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1. Päiväleiri la 16.11. klo 10–17 
 
Syksyinen päiväleiri järjestetään la 16.11. klo 10–17 Tapiolan kirkolla 
(Kirkkopolku 6, Espoo) yhdessä kuoron alumnien kanssa. Leirillä harjoitellaan 
tulevan Katso ihme taivainen -konsertin (ma 2.12.) ohjelmistoa. 
 
Kuoro tarjoaa leirillä lounaan, joka on kaikille nykyisille laulajille maksuton 
(alumneille 10 €). Mukaan on hyvä ottaa myös omaa evästä. Saapuminen ja 
poistuminen omilla kyydeillä. 
 
 

2. Joulukausi 
 

2.1 Lipunmyynti 
 
Joulukonserttien lipunmyynti on käynnistynyt osoitteessa 
www.tapiolankuoro.fi/liput 
 
Kuoroperheiden tekemä joulukonserttien lipunmyynti on kuoron talouden 
kannalta äärimmäisen tärkeää. Toivomme, että kaikki kuorolaiset ja 
kuoroperheet myyvät mahdollisimman paljon lippuja – esimerkiksi 
sukulaisille, tuttaville ja työkavereille. 
 
Aiempien vuosien tapaan palkitsemme kuoroperheitä aktiivisesta 
lipunmyynnistä. Jokaiselle kuoroperheelle on viime vuoden tapaan oma 
koodi, jota käytetään lippuja ostaessa osoitteessa 
https://tapiolankuoro.tapahtumiin.fi/fi/ 
 
Koodi muodostetaan kuorolaisen nimestä, ks. tarkemmat ohjeet alempana. 
Kuoroperhe saa kaikista koodin kautta myytyjen lippujen arvosta 10 % 
takaisin hyvityksenä kevään lukukausimaksusta. Esimerkiksi 10 myydystä 25 € 
lipusta perhe saa hyvityksenä 25 €. Koodia voi halutessaan levittää sukulaisille 
ja tuttaville, tai ostaa liput itse sen kautta ja lähettää ne eteenpäin. 
 
Toimi siis näin: 
 

1) Vieraile osoitteessa https://tapiolankuoro.tapahtumiin.fi/fi/  
2) Valitse haluamasi VALO-konsertti 



   
 

3) Klikkaa linkkiä ”Onko sinulla alennus-, osto- tai kampanjakoodi”, alle 
avautuu valkoinen kenttä ja vihreä painike (ks. kuva) 

 
4) Syötä koodiksi kuorolaisen sukunimen kolme ensimmäistä ja 

etunimen kaksi ensimmäistä kirjainta suuraakkosin (esim. Vertti 
Vääräsävel -nimisen kuorolaisen koodi olisi ”VÄÄVE”). Huom! 
Useamman kuorolaisen perheissä koodi on muodostettu aakkosissa 
ensimmäisen kuorolaisen nimestä. 

5) Paina sen jälkeen vihreää nappia ”Käytä koodia” 
6) Valitse lippujen määrä ja osta haluamasi liput! 

 
2.2 Markkinointi 
 
Toivomme perheiltä aktiivista osallistumista myös konserttien 
mainostamiseen. Pyydämme että jokainen tekisi jommankumman 
seuraavista: 
 

• Keräät työpaikallasi tai muussa yhteisössä lipunostajia siten, että 
olet itse yhteyshenkilönä ja keräät nimiä osallistujalistaan (tms.) 
TAI 

• Vinkkaat tuottajalle info@tapiolankuoro.fi, kuka työpaikallasi 
olisi hyvä yhteyshenkilö edistämään ryhmälipunmyyntiä. 

