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Infokirje 4 
 
 
Tässä kirjeessä:  
 

1. Lauantai 30.9. – Puita ja valoa -konsertti 
2. Perjantai 27.10. – tilausesiintyminen Helsingissä 
3. Sunnuntai 29.10. – Sinivalkoisin äänin -konsertti 
4. VALO-joulukonsertit 9.-15.12. 

 
Päivitetty aikataulu 
 
 

1. Lauantai 30.9. – Puita ja valoa -konsertti 
 
Tapiolan kuoro esiintyy yhdessä Ylioppilaskunnan Laulajien sekä 
Akademiska Damkören Lyranin kanssa Musiikkitalossa lauantaina 30.9. klo 
16. Konsertin järjestelyistä vastaa Ylioppilaskunnan Laulajat. 

 
Liput 
Puita ja valoa -konserttiin tilatut liput jaetaan torstain 28.9. harjoituksissa 
kuorolaisille. Mikäli kuorolainen ei pääse harjoituksiin paikalle, saa liput 
konserttipäivänä kutsuvieraspisteestä kuorolaisen nimellä. Liput 
laskutetaan lähiviikkoina. 
 
Aikataulu 30.9. 
klo 12  kokoontuminen Musiikkitalon päälämpiössä 

 kenraaliharjoitus 
klo 15  lounas 
klo 16 – 17.15  konsertti 
klo 17.15 – 18  yhteinen maljannostohetki kaikille esiintyjille 
   (ei pakollinen) 
 
Mukaan Musiikkitaloon 
Konsertin esiintymisasu on kansallispuku. Kuorolle tarjotaan konserttia 
ennen lounas, mutta mukaan kannattaa ottaa myös pienet omat eväät. 
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Liikkuminen Musiikkitalossa 
Musiikkitalolla pääsee liikkumaan lavalle sekä taiteilijakahvilaan lounaalle 
PIN-koodilla 6565* 
 
Pukuhuoneet 
Konserttisalin pukuhuoneet ovat käytössämme, mutta kaikki eivät mahdu 
niihin samanaikaisesti, joten porrastamme pukeutumisaikataulun paikan 
päällä. Pukuhuoneisiin ei kannata jättää arvotavaroita, vaan paikalla on 
arvotavaralippaita. 
 
Kuoron aikuiset 
Kuoron kanssa konserttipäivänä ovat taiteellisen johtajan lisäksi 
varajohtaja Anna Matvejeff-Haapaniemi (p. 040 5507 931) sekä tuottaja 
Jussi Rauvola (p. 050 314 0603). 
 
 

Konserttiin yleisöksi tuleville tiedoksi: 
 
Konserttia edeltää klo 14.00 keskustelutilaisuus Luonto ja musiikki – 
hyvinvointia ja elinvoimaa. Tilaisuudessa aivotutkija, lääkäri, professori ja 
muusikko pohtivat luonnon ja musiikin hyvää tekeviä vaikutuksia meille 
ihmisille. 
 
Keskustelutilaisuuden jälkeen kuullaan konsertin teosesittelyt ja 
kantaesityksen säveltäjien Michael Ostrzygan ja Juuso Vanosen sekä 
konsertin kuvamaailmasta vastaavan, tuoreen Suomen kansallispuistot -
kirjan tekijän Tea Karvisen puheenvuorot. Koko konserttielämys on luotu 
varta vasten Suomi 100 Luonnon päivät -hankkeelle. 

 
 

2. Perjantai 27.10. – tilausesiintyminen Helsingissä 
 
Kuoro on tilattu esiintymään yksityistilaisuuteen, Arvo Ylppö -mitalijuhlaan, 
Helsingin yliopiston päärakennukseen perjantaina 27.10. klo 14. Konsertti on 
kuorolle tärkeä edustustehtävä, ja tilaisuuteen on kutsuttu myös tasavallan 
presidentti. Konsertin johtaa kuoron varajohtaja Anna Matvejeff-Haapaniemi. 
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Koska ajankohta on ymmärrettävästi sekä kuorolaisille että huoltajille haastava, 
järjestämme yliopistolle yhteiskuljetuksen kulttuurikeskukselta klo 12. Mikäli 
kuorolainen ei pääse paikalle konserttiin TAI ei tule yhteiskuljetuksella, 
ilmoitattehan siitä varajohtaja-Annalle harjoituksissa tai sähköpostitse 
varajohtaja@tapiolankuoro.fi viimeistään torstaina 5.10. 

