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Päivitetty aikataulu 

 
 

1. Kuoron kevätrieha la 19. – su 20.5. 
 
Loppukeväästä järjestetään jälleen koko kuoron kevätrieha, joka 
pitää sisällään monenlaista hauskanpitoa – yhdessäoloa, 
pelaamista, syömistä, saunomista, uimista ja grillaamista! 
 
Suuntaamme kaikkien laulajien (sis. koevuotiset) voimin Pellin 
leirikeskukseen Karjalohjalle, jossa on tarjolla hyvää ruokaa, 
ulkoilma-aktiviteetteja sekä rantasaunat ja grillikota. 
 
Kokoonnumme lauantaina 19.5. Espoon kulttuurikeskuksella 
(Kulttuuriaukio 2) klo 11.55, ja palaamme samaan paikkaan 
sunnuntaina noin klo 14. 
 
Mukaan tarvitset: 
• mukavat sisä- ja ulkovaatteet 
• liinavaatteet (lakana, tyynyliina ja makuupussi) 
• pyyhkeen ja uimavarusteet 



   
 

• muut mahdolliset henkilökohtaiset tarvikkeet 
 
Kuorolaiset voivat ehdottaa kevätriehaan hauskaa tekemistä ja 
ohjelmaa varajohtaja-Annalle harjoitusten yhteydessä. 
 
1.1 Poissaoloilmoitus ja laskutus 

 
Omavastuuosuus kevätriehan kustannuksista on 60 
€/kuorolainen. Siihen sisältyy majoitus, ruoka, ohjelma sekä 
bussikuljetukset Pelliin ja takaisin. Kevätrieha laskutetaan 
toukokuun alkupuolella. 
 
Tapahtumaan ei ilmoittauduta erikseen, vaan poissaolot 
tulee ilmoittaa sitovasti tiistaihin 8.5. mennessä varajohtaja-
Annalle (varajohtaja@tapiolankuoro.fi  tai 040 550 7931). 
Myöhästyneitä poissaoloilmoituksia (tai sairaspoissaoloja) 
ei huomioida laskutuksessa, sillä kuoro joutuu ilmoittamaan 
ruokailijoiden ja kuljetettavien henkilöiden määrän sitovasti 
jo ennen tapahtumaa. 

 
2. Kuorokerhokimara la 26.5. – konsertit klo 13 & 16 

 
Tapiolan kuoro konsertoi yhdessä kuorokerhoryhmien kanssa 
Espoon Sellosalissa lauantaina 26.5. Kyseessä on kuorokerhojen 
kevätmatinea, jossa Tapiolan kuoro esittää hieman omaa 
ohjelmistoaan sekä yhteisnumeron kaikkien kerhojen kanssa. 
 
Konsertteja on kaksi (klo 13 & 16) eri kuorokerhojen kanssa, ja 
TK:lla on molemmissa konserteissa oma osuus. 
 
Esiintymisasu: Sound Wave. 
 
Aikataulu Tapiolan kuoron osalta 
(taukoajankohdat saattavat muuttua) 



   
 

klo 12 äänenavaus ja kenraaliharjoitus 
klo 12.40 tauko 
klo 13.20 TK:n osuus konsertissa 
klo 14.10 konsertti ohi (pieni tauko) 
 
klo 14.30 kenraaliharjoitus toisen ryhmän kanssa 
klo 14.50 tauko 
klo 16.20 TK:n osuus konsertissa 
klo 17.10 konsertti ohi 
 
Konserttiin on myynnissä rajallisesti lippuja, ja niistä tiedotetaan 
myöhemmin. 

 
3. VocalEspoo-festivaali su 3. – la 9.6. 

 
Tapiolan kuoro osallistuu VocalEspoo-festivaalille avajais- ja 
päätöskonserteissa. Lisäksi osa Tapiolan kuoron laulajista on 
mukana festivaalin kuorokurssilla tukikuorona. 
 
3.1 Avajais- ja päätöskonserttien aikataulut 

 
Avajaiskonsertti 
su 3.6. Tapiolasali, Espoon kulttuurikeskus 
 
klo 14.45 äänenavaus ja kenraaliharjoitus 
  evästauko 
klo 18  konsertti 
 
Esiintymisasu: Sound Wave 
 
Päätöskonsertti 
la 9.6. Tapiolasali, Espoon kulttuurikeskus 
 
klo 14.45 äänenavaus ja kenraaliharjoitus 



   
 

  evästauko 
klo 18  konsertti 
 
Esiintymisasu: kansallispuku 
 

3.2 Kuorokurssi 
 

Osa Tapiolan kuorolaisista osallistuu Sanna Valvanteen 
kuorokurssille The Spirit of Tapiola, joka järjestetään festivaalin 
yhteydessä. Kuorokurssi on maksuton Tapiolan kuorolaisille. 
Laulajille tiedotetaan lisää kurssista kuoroharjoituksissa. 
 
Kurssin päätöskonsertti on lauantaina 9.6. klo 13 

 
3.3 Konserttiliput ja laskutus 
 
Kuoroperheet voivat ostaa lippuja omaan käyttöön sekä ystäville 
ja muille sukulaisille VocalEspoo-festivaalin avajais- ja 
päätöskonsertteihin suoraan Tapiolan kuoron omasta kiintiöstä, 
jolloin kuoro saa lipputuloista osan. 
 
Liput tilataan lomakkeella osoitteessa:  
https://goo.gl/forms/MT5kTtgY64oDKaF72 
 
Lippujen viimeinen tilauspäivä on sunnuntai 27.5. Täytä lomake 
vain yhden kerran, saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen 
vahvistuksen, josta voit muokata tilausmääriä 27.5. asti. Tilaus on 
sitova, ja liput laskutetaan touko–kesäkuun vaihteessa. Alla 
lisätietoja konserteista. 
 
