
Tapiola Sinfonietta - Espoon kaupunginorkesteri - on 
korkeatasoinen kamariorkesteri, joka on saanut mainetta 

etenkin wieniläisklassisten teosten tulkinnoista, 
teosharvinaisuuksien esiin nostamisesta, taiteidenvälisistä 

produktioista ja laajasta yleisötyöstä. Kotisalina on 
Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasali. Orkesteri vierailee 

säännöllisesti kotimaassa ja ulkomailla ja yli 70 levyn 
diskografia on noteerattu maailmanlaajuisesti.        

                                                                                                     
 

Tapiola Sinfonietta etsii II VIULUN ÄÄNENJOHTAJAA 17.8.2020 alkaen 
 
Tehtäväkohtaisen palkan 3100,49 €/kk lisäksi maksetaan taltiointikorvaus ja kamariorkesterilisä 
voimassa olevien sopimusten mukaan sekä työkokemuksen perusteella maksettava työkokemuslisä. 
Puku- ja soitinkorvaus maksetaan voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan. 

Koesoitto 
Orkesteri valitsee koesoittoon osallistuvat hakemusten perusteella. Koesoitto pidetään Espoon 
kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa (Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo) keskiviikkona 27.5.2020 klo 10:00 
alkaen. Koesoitto jatkuu tarvittaessa torstaina 28.5.2020.  
 
Koesoittotehtävät 
1) 1. ja 2. osa kadensseineen jostakin seuraavista Mozartin viulukonsertoista nro 3 K.216 
G-duuri, nro 4 K.218 D-duuri tai nro 5 K.219 A-duuri  
2) 1. osa kadensseineen jostakin seuraavista konsertoista: 
Prokofjev: Viulukonsertto nro 1 op. 19 D-duuri  
Prokofjev: Viulukonsertto nro 2 op. 63 g-molli  
Sibelius: Viulukonsertto op. 47 d-molli  
Brahms: Viulukonsertto op 77 D-duuri  
Tšaikovski: Viulukonsertto op. 35 D-duuri  
Mendelssohn: Viulukonsertto op. 64 e-molli  
3) Bach: Partita sooloviululle nro 3 E-duuri BW1006 osa II Loure  
4) Kamarimusiikiteokset: 
Brahms: Klarinettikvintetto op. 115 b-molli, 1. osa Allegro 2-viulustemma  
Schubert: Quartettsatz D.703 c-molli, 1-viulustemma  

Orkesteritehtävä 
Orkesteritehtävät lähetetään koesoittoon valituille sähköpostilla hakuajan päätyttyä. 
 
Hakemukset 
Viimeistään perjantaina 24.4.2020 klo 15:45 rekrytointijärjestelmä Kuntarekryn kautta: 
kuntarekry.fi/   
Hakemuksen tulee sisältää:  
- Hakijan täydelliset yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti, matkapuhelinnumero). 
- Lyhytmuotoinen CV. 
- Maininta haluaako käyttää orkesterin palkkaamaa säestäjää. Oman säestäjän käyttö on myös 
mahdollista. 

Työt alkavat 17.8.2020 tai sopimuksen mukaan. Mikäli nykyinen orkesterin jäsen valitaan avoinna 
olevaan tehtävään, voidaan näin vapautuva tehtävä täyttää tämän koesoiton perusteella. Espoon 
kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
 
Lisätietoja (ma 10.2. klo 14-15, ma 2.3. klo 9-10, ti 7.4. klo 9-10) 
Intendentti (vs.) Anna Jaskiewicz, puh. +358 40 620 6051, anna.jaskiewicz@espoo.fi  

mailto:anna.jaskiewicz@espoo.fi


 
 

Tapiola Sinfonietta – the orchestra of the City of Espoo – 
is a high-quality chamber orchestra with recognition of 
especially its interpretations of the Viennese Classics, 

bringing up rare works, multi-genre productions as well as 
wide work in the field of audience outreach. The 

orchestra’s home base is Tapiola Hall at the Espoo 
Cultural Centre.  The orchestra tours regularly in Finland 

as well as abroad and its over 70 recordings have received 
both national and international prizes. 

                                    

Tapiola Sinfonietta invites applications for PRINCIPAL II VIOLIN 

 
In addition to the basic monthly salary of € 3100,49, a Chamber Orchestra supplement and a recording 
compensation will be paid according to the valid contracts. In addition there is a possibility to receive a work 
experience bonus on the basis of previous work experience. The dress and instrument allowance are paid in 
accordance with the collective agreement. 

Audition 
The orchestra will choose the participants to the audition based on the applications. The audition is held in 
Espoo Cultural Centre’s Tapiola Hall (Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo) on Wednesday, May the 27th 2020 from 
10:00 am onwards. If needed, audition continues on Thursday May 28, 2020. 

Audition repertoire 
1) 1. and 2. part with cadenzas from one of the following Mozart Violin Concertos no 3 K.216 G 
Major, no 4 K.218 D Major or no 5 K.219 A Major 
2) 1. part with cadenzas from one of the following concertos:  
Prokofjev: Violin Concerto no 1 op. 19 D Major  
Prokofjev: Violin Concerto no 2 op. 63 G minor  
Sibelius: Violin Concerto op. 47 D minor  
Brahms: Violin Concerto op 77 D Major  
Tšaikovski: Violin Concerto op. 35 D Major  
Mendelssohn: Violin Concerto op. 64 E minor  
3) Bach: Partita for solo violin no 3 E Major BW1006 part II Loure  
4) Chamber Music: 
Brahms: Clarinet Quintet op. 115 B minor, 1. part Allegro 2nd violin part  
Schubert: Quartettsatz D.703 C minor, 1st violin part  

Orchestral excerpts 
Orchestral excerpts are sent by email to the selected candidates after the application deadline.  
 
Application 
Closing date for the applications is Friday April 24th 2020 at 3:45 pm. Applications are filled at the recruiting 
system Kuntarekry: kuntarekry.fi/ 
Applications must include the following: 
- Personal details (name, home address, email, cell phone number, etc.)  
- Brief curriculum vitae 
- Please inform if you wish to work with the accompanist provided by the orchestra or if you wish to bring your 
own.  
The work starts on August 17, 2020 or according to a mutual agreement. If a current member of the orchestra 
is selected to the open position, can his/her previous position be filled according to this audition. City of Espoo 
has a six (6) month probation time for permanent positions.  
 
More information (Mon 10.2. at 2-3pm, Mon 2.3. at 9-10am, Tue 7.4. at 9-10am) from 
General Manager (dep.) Anna Jaskiewicz, tel. +358 40 620 6051, anna.jaskiewicz@espoo.fi  

mailto:anna.jaskiewicz@espoo.fi