 
Aikataulu 27.10. 
klo 11.50 kokoontuminen kulttuurikeskuksella (Kulttuuriaukio 2) 
klo 12 yhteisbussikuljetus Helsinkiin (Fabianinkatu 33) 
klo 12.30 kenraaliharjoitus 
klo 14 esiintyminen 

(kuoro esiintyy tilaisuuden alussa ja lopussa), tilaisuus 
loppuu arviolta n. klo 16.30-17; tarkennamme aikataulua 
lähempänä esiintymistä) 

   
esiintymisen jälkeen yhteiskuljetus Tapiolaan 
kulttuurikeskukselle 

 
Esiintymisasuna on kansallispuku. 

 
 
3. Sunnuntai 29.10. – Sinivalkoisin äänin -konsertti 
 
Tapiolan kuoro juhlistaa 100-vuotiasta itsenäistä Suomea Espoon 
kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa sunnuntaina 29.10. klo 19 gaalakonsertilla 
Sinivalkoisin äänin. Konsertti on kuorolle yksi syksyn kohokohdista, ja osa 
virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Konserttia edeltää kutsuvierastilaisuus, johon 
kuoro kutsuu mm. Espoon kaupungin edustajia. 
 
Mikäli kuoroperheen aikuisilla tai entisillä kuorolaisilla on mahdollisuus 
osallistua tapahtuman järjestämiseen (lippujen jakeluun, levymyyntiin jne.) 
talkootyövoimin, voitte ilmoittautua 9.10. mennessä osoitteeseen 
info@tapiolankuoro.fi. Tehtäviin tarvitaan n. 3–5 henkilöä ja ne edellyttävät 
paikallaoloa konsertin lämpiössä n. klo 17.30–19.00. Lähetämme 
ilmoittautuneille tarkemmat tiedot 20.10. mennessä. 
 
Esiintymisasuina ovat sekä kansallispuku että Sound Wave. 
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Aikataulu 29.10. 
klo 14.30 kokoontuminen kulttuurikeskuksella 

 kenraaliharjoitus 
 ruokailu 

klo 19 konsertti 
 
Liput 
Lipunmyynti sunnuntain 29.10. klo 19 Sinivalkoisin äänin -konserttiin on 
alkanut Lippupisteessä. 
 
Kuoroperheiden huoltajat saavat ostaa omat lippunsa edullisemmin 
suoraan kuorolta: 33 euroa/kpl. Lisäksi kuoroperheet voivat myydä 
lippuja tuttuun tapaan ystäville ja sukulaisille. Hinnat ovat 44 e/aikuinen; 
33 e/eläkeläinen; 22 e/opiskelija, varus-/siviilipalvelusmies, työtön tai 
lapsi 7–15 vuotta. 
 
Kuoroperheiden lipputilaukset tehdään lomakkeella osoitteessa 
http://www.tapiolankuoro.fi/liput (salasana: tk2016, jos lomake ei 
avaudu mobiililaitteella, käytä pöytätietokonetta.) 
 
Niille kuoroperheille, jotka myyvät lippuja 5-9 kpl, hyvitetään myytyjen 
lippujen yhteissummasta 10 % provisio. Yli 10 lippua myyville hyvitetään 
10:n ylimenevien lippujen hinnasta 15 %. 
 
Lipputilaukset tulee tehdä viimeistään sunnuntaihin 22.10. klo 24 
mennessä. Paikat täytetään tilausjärjestyksessä. 
 
 

4. VALO-joulukonsertit 
 

Tapiolan kuoron joulukonserttiliput tulevat yleisömyyntiin viikon 40 alussa 
Lippupisteeseen, mutta kuoroperheet saavat ostaa liput tuttuun tapaan 
suoraan kuoron kautta; tarkempaa tietoa myöhemmin. 
 
Espoonlahden kirkon 14.12. joulukonsertissa ovat mukana myös kuoron 
koevuotiset laulajat. Konsertin jälkeen vietämme yhdessä joulujuhlaa! Sen 
järjestelyistä lisätietoa myöhemmin.    
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Päivitetty aikataulu 2017–2018 
 
Esiintymiset sinisellä, muutokset punaisella. 
 
