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1. Lähiaikojen esiintymiset 

 
Tilausesiintyminen to 29.11. 
 
Ensi viikon torstaina 29.11. kuoro esiintyy yksityistilaisuudessa Helsingin 
Vanhalla ylioppilastalolla (Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki). Esiintymisasu 
on Sound Wave. 
 
Esiintymiseen lähdetään yhdessä suoraan torstain kuoroharjoituksesta 
metrolla. Mikäli kuorolaisella on olemassa seutulipullinen kausimatkakortti, 



   
 

muistattehan ottaa sen mukaan. Kuoro huolehtii puuttuvien lippujen 
ostamisesta molempiin suuntiin. 
 
Konsertin tilaaja tarjoaa esiintymispaikalla mehua ja hedelmiä, mutta 
mukaan on syytä ottaa myös jotain omaa evästä. 
 
Konsertti päättyy noin klo 19.45, ja kuorolaiset ovat vapaita lähtemään heti 
sen päätyttyä. Kuoro järjestää yhteismetromatkan takaisin Tapiolaan 
halukkaille. 
 
Koevuotisten torstaiharjoitus 29.11. päättyy poikkeuksellisesti jo klo 18. 

 

Messuavustus su 2.12. 
 
Kuoro esiintyy perinteiseen tapaan Helsingissä Temppeliaukion kirkon 1. 
adventtimessussa su 2.12. 
 
Kokoontuminen kirkolla on klo 9, kuorolaiset ovat vapaita noin klo 11. 
Kuorolaiset saapuvat ja poistuvat omilla kyydeillä. Esiintymisasuna on 
Sound Wave. 
 
 
Kuorokerhojen joulukimara ke 5.12. 

 
Kuoro, myös koevuotiset laulajat, esiintyy osana kuorokerhojen 
joulukimaraa Tapiolan kirkossa keskiviikkona 5.12. 
 
Kokoontuminen kirkolla on klo 16.45. Konsertti alkaa klo 18 ja tilaisuus 
päättyy noin klo 19. Kuoro tarjoaa paikalla mehua ja välipalakeksin. 
Esiintymisasuna on  VALO-vaatetus (ks. alta). 
 
Tilaisuuteen voi ostaa lippuja Lippupisteestä tai ovelta, liput 10/5 €. 
 

2. VALO-joulukonsertit 
 
Lipunmyynti 
 



   
 

Lipunmyynti VALO-joulukonsertteihin on edelleen käynnissä osoitteessa 
www.lippu.fi/valo. 
 
Konserttien  lipunmyynnin onnistuminen on kuoron toiminnan kannalta 
äärimmäisen tärkeää, ja toivomme perheiltä aktiivista osallistumista 
konserttien mainostamiseen, voit mm.: 
 

• jakaa uuden VALO-videon (https://youtu.be/tyx-_ffPi6Q) sosiaalisessa 
mediassa 

• osallistua tapahtumiin Facebookissa 
(https://www.facebook.com/tours/2159016094359984/) 

 
Talkootyövoima 
 
Kuten aiempina vuosina, VALO-joulukonserteissa on paljon tehtävää. 
Tehtävät ovat suhteellisen helppoja, ja kevyitä, mutta vaativat onnistuakseen 
paljon tekijöitä. Siksi tarvitsemme kuoroperheiden talkooapua. 
 
Alle on koottu konserttitehtävien aikataulut. Linkki ilmoittautumiseen löytyy 
osoitteesta www.tapiolankuoro.fi/valo (salasana: 18valo). 
 
Ilmoittauduttehan runsain joukoin marraskuun loppuun 30.11. mennessä! 
Kiitos avusta! Vapaaehtoiset pääsevät talkoopäivän konserttiin veloituksetta.  

