
 
Hyvät kuoroperheet,       17.11.2016 
  
Joulu on ihan kohta ja VALO-konsertit sitäkin ennen! Tässä kirjeessä: 
 

1. Talkootehtävät konserteissa 
2. Info glögitilaisuuden järjestelyistä (Glögit/nyyttärit 19.12. Olarin-konsertin 

jälkeen) 
3. Kuorolaisten info: aikataulut, vaatetus, lyhdyt 
4. Liitteenä muistutuksena myös joululippuinfo– myykää lippuja! J 

  
Talkooterveisin, 
Sofia & Tapiolan kuoron vanhempaintoimikunta 
 
  
 
1. TALKOOTEHTÄVÄT KONSERTEISSA: 
 
Kuten aiempina vuosina, konserttien järjestäminen vaatii talkoohenkeä kuoroperheiltä. 
Alle on koottu konserttitehtävien aikataulut. Tässä linkki doodle-kyselyyn, jolla 
vapaaehtoiset ilmoittautuvat tehtäviin sopivina ajankohtina: 
 
http://doodle.com/poll/vaw4guuziky546kf 

• Konserttirekvisiitan tarkastus ja huolto, kuoron toimistolla  
to 24.11. klo 16.30-19 

• Konserttirekvisiitan pakkaaminen pakettiautoon, kuoron toimistolla to 8.12. klo 
16.30-18 

• Konserttirekvisiitan purku pakettiautosta toimistolle 20.12. klo 16-17 
 
LA 10.12. Temppeliaukion kirkko (konsertit 17.30 ja 20) 
Lyhtytelineiden pystytystiimi    13.30   (n. 10 hlö) 
Lipun-&levynmyyntitiimi (opastus annetaan)  16.30–18.45  (2 hlö) 
Sisäänohjaaja ja käsiohjelmien jakaja   17–17.30  (2 hlö) 
Lipun&levynmyyntitiimi     19–21.15  (2 hlö) 
Sisäänohjaaja ja käsiohjelmien jakaja   19.30–20  (2 hlö) 
Purku- ja pakkaustiimi     21–22  (min. 5 hlö) 

PE 16.12. Tapiolan kirkko (konsertit 17.30 ja 20) 
Pystytystiimi       13.30   (n. 10 hlöä) 
Lipun&levynmyyntitiimi     16.30–18.45  (2 hlö) 
Sisäänohjaajat ja käsiohjelmien jakajat   17–17.30  (2 hlö) 
Joulupuuron jakelijat konserttien välissä  18.15–19.30 (2 hlö) 



Lipun&levynmyyntitiimi     19–21.15 (2 hlö) 
Sisäänohjaajat ja käsiohjelmien jakajat   19.30–20 (2 hlö) 
Purkutiimi       21–22  (min. 5 hlöä) 

MA 19.12. Olarin kirkko (konsertti klo 18) 
Pystytystiimi       14.00   (n. 10 hlöä) 
Lipun&levynmyyntitiimi     17.00–19.15  (2 hlö) 
Sisäänohjaajat ja käsiohjelmien jakajat   17.30–18  (2 hlö) 
Purkutiimi       19–20  (min. 5 hlöä) 

Vielä uudestaan linkki ilmoittautumiseen: 
http://doodle.com/poll/vaw4guuziky546kf 

 
2. GLÖGIT / NYYTTÄRIT: 
  
Olarin kirkon konsertin jälkeen järjestetään perinteinen glögijuhla kuorolaisille ja heidän 
perheilleen nyyttärihengessä. 

OHJEET: 

Katso ensin tämän linkin takaa, mitä nyyttäreihin on jo tulossa ja ilmoita sen jälkeen 
perheenne osallistujien määrä sekä tuotavasi nyyttäripöytään tällä lomakkeella: 
Glöginyyttärit 19.12.2016 

• Vaihtoehtona omille tuomisille voit myös maksaa osallistumismaksun 6€/hlö 
(lapset alle 10v. 3€/hlö) Tapiolan kuoron vanhempaintoimikunnan tilille (OP 
Tapiola FI75 5721 1520 2902 35) maanantaihin 12.12. mennessä. Käytämme 
rahat tarjoilujen täydentämiseen. 

Juhla alkaa salin järjestelyllä ja päättyy jälkien siivoamiseen. Toivomme kaikkia mukaan, 
jotta päästään nopeasti herkkujen ääreen ja tilaisuuden jälkeen kotiin. 

• Kuoro tarjoaa glögin, mehun ja kertakäyttöastiat. 
• Tarjottavat voi tuoda Olarin 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. KUOROLAISTEN INFO: 

A) Aikataulut 

10.12.2016 Temppeliaukion kirkko 
14.30 Kuoro paikalle, kenraali 
16.30 Välipala (Oma välipala mukaan!) 
17.30 Konsertti I 
18.45 – 19.30 Tauko (kuoron tarjoama välipala) 
20.00 Konsertti II 
 
16.12.2016 Tapiolan kirkko 
15.00 Kuoro paikalle, kenraali 
16.30 Välipala (Oma välipala mukaan!) 
17.30 Konsertti I 
18.45 – 19.30 Joulupuuro (kuoro tarjoaa) 
20.00 Konsertti II 
 
19.12.2016 Olarin kirkko 
15.30 Kuoro paikalle, kenraali 
17.00 Välipala (Oma välipala mukaan!) 
18.00 Konsertti 
 
n. 19.30 -> Glögijuhla! 
 

B) Vaatetus 

VALO-konserteissa koko kuoro on pukeutunut mustavalkoisiin. 
Pojilla mustat puvunhousut ja valkoinen kauluspaita, tytöillä täysmusta alaosa ja 
valkoinen yläosa.  

 
C) Lyhdyt 

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. Liitteenä esimerkkikuva lyhdystä. 
(Omat lyhdyt voivat vähän poiketa esimerkkilyhdyn ulkonäöstä, kunhan on 
samanhenkinen.) 

 

 


