen näyttelykierroksen. 
Nukkekotimainen  kaupungin mitta-
kaava antaa tähän mahdollisuuden.

Tuotanto :  Jungle  Drum Product ions  (Kaasi lansalmi  Oy)  ja  Hamina Ba st i oni

ANTTI  TUURIN samannimisen romaanin  mukaan .

Sovi tus  ja  ohjaus  JALLE NIEMELÄ

Sanoitukset  ja  sävel lykset 

KARI  PYRHÖNEN ja  ESA KAARTAMO

Liput tulevat myyntiin 
helmikuussa 2018
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TaTToo-vIIkon oHJelMa
sunnuntai 29.7.   

12.00  Junior tattoo show, Hamina Bastioni 
14.30  Kirkkokonsertti, Mäntyharjun kirkossa yhteistyössä 
 Taidekeskus Salmelan kanssa. Quantico Marine Corps Band,  
 USA.
15.00  nuorisokonsertti, Hamina Bastioni. Varusmiessoittokunnan  
 Show Band ja Diandra.
18.00  Kahden kirkon konsertti, Marian ja Johanneksen kirkot. 
 Varusmiessoittokunnan jousisto, solisteina Jukka Perko ja  
 Mikko Perkola. Yleisö vaihtaa kirkkoa väliajalla.

maanantai 30.7.   
12.00  Mini tattoo, Senaatintori, Helsinki. Juontaja Mikael Konttinen. 
18.00  Kyläkonsertti, Pyhällön urheilukenttä. Territorial Army Band  
 of Jämtland.
21.00  tanssi vieköön -avajaiskonsertti, Hamina Bastioni. 
 Kaartin soittokunta ja Korean tasavallan puolustusministeriön  
 traditionaalinen soittokunta
23.10  iltasoitto, Raatihuoneen torni.

tiistai 31.7.   

9.00  tattoo-katu avautuu
9.30  aamukahvikonsertti, Raatihuone. Venäjän puolustus-
 ministeriön edustussoittokunnan yhtye. 
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto. Military Band of H.M Royal  
 Marechaussee Hollannista. 
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
12.30  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
16.00  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
17.00  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
20.00  tattoo-klubi avautuu
19.00  spirit of hamina-yhteiskonsertti, RUK:n Maneesi. 
21.10  iltasoitto, Raatihuoneen torni.
22.30  tattoo-klubi, Kauppatori. Esiintyjänä Suvi Teräsniska ja 
 Lapin sotilassoittokunta.

keskiviikko 1.8.   

9.00  tattoo-katu avautuu
9.30  aamukahvikonsertti, Haminan Seurahuone. Aistit auki  
 aamukahvilla, konsertti Tove Janssonin jättifreskojen luona.  
 Kaartin soittokunnan klarinettiyhtye.
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto. Heeresmusikkorps Kassel Saksasta.
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
12.30  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
13.30-16.00 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPK 25-vuotis-
 juhlaseminaari Osaava kansalainen - koulutuksella kokonais- 
 turvallisuutta, RUK:n Maneesissa 
16.00  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
17.00  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
19.00  Marssishow ensi-ilta, Hamina Bastioni.
20.00  tattoo-klubi avautuu, Kauppatori 
21.00  iltasoitto, Raatihuoneen torni.
21.30  Jazz Palatsin avajaisilta, Wanha Työski. 
 Esiintyjänä Maria Ylipää & Ystävät.
22.30  tattoo-klubi, Kauppatori. Eurooppalainen ilta: The Guards  
 Band Show Combo plays Jamiroquai, solistinaan Heini Ikonen.

torstai 2.8.   

