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1. Harjoituskauden alku 
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• Tarkista esiintymisasu 
• Ilmoita mahd. ruokavaliomuutokset 
• Koevuotisten vanhempainilta 26.8. 

2. Espoo-päivä la 31.8. 
3. Siuntion-leiri la 14.– su 15.9. 

• HUOM! poissaoloilmoitukset to 15.8. mennessä 
• Matkasäännöt 

4. Vapaaoppilashakemus 
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1. Harjoituskauden alku 
 
Harjoitusaika ja -paikka 
Kuoron syyskausi alkaa maanantaina 12.8. Harjoittelemme vanhaan tapaan 
maanantaisin ja torstaisin klo 16.30–19 Tapiolan koululla (Opintie 1, 02100 
Espoo). 
 
Poissaolot 
Mahdolliset välttämättömät poissaolot tulee ilmoittaa kuoron varajohtajalle 
sähköpostitse varajohtaja@tapiolankuoro.fi tai puhelimitse 040 550 7931. 
Sairaustapauksissa tekstiviesti varajohtajalle ja konserttipäivinä myös 
taiteelliselle johtajalle (0400 944 699) riittää. 
 
Eepos-oppilashallintojärjestelmä 
Muistutamme vielä kaikkia kuorolaisia tai huoltajia täyttämään jokaisesta 
kuorolaisesta perustietolomakkeen alla olevan linkin kautta 31.8.2019 
mennessä. Lomakkeessa on useita olennaisia kohtia, joten luettehan ohjeet 
huolella. 
 
Lomakkeen linkki: https://tk.eepos.fi/#/forms/2 
 
Esiintymisasut 
Pyydämme tarkistamaan jokaisen kuorolaisen esiintymisasujen ja kenkien 
koot sekä kunnon ja olemaan tarvittaessa yhteydessä varajohtaja-Annaan, 
mikäli tarvitset isomman puvun tai kengät. 
 
Ruokavaliot/allergiat 
Mikäli kuorolaisen ruokavalioon tai allergioihin on tullut muutoksia, 
pyydämme ilmoittamaan niistä varajohtaja-Annalle mahdollisimman pian, 
jotta Siuntion-leirillä kaikki saavat sopivaa ruokaa. Mikäli olet jo täyttänyt 
muutokset Eepos-järjestelmään, ei niitä tarvitse ilmoittaa erikseen. 
 
Koevuotisten vanhempainilta 26.8. klo 19 
Koevuotisille laulajille ja huoltajille järjestetään vanhempainilta Tapiolan 
koulun auditoriossa harjoitusten jälkeen ma 26.8. klo 19. Tilaisuus kestää 
enintään tunnin.  
 

 
 



   
 

2. Espoo-päivä 31.8. 
 

Tapiolan kuoro esiintyy Espoo-päivänä la 31.8. lasten kulttuurikeskus 
Aurorassa yhdessä kaikille avoimeen laulutyöpajaan osallistuneiden lasten 
kanssa. 
 
Kokoonnumme Aurorassa (Järvenperäntie 1-3, 02940 Espoo) klo 11.45, ja 
esiinnymme klo 13 yhteismatineassa ulkolavalla Korttelistagella. Esiintyminen 
on ohi noin klo 13.30. Esiintymisasuna on Sound Wave. Esiintyminen ei koske 
koevuotisia.  
 
Saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä. Lisätietoja liikenneyhteyksistä 
täällä. 

 
3. Siuntion-leiri la 14.– su 15.9. 

 
Tapiolan kuoro kokoontuu viikonloppuleirille kerran lukukaudessa. Aiempi 
järjestys (päiväleiri syksyllä ja yön-yli-leiri keväällä) on vuoden tapahtumien 
tasoittamiseksi päätetty kääntää toisin päin, eli Siuntion-leiri on vaihdettu 
keväästä syksyyn. 
 
Vietämme syksyn kuoroleiriä Siuntion kylpylässä la 14. – su 15.9. 
 
