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Päivitetty aikataulu 

 
1. Vuosikokousterveiset 

 
Torstaina 22.3. pidettiin kuoron kannatusyhdistyksen 
sääntömääräinen vuosikokous, kiitos osallistuneille! Kokouksessa 
käsiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä toimintasuunnitelmat ja 
budjetit vuosille 2018 ja 2019. Lähivuosina panostamme 
kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. 
 
Vuoden 2019 budjetissa lukukausimaksua nostetaan 120 eurosta 
150 euroon, millä poistetaan tarve laskuttaa erikseen 
kevätriehasta. Muutos on kuoroperheille kustannusneutraali. 
 
Kokouksessa valittiin kuoron hallitukseen kaksi uutta jäsentä: 
Maritta Poijärvi ja Kimmo Metsä. Poijärvi on Espoon 
kuvataidekoulun rehtori ja Metsä VTV:n ylitarkastaja sekä Espoon 
kulttuurilautakunnan jäsen. Hallituksessa jatkavat Panu Nuorttila 
(uusi pj), Aino Aaltonen, Pasi Hyökki, Heikki Pirnes ja Juuso 
Vanonen. 
 



   
 

Hallitus jatkaa kuluvana keväänä kuoron toiminta-ajatuksen 
kiteyttämistä, jonka pohjalta työstetään viime vuonna kesken 
jäänyttä visuaalisen ilmeen uudistusta (uusi logo). 
 
Haluamme kiittää väistyviä hallituksen jäseniä Kristiina 
Mustakalliota ja Laura Heikinheimoa sekä erityisesti entistä 
puheenjohtajaa Reija Hyväristä kaikesta kuoron hyväksi vuosien 
varrella tehdystä työstä. 
 

 
2. Vanhempainillassa käsiteltyjä aiheita 

 
Puhelimien käytöstä 
 

• puhelimien käyttö kuoroharjoitusten aikana (pois lukien 
tauon aikana) on kielletty 

• tarvittaessa kuorolaisiin saa yhteyden harjoitusten aikana 
varajohtajan kautta (p. 040 550 7931) 

 
Nuotisto ja tabletit 
 

• puhelinta ei voi käyttää nuotinlukuun 
• nuotit tulee joko tulostaa itse kuoron sähköisestä 

nuotistosta tai ladata harjoitusten alkuun mennessä 
valmiiksi tabletille 

• tableteissa tulee olla riittävästi akkua kuoroharjoituksiin 
saavuttaessa 

 
Varajohtajan tehtävistä 
 
Kuoron varajohtaja Anna Matvejeff-Haapaniemi 

• avustaa ja sijaistaa taiteellista johtajaa 
• vastaa kuorolaisten hyvinvoinnista harjoituksissa ja 

konserteissa 



   
 

• kerää poissaolo- ja sairasilmoitukset 
• vastaa esiintymisasuista ja muista kuorovaatteista sekä -

varusteista 
 
Lähettäkää kaikki em. asioita koskevat kyselyt sekä poissaolo- ja 
sairasilmoitukset joko sähköpostitse varajohtaja@tapiolankuoro.fi 
tai 040 550 7931. 

 
 

3. Etsimme kuorolle uusia yhteistyökumppaneita 
 
Tapiolan kuoro etsii yhteistyökumppaneita, joilla olisi halua 
osallistua kulttuurillisen yhteiskuntavastuun toteuttamiseen lasten 
ja nuorten hyväksi. 
 
Mikäli kuoroperheissä tai kontakteissanne on potentiaalisia 
kumppaneita, joiden erityisosaamista tai rahallista tukea 
voisimme hyödyntää kuoron toiminnassa, olettehan yhteydessä 
osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi 
 
Toivomme myös, että saisimme kuorolle uusia kannatusjäseniä 
niin kuoroperheistä kuin heidän lähiverkostoistaan. Liittyminen 
onnistuu osoitteessa www.tapiolankuoro.fi 
 

4. Tuotepaketti laulajille 
 
Uusilla kuorolaisilla (2017–2018) on mahdollisuus tutustua 
kuoron (lähi)historiaan ja ohjelmistoon kuoron julkaisujen kautta.  
 
