
ELOHOPEAN SYYSKAUSI 2020/  
ELOHOPEA’S FALL SEMESTER 2020 

 

Elohopean harjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 16.30-18 konserttisalissa (KS). Toisinaan         
jakaudumme harjoittelemaan myös pienemmissä ryhmissä tarjolla oleviin luokkatiloihin. 

Alla olevasta listasta löydätte tämän lukukauden harjoitusajat ja konsertit. Merkitsettehän          
etenkin konserttipäivät kalentereihinne. Muistattehan ilmoittaa myös sairaspoissaolot       
tekstiviestitse Leilalle puh. 041-4629559. Kiitos! 

 

 

Elohopea’s rehearsals are on Wednesdays at 16.30-18 in the concert hall (KS). Sometimes             
we will be divided into smaller groups and use whatever classrooms that are available. 

Here you will find our rehearsal and concert schedule. Please, mark the concert dates into               
your calendars. Remember also to inform us when your child is ill by sending a text message                 
to Leila’s phone 041-4629559. Thank you! 

 

 

Keskiviikkoisin nähdään! See you on Wednesdays! 

 

Leila & Pauliina & Iiris sekä Mari 

 

 

ELOHOPEAN SYYSKAUSI 2020/ ELOHOPEA’S FALL SEMESTER 2020 

 
Ke 26.8.2020  
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal together in the concert hall 
 
Ke 2.9.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 
 
Ke 9.9.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 
 
Ke 16.9.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 
 
Ke 23.9.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 



 
Ke 30.9.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 
 
Ke 7.10.2020 
Klo 16.30-17.15 Harjoitus KS/ Rehearsal together in the concert hall 
klo 17.30 Elohopean konsertti konserttisalissa / Concert in the concert hall 
 
SYYSLOMA/HOLIDAY 
 
Ke 21.10.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus KS/ Rehearsal in the concert hall 
 
Ke 28.10.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 
 
Ke 4.11.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 
 
Ke 11.11.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 
 
Ke 18.11.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 
 
Ke 25.11.2020 
Klo 16.30-17 Harjoitus / Rehearsal 
17.15-17.45 Äänitys soivaan joulukalenteriin / Recording (Händel: Chorus & 
Nisse-polkka) 
 
Ke 2.12.2020 
Klo 16.30-18 Harjoitus / Rehearsal 
 
Ke 9.12.2020 
Klo 16.30-17.15 Harjoitus / Rehearsal 
17.30-17.45 Joulukonsertti (vanhemmille)/ Little Christmas Concert (for the parents)  
 
La 12.12. Konsertti peruttu / Concert cancelled 
 
Ke 16.12. ei harjoitusta / no rehearsals 
 
Mukavaa lomaa! Happy holidays!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELOHOPEAN LÄSNÄOLOLAPPU/ELOHOPEA’S FORM OF ATTENDANCE 
 
 

 
Minä ________________________________________ olen lukenut ja ymmärtänyt 
Elohopean aikataulun tälle lukukaudelle ja sitoudun noudattamaan sitä. 
 
I ___________________________________________ have read and understood 
Elohopea’s schedule for this semester 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 (041-4629559). Jos yllä 
ilmoittamaasi tulee muutoksia, kerrothan niistä heti mailitse 
leila.kurkikangas@konservatorio.fi 

Inform us about sudden illnesses by text message to Leila (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, puhelinnumero ja sähköpostiosoite/ 
Guardian’s signature, print name, phone number and mail address 
 