Mikäli kuorolainen ei pääse osallistumaan leiriviikonloppuun, tulee sitova 
poissaoloilmoitus tehdä varajohtaja-Annalle joko sähköpostitse 
varajohtaja@tapiolankuoro.fi, puhelimitse 040 550 7931 tai harjoituksissa to 
15.8. klo 21 mennessä. Kuoroleiri (100 €/hlö) laskutetaan syksyn 
lukukausimaksun yhteydessä. 
 
Kokoonnumme lauantaiaamuna Espoon kulttuurikeskuksen pihassa 
(Kulttuuriaukio 2) klo 8.55 ja palaamme samaan paikkaan sunnuntaina noin 
klo 16.45. 
 
Muista ottaa mukaan nuotit/nuotinlukulaite, siihen kuuluva laturi, tarvittavat 
henkilökohtaiset tavarat sekä uimavarusteet, mikäli haluat käydä kylpylässä 
harjoitusten jälkeen. Varajohtaja-Anna valvoo uimista.  
 
 
 



   
 

Matkasäännöt 
 
Kuorolla on olemassa matkoilla ja leireillä noudatettavat säännöt. Luethan 
liitteenä olevat säännöt vielä läpi ennen leirille lähtöä. 
 
Aikataulu 

 
la 14.9. 
klo 8.55 kokoontuminen ja lähtö kulttuurikeskukselta 
klo 10 harjoitukset alkavat Talvipuutarhassa 
klo 13 buffetlounas ravintolassa 
klo 14.30 harjoitukset jatkuvat 
klo 17.30 buffetpäivällinen ravintolasalissa 

sauna ja uinti (avoinna klo 19.45 saakka) 
klo 20 ohjelmaa ja iltapala Talvipuutarhassa 
klo 22 hiljaisuus 
 
su 15.9. 
klo 8 buffetaamiainen ravintolassa 
klo 9.30 harjoitukset jatkuvat Talvipuutarhassa 
klo 12 buffetlounas ravintolassa 

huoneiden luovutus 
klo 13.30 harjoitukset jatkuvat Talvipuutarhassa 
klo 16.00  kotiinlähtö 
n. klo 16.45 saapuminen takaisin kulttuurikeskukselle 

 
 

4. Vapaaoppilashakemus 
 

Tapiolan kuoron kannatusyhdistyksen hallitus voi myöntää kuorolaiselle 
vapaaoppilaspaikan sosiaalisin perustein. Vapaaoppilaspaikka myönnetään 
vuodeksi kerrallaan. Maksuista ei myönnetä vapautusta takautuvasti.  
 
Hallitukselle osoitetut vapaaoppilashakemukset tulee toimittaa liitteineen 
sähköisesti osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi 31.8. mennessä. Hakemukset 
käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuslomakkeen voit ladata ’Kuorolaisille’ 
-osiosta kuoron kotisivuilla (salasana: tk2016). 
 

 



   
 
 
 



   
 
Päivitetty aikataulu 2019-2020 (muutokset punaisella) 

 
Elokuu 
 
ma 12.8.  kuoron harjoituskausi alkaa (ma ja to klo 16.30–19) 
  Tapiolan koulu (Opintie 1, Espoo)  

 
(lisäpääsykokeet hakijoille) 

 
ma 26.8.  koevuotisten vanhempainilta 
  Tapiolan koulu (Opintie 1, Espoo) klo 19 
 
la 31.8.  Espoo-päivän esiintyminen 
  Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1-3, Espoo) 
  saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
  kokoontuminen klo 11.45, esiintyminen klo 13– n. 13.30 

 esiintymisasu Sound Wave 
 
 
Syyskuu 
 
la 14.– su 15.9. kuoroleiri 
  Scandic Siuntio (Lepopirtintie 80, Siuntio), yhteiskuljetus 

kokoontuminen la klo 8.55 Espoon kulttuurikeskuksella 
(Kulttuuriaukio 2), paluu samaan paikkaan su n. klo 16.45 