 
 

Lauantai 8.12. / rekvisiittavarasto, Ahertajantie 6, Espoo 
 
klo 11.30–12.30 2 hlö rekvisiitan pakkaaminen pakettiautoon 

 
 
Lauantai 8.12. / Espoon tuomiokirkko, Espoo 

 
klo 14–16  4 hlö rekvisiitan pystytys 
klo 17.30–19 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 20–20.30 2 hlö levymyynti 
klo 20.30–21.15 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 
 
Maanantai 10.12. / Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
 
klo 13–15  4 hlö rekvisiitan pystytys 



   
 
klo 16–17.30 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 18.30–20 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 21–21.30 2 hlö levymyynti 
klo 21.15–22 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 
 
Perjantai 14.12. / Tapiolan kirkko, Espoo 
 
klo 13–15  4 hlö rekvisiitan pystytys 
klo 15.30–17 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 18–19.30 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 21–21.30 2 hlö levymyynti 
klo 21.15–22 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 
 
Maanantai 17.12. / Espoonlahden kirkko, Espoo (konsertti ja joulujuhla) 
 
klo 13.30–15.30 4 hlö rekvisiitan pystytys 
klo 16.30–18 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 19–19.30 2 hlö levymyynti 
klo 19.15–20 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 
 
klo 19–20.30 ks. alla joulujuhlavalmistelut ja -siivous 
 
Maanantai 17.12. / rekvisiittavarasto, Ahertajantie 6 
 
klo 21–21.30 2 hlö rekvisiitan purkaminen pakettiautosta 
 

Glögijuhla 17.12. konsertin jälkeen 
 
Heti Espoonlahden kirkon konsertin jälkeen järjestetään perinteinen 
glögijuhla kuorolaisille ja kuoroperheille nyyttärihengessä 
 
Juhla alkaa seurakuntasalin järjestelyllä klo 19 ja päättyy jälkien 
siivoamiseen. Toivomme kaikkia mukaan, jotta pääsemme nopeasti 
herkkujen ääreen ja tilaisuuden jälkeen kotiin. 
 
Katso osoitteesta www.tapiolankuoro.fi/valo (salasana: 18valo), mitä 
nyyttäreihin on jo tulossa ja ilmoita sen jälkeen perheenne osallistujien 
määrä sekä tuotavasi nyyttäripöytään samasta osoitteesta löytyvällä 
lomakkeella. Ilmoittauduthan mukaan pe 14.12. mennessä! 

 



   
 

• Kuoro tarjoaa glögin, piparia ja kertakäyttöastiat 
• Tarjottavat voi tuoda Espoonlahden kirkon keittiöön ennen konserttia 
• Tarjottavat on hyvä tuoda tarjoilualustoilla, jotka voi suoraan nostaa 

herkkupöytään 
• Nimikoi omat astiasi ja ottimesi ja muista ottaa ne mukaan lähtiessäsi 

 
Konserttivaatetus ja lyhty 
 
VALO-konserteissa kuoro pukeutuu mustavalkoisiin vaatteisiin: 

• pojilla mustat puvunhousut ja valkoinen kauluspaita 
• tytöillä täysmusta alaosa ja valkoinen yläosa. 

 
Kaikilla kuorolaisilla tulee olla mukana kaksi pienempää valkoista, harmaata 
tai mustaa kynttilälyhtyä joka konserttiin. Laittakaa lyhtyjen pohjaan 
kuorolaisen nimi teipillä, niin omat lyhdyt löytyvät konserttien jälkeen 
helpommin. 

 
 

3. Kuoroleiri Siuntion kylpylässä la 12. – su 13.1 
 

Vietämme kevään kuoroleiriä tuttuun tapaan Siuntion kylpylässä la 12. – su 
13.1.2019. 
 
Poissaoloilmoitus ja laskutus 
 
Mikäli kuorolainen ei pääse osallistumaan leiriviikonloppuun, tulee sitova 
poissaoloilmoitus tehdä varajohtaja-Annalle joko sähköpostitse 
varajohtaja@tapiolankuoro.fi, puhelimitse 040 550 7931 tai harjoituksissa ke 
12.12. klo 21 mennessä. Kuoroleiri (100 €/hlö) laskutetaan joulukuun 
puolella poissaoloilmoitukset huomioon ottaen, laskun eräpäivä on 
tammikuussa. 
 
