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Infokirje 1 
 
Hei kuorolaiset sekä kuoroperheet! Lähetämme tämän infopaketin kuoron 
käytännöistä muistutuksena kaikille uusille ja vanhoille kuorolaisille. Mukana on 
myös päivitetty aikataulu kaudelle 2018–2019. 
 
Tässä infopaketissa:  
 

1.  Perustietoa kuorosta 
2.  Kuoron henkilöt 
3.  Kuoron toiminta ja harjoituskäytännöt 
4.  Tiedotus 
5.  Toiminnasta perittävät maksut ja muut kulut 
6.  Esiintymisasut 
7.  Lipunmyynti, levymyynti ja varainkeruu 
8.  Kannatusyhdistys ja muut osallistumismahdollisuudet 
9. Aikataulu 2018–2019 
10.  Yhteystiedot 

 
1. Perustietoa kuorosta 

 
Tapiolan kuoro on suomalainen, kansainvälisesti tunnettu ja palkittu lapsikuoro. 
Kuoro perustettiin vuonna 1963, ja se on toimintansa aikana edennyt tavallisesta 
suomalaisesta koulukuorosta yhdeksi kansainvälisen kuoromaailman 
tunnetuimmista instrumenteista.  
 
Tapiolan kuoro konsertoi n. 15–25 kertaa vuodessa Suomessa ja ulkomailla. 
Vuosikymmenten aikana kuoro on tehnyt kymmeniä levytyksiä ja kansainvälisiä 
kiertueita. Kuoroa on johtanut vuodesta 2008 alkaen musiikin maisteri Pasi 
Hyökki. Häntä ennen kuoroa ovat johtaneet Kari Ala-Pöllänen (1994–2008) sekä 
kuoron perustaja Erkki Pohjola (1963–1994). 
 
Tapiolan kuorossa on noin 70 8–19-vuotiasta laulajaa, joita kaikkia yhdistää 
kiinnostus laulamiseen ja kuoromusiikkiin. Kuorolle on ominaista luonnollinen 
äänenkäyttö ja ilmaisu sekä laulun, soiton ja liikkeen monipuolinen yhdistäminen. 
Kaikki kuorolaiset soittavat laulamisen lisäksi myös jotakin instrumenttia. 
 



   
 

Toimintaperiaatteisiin kuuluu ajatus, että lapset ja nuoret osaavat tehdä taidetta 
aivan samoin kuin aikuisetkin. Kuorolaisten itsenäisyyttä ja vastuunottoa sekä 
laulamisen ja soittamisen iloa vaalitaan aktiivisesti. Kuoron toimintaa tukee mm. 
Espoon kaupunki. 

 
2. Kuoron henkilöt 

 
Taiteellinen johtaja 
Tapiolan kuoron taiteellisena johtajana toimii Pasi Hyökki. Pasi johtaa kuoron 
harjoitukset, konsertit, muut esiintymiset ja levytykset. Hän on päävastuussa 
kuoron taiteellisesta toiminnasta ja suunnittelee sitä yhdessä tuottajan, 
varajohtajan ja kuoron monien kotimaisten ja kansainvälisten taiteellisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Varajohtaja 
Varajohtaja Anna Matvejeff-Haapaniemi harjoittaa kuoroa yhdessä taiteellisen 
johtajan kanssa ja silloin tällöin johtaakin kuoroa taiteellisen johtajan sijaisena. 
Varajohtajan vastuulla on myös kuorolaisten äänenhuolto, läsnäolojen seuranta, 
esiintymisasujen huolto sekä yleinen hyvinvointi niin harjoituksissa, esiintymisissä 
kuin matkoilla. 
 
Tuottaja 
Kuoron konserttituotantoa, toimistotehtäviä ja tiedotusta hoitaa pieni kulttuurialan 
yritys, Kipinä Productions, jonka kautta Tapiolan kuoron vastaavana tuottajana 
toimii tällä hetkellä Iko Raatikainen. Ikon tukena työskentelee tiimi muitakin 
kipinäläisiä, mm. Jussi Rauvola ja Anna Reponen. 
 
Hallitus 
Kuoron toimintaa ylläpitää Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen 
toiminnasta päättää tuottajan valmistelun pohjalta hallitus, joka valitaan vuosittain 
yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksessa päätetään mm. kuoron vuosibudjetti, 
matkat ja toiminnan muut isot linjat. Hallituksen puheenjohtajana toimii Panu 
Nuorttila, ja hänen lisäkseen hallituksessa on kuusi muuta jäsentä. 
 