Kuorolaisilla on mahdollisuus mennä kuuntelemaan festivaalin 
muita konsertteja alennettuun hintaan -20 %. Mikäli haluat 
lippuja muihin konsertteihin, lähetä sähköposti osoitteeseen 



   
 

info@tapiolankuoro.fi. Festivaalin koko ohjelma löytyy osoitteesta 
http://vocalespoo.fi/fi/ohjelma/ 
 
 
Sunnuntai 3.6. klo 18.00 
Tapiolasali 
Johtaa: Pasi Hyökki, Kaija Viitasalo & Kari Turunen 
 
VocalEspoo-festivaalin järjestämään kansainväliseen kuorosävellyskilpailuun 
ilmoitettiin huikeat 161 teosta. Festivaalin avajaiskonsertissa kuullaan, mitkä 
teokset kilpailun tuomaristo on valinnut palkittaviksi ja keitä nimimerkkien takana 
käydyn kilpailun säveltäjät todellisuudessa ovat. Palkittavat teokset kuullaan 
konsertissa EMO Ensemblen, Tapiolan kuoron, Ylioppilaskunnan Laulajien, 
Naiskuoro KYN:in ja Spira Ensemblen tulkitsemina. Tervetuloa kuulemaan uusinta 
ja varmasti mielenkiintoista kuoromusiikkia! 
 
Normaali 20 € 
Eläkeläinen 15 € 
Opiskelija, lapsi (4–15 v.), työtön, varusmies 15 € 
 
 
Lauantai 9.6. klo 18.00 
Tapiolasali 
 
Ylioppilaskunnan Laulajat, Akademiska Damkören Lyran & Tapiolan kuoro 
Johtaa Pasi Hyökki 
 
Supersekakuoro – sitä nimitystä säveltäjä Jouni Kaipainen käytti Tapiolan kuorosta 
ja Ylioppilaskunnan Laulajista suunnitellessaan heille sävellystään Antiphona SATB. 
Teoksen kantaesityksen vuoden 1992 KuoroEspoo festivaaleilla jälkeen näitä kahta 
maamme huippukuoroa kuultiin seuraavan kerran yhdessä vasta noin 
neljännesvuosisata myöhemmin Einojuhani Rautavaaran muistokonsertissa sekä 
Suomi100-juhlavuoden kunniaksi mm. Savonlinnan Oopperajuhlilla. Tässä 
konsertissa mukaan liittyy myös maailmankuuluja naiskuorojamme edustava 
Akademiska Damkören Lyran. 
 
Perinteisenä pidettyä suomalaisuutta peilaava ohjelmisto sisältää sekä rakastettuja 
klassikkoja Kuulalta ja Rautavaaralta että uudemmat, varta vasten näille 
yhteiskokoonpanoille sävelletyt sarjat Jukka Linkolalta ja Juuso Vanoselta. 
Kantavana ajatuksena on ihmiselon kaari; valo elämän symbolina ja vesi ikuisuuden 
ilmentäjänä. Lasten ja aikuisten ainutlaatuisen yhteisinstrumentin sointi ilmentää 
omalta osaltaan tätä samaa ajatusta. 



   
 

 
Normaali 25 € 
Eläkeläinen 20 € 
Opiskelija, lapsi (4–15 v.), työtön, varusmies 15 € 



   
 
Päivitetty aikataulu 2018 
 
Esiintymiset sinisellä, muutokset/uudet tapahtumat punaisella. 
 
Huhtikuu 
 
ma 30.4.  vappuaatto, ei harjoituksia 
 
Toukokuu 
 
to 3.5. – ma 7.5. ei harjoituksia (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 

lähtö la klo 11.55 Espoon kulttuurikeskukselta, paluu su n. klo 
14 samaan paikkaan 

 
la 26.5.  konsertti, Sellosali 
  paikalle klo 12, konsertti päättyy n. klo 17.15 
  esiintymisasu: Sound Wave 
 
to 31.5.  kevään viimeinen normaali kuoroharjoitus 
 
Kesäkuu 
 
su 3.6.  VocalEspoo-festivaalin avajaiskonsertti, Tapiolasali 
  paikalle klo 14.45, konsertti päättyy n. klo 20 
  esiintymisasu: Sound Wave 
 
ti 5.6.  yhteisharjoitus YL:n ja Lyranin kanssa 
  klo 18.30–21.30 Balderin salissa, Helsingissä 

omat eväät mukaan 
saapuminen/poistuminen omilla kyydeillä 

 



   
 
ke 6. – la 9.6. osa kuorosta mukana Sanna Valvanteen kuorokurssilla joinakin 

päivinä aikavälillä 10–15, tarkempaa tietoa aikatauluista 
harjoituksissa 

 
la 9.6.  kuorokurssin konsertti klo 13 sekä festivaalin päätöskonsertti 18 

kuorokurssin aikataulu tarkentuu myöhemmin, 
muut paikalle klo 14.45, konsertti päättyy n. klo 20 

  esiintymisasu: kansallispuku 
 
Elokuu (muutokset aikatauluun mahdollisia) 
 
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 
 
Syys–lokakuu 
 
9–10/2018  konsertteja/pieni kiertue YL:n kanssa 
 
la 27.10.  kuoron alumnien järjestämä 55-vuotisjuhla nyyttärihengessä 
  Tapiolan koulu 
 
Marraskuu 
 
to 8. – su 11.11. 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 


