
ELOHOPEAN SYKSY 2019/ ELOHOPEA’S AUTUMN 2019 
 
 

Elohopean harjoitukset ovat tuttuun tapaan keskiviikkoisin klo 16.30-18 pääosin 
kamarimusiikkisalissa (KMS). Tänä lukuvuonna orkesteria vetävät Mari Kortelainen ja Leila 

Kurkikangas. Lisäksi stemmaharjoituksia viuluille pitää Pauliina Puukko. 
 

Elohpea rehearsals are on Wednesdays at 16.30-18 mainly in the chamber music hall (KMS). This 
year Elohopea is led by Mari Kortelainen and Leila Kurkikangas. Pauliina Puukko will also give 

section rehearsals for the violinists. 
 
 

Harjoituksen perusrakenne/ Basic schedule of the rehearsal: 
 

• Klo 16.30-17.15 Stemmaharjoitukset luokissa/Section rehearsals in classes 
KMS = sellot & bassot, Lk. 229 = 1. Viulut, Lk. = 003 2., 3. viulut & alttoviulut 

 
• Klo 17.15-17.25 Pieni tauko, eväät mukaan!/Small break, take something to eat with you! 

 
• Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal together in chamber music 

hall 
 
 
Alla olevasta listasta löydätte syksyn harjoitusajat ja konsertit merkittäviksi kalentereihinne. 
Palautathan oheisen läsnäololapun täytettynä viimeistään ensimmäisissä harjoituksissa ke 21.8., 
niin pystymme suunnittelemaan orkesterin toiminnan mahdollisimman hyvin. Ilmoitathan myös 
sairaspoissaolot tekstiviestitse Leilalle puh. 041-4629559. 
 
From the list belove you will find rehearsal and concert schedule to write down to your calenders. 
Remember to give the form of attendance below to the orchestra teachers by Wed. 21.8. so we can 
plan Elohopea’s lessons in a best possible way. Remember to inform also when your child is ill by 
text messege to Leila phone 041-4629559. 
 
 
 

Oikein iloista ja innostavaa soittosyksyä kaikille! 
Have a very happy, enjoyable autumn everybody! 

 
 

Mari, puh. 050-305 8752 
mari.kortelainen@konservatorio.fi  

 
&  
 

Leila, puh. 041-4629559 
leila.kurkikangas@konservatorio.fi  
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Ke 21.8. HUOM. OBS! 
Klo 16.30-17.15 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal in chamber music hall 
Klo 17.25-18 Stemmaharjoitukset luokissa/Section rehearsals in classes 
 
Ke 28.8. 
Klo 16.30-17.15 Stemmaharjoitukset luokissa/Section rehearsals in classes 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal in chamber music hall 
 
Ke 4.9. 
Klo 16.30-17.15 Stemmaharjoitukset luokissa/Section rehearsals in classes 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal in chamber music hall 
 
Ke 11.9. 
Klo 16.30-17.15 Stemmaharjoitukset luokissa/Section rehearsals in classes 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal in chamber music hall 
 
Ke 18.9. HUOM. OBS! 
Klo 16.30-17.15 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal in chamber music hall 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal in chamber music hall 
 
To 19.9. HUOM. OBS! 
Klo 19 -22-välillä Mestarien Messissä- kenraaliharjoitus Oopperalla (Helsinginkatu 58)/ 
Between 19-22 General Rehearsal at the Opera (Helsinginkatu 58) 
Tarkemmat tiedot myöhemmin! /Details later! 
 
Pe 20.9. HUOM. OBS! 
Klo ??? Kenraaliharjoitus Oopperalla Tarkemmat tiedot myöhemmin! /Details later! 
Klo 19-20 Mestarien Messissä- konsertti Oopperalla/Concert at the Opera 
Esiintymisasu & -kengät: Juhlavat ykköset päälle, Dress code: Very festive. Put your best on! 
 
