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Hei kaikki kuorolaiset ja kuoroperheet! 
 

Tässä kirjeessä: 

1. Israelin-matkan tukikonsertin lipunmyynti – Huom. provisio kuoroperheille!  
2. Vanhempainilta, Israelin-matkainfo ja kannatusyhdistyksen vuosikokous 30.3.2017 
3. April Jazzin alennusliput 26.4. 
4. Päivitetty aikataulu 2017 – useita pieniä muutoksia ja tarkennuksia 
 

1. Varainkeruukonsertin lipunmyynti – Huom. provisio kuoroperheille! 

Kuoro järjestää ensi viikon sunnuntaina 26.3. klo 18 Israelin-matkaan liittyvän tuki-
/varainkeruukonsertin Opinmäen koululla, yhdessä Espoon Suomi–Israel  
–yhdistyksen kanssa. Konsertti on osa yhteistyökumppanimme omaa 
vuosikokoustapahtumaa, ja sen ohessa on myös heidän tervehdyspuheenvuoronsa. 

Konsertin järjestelyt ovat muuten hyvällä mallilla, mutta markkinoinnissa yhteistyö 
kumppanimme kanssa on ollut hieman hitaampaa kuin mitä se parhaassa 
tapauksessa olisi. Sen vuoksi pyydämmekin kaikkia kuoroperheitä vielä 
loppusuoralla mukaan:  

Myykää aktiivisesti lippuja konserttiin!  
Lippujen hinta on 22,50 (norm.) / 17,50 € (lapset, opiskelijat, työttömät), alle 7-
vuotiaat ilmaiseksi, sekä perhelippu 53,50 € (2 aikuista ja 1-4 lasta). 

Jokaisesta myymästänne lipusta saatte suoraan 5 euron alennuksen oman 
kuorolaisenne vuoden 2017 tuleviin maksuihin – kesän 2017 Israelin-matkan 
omavastuuseen tai johonkin muuhun vuoden 2017 maksuun.  
Esimerkki: 5 lippua, 25 euroa alennusta maksuihin. 

Toimittakaa tieto myymistänne lipuista linkin takaa löytyvällä lomakkeella: 
https://urly.fi/KiY sunnuntaihin 26.3. klo 16 mennessä.  
Liput ovat noudettavissa konserttipaikan lipunmyyntipöydältä kuorolaisen nimellä. 
Laskutamme tilaamanne liput konsertin jälkeen. 

Tervetuloa konserttiin! 

 

2. Vanhempainilta, Israelin-matkainfo ja kannatusyhdistyksen vuosikokous 
30.3.2017 

Kuoron vanhempainilta pidetään torstaina 30.3. klo 19 Tapiolan koululla. 
Toivomme että kaikista kuoroperheistä ehtii joku mukaan! 

Samassa yhteydessä pidetään myös 



• Israelin-matkan infotilaisuus, jossa käydään läpi matkaan liittyviä käytännön 
asioita, ohjeita ja pelisääntöjä sekä avoimia kysymyksiä. Mukana 
tilaisuudessa on myös paikallisia oloja tunteva turvallisuusasiantuntija 
(suomalainen upseeri), joka on työnsä vuoksi Israelissa matkan aikaan. 
 

• Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry:n vuosikokous. Kokouksessa mm. 
käsitellään vuoden 2016 ja 2017 toimintaa ja talousasioita sekä valitaan 
hallitus seuraavalle vuodelle. Kaikki ovat tervetulleita vuosikokoukseen! 
Kannatusyhdistyksen jäseneksi (25€/vuosi/hlö) voi liittyä paikan päällä tai 
sähköpostitse lähettämällä nimen ja yhteystiedot osoitteeseen 
info@tapiolankuoro.fi. 
 

 
3. April Jazzin alennusliput 26.4. 

Kuoro on mukana April Jazz -festivaalin avajaiskonsertissa Tapiolasalissa 
keskiviikkona 26.4. klo 19. 

April Jazz -festivaali tarjoaa kuoroperheille alennuslippuja hintaan 20 € / lippu, 2 
lippua / kuoroperhe. (Norm. alkaen 29€) 

Jos haluatte ostaa alennuslippuja, ilmoittakaa asiasta su 9.4. mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi. Viestiin viitteeksi kuorolaisen 
nimi ja tieto lippumäärästä (1 vai 2). 

 
 

…jatkuu seuraavalla sivulla, Päivitetty aikataulu 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Päivitetty aikataulu 2017 

 
su 26.3. klo 18 Varainkeruukonsertti, Opinmäen koulu, Espoo 
 kuoro paikalle klo 15.30 
 
la 1.4. klo 10-17  Yhteisleiri YL:n kanssa 

Ressun peruskoulu, Lapinlahdenkatu 10, Helsinki 
 
su 9.4.    Messuavustus, Olarin kirkko 
 
to 13.4 ja ma 17.4.  Pääsiäisloma, ei harjoituksia 
 
ma 24.4. klo 16-20  April Jazz –harjoitus, Tapiolasali 
ke 26.4. klo 15-22  April Jazz –konsertti ja kenraaliharjoitus, Tapiolasali 
    Konsertti klo 19 
 
pe 12. - su 14.5.  Sulasolin Laulu- ja soittojuhlat, Hämeenlinna 
    Lähtö arviolta klo 15, tarkentuu myöhemmin 
    Paluu sunnuntaina illalla, tarkentuu myöhemmin 
 
la 27. – su 28.5.  Kuoron kevätrieha, Holman leirikeskus 

Bussikuljetus Tapiolasta, lähtö lauantaina aamulla ja paluu 
sunnuntaina iltapäivällä, tarkennetaan myöhemmin 

 
ma 29.5.   Harjoitus, vain Israelin-matkakuoro 
 
ti 30.5. klo 18.15–21.30 Harjoitus, Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki 

• Kaikki 8.-9.7. Savonlinnaan tulevat (kantakuorolaiset ja 
tähän mennessä kantakuoroon hyväksytyt) 

 
su 4.6. – ke 14.6.  Konserttimatka, Israel 

 
 
(ei harjoituksia 1.6. – 10.8.) 

 
 
la 8.7.    Lähtö aamulla kohti Savonlinnaa 
su 9.7. Konsertti YL:n kanssa Savonlinnan oopperajuhlilla, Kerimäen 

kirkko 
 
ma 14.8.   Harjoituskausi alkaa 
 
ti 22.8. klo 12  Konsertti Tapiolan kirkon kesäkonserttisarjassa 
 
to 24.8.   Harjoitus Nuuksiossa 
 
la 26.8. koko päivä  Konsertti YL:n kanssa Suomen luonnon päivänä, Nuuksio 
 
2.-3.9.    Päiväleiri, Espoo 
 
la 30.9.   Konsertti YL:n ja Lyranin kanssa, Musiikkitalo 
 
su 29.10.   Tapiolan kuoron oma Suomi100-juhlakonsertti, Tapiolasali 
 
12/2017   VALO-joulukonsertit 


