
   
 

Infokirje 5 – 9.11.2017 
 
 
Tässä kirjeessä:  
 

1. Tilausesiintyminen pe 17.11. sekä to 23.11. 
2. Ylimääräinen yhdistyksen kokous to 23.11. 
3. VALO-joulukonsertit 

4.1 Lipunmyynti 
4.2 Talkootyövoima 
4.3 Glögijuhla 
4.4 Konserttivaatetus ja lyhty 

 
Päivitetty aikataulu 
 

 
1. Tilausesiintyminen pe 17.11. sekä to 23.11. 

 
17.11. esiintyminen 
Ensi viikon perjantaille 17.11. on tullut pyyntö esiintyä opetus- ja 
kulttuuriministeriön tilaisuudessa klo 11.30 Smolnassa Helsingissä. Kuoro 
järjestää yhteiskuljetuksen Tapiolasta konserttipaikalle ja takaisin. 
 
Esiintymisasu on Sound Wave. 
 
Tarkennamme tapaamispaikan ja –ajan myöhemmin sähköpostitse. 
 
23.11. esiintyminen 
Tapiolan kuoro on tilattu esiintymään Lassila & Tikanojan Suomi 100 –
henkiseen yksityistilaisuuteen Helsingin Korjaamolle to 23.11. klo 18.  
 
Tavallisesta harjoitusaikataulusta poiketen tapaamme torstaina 23.11. jo klo 
16.10 Tapiolan kulttuurikeskuksella, josta on bussikuljetus Korjaamolle ja 
takaisin. Esiintymisasu on Sound Wave. Kuoroa johtaa varajohtaja Anna 
Matvejeff-Haapaniemi. 
 



   
 

Aikataulu 
 
klo 16.10 kokoontuminen Espoon kulttuurikeskuksella 

(Kulttuuriaukio 2) 
 bussikuljetus Helsinkiin 

klo 16.45 soundcheck Korjaamolla (Töölonkatu 51) 
klo 18 esiintyminen 
klo 18.30 bussikuljetus Espooseen 
n. klo 19 saapuminen takaisin Kulttuurikeskukselle 
 
 

2. Ylimääräinen yhdistyksen kokous to 23.11. 
 
Tapiolan kuoron kannatusyhdistyksellä on ylimääräinen yhdistyksen kokous 
torstaina 23.11. klo 19 kuoron toimistolla kulttuurikeskusta vastapäätä 
(Kauppamiehentie 6, 3. krs). 
 
Kevään 2017 vuosikokouksen päättämällä tavalla kuoron suunnittelusykliä 
aikaistetaan vuodella: Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2018 ja ensi kevään vuosikokouksessa vastaavat 
dokumentit jo vuodelle 2019. Jatkossa vuosikokouksessa käsitellään siis 
alkaneen vuoden sijaan seuraavan vuoden suunnitelmat (ja tarvittaessa 
vahvistetaan aiemmat). 
 
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki kuorolaiset ja kuoroperheet, aivan 
erityisesti yhdistyksen jäsenet; liittyminen yhdistykseen on mahdollista myös 
kokouksessa (25 €/vuosi). Jäsenet saavat vielä erillisen, virallisen 
kokouskutsun sähköpostitse. 
 
Tervetuloa mukaan! 
 

3. VALO-joulukonsertit 
 
3.1 Lipunmyynti – TÄRKEÄÄ, LUE TARKKAAN! 
 
Lipunmyynti VALO-joulukonsertteihin on alkanut Lippupisteessä. 
 
Kuoroperheiden huoltajat saavat ostaa omat lippunsa edullisemmin 
suoraan kuorolta: 25 €/kpl. Lisäksi kuoroperheet voivat myydä lippuja 



   
 

tuttuun tapaan ystäville ja sukulaisille. Hinnat ovat 28 €/aikuinen; 25 
€/eläkeläinen; 22 €/opiskelija, varus-/siviilipalvelusmies, työtön tai lapsi 12 
v. alkaen. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. 
 
Kuoroperheiden lipputilaukset tehdään lomakkeella osoitteessa 
http://www.tapiolankuoro.fi/valo (salasana: valo2017). Täytä lomake vain 
kerran ja korjaa tilausmääriä sähköpostiin saamasi linkin kautta! (Salasana: 
valo2017; jos lomake ei avaudu mobiililaitteella, käytä pöytätietokonetta.) 
 
Myydyistä lipuista saa aiempaan tapaan provision: 
5–10 lippua = 10 % myytyjen lippujen hinnasta 
11 tai enemmän = 15 % myytyjen lippujen hinnasta 
 
Lipputilaukset tulee tehdä kutakin konserttipäivää edeltävänä päivänä klo 
16 mennessä. Kunkin konserttipäivän liput noudetaan konserttipäivänä 
ovelta kuorolaisen nimellä. Liput laskutetaan joulukuussa viimeisen 
konserttipäivän jälkeen tilauksen mukaan riippumatta osallistumisesta. 
Laskun eräpäivä on myös joulukuussa. 
 
