Haluatko esiintymään
liiton 60-vuotisjuhlille?
Esiintyjähaku on nyt auki
– hae 28.2.2022 mennessä!
Liiton 60-vuotisjuhlan yhteydessä
15.6.2022 järjestetään esittävän taiteen
kulttuurikatselmus Joensuu Areenalla.
Toivomme mukaan iloisia, koskettavia,
hauskoja, liikuttavia, jännittäviä,
vauhdikkaita ja mitä erilaisempia esityksiä
ympäri Suomen. Osallistua voivat EKL:n
jäsenet ja eläkkeensaajayhdistysten
esiintyvät ryhmät.

Tervetuloa EKL:n 60-vuotisjuhlaan
Joensuuhun 15.–16.6.2022
Keskiviikkona 15.6. klo 12–16
Joensuu Areenalla

Torstaina 16.6. tapaamme klo 10
Kauppatorilla

Jälleennäkemisen riemua! Tule
tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan
kuulumisia iloisissa tunnelmissa. Tutustu
liiton yhteistyökumppaneihin ja osallistu
muhkeaan ohjelmatarjontaan.

Toritapahtumassa lava on vapaa! Tule esittämään
omat onnittelusi 60-vuotiaalle liitolle. Kerro mieleen
painunut muisto EKL-matkan varrelta, laula lurauta
onnittelulaulu, loihe lausumahan runo tai pistä vaikka
tanssiksi. Yksin, kaksin tai isommalla porukalla. Tälle
estradille ovat tervetulleita myös ne vähemmän hiotut
ja harjoittelemattomammat ohjelmanumerot.

Kulttuurikatselmus kokoaa yhteen
esittävän taiteen harrastajia eri puolilta
maata.
EKL:n Pohjois-Karjalan piiri täyttää ensi
vuonna 50 vuotta ja järjestää oman
vastaanottonsa liiton juhlapäivien
yhteyteen.
Juhlaillalliset ja illanviettoa hotelleissa.

Tarjolla on sielunravinnon lisäksi ruumiinravintoa
joukkomuonituksen hengessä.
klo 12.30 iloinen juhlakulkue lähtee kauppatorilta
kohti Joensuu Areenaa
klo 14 juhlatilaisuus Joensuu Areenalla
Ohjelmassa juhlapuhe, tervehdyksiä, esityksiä,
Ykspihlajan Kino-orkesteri viihdyttää ja tanssittaa.

Lajeina katselmuksessa ovat tanssi,
musiikki ja näyttämötaiteet (lukuun
ottamatta varsinaisia pitkiä tai lavasteita
vaativia teatteriesityksiä). Mahdollisista
säestyksistä ja esiintymisrekvisiitasta
esiintyjät huolehtivat itse. Esitysten
maksimikesto on 8 minuuttia.
Esiintyjähaku päättyy 28.2.2022, jonka
jälkeen katselmukseen valitaan 12–15
esitystä. Esiintyjävalinnassa kiinnitetään
erityistä huomiota katselmuksen
monipuolisuuteen ja esitysten alueelliseen
kattavuuteen.
Katselmuksesta valitaan kaksi esitystä
seuraavan päivän pääjuhlaan.
Hakulomakkeita löytyy kotisivuiltamme:
www.ekl.fi/jasenille/ekl-60-vuotta
Lisätietoja: Marja Raitoharju
p. 040 450 6565 tai marja.raitoharju@ekl.fi

Päivien ohjelma täydentyy ja tarkentuu jatkuvasti.
Seuraa ilmoittelua ja lue lisää: www.ekl.fi/jasenille/ekl-60-vuotta

Osallistumismaksut

Majoitusvaihtoehdot

Aikaisen varaajan etu. Varaukset, jotka tehdään ennen 18.3.2022:

Original Sokos Hotel Kimmel, Joensuu
www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-kimmel

72 euroa
		

Kahden päivän paketti (sis. Areenan ohjelman ke ja
to, juhlaillallisen 15.6. ja keittomuonituksen 16.6.)

70 euroa
		

Juhlapaketti (sis. juhlaillallisen 15.6.,
keittomuonituksen ja Areenan juhlaohjelman 16.6.)

