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Hamina-info

• Hamina-info
• Haminan kaupunki sijaitsee Suomenlahden rannalla. Kaupungin kautta kulkee 

E18-tie Vaalimaan kautta Pietariin. Venäjän rajalle on matkaa 40 kilometriä.
• Haminalla on pitkä ja värikäs historia. Meren äärelle, venereittien leikkauskohtaan 

suuren rantatien varteen, syntyi keskiajalla vilkas kauppapaikka, joka mainitaan 
asiakirjoissa Vehkalahtena jo vuonna 1336. Tähän hyvien kulkuyhteyksien ja 
kansainvälisen kaupan solmukohtaan perustettiin Haminan kaupunki vuonna 
1653.

• Hamina tarjoaa kaupunkilaisille ja yrityksille palveluhenkisen, luonnonläheisen ja 
nykyaikaisen kotikaupungin sekä mahdollisuudet kehittymiseen ja hyvinvointiin 
EU:n itärajalla.

• Asukasluku 20 300



Haminan kaupungin 
kulttuuripalvelut
• Kulttuurituottajat Ilkka Muurman, Aino Satama ja Tomi Pekkola (50%)
• Kino Hamina, elokuvatoiminnanohjaaja Marja Qvarnström, vahtimestari Juha 

Kylmälä
• Osa Aktiivisena ja osallisena –prosessia, johon kuuluvat kulttuuripalvelut, kirjasto 

ja osa liikuntapalveluista



Hamina Mosna Blues



Valojen yö



Haminan kuntataiteilija-apuraha 
2014-2018
Kuntataiteilija-apuraha  on  tarkoitettu  työskentelyyn  (yhteisö)taideprojekteissa  kunnan osoittamien 
kohderyhmien parissa Haminassa. Kuntataiteilija-apurahaa voivat hakea vain ammattitaiteilijat. Taiteilijan 
kotikunnan ei tarvitse olla Hamina. Taiteenalaa ei ole rajattu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain yhden puolivuotisen (6 kk) kuntataiteilija- apurahan 
ammattitaiteilijalle. Harkintansa mukaan lautakunta voi muuttaa apurahan myös kahdeksi kolmen (3) 
kuukauden mittaiseksi apurahaksi. Apurahan suuruus on 1500 euroa kuukaudessa ja apuraha maksetaan 
kuukausierinä.
 
Apuraha-hakemukseen tulee liittää:
- työsuunnitelma apurahajaksolle
- selvitys opinnoista ja aiemmasta taiteellisesta toiminnasta.
 
Apurahasta päätettäessä kiinnitetään huomiota etenkin työsuunnitelman sisältöön, hankkeen vaikuttavuuteen 
sekä hakijan edellytyksiin toteuttaa esittämänsä suunnitelma.

Apuraha  on  harkinnanvarainen.  Apurahaa  ei  voida  myöntää  samalle  taiteilijalle  useampaa kertaa 
peräkkäin. Apurahan saaneen taiteilijan on toimitettava lautakunnalle työskentelyjaksostaan 
toteutumisraportti kolmen (3) kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Allekirjoituksellaan 
apurahan hakija sitoutuu käyttämään apurahan siihen tarkoitukseen johon se on myönnetty. Apurahan saajan 
on oltava avustuksen myöntäjään yhteydessä välittömästi jos hanke peruuntuu tai työsuunnitelmaan on 
tulossa muutoksia. Jos apurahaa ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen, on lautakunta niin päättäessään 
oikeutettu perimään sen takaisin.

Kuntien myöntämät apurahat ovat verottomia. Henkilökohtaisen apurahan saaja on tietyin edellytyksin 
velvoitettu hankkimaan itselleen lakisääteisen sosiaaliturvan Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA:n kautta. 
Apurahan saajan on ilmoitettava vastaanottamansa apuraha veroilmoituksessaan. Apurahan saajan ja kunnan 
välille ei synny työsuhdetta.



Haminan kuntataiteilija 2019
Ammattitaiteilija, kiinnostaisiko kuntataiteilijan työ lasten ja nuorten sanataiteen parissa 

Haemme Haminan kaupungin kulttuuripalvelujen tueksi innostunutta kuntataiteilijaa 
määräaikaisen työsuhteeseen.
 
