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1. Lähiaikojen tapahtumia 
 
Levytys ma 4.2. klo 16–21 
 
Tapiolan kuoro äänittää ma 4.2. musiikkia Pyhimys-artistin tulevalle 
levylle Helsingin Punavuoressa klo 16–21. Äänitykseen osallistuvat 
vuonna 2004 syntyneet ja sitä vanhemmat kuorolaiset. 
 
Äänityspaikka on The Fried Music Oy (Pursimiehenkatu 26 C, Helsinki). 
Paikalle saavutaan ja sieltä poistutaan omin kyydein. 
 
Kuoro tarjoaa evästä äänityspaikalla, mutta mukaan on syytä ottaa 
vesipullo sekä omat tavalliset nappikuulokkeet (esimerkki alla):  
 

 
 
 
Teetä ja sympatiaa ma 11.2. klo 19–20 
 
Maanantain 11.2. harjoituksen jälkeen järjestetään perinteinen Teetä ja 
sympatiaa -keskusteluhetki kuoron 9.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille 
laulajille kuoron toimistolla (Kauppamiehentie 6, 3. krs). 
 
Tule mukaan jakamaan ajatuksia ja kehittämään kuoron toimintaa 
keksien syömisen lomassa! 
 
 
Vanhempainilta ja vuosikokous ma 25.3. 
 
Vanhempainilta ja Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 
järjestetään maanantaina 25.3. Tapiolan koulun auditoriossa klo 19 (–n. 



   
 

20.30) kuoroharjoituksen jälkeen. Toivomme paikalle kaikkia 
kuorolaisten huoltajia sekä kuorolaisia mahdollisuuksien mukaan.  
 
Virallinen kokouskutsu lähetetään yhdistyksen jäsenille myöhemmin 
sähköpostitse. Voit myös liittyä kannatusjäseneksi osoitteessa 
www.tapiolankuoro.fi. Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa, ja sisältää 
vapaan pääsyn valinnaiseen VALO-joulukonserttiin. 
 
 

2. Google-kalenteri 
 
Kuoron kokeilee keväällä 2019 omaa Google-kalenteria, josta löytyvät kaikki 
tapahtumat. 
 
Ohjeet kalenterin käyttöön ja integroimiseen osaksi omaa kalenteria 
löytyvät osoitteesta www.tapiolankuoro.fi/kuorolaisille (salasana: tk2016). 
 
Pyydämme palautetta kalenterin toimivuudesta, käyttökokemuksista sekä 
kehitysehdotuksia sähköpostitse osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi. 
 

3. Kalifornialaisen kuoron vierailu la 29.6– ti 2.7. 
 
Uusi yhteistyökuoromme, yhdysvaltalainen Piedmont East Bay Children's 
Choir, vierailee pääkaupunkiseudulla kesä–heinäkuussa ja on tiedustellut 
Tapiolan kuoron perheiltä mahdollisuutta ja kiinnostusta majoittaa 12–16-
vuotiaita laulajiaan kuoroperheissä. Kuoro saapuu Helsinkiin lauantaina 
29.6. ja jatkaa matkaa tiistaina 2.7.  
 
Mikäli haluatte majoittaa vieraita vain muutamaksikin yöksi, lähettäkää tiedot 
mahdollisten majoitettavien määrästä ja sopivista ajankohdista 
sähköpostitse osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi mahdollisimman pian. 



   
 
Päivitetty aikataulu 2018–2019 (muutokset punaisella) 
 
 
Helmikuu 
 
ma 4.2.  vierailulevytys 
klo 16–21  The Fried Music Oy, Pursimiehenkatu 26 C, Helsinki 

2004 syntyneet ja sitä vanhemmat laulajat 
saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
mukaan: tavalliset nappikuulokkeet (jos on), vesipullo 

 
ma 11.2.  Teetä ja sympatiaa 
klo 19– n. 20 kuoron toimisto, Kauppamiehentie 6, Espoo 

9.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat laulajat 
 
(ma 18. – to 21.2. talviloma, ei harjoituksia) 
 
(to 28.2.  ohjelmistotesti halukkaille koevuotisille) 
 
 
Maaliskuu 
 
ma 25.3.  vanhempainilta ja Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry:n 

vuosikokous 
klo 19– n. 20.30  Tapiolan koulu, Opintie 1, Espoo 
 
 
Huhtikuu 
 
(to 18.– ma 22.4. pääsiäisloma, ei harjoituksia) 
 
 
Toukokuu 
 
su 5.5.  messuavustus (esiintyminen klo 10) 
klo 9– n. 11  Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, Espoo 
  saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
pe 17.– su 19.5. mahdollinen konserttikiertue 
  aikataulu vahvistetaan myöhemmin 
  myös koevuotiset laulajat 
 
(ke 22.5.  kuoron pääsykokeet) 



   
 
 
la 25.5.  lyhyt esiintyminen kuorokerhojen kevätkonserteissa 
  Sellosali, Espoo; aikataulu vahvistetaan myöhemmin 
 
ma 27.5.  viimeinen harjoitus, kuoron kevätkausi päättyy 
 
Kesä–heinäkuu 
 
(la 29.6.– ti 2.7. kalifornialaisen kuoron vierailu 
 perhemajoitusmahdollisuus kiinnostuneille perheille) 
 
Elokuu 
 
ma 5.8.  kesäkonsertin harjoitus 
klo 16.30–19 Tapiolan kirkko, Espoo 
 
ti 6.8.  kesäkonserttisarjan konsertti (esiintyminen klo 12) 
klo 11–12.30 Tapiolan kirkko, Espoo 
 
ma 12.8.  kuoron syyskausi alkaa 
 
  (kuoron lisäpääsykokeet) 
 
 
Syyskuu 
 
la 14.– su 15.9. kuoroleiri 
  Scandic Siuntio, Lepopirtintie 80, Siuntio 
  yhteiskuljetus Tapiola–Siuntio–Tapiola 
  aikataulu tarkentuu myöhemmin 
 
 
Lokakuu 
 
(ma 14.– to 17.10. syysloma, ei harjoituksia) 
 
 
Marraskuu 
 
la 16.11.  mahdollinen päiväleiri 
 
ke 27.11.  tilausesiintyminen 
 



   
 
 
Joulukuu 
 
su 1.12.  messuavustus (esiintyminen klo 10) 
klo 9– n.11  Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
  saapuminen ja poistuminen omilla kyydeillä 
 
ma 2.– pe 20.12. esiintyminen alumnijoulukonsertissa 

Kuorokerhojen joulukimara 
VALO-joulukonsertit 
aikataulu tarkentuu 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 
 
Iko Raatikainen 
tuottaja (Kipinä Productions) 
info@tapiolankuoro.fi 
050 314 0603 


