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1. Päivitettyä tietoa Nuuksion harjoituksesta ja esiintymisestä 
 
Alla on päivitettyä tietoa Nuuksion harjoituksesta sekä esiintymisestä. 
Päivitetyt tiedot on merkitty punaisella. 
 
Kantakuoron harjoitus torstaina 24.8. klo 16.30–20 
Nuuksion kansallispuisto, Haukkalammentie 32 (tai 30, ks. alla) 
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 kansallispuvuin. Ota mukaan (esim. 
kertakäyttöinen) läpinäkyvä sadeviitta, jotta sateen yllättäessä 
kansallispuku pysyy turvassa. 
 
Kenkien tulee olla hyvät ja pitävät. Kalliot tulevat olemaan liukkaat, ja siksi 
myös paloviranomaiselta järjestämisluvan edellytyksenä oli erityisesti 
pitävien kenkien käyttäminen. 
 
Haukkalammentie 32, eli pieni parkkipaikka, voi ruuhkautua helposti, 
jolloin kannattaa saapua suuremmalle parkkipaikalle osoitteeseen 
Haukkalammentie 30.  
 
Harjoitukset ovat Mustalammella. Kuorolaiset saapuvat 
Haukkalammelle, josta li ikutaan kävellen Mustalammen rantaan. 

 



   
 

Nuuksion konserttiharjoitus on vain kantakuorolaisille, koevuotiset 
harjoittelevat normaalisti Tapiolan koululla klo 16.30–19 varajohtaja 
Anna Matvejeff-Haapaniemen kanssa. 
 
 
Konserttipäivä lauantaina 26.8. klo 9.40–n.17.45 
Nuuksion kansallispuisto 
Esiintymisasu: kansallispuku, tukevat kengät (ks. l isätietoja alta) 
 
Ota lauantaina mukaan sadeviitan ja tukevien, pitävien kenkien lisäksi myös 
oma vesipullo, jonka voi täyttää joko Haltiassa tai Haukkalammen 
opastuvan seinän vesipisteellä. 
 
Kaikki kuorolaiset ovat tervetulleita tutustumaan Haltian näyttelyihin 
maksutta koko päivän ajan. Kerro lipunmyynnissä mistä kuorosta olet. 
 
Metsähallitus toivoo, että jokainen sulkee oman puhelimensa 
datayhteyden konsertin ajaksi tai laittaa puhelimen lentotilaan, jotta 
yleisö pystyy jakamaan konsertin hetkiä sosiaalisessa mediassa.  
Matkapuhelinverkko alueella on heikko. 

 
Päivän tarkempi aikataulu näkyy alla: 
 
klo 9.40 kokoontuminen Espoon kulttuurikeskuksella 
klo 9.45 bussi Nuuksioon lähtee 
klo 11 lipunnosto Haltian kentällä 
klo 12 lounas 
klo 12.30 bussikuljetus Haltia–Mustalampi 
klo 15–16 konsertti 
  välipala 
klo 17.15 bussikuljetus Mustalampi–Haltia–kulttuurikeskus 
n. klo 17.45 saapuminen Tapiolaan kulttuurikeskukselle 
 
 

2. Aapine-levy 
 
Tapiolan kuoron sekä Key Ensemblen yhteinen Heli Laaksosen teksteihin 
sävelletty Aapine-levy on julkaistu. 
 



   
 

Levyllä laulaneet kuorolaiset saavat oman tekijänkappaleensa 
harjoituksissa, kun levyt saapuvat. 
 
Äänitteen voi ostaa esimerkiksi lahjaksi osoitteesta www.tapiolankuoro.fi 
22 euron kappalehintaan. 
 
 

3. Kuvapankki 
 
Jos olet ottanut kuvia kuoron harjoituksista, esiintymisistä, matkoilta tai 
muista tapahtumista, kuoro vastaanottaa kuvia mieluusti markkinointi- ja 
arkistointitarkoituksiin. Kuvia saatetaan siis jakaa sosiaalisessa mediassa. 
 
Mikäli haluat antaa kuvasi kuoron käyttöön, lähetä ne sähköpostitse 
osoitteeseen kuvapankki@tapiolankuoro.fi. Muista nimetä kuvat siten, että 
niistä käy ilmi kuvauspäivämäärä sekä kuvaaja (esim. 2017-08-
23_Kalle_Kuvaaja). 
 
Lähettämällä kuvat luovutat niiden käyttöoikeuden Tapiolan kuorolle. 
Pidetään näin yhdessä huolta, että kuoron historia saadaan talteen! 
 
 

4. Kirjoituksia Israelin-matkaraporttiin!  
 
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto kaipaa Jedidut-lehteensä matkaraportin 
Tapiolan kuoron kesäisestä kiertueesta. Mikäli haluat kertoa omia 
kokemuksiasi matkasta lehteen, lähetä kirjoittamasi 5–20 rivin teksti 
osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi keskiviikkoon 30.8. mennessä. 
Kirjoituksista koostetaan yhteinen juttu, joka julkaistaan alkusyksystä. 
Kirjoituksia saatetaan käyttää myös kuoron omassa dokumentaatiossa. 
 

  



   
 

Aikataulu 2017 - 2018 
 
Esiintymiset sinisellä, muutokset punaisella. 
 
Elokuu 
 
to 24.8. kantakuoron harjoitus Nuuksiossa 
  klo 16.30–20, Nuuksion kansallispuisto, Espoo 
  asu: kansallispuku 
  koevuotisten harjoitus Tapiolan koululla 
la 26.8.  luonnon päivän konsertti 

klo 9.40– n. 17.45, 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 
 
 
(2018 aikataulun muutokset mahdollisia) 
 
Tammikuu 2018  
 
ma 8.1. harjoituskausi jatkuu 
pe 26.– su 28.1. mahdollinen äänitys 
  Järvenpää 
1-2/2018 kuoroleiri 
 
Helmikuu 
 
ti 6.2.  konsertti kanttoripäivillä, Tapiolan kirkko 
ma 19.– to 22.2. talviloma, ei harjoituksia (muutokset mahdollisia) 
 
Maaliskuu 
 
pe 2.– ma 5.3. saksalainen yhteistyökuoro Tapiolan kuoron vieraana 
  yhteiskonsertit 3.-5.3., ajankohdat vahvistuvat myöhemmin 
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 
 

 



   
 
 

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 oy) 
tuottaja@tapiolankuoro.fi 
050 3140 603 