 
Lisäksi voit 

• jakaa uuden VALO-videon sosiaalisessa mediassa 
https://youtu.be/fY6VpviRNl8 
 

• osallistua ja jakaa tapahtumia Facebookissa 
https://www.facebook.com/tapiolankuoro/events 
 
 

2.3 Konserttivaatetus 
 

Sound Wave 
la 2.11. messuavustus 
su 1.12. messuavustus 
ma 2.12. Katso ihme taivainen -alumnijoulukonsertti 
to 5.12. Joulukimara 



   
 

ke 11.12. Kauneimmat joululaulut 
 

 Mustavalkoinen vaatetus + lyhdyt (lisätiedot alla) 
 ke 27.11. VALO-tilauskonsertti 
 ma 9.12 VALO 
 la 14.12. VALO (myös koevuotiset laulajat) 
 ma 16.12. VALO 
 pe 20.12. VALO 
 

• pojilla mustat puvunhousut ja valkoinen kauluspaita 
• tytöillä täysmusta alaosa ja valkoinen yläosa 
 
Kaikilla kuorolaisilla tulee olla mukana kaksi pienempää valkoista, 
harmaata tai mustaa sangallista kynttilälyhtyä kaikissa VALO-konserteissa. 
Lyhtyjen pohjaan tulee laittaa kuorolaisen nimi teipillä, niin ne palautuvat 
oikeille omistajilleen konserttien jälkeen. 

 
Esimerkkilyhtyjä: 

 
 

 
2.4 Talkootyöapua 
 
Kuten aiempinakin vuosina, joulukonserttien järjestelyissä tarvitaan 
kuoroperheiden apua. Talkootehtävät ovat suhteellisen helppoja ja kevyitä, 
mutta vaativat onnistuakseen paljon tekijöitä. Ilmoittauduttehan mukaan 
runsain joukoin ja hyvissä ajoin, viimeistään su 24.11.! 
Alle on koottu konserttitehtävien aikataulut. Linkki ilmoittautumiseen löytyy 
osoitteesta www.tapiolankuoro.fi/valo (salasana: 19valo). 



   
 

 
 
Keskiviikko 27.11. / Johanneksenkirkko, Helsinki 

 
klo 19.00–20.00 4 hlö VALO-rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 

 
Maanantai 2.12. / Espoonlahden kirkko, Espoo 
 
klo 18.15–19.00 2 hlö lipuntarkastus ja käsiohjelmajako 

 
Torstai 5.12. / Tapiolan kirkko, Espoo 
 
klo 17.15–18.00 2 hlö lipuntarkastus ja käsiohjelmajako 
 
Maanantai 9.12. / Temppeliaukion kirkko, Helsinki 

 
klo 16.45–17.30 4 hlö lipuntarkastus ja käsiohjelmajako 
klo 19.15–20.00 4 hlö lipuntarkastus ja käsiohjelmajako 
klo 21.00–22.00 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 

 
Lauantai 14.12. / Olarin kirkko, Espoo 

 
klo 17.00–18.00 3 hlö lipuntarkastus ja käsiohjelmajako 
klo 19.00–20.00 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 

 
Maanantai 16.12. / Espoon tuomiokirkko, Espoo 

 
klo 17.00–18.00 3 hlö lipuntarkastus ja käsiohjelmajako 
klo 19.00–20.00 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 

 
Perjantai 20.12. / Tapiolan kirkko, Espoo (konsertit ja joulujuhla) 

 
klo 16.00–17.00 3 hlö lipuntarkastus ja käsiohjelmajako 
klo 18.30–19.30 3 hlö lipuntarkastus ja käsiohjelmajako 
klo 20.30–21.30 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 
klo 20.00-20.30 2 hlö joulujuhlatarjoiluiden asettaminen esille 

 
 

2.5 Glögijuhla 
 
Heti Tapiolan kirkon toisen konsertin jälkeen pe 20.12. (n. klo 20.45) 
järjestetään perinteinen glögijuhla kuorolaisille ja kuoroperheille (myös 
koevuotisille) nyyttärihengessä. 
 