Kuntataiteilija työskentelee taideprojekteissa kunnan osoittamien kohderyhmien parissa. 
Vuonna 2019 haemme sanataiteilijaa, jonka kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. 

Kuntataiteilijaksi voivat hakea vain ammattitaiteilijat. Hakemuksessa tulee olla liitteenä 
työsuunnitelma ja ansioluettelo. Taiteilijan kotikunnan ei tarvitse olla Hamina. Työsuhteen 
maksimikesto on 6 kk. Palkka on 2300 euroa/kk.

Työaika on 38,75 tuntia viikossa. Palkkaus on KVTESin mukainen. 
Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, sekä 
rikosrekisteriote. 
Hakuaika päättyy 26.4.2019 klo 15.00. Haastattelut järjestämisestä ilmoitetaan hakijoille 
erikseen.
Tehtävään haetaan Haminan kaupungin kotisivuilla Avoimet työpaikat -kohdassa olevalla 
sähköisellä hakemuslomakkeella tai postitse Haminan kaupunki, Kulttuuripalvelut, PL 70, 
49401 Hamina

Yhteystiedot
Kulttuurituottaja Ilkka Muurman Rautatienkatu 8, 49400 Hamina, 040 722 3687, 
ilkka.muurman@hamina.fi”

mailto:ilkka.muurman@hamina.fi


Haminan kuntataiteilijat

• 2014 tekstiilitaiteilija Sanna Majander
• 2015 muusikko Tomi Pekkola
• 2016 kuva-artesaani Pia Liila
• 2017 kuvataiteilija Inari Porkka
• 2018 tanssija Anna Koskela
• 2019 kirjailija Anna-Maija Järvi-Herlevi



Inari Porkka, värityskuva



Inari Porkka, värityskuva



Kuntataiteilijan toiminnan kuvaus
 
 
Kuntataiteilijan tausta vuonna 2015
 
-Säveltäjä, muusikko, nuorisopalvelujen bändikoulun 
opettaja, kansalaisopiston musiikkikurssien opettaja
 
Suunnitelma
 
-Kuntataiteilijan toiminta vuonna 2015 oli suunnattu kohderyhmältään nuorison kanssa tehtävään ruohonjuuritason kulttuuriseen työhön. 
 
-Lähtökohtaisena ajatuksena oli tukea nuorison kulttuuriharrastuksia monissa muodoissa mm. nuorten konserttitapahtumien ja taideharrastuksien 
järjestämisellä, sekä taideprojektien esiintuomisella ja auttaa nuorten osallisuuden näkymistä kunnassa.
 
-Kuntataitelijan työ on puitteiden ja mahdollisuuksien luomista, ”kulttuurista liimaa” nuorten taiteentekemisen välittäjänä olemista
 
-Kokemus musiikin iltakurssien opettajantyöstä helpottivat kontaktihenkilö-roolia; toki työn aikana tuli myös uusia tuttavuuksia nuorista 
kulttuurintekijöistä.
 
-  Painotus musiikkiin, mutta myös avoimuus muille taidealueille. Avoimuus myös uusille kulttuurihankeideoille ja työstä varattiin aikaa myös 
ruohonjuuritasolta nousevien ideoiden kehittämiseen-
 
-Raamit toiminnalle perustuivat tietoon haminalaisten nuorten musiikinharrastajien toiminnasta, joka oli luonteva kehittämisalue. Samalla laitettiin 
alkuun uusia harrastusmahdollisuuksia, kuten sävellys- ja biisinkirjoituskurssit mahdollisimman matalakynnyksisenä toimintana (vrt. 
eksperttiosaamisoletus)
 
-Ajatuksena oli myös että uusia harrastamisen ja kulttuurintekemisen tapoja juurrutetaan edelleen ohjaamalla niitä olemassaolevien toimijoiden 
pariin, kuten kansalaisopiston, nuorisopalvelujen ja uusien mahdollisten toimintatapojen ja projektien alle. Nostettiin myös esille potentiaaliset 
rahallisen panostuksen alueet, ja kokeilujen myötä löydettiin melko rehellinen kuva harrastavien nuorten kiinnostuksenkohteista.