Tarjoamme kaikille uudemmille kuorolaisille mahdollisuuden 
ostaa kuoron viimeaikaiset levyt ja muut julkaisut 50 euron 
pakettihintaan (arvo 85 €). Paketti sisältää: 



   
 

• kaikki myynnissä olevat levyt: Aapine, Sibelius Tapiolan 
kuorossa, VALO – Tapiolan kuoron joulu, On valo syttynyt 
ikkunaas, Marjatta the Lowly Maiden ja Grand Hotel 

• Tapiolan kuoro 50 vuotta- kirjan 
•  The Secrets of the Tapiola Sound -dvd:n 

 
Mikäli haluat ostaa paketin, lähetä sähköposti osoitteeseen 
info@tapiolankuoro.fi 
 
5. Hampurin-matka 11/2018 

 
Ensi syksyn Saksan-matkan aikataulut ovat tarkentuneet. Alustava 
aikataulu on seuraava: 
 
to 8.11. lento Hampuriin mahdollisuuksien mukaan 

iltapäivällä/illalla 
pe 9.11. yhteiskonsertti Mädchenchor Hamburg -kuoron 

kanssa 
la 10.11. mahdollinen konserttimatka lähikaupunkiin 
su 11.11. nähtävyyksiä/yhteistä ohjelmaa MCH:n kanssa 
 mahdollinen iltalento Helsinkiin 
ma 12.11. mahdollinen lento Helsinkiin 
 
Tarkennamme matkan aikatauluja myöhemmin keväällä. Alustava 
arvio matkan omavastuusta on 300–400 €. Matkakuorokoe 
järjestetään alkusyksystä. 
 

6. Paljon muutoksia kalenteriin! 
 
Aikataulut loppuvuodelle ovat tarkentuneet, ja kalenteriin on 
tullut lisää harjoituksia sekä muutoksia. Luethan päivitetyn 
aikataulun huolellisesti! 

    
  



   
 
Päivitetty aikataulu 2018 
 
Esiintymiset sinisellä, muutokset/uudet tapahtumat punaisella. 
 
Maalis-huhtikuu 
 
to 29.3.– ma 2.4. pääsiäisloma, ei harjoituksia 
 
ma 30.4.  vappuaatto, ei harjoituksia 
 
Toukokuu 
 
to 3.5./ ma 7.5. mahdollinen harjoitus muille kuin matkakuorolaisille 
  aikataulusta tiedotetaan huhtikuun aikana 
 
to 3.– ma 7.5. Moskovan-matka 
 
ti 8.5.  yhteisharjoitus YL:n kanssa 

18.30–21.30 Balderin salissa, Helsingissä 
omat eväät mukaan 
saapuminen/poistuminen omilla kyydeillä 

 
to 10.5.  helatorstai, ei harjoituksia 
 
(pe 18.5.  kuoron pääsykoe uusille laulajille – vinkkaa kavereille) 
 
la 19. – su 20.5. kevätrieha 
  lauantaiaamupäivästä sunnuntai-iltapäivään 
 
la 26.5.  konsertti, Sellosali, Espoo 
 
to 31.5.  kevään viimeinen kuoroharjoitus 
 
Kesäkuu 
 
su 3.6.  VocalEspoo-festivaalin avajaiskonsertti 
  aikatauluista tiedotetaan myöhemmin 
 
ti 5.6.  yhteisharjoitus YL:n ja Lyranin kanssa 
  18.30–21.30 Balderin salissa, Helsingissä 

omat eväät mukaan 
saapuminen/poistuminen omilla kyydeillä 



   
 
 
ke 6. – pe 8.6. kuoro mukana Sanna Valvanteen kuorokurssilla joinakin päivinä 

aikavälillä 10–15, tarkempaa tietoa aikatauluista myöhemmin 
 
la 6.6.  kuorokurssin konsertti sekä festivaalin päätöskonsertti 
  aikatauluista tiedotetaan myöhemmin 
 
Elokuu 
 
ma 6.8.  yhteisharjoitus hongkongilaisen kuoron kanssa 
 
ti 7.8.  yhteiskonsertti sekä illanvietto hongkongilaisen kuoron kanssa 
 
(to 9.8.  ei harjoituksia) 
 
ma 13.8.  harjoituskausi alkaa 
 
Syyskuu 
 
9–10/2018  konsertteja/pieni kiertue YL:n kanssa 
 
Lokakuu 
 
la 27.10.  kuoron alumnien järjestämä 55-vuotisjuhla nyyttärihengessä 
  Tapiolan koulu 
 
Marraskuu 
 
to 8. – su 11./ ma 12.11. konserttimatka Hampuriin 
 
Joulukuu 
 
la 8.12.  VALO-joulukonsertti 
  Espoon tuomiokirkko 
 
ma 10.12.  VALO-joulukonsertit 
  Temppeliaukion kirkko 
 
pe 14.12.  VALO-joulukonsertit 
  Tapiolan kirkko 
 
ma 17.12.  VALO-joulukonsertti ja kuoron glögijuhla 
  Espoonlahden kirkko 



   
 
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 


