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4. Kadonnut tabletti 

 
Päivitetty aikataulu 

 
 

1. Kuoroleiri Siuntion kylpylässä la 12. – su 13.1 
 

Vietämme kevään kuoroleiriä tuttuun tapaan Siuntion kylpylässä la 12. – su 
13.1. 
 
Kokoonnumme lauantaiaamuna Espoon kulttuurikeskuksen pihassa 
(Kulttuuriaukio 2) klo 8.55, ja palaamme samaan paikkaan sunnuntaina noin 
klo 16.45. 
 
Muista ottaa mukaan nuotit/nuotinlukulaite, tarvittavat henkilökohtaiset 
tavarat sekä uimavarusteet, mikäli haluat käydä kylpylässä harjoitusten 
jälkeen. 
 
 
Aikataulu 

 
la 12.1. 
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 13.1. 
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 
 

2. Laulunopetus 
 
Syksyn 2018 pilottikokeilun perusteella kuorolle on valittu kaksi uutta 
laulunopettajaa, jotka aloittavat työtehtävänsä kuoroleirillä Siuntiossa. 
Opettajina toimivat MuM Pia Innala ja musiikkipedagogi (YAMK) Laura 
Salovaara. Molemmilla opettajilla on mittavaa kokemusta 
kuoroäänenmuodostuksesta sekä laulunopetuksesta. 
 
Laulunopetusta järjestetään keväällä 2019 säännöllisesti osana tavallisia 
kuoroharjoituksia sekä maanantain että torstain harjoituksissa. 
 

3. Levytys ma 4.2. 
 
Osa kuorosta osallistuu levytykseen Helsingin Punavuoressa ma 4.2. noin 
klo 16 alkaen. Levytykseen osallistuville kuorolaisille ilmoitetaan erikseen 
tarkempia tietoja myöhemmin. Kuoro järjestää tarvittaessa yhteiskuljetuksen 
Tapiolasta Helsinkiin ja takaisin. 
 
Levytykseen osallistumattomien kuorolaisten harjoitus järjestetään 
normaalisti maanantaina klo 16.30–19. 
 

4. Kadonnut tabletti 
 
Yksi kuoron omistamista lainatableteista on kadonnut syyslukukauden 
puolella. Pyydämme kaikkia kuoroperheitä käymään tavaransa läpi kotona, 
mikäli tabletti on vahingossa kulkeutunut kuorolaisen mukana kotiin asti. 
  



   
 

    
Päivitetty aikataulu 2018–2019 
 
Tammikuu 
 
la 12. – su 13.1. kuoroleiri Siuntion kylpylässä 
  lähtö Tapiolasta la klo 9 ja paluu su klo 17 
 
Helmikuu 
 
ma 4.2.  levytys Helsingin Punavuoressa (koskee vain osaa kuorosta) 
  tarkemmat tiedot lähetetään osallistuville laulajille erikseen 
 
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 