   
 

Juhla alkaa seurakuntasalin järjestelyllä klo 20 ja päättyy jälkien siivoamiseen. 
Toivomme kaikkia mukaan, jotta pääsemme nopeasti herkkujen ääreen ja 
tilaisuuden jälkeen kotiin. Glögijuhlassa jaetaan myös kaikkien kuorolaisten 
joulustipendit. 
 
Katso osoitteesta www.tapiolankuoro.fi/valo (salasana: 19valo), mitä 
nyyttäreihin on jo tulossa ja ilmoita sen jälkeen perheenne osallistujien määrä 
sekä tuotavasi nyyttäripöytään samasta osoitteesta löytyvällä lomakkeella. 
Ilmoittauduthan mukaan pe 13.12. mennessä! 
 
 
 
 
 
 
(Päivitetty aikataulu seuraavalla sivulla) 

 

 



   
 
Päivitetty aikataulu 2019–2020 (muutokset punaisella) 

Lokakuu 
 
pe 4. – su 6.10. mahdollisia konsertteja pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
PERUTTU 
 
(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 
  esiintymisasu: Sound Wave 
  saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
   
la 16.11.  päiväleiri 
  Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6, Espoo) 
  klo 10–17 

saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
la 23.11.  Tapiolan joulunavaus 
  AINOA-kauppakeskuksen vieressä ulkolavalla 

aamupäivällä 
kuoron kokoonpano ilmoitetaan myöhemmin 

  saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
ke 27.11.  VALO-tilausesiintyminen (Taaleri Oyj) 

Johanneksenkirkko (Korkeavuorenkatu 12, Helsinki) 
  kokoontuminen klo 15, esiintyminen klo 18–19 

esiintymisasu: VALO 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
Joulukuu 
 
su 1.12.  messuavustus 

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

  esiintymisasu: Sound Wave 
saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 

   
 



   
 
ma 2.12 Katso ihme taivainen -alumnijoulukonsertti 
 Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8, Espoo) 
 kokoontuminen klo 16, esiintyminen klo 19–20 
 esiintymisasu: Sound Wave 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
to 5.12.  Kuorokerhojen joulukimara 
 Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6, Espoo) 
 kokoontuminen klo 17, esiintyminen klo 18–19 
 esiintymisasu: Sound Wave 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
ma 9.12. VALO-joulukonsertti 
 Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki) 
 kokoontuminen klo 15, esiintymiset klo 17.30 & 20–21.15 
 esiintymisasu: VALO 
 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 15–17 
esiintyminen klo 18 
esiintymisasu: Sound Wave 

 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
la 14.12.  VALO-joulukonsertti (myös koevuotiset laulajat) 
  Olarin kirkko (Olarinluoma 4, Espoo) 
 kokoontuminen klo 15, esiintyminen klo 18–19.15 
 esiintymisasu: VALO 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
ma 16.12.  VALO-joulukonsertti 
  Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) 
  kokoontuminen klo 15.30, esiintyminen klo 18–19.15 
 esiintymisasu: VALO 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 



   
 
pe 20.12.  VALO-joulukonsertti 
  Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6, Espoo) 

kokoontuminen klo 15.30, konsertit klo 17 & 19.30–20.45 
 esiintymisasu: VALO 

 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
pe 20.12. glögijuhla konsertin päätteeksi (myös koevuotiset laulajat) 
 Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6, Espoo) 
 klo 20.45–21.30 
 saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
  
Tammikuu 2020 
 
to 9.1.  kuoron harjoituskausi alkaa  

(harjoitukset ma ja to klo 16.30–19 Tapiolan koululla) 
 
ma 13.1.  Teetä ja sympatiaa (9.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat laulajat) 
  paikka tarkentuu myöhemmin 
  heti kuoroharjoituksen jälkeen (klo 19–n. 20.30) 
 
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 
 
la 16.– su 17.5. kevätrieha 

aikataulu ja paikka tarkentuvat myöhemmin  
 
(to 21.5.  helatorstai, ei harjoituksia) 
 



   
 
Kesäkuu 
 
pe 5.– su 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 