9.00  tattoo-katu avautuu
9.30  aamukahvikonsertti, Simeon-talo. Aamukahvit Amiraalin  
 seurassa, Lapin soittokunnan vaskiseitsikko, Juhani Kaskeala.
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto. Kuninkaan kaartin soittokunta  
 Norjasta
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
12.30  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
14.00  tattoo-paraati, Raatihuoneentori
15.00  Lasten-konsertti, Kauppatori. Maukka ja Väykkä, 
 pianossa Iiro Rantala. 
15.00  rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen 
 avajaiset, Kadettikoulunkatu 7.
16.30  Puolustusvoimien tapahtumakentän avajaiset, RUK:n 
 päärakennuksen kenttä. Laivaston soittokunta.
17.00  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
17.30  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
19.00  Marssishow´n ViP-näytös, Hamina Bastioni. 
20.00  tattoo-klubi avautuu, Kauppatori
21.00  iltasoitto, Raatihuoneen torni. 
21.30  Jazz Palatsi, Wanha Työski. Esiintyjänä Iiro Rantala, The Calendar.
22.30  tattoo-klubi, Kauppatori. Suomalainen ilta: Albatrossi 
 lepäämättä liitää. Ilmavoimien Big Band ja Club for Five.

Perjantai 3.8.   

9.00  tattoo-katu avautuu
9.30  aamukahvikonsertti, Lipputorni. Eero Saunamäki, nokkahuilut  
 ja taustanauhat.
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto. Band of Her Majesty Royal 
 Marines CTCRM Isosta-Britanniasta.
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
12.00  Ekumeeninen seppeleenlasku, Johanneksen kirkon 
 sankarihautausmaa
14.00  Marssishow, hamina Bastioni 
16.00  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
17.00  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
19.00  Marssishow, hamina Bastioni 
20.00  tattoo-klubi avautuu, Kauppatori
21.30  Jazz Palatsi, Wanha Työski. Esiintyjänä Aili Ikonen.
21.00  iltasoitto, Raatihuoneen torni.
22.30  tattoo-klubi, Kauppatori. Amerikkalainen ilta: Quantico Marine  
 Corps Show Band (USA) ja Varusmiessoittokunnan Show Band

lauantai 4.8.   
9.00  tattoo-katu avautuu
9.30  aamukahvikonsertti, Raatihuoneentori.  Aamukahvit 
 Raatihuoneella. Kansallispuvut ja muinaispuvut esillä, 
 Varusmiessoittokunta.
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto. Quantico Marine Corps Band  
 Yhdysvalloista.
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
12.30  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
14.00  Marssishow, hamina Bastioni 
16.00  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
17.00  Linnoituksen wanhat pihat, pihakonsertti
19.00  Jazz Palatsi, Wanha Työski. Esiintyjänä M.A. Numminen.
20.00  tattoo-klubi avautuu
21.00  Marssishow, hamina Bastioni 
22.30  tattoo-klubi, Kauppatori. Afrikkalais-aasialainen ilta: 
 Helsinki-Cotonou Ensemble ja korealaisten muusikkojen 
 Midnight Special.
23.15  iltasoitto, Raatihuoneen torni. 

Huom. Ohjelma voi vielä muuttua ennen festivaalia. 
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
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program
söndagen 29.7.   

12.00  Junior tattoo show, Hamina Bastion.
14.30  Kyrkokonsert, i Mäntyharju kyrka i samarbete med 
 Konstcenter Salmela. Quantico Marine Corps Band, USA.
15.00  Ungdomskonsert, Hamina Bastion. Värnpliktsmusikkårens  
 Show Band och Diandra.
18.00  Konsert i två kyrkor, Maria- och Johanneskyrkan. Värnplikts- 
 musikkårens stråkar, solister Jukka Perko och Mikko Perkola.  
 Publiken byter kyrka under mellantiden.

måndagen 30.7.
12.00  Mini tattoo, Senatstorget, Helsingfors. Konferencier 
 Mikael Konttinen.
18.00  Bykonsert, Pyhältö sportplan. Territorial Army Band of 
 Jämtland.
21.00  Öppningskonsert, Hamina Bastion. 
 Gardets musikkår och Koreas armés traditionella   
 musikkår.
23.10  tapto, Rådhustornet.

tisdagen 31.7.
9.00  tattoo-gatan öppnas
9.30  Konsert med morgonkaffe, Rådhuset. Rysslands 
 försvarsministeriums representationsmusikkårs ensemble.
11.00  Parkkonsert, Sommarparken. Military Band of H.M Royal  
 Marechaussee från Holland. Markus Virtala är konferencier.
12.00  Fästningens gamla gårdar öppnas
12.30  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
16.00  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
17.00  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
19.00  spirit of hamina, samkonsert, Reservofficersskolans manege.
20.00  tattoo-klubben öppnar
21.10  tapto, Rådhustornet.
22.30  tattoo-klubben, Salutorget. Suvi Teräsniska och Lapplands  
 militärmusikkår uppträder.

