
VI VALTAKUNNALLINEN ERKKI MELARTIN -KAMARIMUSIIKKIKILPAILU SAVONLINNASSA 13.–14.2.2016 
 Informaatiota kilpailun harjoitus- ja kilpailuaikatauluista.  
  
Jokaiselle kokoonpanolle varataan kilpailupäiviksi la 13.2. ja su 14.2. musiikkiopiston tiloista oma luokka 
harjoittelua varten. Luokat ovat lukittavissa. Avaimen saa lainaksi kilpailutoimistosta, jonne se palautetaan heti 
oven avaamisen jälkeen. Luokkien yksityiskohtaiset tiedot selviävät kilpailutoimistossa ryhmän ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
Pe 12.2. ryhmien mahdollisia harjoituksia varten varaamme luokkia sekä musiikkiopiston että samassa 
rakennuksessa toimivan Taidelukion puolelta. Näistäkin harjoitustiloista saa tietoa ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Jokaisen kokoonpanon on kilpailupäivinä siirryttävä 10 min. ennen esiintymistä omaan luokkaan, josta 
toimitsija käy noutamassa ryhmän.  
  
HARJOITUSAIKOJA SALEIHIN voi varata sähköpostilla: irma.panuma@slmo.fi. Harjoitusajat jaetaan varaus-
järjestyksessä. Oheisista liitteistä näette varattavissa olevat harjoitusajat. Pyytäisimme teitä samassa yhteydessä 
ilmoittamaan sähköpostitse saapumis-/ilmoittautumisaikanne kokoonpanon vastaanottamista ja harjoituspaikka-
varauksia varten. 
 
KILPAILUAIKATAULU 
la 13.2.                 
klo 13.00 Avajaiset, Melartin-sali 
klo 14.00 I sarja, Taidelukion sali 
klo 14.20 II sarjan alkuerä, Taidelukion sali 
klo 14.00 III sarjan alkuerä, Melartin-sali 

su 14.2. 
klo 12.00 II sarjan finaali, Melartin-sali 
klo 14.00 III sarjan finaali, Melartin-sali 
klo 17.00 Palkintojen jako ja päätöskonsertti 

 
Alkuerien jälkeen tuomaristot kokoontuvat päättämään finalistit. II sarjan päätökset ilmoitetaan Taidelukion salissa 
ja III sarjan Melartin-salissa. 
 
Tapahtumapaikat: 
Melartin-sali, Savonlinnan musiikkiopisto, Sotilaspojankatu 1 
Taidelukion sali, Savonlinnan Taidelukio (käynti musiikkiopiston kautta) 
  
Kilpailun tuomarit: 
I sarja Pekka Vapaavuori ja Ilkka Vesioja 
II sarja Sampsa Konttinen, Pirre Raijas ja Terhi Savo-Helske 
III sarja Jorma Silvasti, Paavali Jumppanen, Rauno Tikkanen ja Antti Meurman 
  Kilpailukanslia on musiikkiopistolla, Sotilaspojankatu 1, 3. kerros ja on avoinna: 
pe 12.2 klo 9.00–20.00 la 13.2. klo 8.00–22.00 su 14.2. klo 8.00–19.00 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä saatte vapaaliput kilpailutapahtumiin sekä muita käytännön ohjeita. Muistanette hoitaa 
hotellivarauksenne ensi tilassa.  
  Hotellien yhteystietoja: 
Original Sokos Hotel Seurahuone 
Puh. 0207 571 351 
Kauppatori 4-6, 57130 Savonlinna 
seurahuone.savonlinna@sokoshotels.fi 
www.sokoshotels.fi 
 Spahotel Casino 
Puh. (015) 7395 430 
Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna 
myynti@spahotelcasino.fi 
www.spahotelcasino.fi 
 

Perhehotelli Hospitz 
Puh. (015) 515 661 
Linnankatu 20, 57130 Savonlinna 
perhehotelli@hospitz.com 
www.hospitz.com 
  Hotelli Pietari Kylliäinen 
Puh. (015) 518 30 
Olavinkatu 15, 57130 Savonlinna  
myynti@pietarikylliainen.fi 
www.pietarikylliainen.fi 

Muita asioita 
Tulemme lähettämään teille vielä kilpailuohjelmanne tarkistusta varten ennen sen painattamista, mutta oheisesta 
kilpailuaikataulusta tarkistakaa että alkuerän ohjelmanne kestoaika on oikein. Kilpailujärjestys on arvottu. 
Ryhmät huolehtivat esittämiensä teosten nuottikopiot tuomaristolle ja tuomariston sihteerille. I sarjassa kustakin 
esitettävästä teoksesta otetaan tuomaristolle jaettavaksi yhteensä 3 kopiota, II sarjassa 4 ja III sarjassa 5 kopiota. 
Kopiot annetaan kilpailutoimistoon ryhmän ilmoittautumisen yhteydessä.  Mikäli kokoonpano tarvitsee sivun-
kääntäjää, tulee kokoonpanon järjestää se itse. 
 
Ystävällisin terveisin 
Kari Kropsu, kilpailun johtaja, 
rehtori, Savonlinnan musiikkiopisto 