Kuorolaiset ja kuoroperheet 
Tapiolan kuoron keskeisimpiä toimijoita ovat tietenkin kuoron laulajat itse. He 
pääsevät osallistumaan kuoron toimintaan monin eri tavoin. Tärkeä tuki 
kuorolaisille ja kuorolle ovat vanhemmat, huoltajat ja muut perheenjäsenet, joita 
kutsumme kaikenkattavasti kuoroperheiksi. Hekin voivat tukea kuoron toimintaa 
paitsi oman kuorolaisensa kautta, myös osallistumalla esimerkiksi kuoron 
konserttijärjestelyihin ja kannatusyhdistyksen toimintaan (ks. kohta 8). 
 
Kuoron yhteystiedot löytyvät tämän dokumentin lopusta. 



   
 

 
 

3. Kuoron toiminta ja harjoituskäytännöt 
 
 

Harjoitukset, esiintymiset ja kuoroleirit 
 
• Tapiolan kuoro harjoittelee Tapiolan koululla (Opintie 1)  

maanantaisin ja torstaisin klo 16.30–19. Harjoituksen puolivälissä pidetään 10–15 
minuutin tauko. Harjoituskausi kestää tavallisesti elokuun puolivälistä jouluun ja 
tammikuusta kesäkuun alkupuolelle. 
 

• Konsertteja ja muita lyhyempiä esiintymisiä on vaihtelevasti noin kerran 
kuukaudessa lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin, muutaman kerran vuodessa myös 
arkipäivinä, jolloin kuorolaisten pitää anoa vapautusta koulusta. Etenkin joulun alla 
iltakonsertteja on tiiviimmin. 

 
• Kuoro kokoontuu ainakin kerran syksyllä ja keväällä viikonlopun mittaiselle 

harjoitusleirille. Viime vuosina syksyn leiri on ollut päiväleiri ja kevään leiri 
sisältänyt myös yöpymisen. Keväisin järjestetään lisäksi vapaamuotoisempi, koko 
kuoron yhteinen kevätrieha.  
 

• Puhelimien käyttö kuoroharjoitusten aikana (pois lukien tauon aikana) on kielletty. 
Tarvittaessa kuorolaisiin saa yhteyden harjoitusten aikana varajohtajan kautta (p. 
040 550 7931).  

 
Nuotit 

 
• Tapiolan kuoron nuotisto sijaitsee Dropbox-kansiossa, jonka linkki löytyy 

tapiolankuoro.fi -sivuston Kuorolaisille-osiosta (salasana: tk2016). 
 

• Nuotteja voi lukea joko omalta sähköiseltä lukulaitteelta (esim. 10” 
tablettitietokone) ja siihen ladatulta nuotinlukuohjelmalta, tai nuotit voi tulostaa 
itse kotona tai esim. kirjastossa. Nuotteihin tulee pystyä tekemään merkintöjä 
harjoitusten aikana. 

 
• Jos käytät lukulaitetta, nuottien tulee olla ladattu siihen valmiiksi harjoitusten 

alkuun mennessä, ja laitteessa tulee olla riittävästi akkua kuoroharjoituksiin 
saavuttaessa. 
 

• Puhelinta ei voi käyttää nuotinlukuun. 
 
 



   
 

Läsnäolo harjoituksissa ja esiintymisissä 
 

• Kuorolaisen velvollisuus on osallistua kaikkiin harjoituksiin, esiintymisiin sekä 
leireille.  
 

• Jos välttämättömiä poissaoloja tulee, niistä tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen 
kuoron varajohtajalle sähköpostitse osoitteeseen varajohtaja@tapiolankuoro.fi tai 
puhelimitse 040 550 7931. Sairaustapauksissa tekstiviesti varajohtajalle ja 
konserttipäivinä myös taiteelliselle johtajalle (0400 944 699) riittää. 

 
• Kuoroharjoituksiin ja erityisesti konserttipäiviin on hyvä varautua pienellä 

välipalalla. Pidemmillä matkoilla kuoro järjestää ruokailut. 
 

• Tiedot ruoka-aineallergioista, erityisruokavalioista sekä toiminnan kannalta 
olennaisista lääkityksistä / sairauksista yms. kerätään kauden alussa erillisellä 
lomakkeella. Keskellä kautta tiedot ja muutokset toimitetaan nettisivujen 
kuorolaisille-osion lomakkeella (salasana: tk2016). 

 
Koevuotiset ja matkakuorot 
 
• Usein ennen konserttia järjestetään ohjelmistotesti. Koevuotinen laulaja saa 

suorittaa testin, kun tuntee olevansa valmis siihen. Läpäistyn testin jälkeen laulaja 
siirretään kuoron konserttikokoonpanoon (kantakuoro). 
 

