
I-VIULUN SOITTAJAA 
vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävän palkkaus muodostuu alan työehtosopimuksen 
mukaisesti sisältäen tallennekorvauksen. Tehtävään kuuluu kamarimusiikin 
soittovelvollisuus. Toivomme hakijoilta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. 
 
Hakuaika tehtävään päättyy keskiviikkona 15.12.2021, jolloin hakemusten on 
viimeistään oltava perillä orkesteritoimistossa. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansio-
luetteloineen nuotistonhoitaja-orkesterijärjestäjällemme Tuomas Vanhalakalle osoitteeseen 
tuomas.vanhalakka@kymisinfonietta.fi tai postitse osoitteeseen Kymenlaakson Orkesteri Oy, 
Keskuskatu 33, 48100 KOTKA. 

Koesoitto järjestetään perjantaina 14.1.2022 Kotkan konserttitalolla (Keskuskatu 33) 
alkaen klo 12.00. Orkesteri hankkii koesoittoon säestäjän. Koesoitossa voidaan 
teettää kamarimusiikkityöskentelyyn liittyviä tehtäviä.  

Koesoittotehtävät: 
1.  Mozartin Viulukonsertto nro 3 G, 4 D tai 5 A, I ja II osa kadensseineen 
2.  Vapaavalintainen säestyksellinen tai säestyksetön teos sooloviululle, kesto 
     enintään 10 minuuttia 
3. Orkesteri- ja kamarimusiikkitehtävät, jotka saa tilaamalla osoitteesta 
     tuomas.vanhalakka@kymisinfonietta.fi 15.12.2021 lähtien. 

KONTRABASSON VARAÄÄNENJOHTAJAA 
vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävän palkkaus muodostuu alan työehtosopimuksen 
mukaisesti sisältäen tallennekorvauksen. Tehtävään kuuluu 5-kielisen kontrabasson sekä 
kamarimusiikin soittovelvollisuus. Toivomme hakijoilta hyviä yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitoja.

Hakuaika tehtävään päättyy keskiviikkona 15.12.2021, jolloin hakemusten on 
viimeistään oltava perillä orkesteritoimistossa. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansio-
luetteloineen nuotistonhoitaja-orkesterijärjestäjällemme Tuomas Vanhalakalle osoitteeseen 
tuomas.vanhalakka@kymisinfonietta.fi  tai postitse osoitteeseen Kymenlaakson Orkesteri Oy, 
Keskuskatu 33, 48100 KOTKA.

Koesoitto järjestetään lauantaina 15.1.2022 Kotkan konserttitalolla (Keskuskatu 33) 
alkaen klo 12.00. Koesoitto tulee soittaa orkesterivireisellä soittimella. Orkesteri hankkii koe-
soittoon säestäjän, mutta oman säestäjän käyttö on myös mahdollista. Koesoitossa voidaan 
teettää kamarimusiikkityöskentelyyn liittyviä tehtäviä.

Koesoittotehtävät:
1.  C. D. von Dittersdorf: Kontrabassokonsertto nro 2 (Krebs 172), I osa kadensseineen (editio   
     ja kadenssi ovat hakijan vapaasti valittavissa) 
2. Ensimmäinen osa vapaavalintaisesta romanttisesta konsertosta
3. Orkesteri- ja kamarimusiikkitehtävät, jotka saa tilaamalla osoitteesta  
     tuomas.vanhalakka@kymisinfonietta.fi 15.12.2021 lähtien.

KYMI SINFONIETTA HAKEE

Kymi Sinfonietta on energinen ja innovatiivinen orkesteri, jonka ohjelmiston monipuolisuus tekee työn orkesterissa erityisen 
mielenkiintoiseksi! Taiteellinen neuvonantaja Olari Elts sekä inspiroivat taiteilijavieraat ja yhteistyökumppanit Suomesta ja ulkomailta 

tuovat kipinää musiikilliseen työskentelyyn. Kymi Sinfonietta on Kotkan ja Kouvolan kaupunkien yhteisorkesteri, 
joka konsertoi säännöllisesti molemmissa kaupungeissa. 

Tehtävään liittyvät tiedustelut:
Toimitusjohtaja Mikko Leppänen, p. 050 505 1082 ja mikko.leppanen@kymisinfonietta.fi 


