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Osallistumispakettien hinnatOsallistumispakettien hinnat
nousevat 18.3. jälkeennousevat 18.3. jälkeen

Muistattehan varata EKL 60-vuotisjuhlien osallistumispaketit 18.3. mennessä, niin saatte ne
edullisempaan hintaan. Tämän jälkeen hinnat nousevat hiukan.
Lisätietoa osallistumispaketeista

Osallistumispakettien varaukset: Satu Välimaa puh. 045 1104 122 tai 09 6126 8428
Huom!Huom! Osallistumispaketteja ei voi ostaa paikan päällä.

 

 

MajoitustilanneMajoitustilanne

Joensuun keskustahotelleissa (Sokos hotellit Kimmel ja Vaakuna) on kiintiöissämme jäljellä enää
rajoitetusti huoneita.
Kolin kansallispuiston maisemissa sijaitseva Break Sokos Hotel Koli  sekä Break Sokos Hotel Bomba
Nurmeksessa tarjoavat vielä vapaita huoneita juhlavieraiden käyttöön.
Kolilta matkaa Joensuuhun on noin 60 kilometriä ja Bombalta noin 125 kilometriä.

 

 

Toritapahtuma 16.6.Toritapahtuma 16.6.

Torstaina tavataan torilla! Torilava odottaa juhlijoita ja onnittelijoita klo 10 alkaen. Onnittelunsa
juhlivalle liitolle voi kukin osoittaa haluamallaan tavalla: puheella, runolla, laululla, soitolla, tanssilla jne.
Lavalle ovat tervetulleita niin soolot, duot kuin ryhmätkin!
Torilavan esitysten kesto on rajattu kolmeen minuuttiin, jotta mahdollisimman monet ehtivät
onnittelunsa esittää. Onnitteluajat jaetaan varausjärjestyksessä.

Onnittelujen varaukset 31.5.2022 mennessä: Marja Raitoharju puh. 040 450 6565
Varauksen yhteydessä kerro: nimi (ryhmissä yhteyshenkilö), yhdistys, puhelinnumero sekä esityksen laji
ja mahdollinen nimi.

 

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/621f3e0b54b5e
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/621f3e0b54b5e
https://www.ekl.fi/jasenille/ekl-60-vuotta/
mailto:satu.valimaa@ekl.fi
https://www.sokoshotels.fi/fi/koli/sokos-hotel-koli
https://www.sokoshotels.fi/fi/nurmes/sokos-hotel-bomba
mailto:marja.raitoharju@ekl.fi
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Juhlakulkue 16.6.Juhlakulkue 16.6.

Toritapahtumasta jatkamme matkaa iloisena kulkueena kohti pääjuhlaa ja Joensuu Areenaa.
Juhlakulkueeseen järjestäydytään piireittäin ja jokaisen piirin toivotaan omassa kulkueosiossaan tuovan
esille kaikkea sitä toimintaa, joka eläkkeensaajan elämään tuo iloa ja hyvää mieltä. Kulkueessa saa
näkyä ja kuulua tapahtuman teema: ”Ilo asuu eläkkeensaajissa” mitä erilaisimmin tavoin.
Myös räväkämmät ja äänekkäämmät kulkueenosat ovat tervetulluita mukaan. Nyt saa hullutella ja ottaa
ilon irti!
Juhlakulkueen järjestäytymiseen liittyen lisäohjeita tulee myöhemmin keväällä. Piirit voivat ilmoittautua
mukaan kulkueeseen 31.3.2022 mennessä Marja Raitoharjulle.

Lisätietoja tapahtumasta antavat:
Marja Raitoharju                                                            Petra Toivonen
järjestösuunnittelija                                                        järjestöjohtaja
puh. 040 450 6565                                                         p. 050 306 8816

Seuraa myös kotisivujamme
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