• Kuoro matkustaa ulkomailla yleensä 45 laulajan voimin. Matkoja varten 
järjestetään matkakuoron koelaulut. Pääsääntöisesti näihin koelauluihin voivat 
osallistua ainoastaan kantakuorolaiset. 

 
 

4. Tiedotus 
 
Kuoron yleinen tiedotus kuorolaisille ja kuoroperheille tapahtuu sähköpostitse. 
Sähköpostitiedotteet on tärkeää lukea tarkasti ja kokonaan. Pyrimme 
mahdollisimman selkeään ja tiiviiseen viestintään. 
 
Pysyvät tiedot ja ohjeet ovat näkyvillä myös osoitteessa www.tapiolankuoro.fi 
kuorolaisille-osiossa (salasana: tk2016). 
 
Voitte seurata kuoron arkea ja toimintaa Facebookissa, Instagramissa sekä 
Twitterissä. Sivuilla julkaistaan kuvia ja videoita kuoron tapahtumista. Niitä saa 
mieluusti kommentoida, tykätä ja jakaa myös omissa profiileissa. (Samalla lisäätte 
kuoron näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.) 



   
 

 
Osallistumalla kuoron toimintaan annatte suostumuksen oman kuorolaisenne 
kuvaamiseen osana kuoroa, sekä sen julkista toimintaa että muuta kuoron 
toimintaan (harjoitukset, matkat jne.) liittyvää normaalia tiedotusta mm. 
sosiaalisessa mediassa. 
 
Mikäli jostakin erityisestä syystä toivotte, että oman kuorolaisenne 
henkilökohtainen näkyvyys kuoron tiedotuksessa olisi mahdollisimman vähäistä, 
olkaa asiasta erikseen yhteydessä tuottajaan (yhteystiedot tämän dokumentin 
lopussa). 
 
Kuoron nettisivut: www.tapiolankuoro.fi 
Facebook: www.facebook.com/Tapiolankuoro 
Instagram: Tapiolankuoro 
Twitter: @Tapiolankuoro 

 
 

5. Toiminnasta perittävät maksut ja muut kulut 
 
Tapiolan kuoron lukukausimaksu on syksyllä 2018 120 € ja keväästä 2019 alkaen 
150 €/lukukausi, ja se maksetaan laskulla puolivuosittain, syys- ja kevätkauden 
alussa. 
 
Yöpymisen sisältävä talvileiri on viime vuosina maksanut 100 € / kuorolainen. 
Ulkomaanmatkojen yhteydessä saatetaan periä omavastuuosuus, esimerkiksi 300 
– 400 € / kuorolainen. Kevätriehaa ei laskuteta erikseen enää 2019. 
 

• 25 % sisaralennus: Jos kuorossa laulaa useampi lapsi samasta perheestä, 
ensimmäinen kuorolainen maksaa täyden lukukausimaksun (120 €) ja sisarukset 
90 € / lukukausi, keväästä 2019 alkaen 150 € / 112,50 €. 
 

• Laskuihin voi pyytää tarvittaessa lisää maksuaikaa (talous@tapiolankuoro.fi). 
 

• Tapiolan kuoron kannatusyhdistyksen hallitus voi myöntää kuorolaiselle 
vapaaoppilaspaikan sosiaalisin perustein. Vapaamuotoiset, hallitukselle osoitetut 
vapaaoppilaspaikka-anomukset käsitellään luottamuksellisesti, ja ne voi toimittaa 
kuoron toimisto-osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi 31.8. mennessä. 
Vapaaoppilaspaikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Maksuista ei myönnetä 
vapautusta takautuvasti. 

 
• Toivomme, että kaikki kuoroon valitut voivat osallistua toimintaan koko 

koevuoden ajan. Jos se ei syystä tai toisesta ole mahdollista, kuorossa 



   
 

lopettamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kuoron toimisto-osoitteeseen 
info@tapiolankuoro.fi. Kuuden viikon sisällä kauden alkamisesta lopettaneilta 
koevuotisilta peritään puolet ja sen jälkeen lopettaneilta täysi lukukausimaksu. 

 
 

6. Esiintymisasut 
 
Tapiolan kuorolla on kolme esiintymisasua: 

 
1. Sound Wave –puku + kuorokengät 

 
Kuoro omistaa puvut ja lainaa ne kuorolaisille.  
Puvun kanssa ei käytetä koruja tai näyttäviä hiusasusteita. 