P. S. Muistathan osallistua VALO-joulukonsertteihin myös Facebookissa sekä 
jakaa tapahtuman myös ystävillesi! 
 
3.2 Talkootyövoima 
 
Kuten aiempina vuosina, VALO-joulukonserteissa on paljon tehtävää. 
Tehtävät ovat suhteellisen helppoja, ja kevyitä, mutta vaativat onnistuakseen 
paljon tekijöitä. Siksi tarvitsemme kuoroperheiden talkooapua. Alle on 
koottu konserttitehtävien aikataulut. Linkki ilmoittautumiseen löytyy 
osoitteesta www.tapiolankuoro.fi/valo (salasana: valo2017). 
 
Ilmoittauduttehan runsain joukoin marraskuun loppuun 30.11. mennessä – 
kiitos! 

 
 

Lauantai 9.12. / Kuoron toimisto (Kauppamiehentie 6) 
 
klo 11.30  2 hlö rekvisiitan pakkaaminen pakettiautoon 

 
 



   
 
Lauantai 9.12. / Vanha kirkko, Helsinki 

 
klo 13–15  4 hlö rekvisiitan pystytys 
klo 16.30–18 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 19–19.30 2 hlö levymyynti 
klo 19.30–21 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 
 
Maanantai 11.12. / Temppeliaukion kirkko, Helsinki 
 
klo 13–15  4 hlö rekvisiitan pystytys 
klo 16–17.30 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 18.30–20 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 21–21.30 2 hlö levymyynti 
klo 21.15–22 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 
 
Torstai 14.12. / Espoonlahden kirkko (konsertti ja joulujuhla) 
 
klo 13.30–15.30 4 hlö rekvisiitan pystytys 
klo 17.30–19 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 20–20.30 2 hlö levymyynti 
klo 20.15–21 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 
 
klo 20–21.30 ks. alla joulujuhlavalmistelut ja -siivous 
 
Perjantai 15.12. / Tapiolan kirkko 
 
klo 13–15  4 hlö rekvisiitan pystytys 
klo 16–17.30 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 18.30–20 4 hlö lipun- ja levymyynti / käsiohjelmajako 
klo 21–21.30 2 hlö levymyynti 
klo 21.15–22 4 hlö rekvisiitan purku ja pakkaaminen autoon 
 
Lauantai 16.12. / Kuoron toimisto (Kauppamiehentie 6) 
 
klo 10–11  2 hlö rekvisiitan purkaminen pakettiautosta 
 

3.3 Glögijuhla 14.12. konsertin jälkeen 
 
Espoonlahden kirkon konsertin jälkeen järjestetään perinteinen glögijuhla 
kuorolaisille ja heidän perheilleen nyyttärihengessä heti konsertin jälkeen. 



   
 

 
Juhla alkaa salin järjestelyllä klo 20 ja päättyy jälkien siivoamiseen. 
Toivomme kaikkia mukaan, jotta pääsemme nopeasti herkkujen ääreen ja 
tilaisuuden jälkeen kotiin. 
 
Katso osoitteesta www.tapiolankuoro.fi/valo (salasana: valo2017), mitä 
nyyttäreihin on jo tulossa ja ilmoita sen jälkeen perheenne osallistujien 
määrä sekä tuotavasi nyyttäripöytään samasta osoitteesta löytyvällä 
lomakkeella. 

 
• Kuoro tarjoaa glögin, piparia ja kertakäyttöastiat 
• Tarjottavat voi tuoda Espoonlahden kirkon keittiöön ennen konserttia 
• Tarjottavat on hyvä tuoda tarjoilualustoilla, jotka voi suoraan nostaa 

herkkupöytään 
• Nimikoi omat astiasi ja ottimesi ja muista ottaa ne mukaan lähtiessäsi 

 
3.4 Konserttivaatetus ja lyhty 
 
VALO-konserteissa kuoro pukeutuu mustavalkoisiin vaatteisiin: 

• pojilla mustat puvunhousut ja valkoinen kauluspaita 
• tytöillä täysmusta alaosa ja valkoinen yläosa. 

 
Kaikilla kuorolaisilla tulee olla mukana kaksi pienempää valkoista, harmaata 
tai mustaa kynttilälyhtyä joka konserttiin. Laittakaa lyhtyjen pohjaan 
kuorolaisen nimi teipillä, niin omat lyhdyt löytyvät konserttien jälkeen 
helpommin.   



   
 

    
Päivitetty aikataulu 2017–2018 
 
Esiintymiset sinisellä, muutokset punaisella. 
 
 
Marraskuu 
 
pe 17.11.  tilausesiintyminen, Helsinki 
 
to 23.11.  tilausesiintyminen, Korjaamo, Helsinki 
  Paikalle kulttuurikeskukselle klo 16.10 (paluu n. klo 19) 
  Asu: Sound Wave 
  klo 19 kannatusyhdistyksen ylimääräinen kokous 
 
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 
  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. – 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 
 
Toukokuu 
 
to 10.5.  helatorstai, ei harjoituksia 
 
la 19. – su 20.5. kevätrieha 
 
la 26.5.  konsertti, Sellosali, Espoo 
 
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) 
 
Joulukuu 
 
12/2018  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 / äänenhuoltaja 
varajohtaja@tapiolankuoro.fi 
040 5507 931 
 
Iko Raatikainen 
tuottaja (Kipinä Productions) 
info@tapiolankuoro.fi 
050 3140 603 