Käytännön projekteja:

Nauhoitusprojektit joissa omasta musiikista saisi lopputuloksen joka toimii näyttönä keikkapyyntöjen tai vaikka levytyssopimuksen saamiselle, 
-> muusikonuran eteenpäin auttamista. Aikaansaannoksista on kunnollinen dokumentti. 
 
-Rakensimme Haminan Nuorisopalvelujen kanssa studio-olosuhteet keskustan nuorisotalolle (nykyisin Yhteistalo-Manski), ja ajatuksena olikin 
että pienimuotoinen studio on käytettävissä bändeille sopimuksen mukaan myöhemminkin.
 
-Nauhoitin ja tuotin kolmea nauhoitusprojektia: kansanmusiikki-yhtye Haurulle kolmen kappaleen-, Asphodelus-Doom-metalli bändille 
nelikappaleisen-, ja haminalaisten nuorten kokoaman Confluxproject-bändille,  viisi kappaleisen levyn. 
 
-Tavoite oli että että tuotokset olisivat julkaisutasoisia, ja ehdotin bändiläisille että  valmistuneen projektin voi halutessa vielä masteroida 
paikallisessa äänistudiossa, jonka kanssa neuvottelin projekteista.
 
 
Konsertit joissa luotiin matalan kynnyksen esiintymismahdollisuuksia, extempore-ajatuksella, että harkitumman esiintymisen muodossa. 
Kahden eri lavan organisoiminen äänentoistoineen heinäkuun ajan;
 
-Nuorten akustiset iltatorit, jonka nimensä mukaisesti järjestin joka heinäkuinen tiistai kaupungin torille. Torilla esiintyivät Rock Criminals, 
Pakkaset Band, Maija Holopainen ja Hauru-yhtye. Tilaisuudet keräsivät varsinkin äänenperässä tulleita kuulijoita, ja olivat heinäkuun 
mökkiaikana suhteellinen suosio. 
 
-Haminan Tervasaaren Tervis Stage, johon kuului kaikille esiintyjille avoin Open Stage
 
- Suunniteltu ohjelma mm. nuoret esiintyjät Marjut Viita-Aho ja Pakkaset Band. Lisäksi kokosin R.A.J.-Jass Band – nimisen jazz trion, jonka 
kanssa soitimme jazz standardeja. Räätälöin myös omia jazz-kappaleita lavaa ajatellen itsestäni ja juuri Ekamin muusikkolinjalta valmistuneista 
muusikoista koostuvalle kokoonpanolle. Paitsi esiintymistilaisuuksia, tarjosi Terviksen Stage myös töitä varttuneemmalle osalle nuorista 
muusikoista. 
 
-Tyylikirjo Heinäkuun lavoilla oli myös monialainen, kansanmusiikista rockiin.



Festivaalit
 
- Nuoret toivoivat kunnassa tehdyn opinnäytetyökyselyn mukaan ulkoilmafestivaalia. Järjestimme yhdessä 
nuorten toimijoiden kanssa Haminan Tervasaaren 7.8. 2015 Rampsinkarille Beach Party-tapahtuman, jossa 
paikalliset bändit Hamina-Kotka-akselilta pääsivät esiintymään suuremmissa puitteissa. 
 
- Tapahtuma oli ikärajaton klo 15-22 kestävä ja rekkalavalta tulevan musiikin lisäksi paikalla oli paljon muuta 
tekemistä ja viihdykettä, kuten subbausta ja saunomismahdollisuudet, sekä ruokailutarjontaa. Halusimme tarjota 
kesälomanpäättäjäisviikonlopulle päihteettömän tavan pitää hauskaa meren läheisyydessä. 
 
-Tapahtuman 200 odotettua kävijää ylitettiin reippaasti ja se sujui rauhallisissa merkeissä. Tervasaari osoittautui 
hyväksi paikaksi pitää vaikka vuosittaista nuorisotapahtumaa. Nuorisovaltuuston aktiiviset toimijat olivat myös 
erinomainen lisä tapahtuman järjestäjinä, ja saimme aikaan tapahtuman joka oli pitkälti nuorten järjestämä 
nuorille. Kuntataiteilijan työn osa-alueet festivaalissa sisälsivät stagemanagerin,,  tuottajan, roudarin, vastaavan 
järjestäjän ja lava-assistentin töitä .