onsdagen 1.8.
9.00  tattoo-gatan öppnar
9.30  Konsert med morgonkaffe, Församlingshuset i Fredrikshamn.  
 Sinnena väcks med morgonkaffe, konsert vid Tove Janssons  
 stora fresker. Gardets musikkårs klarinettensemble.
11.00  Parkkonsert, Sommarparken. Heeresmusikkorps Kassel 
 från Tyskland.
12.00  Fästningens gamla gårdar öppnas
12.30  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
13.30 - 16.00 Försvarsutbildningsföreningen MPK:s 
 25-årsjubileumsseminarium ”Osaava kansalainen - koulu-
 tuksella kokonaisturvallisuutta”, Reservofficersskolans Manege.
16.00  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
17.00  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
19.00  Marschshow premiär, Hamina Bastion.
20.00  tattoo-klubben öppnar, Salutorget.
21.00  tapto, Rådhustornet.
21.30  Jazz Palats, Wanha Työski. Maria Ylipää & Ystävät uppträder.
22.30  tattoo-klubben, Salutorget. Europeisk kväll: The Guards Band  
 Show Combo plays Jamiroquai, solist är Heini Ikonen.

torsdagen 2.8.
9.00  tattoo-gatan öppnar
9.30  Konsert med morgonkaffe, Simeonhuset. Morgonkaffe i Amira-
 lens sällskap, Lapplands musikkårs brasseptett, Juhani Kaskeala.
11.00  Parkkonsert, Sommarparken. HM Kongens Garde från Norge
12.00  Fästningens gamla gårdar öppnar
12.30  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
14.00  tattoo-parad, Rådhustorget.
15.00  Barnkonsert, Salutorget. Maukka och Väykkä, vid pianot 
 Iiro Rantala.
15.00  traditionscentret för fredsbevarande och veteranarbete öppnas,  
 Kadettikoulunkatu 7.
16.30  Försvarsmaktens evenemangsfält öppnas, Fältet vid 
 Reservofficersskolans huvudbyggnad. Marinens musikkår.
17.00  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
17.30  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
19.00  Marschshowens ViP-uppvisning, Hamina Bastion.
20.00  tattoo-klubben öppnar, Salutorget.
21.00  tapto, Rådhustornet.
21.30  Jazz Palats, Wanha Työski. Iiro Rantala.
22.30  tattoo-klubben, Salutorget. Finländsk kväll: Albatrossen svävar   
 oförtröttligt. Luftstridskrafternas Big Band och Club for Five.

fredagen 3.8.
9.00  tattoo-gatan öppnas
9.30  Konsert med morgonkaffe, Flaggtornet. Eero Saunamäki, 
 blockflöjtar och bakgrundsband.
11.00  Parkkonsert, Sommarparken. The Band of Her Majesty’s Royal   
 Marines CTCRM från Storbritannien.
12.00  Fästningens gamla gårdar öppnar
12.00  Ekumenisk kransnedläggning, vid Hjältegravarna.
14.00  Marschshow, Hamina Bastion.
16.00  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
17.00  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
19.00  Marschshow, Hamina Bastion.
20.00  tattoo-klubben öppnar, Salutorget.
21.00  tapto, Rådhustornet.
21.30  Jazz Palats, Wanha Työski. Aili Ikonen uppträder.
22.30 tattoo-klubben, Salutorget. Amerikansk kväll: 
 Quantico Marine Corps Show Band och Värnpliktsmusikkår.

lördagen 4.8.
9.00  tattoo-gatan öppnar
9.30  Konsert med morgonkaffe, Rådhustorget. Morgonkaffe vid   
 Rådhuset. Folk- och forndräkter visas, Värnpliktsmusikkår.
11.00  Parkkonsert, Sommarparken. Quantico Marine Corps Band 
 från USA.
12.00  Fästningens gamla gårdar öppnar
12.30  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
14.00  Marschshow, Hamina Bastion.
16.00  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
17.00  Fästningens gamla gårdar, gårdskonsert
19.00  Jazz Palats, Wanha Työski. M.A. Numminen uppträder.
20.00  tattoo-klubben öppnar
21.00  Marschshow, Hamina Bastion.
22.30  tattoo-klubben, Salutorget. Afrikansk-asiatisk kväll: Helsinki-  
 Cotonou Ensemble och koreanska musikernas Midnight Special.
23.15  tapto, Rådhustornet.

