


• yli 100 tapahtumaa

– 80 % maksuttomia

• lähes 150 000 kävijää

• 200 ryhmää

• noin 700 esiintyjää 

kahdeksasta maasta

JUNIOR TATTOO –ESITYKSESSÄ 

2000 katsojaa vuonna 2018!! 



JUNIOR TATTOO ON LISÄTYÖKALU HAUSKAAN MUSIIKKIKASVATUKSEEN 

Musiikin harrastaminen tekee hyvää aivoille, yhteissoitto herkistää aistit tarkkaan 
reagointiin ja orkesteriin kuuluminen on loistava elämänkoulu jokaiselle lapselle.
Suuri harrastajämäärä ohjatun musiikin parissa parantaa hyvinvointia yhteiskunnassa.
Suuri harrastajamäärä tuottaa sivutuotteenaan  uusia suomalaisia huippumuusikoita.



Junior Tattoo – harjoituksissa noustaan seisomaan.

• Liikunta on osa tämän musiikin tekemistä. Musiikki 
esitetään ja harjoitellaan seisaaltaan, muodostelmia 
versioiden, liikkuen,  hauskoja temppuja tehden.  
Kansanterveys kohenee.



Junior Tattoo – alentaa soittimeen tarttumisen kynnystä.

• Esitettävät kappaleet ovat hieman helpompia ja lyhyempiä  
kuin sen hetkinen maksimaalinen taitotaso mahdollistaisi.  
Moni soittaja voi soittaa myös samaa stemmaa tai mukana 
voi olla helpotettuja easy-stemmoja  ja esiintymisrentous 
paranee. 



Mennään  kohti taidemusiikkia myös viihteen kautta. 

• Kun nuori osaa soittaa kappaletta, joka on tärkeä hänen 
kaveripiirilleen; kehuja tulee helpommin ja ylpeys omasta 
osaamisesta kasvaa. 

• Instrumentin haltuun otto nopeutuu kehujen keskellä ja 
näin myös taidemusiikkiin tarttuminen helpottuu.



Tuttu teema kiertää jokaisella soittajalla. 

• Junior Tattoo -kappaleissa tunnettu pääteema 
pyrkii kiertämään ainakin hetken jokaisella 
soittajalla, kehuja saa näin helpommin kaveripiiristä 
ja kotoa. 
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Aikataulu lauantaina 1.8.2020

• noin klo 11:00 - 12:00 Yhdeksi yöksi saapuvien 
majoittuminen Haminan Aseman koululle

• klo 11:00 - 13:00 Omaan harjoitusaikatauluun sovitettuna 
lounas Aseman koululla tai Keskuskoululla

• klo 10:00 - 17:00 Junior Tattoo harjoitus Hamina 
Bastionissa. Omat osiot ja yhteisharjoitus

• klo 17:00 - 18:30 Päivällinen Aseman koululla tai 
Keskuskoululla

• klo 19:30 - 20:30 Lettukestit Bastionissa



Aikatautulu sunnuntaina  2.8.2020

klo 09:00 - 10:00 Brunssi Aseman koululla

klo 12:00 - 13:00 Junior Tattoo show Hamina
Bastionissa

klo 13:30 - 14:30 Päivällinen Aseman koululla

klo 15:00 - 17:00 Junior Tattoon kaikki esiintyjät ovat 
kutsuvieraina nuorisokonsertissa Hamina Bastionissa. 
Rannekkeella vapaa pääsy!

klo 17:00 Kotimatka alkaa



JUNIOR TATTOO -AIKATAULU HAMINA BASTIONISSA 
1.8.2020 – 2.8.2020

• LAUANTAI
• klo 10:00-10:30 harjoitusaika

• klo 10:30-11:00 Kotkan ja Haminan 
nuoriso-orkesteri

• klo 11:00-11:30 harjoitusaika 

• klo 11:30-12:00 harjoitusaika 

• klo 13:00-13:30 Bastionin 
huoltoajotauko ja vara-aika. 

• klo 13:30-14:00 Rantasalmen 
puhallinorkesteri

• klo 14:00-14:30 harjoitusaika

• klo 14:30-15:00 klo 15:00-15:30 
Avausnumeron harjoitus 

• klo 15:45-17:00 Grande Finalen

yhteisharjoitus kaikilla esiintyjillä. 

SUNNUNTAI
klo 11:40 Valmiina Bastionissa

klo 12-13.15 Junior Tattoo Show

klo 15.00 Nuorisokonsertti

klo 17.30 Kotimatka alkaa



• Ruokailut on tarkoitettu niille ryhmille, jotka ovat 
ilmoittaneet osallistuvansa ruokailuihin.

• Lauantai lounas klo 11.00 - 13.00 omaan 
harjoitusaikatauluun sovitettuna

• Lauantai päivällinen klo 17.00 - 18.30

• Lauantai lettukestit klo 19.30 - 20.30

• Sunnuntai brunssi klo 9.00 - 10.00

• Sunnuntai päivällinen klo 13.30 - 14.30



• Hamina järjestää koululle myös pienen kanttiinin, joten on 
hyvä varata hieman kolikoita mukaan. Kannattaa ottaa 
mukaan myös varavirtalähteitä, mikäli mahdollista!

• Esiintymisryhmänne omat huoltajat vastaavat hiljaisuudesta 
majoitushuoneissa ja oman ryhmänne nimenhuudosta.

• Majoituksessa ovet on laputettu luokkahuonejakojen 
mukaan. Jaot on tehty paloturvallisuuden sallimien 
henkilömäärien mukaan.

• Varatkaa mukananne omat patjat ja makuupussit, tyynyt ja 
peseytymisvälineet. 

• Bussin voi jättää majoituksen vieressä olevalle linja-
autoasemalle tai kuskin majoituksen luo. 



• Esiintyjät hoitavat kuljettajiensa majoituksen itse. 

• Huoltajat ovat vastuussa siitä, että esiintymisryhmänne 
tietää hätäpoistumistiet ja pelastautumissuunnitelman. 

• Aseman koulun alue on savuton, kaikki tulen teko on 
kielletty.

• Junior Tattoo on alkoholiton tapahtuma.



• JUNIOR TATTOO RUOKAILUJEN HINTA 
RYHMILLE VUONNA 2018

lapset / aikuiset

• la lounas: 4,00 € / 5,00 €

• la päivällinen: 3,50 € / 4,50 €

• lettukestit 2,00 € / 3,00 €

• su brunssi: 3,50 € / 4,50 €

• su päivällinen: 4,00 € / 5,00 €



Junior Tattoo majoituspaketti hintaluonnos la-su;   

aikuiset 40 euroa / alle 18 vuotiaat 25 euroa

Paketti sisältää: Yöpyminen, yövalvonta, la-lounas, päivällinen, 
lettukestit ja su brunssi ja aikainen päivällinen, T-paita ja pääsylippu 
nuorisokonserttiin. 



KUINKA EDETÄÄN?

* Ilmoittaudu Junior Tattooseen syyskuun loppuun mennessä 2019

lassi.ikaheimo@hamina.fi puh 040 588 47 03

* Suunnitelkaa ja harjoitelkaa oma 2-6 minuutin esitys

* Yhteisnumerojen nuotit lähetetään kaikille lokakuussa 2019

* Tavataan Junior Tattoossa lauantaina 1.8.2020 

mailto:lassi.ikaheimo@hamina.fi