 
§ Tyttöjen pukuun hankittava itse: 

o mustat (60 den) sukkahousut 
o valkoinen pitkähihainen paita 
o kuorokengät (n. 55 €, hankitaan yhteistilauksella aina tarvittaessa) 
 

§ Poikien pukuun hankittava itse: 
o valkoinen pitkähihainen kauluspaita 
o mustat suorat housut 
o kuorokengät (n. 55 €, hankitaan yhteistilauksella aina tarvittaessa) 

 
 

2. Valkoinen yläosa ja musta alaosa + kuorokengät 
 
Kuorolaiset hankkivat nämä esiintymisasut itse. 
Puvun kanssa ei käytetä koruja tai näyttäviä hiusasusteita. 
 

§ Yläosa: kirkas valkoinen (ei luonnonvalkoinen), mielellään kauniisti laskeutuvaa 
materiaalia 

§ Alaosa: mustat housut / hame. Hameen on oltava vähintään polvipituinen, alla 
mustat (60 den) sukkahousut. 

 
 

3. Suomalainen kansallispuku 
 

§ Tytöillä kansallispuku kuuluu itse hankittaviin asuihin, mutta melko harvan 
käytön takia suosittelemme lainaus- ja kierrätysmahdollisuuksien kartoittamista 
ennen hankinnan tekemistä. Kuoro omistaa myös muutamia lainapukuja, joita 
voi tiedustella varajohtajalta. Kuoron pukujen lainasta peritään 20 euron 
vuokra per konsertti. 



   
 

§ Pojat saavat kuorolta lainaksi kansallispuvun liivin ja paidan, jotka voi yhdistää 
itse hankittaviin mustiin suoriin prässihousuihin. 
 

 
Yhteenveto / pakolliset asuhankinnat:  
 

• Jokaisen kuorolaisen tulee hankkia kuorokengät (yhteistilauksella, n. 55 €). 
Kannattaa selvittää myös mahdollisuutta kierrätykseen muiden kuoroperheiden 
kanssa esimerkiksi harjoitusten jälkeen tai varajohtajalta (yhteystiedot tämän 
dokumentin lopussa). 

• Kuorolaisen on hankittava edellä tarkemmin eritellyt osat esiintymisasuihin (esim. 
tietyn värinen ylä- ja/tai alaosa). 

• Kuorolla on lisäksi ollut vapaamuotoisempana yhteisenä vaatetuksena huppari ja 
T-paita, joita tilataan säännöllisesti, mikäli halukkaita on tarpeeksi. 

 
 

7. Lipunmyynti, levymyynti ja varainkeruu 
 
Kuoroperheillä on tärkeä rooli konserttien ennakkolipunmyynnissä ja kuoron 
levymyynnissä ja siten myös kuoron varainkeruussa. Lipunmyynti- ja 
levymyyntituotot kattavat merkittävän osan kuoron toimintakuluista. 
 
Konsertteja ja levytyksiä on toivottavaa mainostaa ainakin lähipiirille ja sukulaisille. 
Ohjeet lipunmyynnistä ja levymyynnistä tiedotetaan erikseen kauden aikana.  
 
Uusilla kuorolaisilla (2018–2019) on mahdollisuus tutustua kuoron (lähi)historiaan 
ja ohjelmistoon kuoron julkaisujen kautta.  
 
Tarjoamme kaikille uudemmille kuorolaisille mahdollisuuden ostaa kuoron 
viimeaikaiset levyt ja muut julkaisut 60 euron pakettihintaan (arvo 105 €). Paketti 
sisältää: 
 

• kaikki myynnissä olevat levyt: Järvi on siintävä sinipinta, Aapine, Sibelius 
Tapiolan kuorossa, VALO – Tapiolan kuoron joulu, On valo syttynyt 
ikkunaas, Marjatta the Lowly Maiden ja Grand Hotel 

• Tapiolan kuoro 50 vuotta -kirjan 
• The Secrets of the Tapiola Sound -dvd:n 
 
Voit tilata tuotepaketin osoitteesta http://www.tapiolankuoro.fi/kuorolaisille/ 
(salasana: tk2016) -> Osta/myy Tapiolan kuoron tuotteita -> Tilaa tuotteita -> 
Tilaan uuden kuorolaisen paketin (60 €). 

 
 



   
 

8. Kannatusyhdistys ja muut osallistumismahdollisuudet 
 
Kuoroperheiden täysikäiset jäsenet – mukaan lukien täysikäiset kuorolaiset – ja 
muut kuoron tukijat kuten isovanhemmat, tuttavat ja sukulaiset voivat liittyä 
Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry:n jäseneksi kuoron nettisivuilta löytyvän 
lomakkeen kautta. Jäsenmaksu on tällä hetkellä 25 € / vuosi (muita velvoitteita ei 
ole), ja se sisältää yhden joulukonserttilipun vapaavalintaiseen VALO-
joulukonserttiin. Jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, joissa mm. 
käsitellään ja hyväksytään kuoron budjetti ja toimintasuunnitelma sekä valitaan 
yhdistyksen hallitus. 
 