Aikataulu 

 
la 17.3. 
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 18.3. 
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 

  



   
 

    
Päivitetty aikataulu 2018–2019 
 
Esiintymiset sinisellä, muutokset punaisella. 
 
Marraskuu 
 
(la 23.11.  pienyhtye-esiintyminen Tapiolan joulunavauksessa) 
  tarkemmat tiedot yhtyeen WhatsApp-ryhmässä 
 
to 29.11.  tilausesiintyminen, Vanha ylioppilastalo, Helsinki 

harjoitus normaalisti klo 16.30–>, josta lähtö Helsinkiin metrolla 
tilaisuus päättyy n. klo 19.45 yhteismatka halukkaille metrolla 
Tapiola-Helsinki-Tapiola 
Asu: Sound Wave 
koevuotisten harjoitus päättyy klo 18 

 
Joulukuu 
 
su 2.12.  messuavustus, Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
  Paikalle klo 9, esiintyminen klo 10–11 
  Asu: Sound Wave 
 
ma 3.12.  viimeinen oma harjoitus, harjoituskausi päättyy 
 
ke 5.12.  Kuorokerhojen joulukimara, Tapiolan kirkko, Espoo 
  Paikalle klo 16.45, esiintyminen klo 18–19 
  Asu: valkoinen yläosta, musta alaosa (VALO) 
 
to 6.12.  itsenäisyyspäivä, ei harjoituksia 
 
la 8.12.  VALO-joulukonsertti, Espoon tuomiokirkko, Espoo 
  Paikalle klo 16, konsertti klo 19 
  Asu: valkoinen yläosa, musta alaosa (VALO) 
 
ma 10.12.  VALO-joulukonsertit, Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
  Paikalle klo 15, konsertit klo 17.30 & klo 20 
  Asu: valkoinen yläosa, musta alaosa (VALO) 
 
pe 14.12.  VALO-joulukonsertit, Tapiolan kirkko, Espoo 
  Paikalle klo 15 konsertit klo 17 & klo 19.30 
  Asu: valkoinen yläosa, musta alaosa (VALO)  



   
 
 
ma 17.12.  VALO-joulukonsertti ja kuoron glögijuhla, Espoonlahden kirkko, 

Espoo 
  Paikalle klo 16, konsertti klo 18, juhla päättyy n. 20.45 
  Asu: valkoinen yläosa, musta alaosa (VALO) 
  Huom! Myös koevuotiset laulajat! 
 
Tammikuu 2019 
 
ma 7.1.  harjoituskausi alkaa, (pääsykokeet halukkaille) 
 
la 12. – su 13.1. kuoroleiri Siuntion kylpylässä 
  lähtö Tapiolasta la klo 9 ja paluu su klo 17 
 
Helmikuu 
 
ma 18. – to 21.2. talviloma, ei harjoituksia 
 
Huhtikuu 
 
04/2019  oma esiintyminen, tarkempia tietoja myöhemmin 
 
to 18.– ma 22.4. pääsiäisloma, ei harjoituksia 
 
Toukokuu 
 
la 25.5.  lyhyt esiintyminen kuorokerhojen kevätkonserteissa 
  Sellosali, Espoo; aikataulu vahvistetaan myöhemmin 
 
la 25.5. – su 26.5. kevätrieha Pellin leirikeskuksessa (suoraan em. konserteista) 

aikataulu vahvistetaan myöhemmin 
 
Kesäkuu 
 
05–06/2019  mahdollinen konserttikiertue YL:n kanssa 
  tarkempia tietoja myöhemmin 
 
vk 26  mahdollinen kalifornialaisen kuoron vierailu: perhemajoitus ja 

yhteisesiintyminen 
 
Syyskausi 2019 
 



   
 
08/2019  harjoituskausi alkaa 
09/2019  kuoroleiri 
12/2019  VALO-joulukonsertit 
 
 



   
 
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 
 
Iko Raatikainen 
tuottaja (Kipinä Productions) 
info@tapiolankuoro.fi 
050 3140 603 


