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1. Syyslukukausi alkaa 14.8. 
 
Kuoron syyskausi alkaa harjoituksella Tapiolan koululla maanantaina 14.8. 
klo 16.30–19. Harjoitukset ovat aiempaan tapaan maanantaisin ja torstaisin. 
 
Tapiolan koulu säilyy harjoituspaikkana ainakin Aarnivalkean koulun 
remontin ajan. Tiedotamme asiasta lisää, kun remontin aikataulu varmistuu. 
 

2. Läsnä- ja poissaolot 

 
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. 
 
Jos kuorolainen on poissa ilmoittamatta, tapahtumamaksut (esim. leirit) 
laskutetaan. 



   
 

 
 

3. Nuotisto 

 
Syksystä alkaen kuoron nuotisto siirtyy sähköiseen muotoon, eli 
harjoituksissa ei enää jaeta paperisia nuotteja. Nuotteja voi harjoituksissa 
sekä konserteissa lukea joko omalta sähköiseltä lukulaitteelta, tai nuotit voi 
tulostaa itse kotona. Kartoitamme syksyn aikana mahdollisuutta sähköisten 
lukulaitteiden yhteistilaukseen (mahd. sponsoriyhteistyö). 
 
Nuotisto sijaitsee Dropbox-kansiossa, jonka linkki löytyy tapiolankuoro.fi -
sivuston Kuorolaisille-osiosta (salasana: tk2016). 
 
Syksyn ensimmäisiin harjoituksiin tarvitaan mukaan sekä Vanonen- että 
Linkola-kansioiden nuotit. 
 

4. Tulevat tapahtumat 

 

4.1. Kesäkonsertti 22.8. 

 
Tapiolan kirkko 
Tiistai 22.8., harjoitus klo 10, konsertti klo12 
Esiintymisasu: Sound Wave 
Syksyn ensimmäinen esiintyminen on Tapiolan kirkon Musiikkia 
puolenpäivän aikaan -sarjassa 22.8. klo 12. Pasi tiedottaa konsertin 
ohjelmistosta harjoituksissa. 
 
4.2. Harjoitus Nuuksiossa 24. sekä luonnon päivän konsertti 

26.8. 

 
Nuuksion kansallispuisto 
Torstai 24.8., harjoitus klo 16.30–20 
Asu: kansallispuku, tukevat kengät (ks. l isätietoja alta) 
Luonnon päivän konsertin harjoitus järjestetään Nuuksion 
kansallispuistossa. Paikalle saavutaan sekä sieltä poistutaan omin 
kyydein. Harjoituksia saattaa olla kuvaamassa median edustajia klo 19 
alkaen, joten varaudumme tilaisuuteen alustavasti kansallispuvuin. 
 
Nuuksion kansallispuisto 



   
 

Lauantai 26.8. klo 9.30– n. 17 
Esiintymisasu: kansallispuku, tukevat kengät (ks. l isätietoja alta) 
 
Kenkien tulee olla hyvät ja pitävät. Kalliot tulevat olemaan liukkaat, ja siksi 
myös paloviranomaiselta järjestämisluvan edellytyksenä oli erityisesti 
pitävien kenkien käyttäminen. 
 
Päivän tarkempi aikataulu näkyy alla: 
 
klo 9.25 kokoontuminen Espoon kulttuurikeskuksella 
klo 9.30 bussi Nuuksioon lähtee 
klo 11 lipunnosto Haltian kentällä 
klo 12 lounas 
klo 15–16 konsertti 
  välipala 
klo 17 yhteiskuljetus takaisin kulttuurikeskukselle lähtee 
 
 
4.3. Päiväleiri Espoossa 2. ja 3.9. 

 
Opinmäen koulu 
Lauantai 2.9. klo 10–17 sekä sunnuntai 3.9. klo 10–16 
Syksyn päiväleiri järjestetään Opinmäen kampuksen opetuspuutarhassa la 
2. ja su 3.9. Kuoro tarjoaa lounaan molempina päivinä, mutta leirille on 
hyvä varautua myös pienin omin eväin. 
 

5. Alustava aikataulu 2017–2018 

 
Alta löydät tarkemman alustavan aikataulun, jota päivitetään vuoden 
mittaan. Etenkin kevään 2018 ohjelma on vasta luonnos, joten varauduthan 
muutoksiin. Konsertit sinisellä. 
 
Elokuu 
 
ma 14.8. harjoituskausi alkaa 
ti 22.8. Musiikkia puolenpäivän aikaan -konsertti 
  klo 10 harjoitus, klo 12 konsertti, Tapiolan kirkko, Espoo 
  asu: Sound Wave 
to 24.8. harjoitus 
  klo 16.30–20, Nuuksion kansallispuisto, Espoo 



   
 

  asu: kansallispuku 
la 26.8.  luonnon päivän konsertti 

klo 9.30–17, konsertti klo 15, Nuuksion kansallispuisto, Espoo 
  asu: kansallispuku 
 
Syyskuu 
 
la 2.– su 3.9. päiväleiri 

Opinmäen koulu 
la 16.9. päiväleiri 
  Helsingin keskusta, paikka vahvistuu myöhemmin 
la 30.9. Puita ja valoa -konsertti 

Musiikkitalo, Helsinki 
 asu: kansallispuku 

 
Lokakuu 
 
ma 16.– to 19.10.  syysloma, ei harjoituksia 
pe 27.10. mahdollinen tilausesiintyminen 
  Helsinki 
su 29.10. Sinivalkoisin äänin -konsertti 
  Tapiolasali, Espoo 
  asu: kansallispuku 
 
Joulukuu 
 
su 3.12. messuavustus 

Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
to 7.12. harjoituskausi päättyy 
la 9.12. VALO-joulukonsertti 

Vanha kirkko, Helsinki 
ma 11.12. VALO-joulukonsertit 

Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
to 14.12. VALO-joulukonsertti 

Espoonlahden kirkko, Espoo 
pe 15.12. VALO-joulukonsertit 

Tapiolan kirkko, Espoo 
pe 15.12.  joululoma alkaa 
 
 
Tammikuu 2018 
 
ma 8.1. harjoituskausi jatkuu 



   
 

pe 26.– su 28.1. mahdollinen äänitys 
  Järvenpää 
 
Helmikuu 
 
2/2018 kuoroleiri 
ma 19.– to 22.2. talviloma, ei harjoituksia (muutokset mahdollisia) 
 
Maaliskuu 
 
pe 2.– ma 5.3. saksalainen yhteistyökuoro Tapiolan kuoron vieraana 
to 29.3.– ma 2.4. pääsiäisloma, ei harjoituksia 
 
Huhtikuu 
 
ma 30.4. vappuaatto, ei harjoituksia 
 
Toukokuu 
 
to 10.5. helatorstai, ei harjoituksia 
la 19.5. konsertti 
  Espoo 
5/2018 kevätrieha 
 
Kesäkuu 
 
su 3.– la 9.6. VocalEspoo-festivaali 
 

 
 

6. 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 
Kauppamiehentie 6 
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 