Kuoroperheiden vanhemmat ovat perinteisesti auttaneet mahdollisuuksiensa 
mukaan mm. tapahtumien lippu- ja levymyyntitiskeillä sekä järjestäneet kuoron 
vuosittaisen joulujuhlan. Näistä tiedotetaan erikseen tarpeen mukaan. 
 
Mikäli sinulla on kehitysideoita toimintaan tai kuoron kannalta mahdollisesti 
hyödyllisiä kontakteja (esim. markkinointi, yritysyhteistyö, konserttimyynti, matkat, 
muu yhteistyö), otathan yhteyttä tuottajaan: info@tapiolankuoro.fi / 050 314 0603. 

  



   
 
Aikataulu 2018–2019 
 
Esiintymiset sinisellä, muutokset/uudet tapahtumat punaisella. 
 
Elokuu (muutokset aikatauluun mahdollisia) 
 
ma 6.8.  konsertti Hong Kong Children’s Choir -kuoron kanssa 

 Finlandia-talo, Helsinki 
harjoitus klo 16.30, konsertti klo 19.30 

  asu: Sound Wave 
saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä, HKCC-kuoro 
tarjoaa eväät 

 
ti 7.8.  konsertti YLDACTC-kuoron kanssa 
  Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
  harjoitus klo 16.20, konsertti klo 19–20 
  asu: Sound Wave 

saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä, omat eväät 
mukaan 

 
(to 9.8.  ei harjoituksia) 
 
ma 13.8.  harjoituskausi alkaa 
 
ti 21.8.  konsertti Tapiolan seurakunnan kesäsarjassa 

 paikalle klo 11.30, konsertti klo 12–12.30 
asu: Sound Wave 

 
Syyskuu 
 
9–10/2018  mahdollinen konsertti YL:n kanssa 
 
la 15. – su 16.9. päiväleiri 
  paikka tiedotetaan myöhemmin 
 
to 20.9.  Hampurin-matkakuoron koelaulu 
 
Lokakuu 
 
ma 15. – to 18.10. syysloma, ei harjoituksia 
 
la 27.10.  kuoron alumnien järjestämä 55-vuotisjuhla nyyttärihengessä 
  Tapiolan koulu 



   
 
 
Marraskuu 
 
to 8. – su 11.11. konserttimatka Hampuriin 
 
Joulukuu 
 
su 2.12.  1. adventin messuavustus, aikataulu tarkentuu 
 
ke 5.12.  lyhyt esiintyminen osana kuorokerhojen joulukonserttia 

myös koevuotiset laulajat 
 Tapiolan kirkko 

 
to 6.12.  itsenäisyyspäivä, ei harjoituksia 
 
la 8.12.  VALO-joulukonsertti 
  Espoon tuomiokirkko 
 
ma 10.12.  VALO-joulukonsertit 
  Temppeliaukion kirkko 
 
pe 14.12.  VALO-joulukonsertit 
  Tapiolan kirkko 
 
ma 17.12.  VALO-joulukonsertti ja kuoron glögijuhla 
  myös koevuotiset laulajat 
  Espoonlahden kirkko 
 
Tammikuu 2019 
 
ma 7.1.  harjoituskausi alkaa 
 
la 12. – su 13.1. kuoroleiri Siuntion kylpylässä 
 
Helmikuu 
 
ma 18. – to 21.2. talviloma, ei harjoituksia 
 
Huhtikuu 
 
to 18.– ma 22.4. pääsiäisloma, ei harjoituksia 
  



   
 
 

Yhteystiedot 
 
Tapiolan kuoro / Tapiolakören / Tapiola Choir 
 
www.tapiolankuoro.fi  
www.facebook.com/Tapiolankuoro  
www.instagram.com/Tapiolankuoro  
www.twitter.com/Tapiolankuoro 
 
Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry 
PL 84 
02100 Espoo 
 
 
info@tapiolankuoro.fi 

 
 
Pasi Hyökki 
taiteellinen johtaja 
pasi@tapiolankuoro.fi 
0400 944 699 
 
Anna Matvejeff-Haapaniemi 
varajohtaja / äänenhuoltaja 
varajohtaja@tapiolankuoro.fi 
040 5507 931 
 
Iko Raatikainen 
tuottaja (Kipinä Productions) 
tuottaja@tapiolankuoro.fi 
050 3140 603 