Ke 25.9. EI ELOHOPEAA 
 
Ke 2.10. HUOM. OBS! 
Klo 16.30-17.15 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal together in chamber music hall 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal together in chamber music hall 
 
Ke 9.10. 
Klo 16.30-17.15 Yhteisharjoitus/Rehearsal together in chamber music hall 
Klo 17.15-17.45 Kenraaliharjoitus/General rehearsal in concert hall 
Tauko: Vaihda esiintymisvaatteet ja valmistaudu illan konserttiin! / 
Break: Change clothing and get ready! 
Klo 18.30 Orkesterien konsertti KS 
Esiintymisasu & -kengät: Juhlava, asun väri vapaa! /Clothing: Festive, no color code! 
 
Ke 16.10 SYYSLOMA 
 
Ke 23.10. EI ELOHOPEAA 



Ke 30.10. EI ELOHOPEAA 
 
Ke 6.11. 
Klo 16.30-17.15 Stemmaharjoitukset luokissa/Section rehearsals in classes 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal together in chamber music hall  
 
Ke 13.11. 
Klo 16.30-17.15 Stemmaharjoitukset luokissa/Section rehearsals in classes 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal together in chamber music hall 
 
Ke 20.11. 
Klo 16.30-17.15 Stemmaharjoitukset luokissa/Section rehearsals in classes 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal together in chamber music hall 
 
Ke 27.11. 
Klo 16.30-17.15 Stemmaharjoitukset luokissa/Section rehearsals in classes 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal together in chamber music hall 
 
Ke 4.12. 
Klo 16.30-17.15 Stemmaharjoitukset luokissa/ Section rehearsals in classes 
Klo 17.25 -18 Yhteisharjoitus kamarimusiikkisalissa/Rehearsal together in chamber music hall 
 
Ke 11.12. EI ELOHOPEAA 
 
Pe 13.12. 
Klo XXXXX  (illalla) Yhteisharjoitus konserttisalissa/Rehearsal together in concert hall  
Tarkemmat tiedot myöhemmin! /Details later! 
 
La 14.12. 
Klo 10-15-välillä Kenraaliharjoitus konserttisalissa/ 
Between 10 and 15 General rehearsal in concert hall 
Tarkemmat tiedot myöhemmin! /Details later! 
Klo 15 Suuri Joulukonsertti KS 
Esiintymisasu & -kengät: Juhlava, mutta jouluinen, esim. punaista. Tonttulakki mukaan! 
Clothing: Festive, Christmassy f.e. red. Take tonttulakki with you! 
 
 

MUKAVAA JOULULOMAA! 
 

HAPPY HOLIDAYS! 
 
 
 
 
 
 
 



ELOHOPEAN LÄSNÄOLOLAPPU/ELOHOPEA’S FORM OF ATTENDANCE 
 
 
Minä _______________________ olen lukenut ja ymmärtänyt Elohopean syysaikataulun 2019 ja 
sitoudun noudattamaan sitä. 
 
 I  _________________________ have read and understood Elohopea’s scedule for autumn 2019 
and I will follow it. 
 
 
Poikkeukset/Exceptions 
 
Tulen myöhässä tai joudun lähtemään harjoituksista aiemmin (pvm, poissaoloaika, syy): 
I will come late or I have to leave early from the rehearsal (date, time of absence, reason): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________      

 
 
En pääse harjoituksiin tai konserttiin (pvm, syy): 
I can´t come to rehearsal or concert (date, reason): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
Ilmoitathan tekstiviestillä yhtäkkiset sairaspoissaolot Leilalle puh. 041-4629559. Jos yllä 

ilmoittamaasi tulee muutoksia, kerrothan niistä heti mailitse leila.kurkikangas@konservatorio.fi  
 

Inform us about sudden illnesses by text message to number 041-4629559.  Let us also know If 
there will be changes to the information you have given above by mail 

leila.kurkikangas@konservatorio.fi  
 
 

Helsingissä / In Helsinki _____________ (pvm/date) 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 
Elohopealaisen allekirjoitus & puhelinnumero/ Elohopea player’s signature & phone number 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys, puh. nro ja mail/Guardian’s signature, print name, phone 
number and mail address 
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