 
Obs! Programmet kan ändras före festivalen. 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



26   Hamina TaTToo 2018 

programme 
sunday 29 july
12.00  Junior tattoo show, Hamina Bastion.
14.30  church concert, in the Church of Mäntyharju, in co-operation  
 with Art Centre Salmela. Quantico Marine Corps Band, USA.
15.00  Youth concert, Hamina Bastion. Conscript Band Show Band 
 and Diandra.
18.00  concert of two church concerts, churches of St Mary and 
 St John. Strings of the Conscript Band with soloists Jukka Perko  
 and Mikko Perkola. The audiences change the churches during  
 the intermission.

monday 30 july
12.00  Mini tattoo, Senate Square, Helsinki. Presenter Mikael Konttinen.
18.00  Village concert, Pyhältö Sports Field. Territorial Army Band 
 of Jämtland.
21.00  opening concert, Hamina Bastion. 
 The Guards Band and the Korean Army Traditional Band.
23.10  Evening music, Town Hall tower.

tuesday 31 july
9.00  tattoo street opens
9.30  Morning coffee concert, Town Hall. The Central Military Band  
 of the Ministry of Defence of the Russian Federation. 
11.00  Park concert, Kesäpuisto Park. Military Band of H.M Royal  
 Marechaussee from Holland. Presenter Markus Virtala.
12.00  old gardens within the fortress area open
12.30  old gardens within the fortress area, garden concert
16.00  old gardens within the fortress area, garden concert
17.00  old gardens within the fortress area, garden concert
19.00  spirit of hamina joint concert, Manege Hall of Reserve 
 Officer School. 
20.00  tattoo club opens
21.10  Evening music, Town Hall tower.
22.30  tattoo club, Market Place. Performers Suvi Teräsniska and  
 Lapland Military Band.

wednesday 1 august
9.00  tattoo street opens
9.30  Morning coffee concert, Hotel Seurahuone. Morning concert  
 with coffee beside Tove Jansson’s frescos. Clarinet ensemble of  
 the Guards Band.
11.00  Park concert, Kesäpuisto Park. Heeresmusikkorps Kassel from  
 Germany.
12.00  old gardens within the fortress area open
12.30  old gardens within the fortress area, garden concert
13.30 - 16.00 25th anniversary seminar of the national Defence  
 training association of Finland (MPK): “Osaava kansalainen -  
 koulutuksella kokonaisturvallisuutta”, Manege Hall of Reserve  
 Officer School.
16.00  old gardens within the fortress area, garden concert
17.00  old gardens within the fortress area, garden concert
19.00  March show (premiere), Hamina Bastion.
20.00  tattoo club opens, Market Place.
21.00  Evening music, Town Hall tower.
21.30  opening night of Jazz Palace, Wanha Työski. 
 Performers Maria Ylipää & Ystävät.
22.30  tattoo club, Market Place. European night: The Guards Band  
 Show Combo plays Jamiroquai, soloist Heini Ikonen.

thursday 2 august
9.00  tattoo street opens
9.30  Morning coffee concert, Simeon Hall. Morning coffee with  
 Admiral Juhani Kaskeala and brass septet of Lapland Military  
 Band.
11.00  Park concert, Kesäpuisto Park. Band of His Majesty the King´s  
 Guard, Norway
12.00  old gardens within the fortress area open
12.30  old gardens within the fortress area, garden concert
14.00  tattoo Parade, Town Hall Square.
15.00  children’s concert, Market Place. Maukka ja Väykkä, 
 with Iiro Rantala on the piano.
15.00  opening ceremony of centre of legacy of peace-keeping and  
 veteran work, Kadettikoulunkatu 7.
16.30  opening of event arena of Defence Forces, field of main 
 building of Reserve Officer School. The Navy Band.
17.00  old gardens within the fortress area, garden concert
17.30  old gardens within the fortress area, garden concert
19.00  March show (ViP), Hamina Bastion.
20.00  tattoo club opens, Market Place.
21.00  Evening music, Town Hall tower.
21.30  Jazz Palace, Wanha Työski. Performers Iiro Rantala, The Calendar.
22.30  tattoo club, Market Place. Finnish night: Flight of Albatross.  
 Air Force Big Band and Club for Five.