 
Lokakuu 
 
pe 4. – su 6.10. mahdollisia konsertteja pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
 
(ma 14.– to 17.10. syysloma, ei harjoituksia) 
 
Marraskuu 
 
la 2.11.  messuavustus 
  Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) 
  kokoontuminen klo 9, esiintyminen klo 10 – n.11 
  saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
   
la 16.11.  päiväleiri 

aikataulu tarkentuu myöhemmin 
 



   
 
ke 27.11.  tilausesiintyminen 

Johanneksenkirkko (Korkeavuorenkatu 12, Helsinki) 
  konsertti illalla, aikataulu tarkentuu myöhemmin 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
Joulukuu 
 
su 1.12.  messuavustus 

Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki) 
kokoontuminen klo 9, esiintyminen klo 10 – n.11 

  saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 

 
ma 2.12 Katso ihme taivainen -alumnijoulukonsertti 
 Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8, Espoo) 
 konsertti illalla, aikataulu tarkentuu myöhemmin 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
to 5.12.  Kuorokerhojen joulukimara 
 Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6, Espoo) 
 konsertti illalla, aikataulu tarkentuu myöhemmin 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
ma 9.12. VALO-joulukonsertti 
 Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki) 
 konsertit illalla, aikataulu tarkentuu myöhemmin 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
ti 10.12.   Kauneimmat joululaulut -harjoitus 
  Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) 
  klo 10–14 (saattaa tarkentua myöhemmin) 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
 
ke 11.12.   Kauneimmat joululaulut 
  Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) 

harjoitus klo 14–17 (saattaa tarkentua myöhemmin), 
esiintyminen klo 18 

 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
la 14.12.  VALO-joulukonsertti 
  Olarin kirkko (Olarinluoma 4, Espoo) 
  konsertti illalla, aikataulu tarkentuu myöhemmin 



   
 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
 
ma 16.12.  VALO-joulukonsertti 
  Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) 
  konsertti illalla, aikataulu tarkentuu myöhemmin 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
pe 20.12.  VALO-joulukonsertti ja glögijuhla 
  Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6, Espoo) 

konsertit illalla, aikataulu tarkentuu myöhemmin 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
Tammikuu 2020 
 
to 9.1.  Kuoron harjoituskausi alkaa  

(ma ja to klo 16.30–19) 
  Opintie 1, Espoo 
 
ma 13.1.  Teetä ja sympatiaa 
n.19-20.30  9.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat laulajat 
  paikka tarkentuu myöhemmin 
 
Helmikuu  
 
ma 17.2. – to 20.2. Talviloma, ei harjoituksia 
 
 
Maaliskuu   
 
03/2020  Päiväleiri 

aikataulu ja paikka tarkentuvat myöhemmin 
 
Huhtikuu   
 
to 9. – ma 13.4. Pääsiäisloma, ei harjoituksia 
 
to 30.4.  Vappuaatto, ei harjoituksia 
 
 
 
 



   
 
Toukokuu 
 
16.-17.5.  Kevätrieha 
  Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin 
 
21.5.  Helatorstai, ei harjoituksia 
 
Kesäkuu 
 
5.-7.6.  Tapiola Choir Summer Summit -festivaali 
(alustava)  Espoon kulttuurikeskus, Tapiola 
  aikataulu tarkentuu myöhemmin 
   
Heinäkuu 
 
07/2020  n. 10-päiväinen Aasian kiertue 
(alustava)  lisätietoa myöhemmin 
   
 



   
 
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 
02101 Espoo 
 
info@tapiolankuoro.fi 
 
Pasi Hyökki 
taiteellinen johtaja 
pasi@tapiolankuoro.fi 
0400 944 699 
 
Anna Matvejeff-Haapaniemi 
varajohtaja, kuorokerhon tuottaja 
varajohtaja@tapiolankuoro.fi 
040 5507 931 
 
Anna Jauhola, Iko Raatikainen 
tuottaja (Kipinä Productions) 
info@tapiolankuoro.fi 
050 314 0603 