50 euroa

Juhlaillallinen

Pöytiin tarjoiltava, Pohjois-Karjala -teemaa noudattava, kolmen
ruokalajin juhlaillallinen on sama kaikissa hotelleissa. Se sisältää:
1. Metsäsienikeittoa ja yrttiöljyä
2. Karjalanpaistia, perunasosetta ja puolukkahilloa
3. Mustikkakukkoa ja vaniljakastiketta
10 euroa
Keskiviikkopaketti (sis. Areenan ohjelman 15.6.)
20 euroa
Torstaipaketti (sis. Areenan ohjelman ja
		keittomuonituksen 16.6.)
Hinnat 18.3.2022 jälkeen tehtäviin varauksiin:
78 euroa
75 euroa
55 euroa
10 euroa
20 euroa

Kahden päivän paketti
Juhlapaketti
Juhlaillallinen
Keskiviikkopaketti
Torstaipaketti

Ennakkovaraukset: Satu Välimaa
p. 045 1104122 tai 09 6126 8428, satu.valimaa@ekl.fi

Majoitusten varaus
Majoitusvaraukset kannattaa tehdä mahdollisimman pian, jotta
saisitte yhdistyksellenne tarvittavan huonemäärän haluamastanne
hotellista.
Ryhmävaraukset: puh. 020 1234 660,
sähköposti: sales.karelia@sokoshotels.fi
Yksittäisten henkilöiden huonevaraukset kyseisen hotellin
kotisivujen kautta.

Varaustunnus: BEKL2022

Jättiuudistuksen kokenut keskustahotelli ja tapahtumatalo Pielisjoen kupeessa.
237 huonetta viihtyisistä ja valoisista standard-huoneista tilaviin parvekkeellisiin
kattosviitteihin. Spa-tyyppinen saunaosasto ja uusi ravintola Bistro Heili.
Aamiaistilan ikkunat avautuvat joelle. Keskustan palvelut sillan ylityksen päässä.
Hinnat: 124 euroa/1 h huone/vrk, 134 euroa/ 2 h huone/vrk.
Lisävuodemahdollisuus
Original Sokos Hotel Vaakuna, Joensuu
www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-vaakuna
Täyden palvelun hotelli kaupungin sydämessä. 144 viihtyisää huonetta
standard-huoneista saunalliseen superior-huoneeseen. Samassa korttelissa on
ruokaravintoloita, viihtyisä kahvila ja illan jatkopaikka Bepop. Lämminsävyinen
aamiaistila uudistettu 2021. Saunaosastolla rentouttavat höyrysaunat & poreamme.
Hinnat: 118 euroa/1 h huone/vrk, 128 euroa/2 h huone/vrk.
Lisävuodemahdollisuus.
Break Sokos Hotel Koli, Lieksa
www.sokoshotels.fi/fi/koli
Keskellä kuvankaunista kansallispuistoa, parhaimpien näköalapaikkojen
tuntumassa. Kaikki hotellin 82 viihtyisää ja valoisaa huonetta uudistettiin 2018.
Maisemaravintolasta ja aamiaistilasta avautuu näkymä laakealle Pieliselle.
Saman katon alla on uniikki hemmottelu- ja maisemakylpylä. Kylpylän vieressä
palvelee laadukas elämyshoitola Edea.
Hinnat: 140 euroa/1 h huone/ vrk, 145 euroa/ 2 h huone/vrk.
Lisävuodemahdollisuus.
Break Sokos Hotel Bomba, Nurmes
www.sokoshotels.fi/fi/nurmes
Pielisen rannassa sijaitseva uudestisyntynyt kylpylähotelli, jossa 61 huonetta.
Osasta huoneita avautuu näkymä Pieliselle ja osasta rauhoittavaan
metsämaisemaan. Aamiainen on katettu intiimin italialaistyylisen Trattoria
Pieliseen. Kylpylän mystiset saunat, elämyssuihkut, ulkopaljut upealla terassilla
ja rauhoittava allasosasto tarjoavat kokonaisvaltaisen elämyksen.
Hinnat: 127 euroa/ 1 h huone/vrk, 132 euroa/ 2 h huone/vrk.
Lisävuodemahdollisuus.