friday 3 august
9.00  tattoo street opens
9.30  Morning coffee concert, Flag Tower. Eero Saunamäki, 
 recorders and backing tracks.
11.00  Park concert, Kesäpuisto Park. The Band of Her Majesty’s  
 Royal Marines  CTCRM from Great Britain.
12.00  old gardens within the fortress area open
12.00  Ecumenical wreath-laying ceremony, soldiers’ cemetery.
14.00  March show, Hamina Bastion.
16.00  old gardens within the fortress area, garden concert
17.00  old gardens within the fortress area, garden concert
19.00  March show, Hamina Bastion.
20.00  tattoo club opens, Market Place.
21.00  Evening music, Town Hall tower.
21.30  Jazz Palace, Wanha Työski. Performer Aili Ikonen.
22.30  tattoo club, Market Place. American night: Quantico Marine  
 Corps Show Band (USA) and Conscript Band. 

saturday 4 august
9.00  tattoo street opens
9.30  Morning coffee concert, Town Hall Square. Morning coffee  
 at the Town Hall. National costumes and antique costumes on  
 display, Conscript Band.
11.00  Park concert, Kesäpuisto Park. Quantico Marine Corps Band  
 from the USA.
12.00  old gardens within the fortress area open
12.30  old gardens within the fortress area, garden concert
14.00  March show, Hamina Bastion.
16.00  old gardens within the fortress area, garden concert
17.00  old gardens within the fortress area, garden concert
19.00  Jazz Palace, Wanha Työski. Performer M.A. Numminen.
20.00  tattoo club opens, Market Place.
21.00  March show, Hamina Bastion.
22.30  tattoo club, Market Place. African-Asian night: Helsinki-
 Cotonou Ensemble and Midnight Special by Korean musicians.
23.15  Evening music, Town Hall tower.Note. The programme may be subject to change prior to the festival. 

All rights reserved.
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Haminan Energia
Energiakaasujen ja uusiutuvan 

energian edelläkävijä.

Monipuolinen, uudistuva

Ekologinen, Edullinen, Kotimainen 

Biokaasu

Hamina LNG Oy
on Haminan Energian ja virolaisen Alexela-konsernin yhteistyritys, 
joka rakennuttaa itäisen Suomenlahden ensimmäisen nesteyte-
tyn maakaasun (LNG) vastaanottoterminaalin Haminan satamaan. 
Ympäristöystävällinen LNG on rikitöntä, eikä se sisällä pienhiukkasia. 
Hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöt ovat vähäisiä.

Uusi LNG-terminaali monipuolistaa energiamarkkinoita. Terminaalis-
ta voidaan toimittaa LNG:ta Haminan Energian jakeluverkkoon sekä 
verkon ulkopuoliselle teollisuudelle. LNG on merkittävä polttoaine 
myös laivaliikenteelle sekä raskaan liikenteen ajoneuvoille. 

Aidosti paikallinen 

Karhu Voima Oy
on Haminan Energian ja Kotkan Energian omistama 
uuden ajan palveluyhtiö, jonka tuotteet ja palvelut 
auttavat säästämään energiaa ja rahaa fiksusti. 

Tutustu Karhu Voiman palveluihin ja aina edullisiin 
sähkösopimuksiin.

Haminan Energian biokaasulaitos sijaitsee 
Virolahdella. Laitoksella hyödynnetään paikallisen teollisuuden 
ja kaupan alan biojätettä sekä viljelijöiden tuottamaa peltobio-
massaa. Laitoksen tuottama biokaasu soveltuu liikennepolt-
toaineeksi sekä sähkön ja lämmön tuotantoon. Jäljelle jäävä 

mädäte on luomuviljelyyn sopivaa lannoitetta. 