Syyskuu 
 
la 30.9.  Puita ja valoa -konsertti, Musiikkitalo, Helsinki 
  Paikalle klo 12, konsertti klo 16  

Asu: kansallispuku 
  TARKEMMAT TIEDOT YLLÄ (INFOKIRJE 4) 
 
Lokakuu 
 
ma 16. – to 19.10.  syysloma, ei harjoituksia 
 
pe 27.10. tilausesiintyminen Arvo Ylppö -mitalijuhlassa, yliopiston 

päärakennus, Helsinki 
Paikalle klo 11. 50 (Kulttuurikeskus, Espoo) tai suoraan klo 12.30 
(yliopiston päärakennus, Helsinki), esiintyminen klo 14. 
Asu: kansallispuku 

  TARKEMMAT TIEDOT YLLÄ (INFOKIRJE 4) 
 
 
su 29.10.  Sinivalkoisin äänin -konsertti, Tapiolasali, Espoo 
  Paikalle klo 14.30, konsertti klo 19 
  Asu: kansallispuku sekä Sound Wave 
  TARKEMMAT TIEDOT YLLÄ (INFOKIRJE 4) 
 
Joulukuu 
 
su 3.12.  messuavustus, Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
  Paikalle klo 9, esiintyminen klo 10 
  Asu: Sound Wave 
 
to 7.12.  harjoituskausi päättyy 
 
la 9.12.  VALO-joulukonsertti, Vanha kirkko, Helsinki 
  Paikalle klo 15, konsertti klo 18 
  Asu: valkoinen yläosa, musta alaosa 
 
ma 11.12.  VALO-joulukonsertit, Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
  Paikalle klo 15, konsertit klo 17.30 ja klo 20 
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  Asu: valkoinen yläosa, musta alaosa 
 
to 14.12.  VALO-joulukonsertti sekä kuoron joulujuhla, Espoonlahden 

kirkko, Espoo 
  Paikalle klo 16.30, konsertti klo 19 
  Asu: valkoinen yläosa, musta alaosa 
  (Huom! Myös koevuotiset)   
 
pe 15.12.  VALO-joulukonsertit, Tapiolan kirkko, Espoo 
  Paikalle klo 15.30, konsertit klo 17.30 ja klo 20 
  Asu: valkoinen yläosa, musta alaosa 
 
pe 15.12.   joululoma alkaa 
 
 
Tammikuu 2018 (muutokset kevään aikatauluun mahdollisia) 
 
ma 8.1.  harjoituskausi jatkuu 
 
la 13.1.  päiväleiri, Helsinki 
 
pe 26. –  su 28./ma 29.1. äänitys, Järvenpää 
 
Helmikuu 
 
ti 6.2.  konsertti kanttoripäivillä, Tapiolan kirkko 
 
ma 19.– to 22.2. talviloma, ei harjoituksia 
 
Maaliskuu 
 
pe 2.– ti 6.3.  Mädchenchor Hamburg -yhteistyökuoro Tapiolan kuoron 

vieraana (perhemajoitus, lisätietoa myöhemmin) 
 
su 5.3.  yhteiskonsertti saksalaisen kuoron kanssa, Tapiolasali, Espoo 
 
la 17.– su 18.3. kuoroleiri 
 
to 29.3.– ma 2.4. pääsiäisloma, ei harjoituksia 
 
Huhtikuu 
 
ma 30.4.  vappuaatto, ei harjoituksia 
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Toukokuu 
 
to 10.5.  helatorstai, ei harjoituksia 
 
la 26.5.  konsertti, Sellosali, Espoo 
 
5/2018  kevätrieha 
 
Kesäkuu 
 
su 3.– la 9.6.  VocalEspoo-festivaali 
  konsertit su 3.6. ja la 9.6. 

mahd. muita tilaisuuksia, lisätietoa myöhemmin 
 
Elokuu 
 
ma 13.8.  harjoituskausi alkaa (alustava) 
 
Lokakuu 
 
10/2018  konserttimatka Saksaan (alustava) 
(syyslomaviikolla) 
 
Joulukuu 
 
12/2018  VALO-joulukonsertit 
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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 
taiteell inen johtaja 
pasi@tapiolankuoro.fi 
0400 944 699 
 
Anna Matvejeff-Haapaniemi 
varajohtaja / äänenhuoltaja 
varajohtaja@tapiolankuoro.fi 
040 5507 931 
 
Iko Raatikainen 
tuottaja (Kipinä Productions) 
info@tapiolankuoro.fi 
050 3140 603 


