
   
 
Infokirje 3    –    4.9.2017 
 
Tässä infokirjeessä: 

1. Tablettien yhteistilaus – reagoi jo 8.9. klo 12 mennessä 
2. Päiväleiri lauantaina 16.9. 
3. Vapaaoppilaspaikat – haku 18.9. mennessä 
4. Kansallispukujen vuokraus 
5. Laskutuksen vuosikello 
6. Päivitetty aikataulu 2017–2018 

 
 
1. Tablettien yhteistilaus 

 
Tapiolan kuoro järjestää yhteistilauksen Lenovon LETAB316WI-tabletista. 
Kyseessä on 10-tuumainen Android-käyttöjärjestelmän laite, jollaisia on ollut 
kuorossa koekäytössä alkusyksyllä. Yhden tabletin hinta on yhteistilauksessa 120 
euroa (Gigantin normaalihinnalla 139 euroa). 
 
Samalla on selvinnyt Android-laitteille sopiva nuotinlukuohjelma, joka on 
nimeltään MobileSheets. Pro-version hinta Google Play-sovelluskaupassa 15 €. 
 
Voit osallistua yhteistilaukseen perjantaihin 8.9. klo 12 mennessä täyttämällä 
lomakkeen osoitteessa tapiolankuoro.fi/kuorolaisille (salasana: tk2016). Tilaus on 
sitova ja laskutetaan lukukausimaksun yhteydessä syys-lokakuun vaihteessa 
(maksuaikaa saa tarvittaessa lisää). Toimitus pyritään järjestämään jo ensi 
viikolle, siksi tiivis aikataulu. 
 
 

2. Päiväleiri lauantaina 16.9. 
 
Aika: la 16.9. klo 10–17 
Paikka: Ressun peruskoulu, Lapinlahdenkatu 10, 00180 Helsinki  
(n. 400m Kampin keskuksesta) 
 
Tapiolan kuoro, Ylioppilaskunnan Laulajat ja Akademiska Damkören Lyran 
järjestävät yhteisen harjoitusleirin Musiikkitalon Puita ja valoa -konsertille Ressun 
peruskoulussa lauantaina 16.9. klo 10–17. Leirin järjestelyistä vastaa 
Ylioppilaskunnan Laulajat. 
 
Kuorolaisille tarjotaan leirillä lounas, mutta koska harjoituspäivä on pitkä, on 
jokaisen syytä ottaa mukaan myös omat eväät. 
 
Paikalle saavutaan ja sieltä poistutaan omin kyydein. 
 
 



   
 
3. Vapaaoppilaspaikat 

 
Tapiolan kuoron kannatusyhdistyksen hallitus voi myöntää kuorolaiselle 
vapaaoppilaspaikan sosiaalisin/taloudellisin perustein. Vapaaoppilaspaikka 
myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan, ja se koskee lukukausi- ja leirimaksuja 
sekä tarvittaessa tablettitietokonetta (lainaan). Maksuista ei myönnetä vapautusta 
takautuvasti. 
 
Vapaamuotoiset, hallitukselle osoitetut vapaaoppilaspaikkahakemukset 
käsitellään luottamuksellisesti, ja ne voi toimittaa kuoron toimisto-osoitteeseen 
info@tapiolankuoro.fi maanantaihin 18.9. klo 16 mennessä. 
 
 

4. Kansallispukujen vuokraus 
 
Kuoro on syksyn aikana saanut lahjoituksena muutamia kansallispukuja, joita 
vuokrataan kuorolaisille esiintymisiin, mikäli sopivia kokoja on saatavilla. 
 
Jatkossa kaikista, myös vanhoista kuoron (tai varajohtaja Anna Matvejeff-
Haapaniemen) omistamista kansallispuvuista (ei yksittäisistä liiveistä) peritään 
vuokraa 20 € / konsertti. Vuokralla katetaan pukujen huollosta aiheutuvat kulut ja 
se laskutetaan puolivuosittain. 
 
Kaikkia kuoron vuokrapukuja voi tiedustella varajohtaja Anna Matvejeff-
Haapaniemeltä (yhteystiedot kirjeen lopussa). 
 
 

5. Laskutuksen vuosikello 
 
Kuoron taustaorganisaation kehitystyöhön liittyen ja kuoroperheiden arkea 
helpottaaksemme pyrimme jatkossa tekemään laskutuksen aiempaa 
säännöllisemmin ja yhdistämään pienempiä maksuja mahdollisuuksien mukaan 
samoille laskuille. Laskuille saa tarvittaessa lisää maksuaikaa ilmoittamalla 
tarpeesta sähköpostitse. Lukukausimaksu on 120€/syksy. 
 
Lukuvuoden 2017–18 suunnitellut laskutusajankohdat ovat seuraavat: 
 
Syksyn 2017 lukukausimaksu ja tablettien yhteistilaus: syys-lokakuun vaihde 
 
Sinivalkoisin äänin -lipputilaukset (lisätietoa myöhemmin)  
sekä kuoron kansallispukujen vuokrat (30.9. ja 29.10.):  lokakuun loppu 
 
Joululippujen tilaukset 
(lisätietoa myöhemmin):   joulukuu 
 
Kevään 2017 lukukausimaksu ja leirit:  tammi-helmikuu 



   
 
6. Aikataulu 2017 – 2018 

 
Esiintymiset sinisellä, päivitykset ja muutokset punaisella. 

 
Syyskuu 
 
la 16.9. päiväleiri klo 10–17 
  Ressun peruskoulu, Helsinki 
 
la 30.9. Puita ja valoa -konsertti, Musiikkitalo, Helsinki 

 asu: kansallispuku 
 
Lokakuu 
 
ma 16. – to 19.10. syysloma, ei harjoituksia 
 
pe 27.10. 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 sekä kuoron joulujuhla 

Espoonlahden kirkko, Espoo 
pe 15.12. VALO-joulukonsertit 

Tapiolan kirkko, Espoo 
 
(perjantain kahden konsertin vuoksi perinteinen joulujuhla 
pidetään jo torstaina) 

 
pe 15.12.  joululoma alkaa 
 

 
 
(2018 jatkuu seuraavalla sivulla) 



   
 

(muutokset mahdollisia) 
 

 
Tammikuu 
 
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) 
info@tapiolankuoro.fi 
050 3140 603 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