Paikallista biokaasua, olkaa hyvä!



HAMINA.FI  •  HAMINABASTIONI.FI   •  HAMINANLIPPUMAAILMA.FI

tervetuloa haminaan 
- kohtaamisten kauPunkiin!
Hamina on Itäisen Suomenlahden rannalla sijaitseva idyllinen 
merenran takaupunki, jonka tarina alkaa jo 1600-luvulta. Kaupun-
gin harvinainen ympyräasemakaava, tähdenmuotoinen linnoitus, 
vanhat puutalokorttelit ja upeat rakennukset muodostavat ainut-
laatuisen kokonaisuuden, johon ehdottomasti kannattaa tutustua!

taikaa ja tähtihetkiä hamina Bastionissa!
Hamina Tattoon marssishow-esitysten pääareena on ainutlaatui-
nen Hamina Bastioni. Se antaa tapahtumalle arvoisensa puitteet 
ja tarjoaa yleisölle mieleenpainuvia elämyksiä lähes 300-vuoti-
aan linnoituksen vallien suojassa. Hamina Bastionin areenalla ja 
sen jännittävissä holvistotiloissa järjestetään tapahtumia ympäri 
vuoden. Tilat muuntautuvat taianomaisesti pienistä, yksityisistä 
perhejuhlista yrityskokouksiin, näyttelyihin, messuihin ja tähtiar-
tistien konsertteihin.

haminassa voit kokea koko maailman!
Haminaan rakentuu lähivuosina liputukseen ja lippuhistoriaan kes-
kittyvä kansainvälinen puisto- ja näyttelykokonaisuus, Haminan 
Lippumaailma. Lippumaailman vetonaulana Haminassa nostetaan 
28.5.2018 sadan metrin korkeuteen maailman suurin Suomen 
lippu. Tuo maailman korkein puinen lipputanko on nähtävissä joka 
suunnasta Haminaan saapuessa.

Kesällä 2018 on jo valmiina Lippupuiston ensimmäiset osat 
RUK:n ja Lipputornin puistoissa. Lippupuistokokonaisuus sijoittuu 
tulevina vuosina Haminan keskustan puistoihin, joissa maailman 
karttaa mukaillen liehuu kaikkien YK:n 193 jäsenvaltion liput 
ympäri vuoden! Lippupuistossa voit kulkea maasta ja maanosasta 
toiseen tutustuen eri maiden kulttuuriin ja historiaan! 
Koe koko maailma!

welcome to hamina, a Place for meeting PeoPle!
Hamina is an idyllic seaside town located beside the Eastern Gulf of 
Finland. The tale of the town goes back to the 17th century. The rare 
circular town plan, star-shaped fortress, old wooden houses and other 
magnificent buildings constitute a unique sight which is certainly 
worth exploring.

magic and unforgettaBle moments at 
hamina Bastion!
The main venue of the March Shows of Hamina Tattoo is the unique 
Hamina Bastion. It provides the March Shows with a worthy venue, 
giving the public memorable experiences amidst the ramparts of the 
fortress almost 300 years old. Events are arranged throughout the 
year in the Hamina Bastion arena and its exciting vaulted facilities. 
The facilities can be converted magically from serving small, private 
family gatherings to the needs of corporate meetings, exhibitions, 
fairs and concerts by top artists.

in hamina, you can eXPerience the entire world!
In the coming years, Hamina will have an international park and 
exhibition, Hamina Flag World, focusing on flags and the history of 
use of flags. The main attraction of the Flag World will be displayed 
on 28 May 2018, when the biggest flag of Finland in the world will 
be hoisted to a flagpole of 100 metres in Hamina. That flagpole, the 
tallest wooden flagpole in the world, can be seen from every direction 
when arriving in Hamina.