Muut tapahtumat
 

-Kaupunkifestivaali Valojen Yön nuorten osuuden kokoaminen, sparraaminen ja viestintä: Nuorten osallisuus näkyi erilaisissa 
esityksissä ja konserteissa. Varsinkin Kauppatorin lavalla joka toimi haminalaisen nuoren musiikkiosaamisen expona.
 
 

 



Kuntataiteilija/yhteisötaide
 
-Sävelsin nuorista koostuvalle yhdellä viulistilla vahvistetulle Hamina-Kvartetille humoristisen teoksen 
Haminiques, (nimimukaelma Edgard Varesen Ameriques teoksesta), jonka kvartetti kantaesitti Valojen yössä 
Kauppatorin lavalla.
 
-Ajatus oli tuoda nykymusiikki-kantaesitys keskelle helpommin omaksuttavaa muuta ohjelmaa. Yritin räätälöidä 
musiikin nuorten soittajien mieleiseksi. Koska sävellysaika oli rajoitettu (yhtäkesetoisesti n. viikon) ja 
harjoitteluaika oli lyhyt (n. 3 harjoituskertaa) käytin teoksessa toisteisuutta minimalismin tapaan, sekä 
rakenteessa kollaasimaisuutta. 
 

HAMINIQUES
 
I Traffic Lights By Night (Haminassa oli tähän aikaan vain yhdet liikennevalot)

II Felt Like Dancing (spontaani tori-tanssikohtaus)

III Ode To The Leaves Blower (oodi hiljaisessa syysillassa laulavalle lehtipuhaltimelle)

IV Wilppu’s Baroque (Nuoruuden nostalgia-pläjäys barokkimusiikista jota soitettiin säröille menevästä 
autoradiosta ajellessamme parodioivasti ympäri Haminan toria serkku-pojan 40km/h kulkevalla Opelilla.)



Muut tapahtumat
 
-Ajatus monitaiteellisuudesta löysi muotonsa Haminan Raittiustalolle järjestetyssä Syyspläjäys-tapahtumassa, jonne Haminan Teatteri 
järjesti yhdessä räppäri Neemun kanssa hip-hop-lyriikka-työpajan. 
 
Järjestimme nuorten elokuvaharrastajien kanssa esityksiä heidän videotaiteestaan. Ensi-iltansa sai Rock Criminalsin musiikkivideo Clock is 
tickin' ja Paavo Tervan dokumentti Conflux Project-bändin nauhoitussessioista. Lisäksi tapahtumassa esiintyivät mm. kokeellinen Antique 
& Us omatekemine taustavideoinstallaatioineen. 
 
-Lisäksi poikkitaiteellinen puoli tuli esille kesän aikana paikallisen taiteilijan Inari Porkan organisoiman ikkunataide-projektin muodossa. 
Inari on neuvojana nuorten käytössä keskustan ilta-nuokkarilla. Yhteisötaiteen muodossa halusimme houkutella nuoria mukaan 
rakentamaan piristystä kaupunkikuvaan.



Kuntataitelija kouluissa/työpaja
 
-Kävin ammattiopisto Ekamissa tekemässä elektronisen musiikin työpajan. Kasasin vanhasta 
neliraitanauhurista ja luuppisamplerista pienimuotoisen yksikön nimeltä ”avaruusmusiikkigeneraattori”. 
Jokainen esittelypisteessä vieraileva oppilasryhmä sai tehdä oman avaruusmusiikkinsa, joka tahallisesti 
tallennettiin vanhalle c-kasetille autenttisen tunnelman luomiseksi; nämä äänitteet lähetin sitten 
luokanvalvojien sähköposteihin pikaisesti miksattuina. 



Kuoro-yhteistyö
 
-Sävelsin Nuorisokuoro Kirvisille heidän 
tarpeitaan vastaavaa musiikkia. 
Kuoronjohtaja Susanna Apo-Syrjäsen kanssa 
käydyn lyhyen puhelun toiveesta sävelsin 
muutamassa päivässä musiikkia kuoron 
jouluohjelmistoon. Sävellysten tuli vastata 
kuoron taitotasoa ja oltava helposti 
harjoitettavissa. Sävyksi tuli 
joululaulu-parodia. Harjoituksissa oli 
kuulemma ollut ratkiriemukasta.