In the summer of 2018, the first parts of the Flag Park will also 
be ready in the park of the Reserve Officer School and Flag Tower 
Park. The Flag Park of Hamina will be located in the parks within the 
centre of Hamina. In the coming years, the parks will host the flags 
of all 193 member states of the United Nations in the shape of the 
world map throughout the year! In the Flag Park, you can move from 
one country and continent to another and get to know the culture 
and history of different countries! Experience the entire world!

maailmat 
kohtaavat
haminassa
worlds 
meeting in 
hamina
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Konditoria-kahvila Huovila
Fredrikinkatu 1, p. 05 344 0930

Raati-Cafe Kaneli
Raatihuoneentori 1, p. 040 199 1298

Kahvila Varvara
Puistokatu 2, p. 05 231 1044

Kahvila Puistonkulma
Isoympyränkatu 17, p. 040 538 9326

Torikahvila Kesähelmi
Kauppatori, p. 040 509 7032

Torikahvila Troikka
Kauppatori, p. 0500 905 799

S-Cafe
Isoympyräkatu 15, p. 010 763 5906

Terassikahvila Aallokko 
Tervasaari, p. 050 558 2880

Lounaskahvila Tervasaari
Tervasaari, p. 040 1381 240

Lounaskahvila Kappu
Rautatienkatu 2, 040 577 4457

Kahvila-Olohuone Jaspis
Isoympyräkatu 30 B, 040 486 8117

Trattoria Da Vinci
Sibeliuskatu 32, p. 044 709 5537

Ravintola Kiina
Fredrikinkatu 5 B, p. 05 355 9670

ABC Kippari
Satamakatu 2, p. 010 763 5810

Pursiravintola Loisto
Tervasaari, Pieni Vuohisaari
finrestoy@gmail.com, p. 040 322 6375

kaHvIloITa Ja ruokapaIkkoJa
restaurants and cafes in Hamina
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Itäväylän Bensis
Helsingintie 1, p. 05 354 1004

Ravintola Pinteli
Tarkka-ampujankatu 1, p. 0400 252 099

Hesburger
Isoympyränkatu 15, p. 010 763 5906

Restaurant mon ami
Fredrikinkatu 7, p. 050 436 5743

Ravintola Seurahuone
Pikkuympyränkatu 5, p. 010 763 5871

Kotipizza
Sibeliuskatu 32 A, p. 05 344 4222

Hamina Bastionin holvistossa on mahdol-
lisuus nauttia Hamina Tattoon ravinto-
loitsijan palveluista. Ravintoloitsijana 
toimii Pet Ravintolat Oy, p. 044 369 9880
myynti@petravintolat.fi

Haminan Kauppatorille nouseva Tattoo-
klubi tarjoaa purtavaa niin pieneen kuin 
isompaankin nälkään 
p. 050 468 9689, tiina@tolvanen.fi 

Hamina Tattoon aikana Jazz Palatsina 
toimivalla Haminan Wanhalla Työskillä 
voi  nauttia myös lounasta ja iltapalaa 
konserttien yhteydessä. p. 044 709 5538



Metsä Group valmistaa maailman  
parhaasta uusiutuvasta raaka-aineesta, 
pohjoisesta puusta, kierrätettäviä tuotteita 
vastuullisesti ja tehokkaasti.

metsagroup.fi

KASVUA  
METSÄSTÄ 
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haMina tattoo
Tattoo-toimisto/Tattoo Office
Raatihuoneentori 16, PL 70, 49401 Hamina, 
Finland
Tel. +358 40 199 1426, tattoo@hamina.fi
Toiminnanjohtaja Hannu Kaukiainen
Taiteellinen johtaja Lassi Ikäheimo

haminatattoo.fi
facebook.com/Hamina.Tattoo.Finland
instagram.com/haminatattoo

LiPUt/ticKEts: 
Liput myynnissä Lippupisteen 
myyntipisteissä ympäri Suomen. 
Liput voi lunastaa myös R-kioskeilta.

haMina-inFo
Matkailuneuvonta/spahotel hamina
Sibeliuskatu 32, p. 040 199 1330
Avoinna ma-la 8-20
Kesäinfo Linnoituksen lipputorni
Kaivokatu 6, p. 040 577 4472
Avoinna 28.5.-26.8.2018 
ma-pe 09-17, la-su 10-15
hamina.fi, visithamina.fi
facebook.com/kohtaamistenhamina
instagram.com/kohtaamistenhamina

Lippupisteen myyntipiste Haminassa:
K-Market Kanuuna,
Sibeliuskatu 27