III osa: lumi-lumi-lumi

saavu lumi valkoinen
päälle tienoon ruosteisen
taivaan harmaanvalkoisen
koristelet iloiten

peität huntuun valkoiseen
huomispäivän eilisen
siirrät arjen vimmaisen
painon tämänhetkiseen

peitä kadut kiireiset
ilmeet harmaat arkiset
nuoret sekä aikuiset
lapsenriemuun villitset

jäädä ruudut huurteiset
parkkipaikat nuhjuiset
kellot itsepäisyyden
käännä juhlaan kutsuen

autoilijat hektiset
auramiehet iloiset
pendoliinot myöhäiset
kaikki tasan palkitset

huoltomiehet ahkerat
katonputsaajat rohkeat
järjestit talkoot mahtavat
aplodit sulle raikuvat



Muita yksittäisiä työtehtäviä
 
- Improvisoitu kitarakonsertti nykytaiteen näyttelyn avajaisissa

- Nuorten solistien säestäminen 

- Kansanlaulujen uudelleensovitus-esitys Haminan Iltatorilla

- Varhaisnuorten musiikkityöpajan pitäminen nuorisopalvelujen kesäleirillä



Jälkihuomautuksia ja näkökulmia kuntataiteilijan työstä
 
- Pyrin tarkoituksellisesti vaihtamaan omaa rooliani kunkin tekemissisällön mukaan, joten olin mielelläni kaikkea opettajasta 
tapahtumajärjestäjään, kapellimestarista roudariin ja säveltäjästä levytuottaja/nauhoittaja/miksaajaan asti. 
 
-  Koin toimintatapa on kaikkein luontevaksi projektissa jossa tarkoituksena oli tavoittaa mahdollisimman suuri määrä kohderyhmästä. 
 
- Työ kulttuurisena liimana voi olla hyödyllistä kulttuurissa jossa siirrytään yhä enemmän yhden alueen rajoittuneeseen osaamiseen. 
Samalla 'yhteistyömyllyt' parantavat kaupunkilaisten suhteita ja rikkovat sanomattomien sääntöjen muureja,
joita helposti muodostuu nuorten ja aikuisten toimijoiden välille. -> Eri ikäryhmät oppivat toisiltaan.
  
- Toivomus oli että apurahakauden jälkeen löysimme yhteistyökumppanien kanssa niitä nuorten ääniä
-  joita lähdimme sen alussa metsästämään. 
 
- Tutustustutimme nuoria taiteenharrastajia/tekijöitä myös käytännön taiteteilijuuteen mm. esityssopimusten, 
linkittymisen, verkostojen ja omien töiden promotoimisen alueella.



- On aina punnittava millä on vaikutusta, ja toisaalta esim. pelkkien massatapahtumien luomisen sijaan pyrin keskittymään myös yksilöihin 
syrjäänvetäytymisen riskin pienentämiseksi. 
 
- Päihdekeskustelun lisäksi nuorten suhteen on ennen kaikkea luotava paikkoja joissa on hyvä ilmapiiri tehdä ja kokea positiivisia asioita; 
annettava opetusta sopivalta tasanteelta unelmia kannatellakseen ja laitettava pienet tavoitteet käytäntöön. 
 
- Työn mahdollistajina ovat olleet myös nuoret kulttuurisen työn käytäntöä hoitavat aktiivit jotka tekivät some-viestintää ja mm. valoja 
lukuisiin nuorten tapahtumiin kuntataiteilija-toimikaudella. Lisäksi nuoret olivat apuna kääntämään runkona tehdyn viestintäni ”nuorten 
kieleksi” facebook-sivulla www.facebook.com/artsummer2015 
 
- Tärkein johtoajatus eli antaa nuorille myös osallisuutta ja vastuuta tapahtumien ja kulttuuri-instanssien kehittämisessä tavoitettiin 
kohtalaisen hyvin. Toiminta vaatii usein talkoolaisia, mutta myös palkattuja nuoria järjestävinä, esiintyvinä ja tiedottavina toimijoina, jotta 
olisi realistinen käsitys nuorten maailmasta, toiveista ja kehityshaasteista kulttuurin parissa.

http://www.facebook.com/artsummer2015

