50-vuotisjuhla 22.–23.5.2012
Hakametsän jäähalli, Tampere

Tapahtumatiedote 1/2011
23.9.2011

Tervetuloa Tampereelle juhlimaan
50-vuotiasta Eläkkeensaajien Keskusliittoa!

Juhlapaikkana on Hakametsän jäähalli
EKL:n 50-vuotisjuhla pidetään 22.–23.5.2012 Hakametsän jäähallissa Tampereella
(os. Keltinkatu 2). Hakametsän jäähallille on hyvät kulkuyhteydet mistä päin tahansa
Suomea, tuletpa sitten omalla autolla tai bussilla tai käytät julkisia kulkuvälineitä.

Juhlaohjelma
Eläkkeellä oleminen on monille elämän parasta aikaa hyvien ystävien ja mielekkään
toiminnan parissa. Eläkkeensaajat elävät useimmiten täyttä elämää hyvässä seurassa.
Juhlaohjelmat sisältävät näitä teemoja. Mukana saattaa olla myös jotain vanhaa, jotain
uutta ja jotain mukailtua. Mitä se kullekin osallistujalle merkitsee, kokee vain osallistumalla
joko ohjelmaryhmiin tai tulemalla paikan päälle tapamaan tuttuja.
Ohjelmaryhmät harjoittelevat ohjelmia Hakametsän jäähallilla tiistaina 22.5. klo 12–20 ja
keskiviikkona 23.5. klo 7.30–13.30 välisenä aikana. Ohjelmaryhmien harjoittelujärjestystä
ei ole vielä päätetty. Yhteislauluosuus alkaa klo 13.30 ja varsinainen juhla klo 14.00. Juhla
päättyy klo 16.00.

Kaupungin vastaanotto
Tampereen kaupunki tarjoaa EKL:n 50-vuotisjuhlaväelle juhlavastaanoton tiistaina
22.5.2012 klo 16.00–17.30 Raatihuoneella piirien nimeämille edustajille. Piirien paikkamäärät määräytyvät piirien jäsenmäärän suhteessa.

Punainen Tampere -kiertoajelut
Juhliin tulevilla yhdistyksillä on mahdollisuus osallistua omilla busseilla kiertoajeluun
Punainen Tampere -teemalla. Kiertoajelun oppaina toimivat tamperelaisten yhdistysten
tehtävään valmennetut jäsenet. Lähtö- ja paluupaikkana on Hakametsän jäähalli. Kiertoajelun varausmenettelystä tiedotamme seuraavassa tapahtumatiedotteessa.

Tanssit Pakkahuoneella
EKL:n tamperelaiset yhdistykset järjestävät tanssit Pakkahuoneella 22.5. klo 18.00 alkaen.
Tanssista kiinnostuneille tarjolla on elävää musiikkia sosiaalisen seurustelun lisäksi.
Tapahtumaan on 5 euron pääsymaksu. Tanssit ovat avoimia kaikille tanssihalukkaille.
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Osanottoranneke
Osanottoranneke on pääsylippu Hakametsän jäähalliin. Osanottorannekkeeseen sisältyy
kahvilippu, joka oikeuttaa kahviin ja pullaan harjoitusjäähallissa keskiviikkona 23.5.2012.
Osanottorannekkeen hinta on 8 euroa. Ranneke on oltava kaikilla juhlaan tulevilla, myös
ohjelmaryhmiin osallistuvilla. Tilaukset tulee tehdä oheisella lomakkeella 30.3.2012 mennessä.
Yhdistys saa ohjelmaryhmän (kuoro, senioritanssi, liikunta, kansantanssi) ohjaajakoulutuksessa olleen henkilön lisäksi jokaista ohjelmaryhmään osallistuvaa 12 henkilöä kohti
yhden (1) tapahtumarannekkeen ilmaiseksi.

Ruokailu
Tapahtumaan liittyvä ruokailu järjestetään Hakametsän harjoitusjäähallissa, joka sijaitsee
varsinaisen jäähallin välittömässä tuntumassa. Ruokailusta vastaa järjestelytoimikunnassa
mukana olevat tamperelaiset EKL:n yhdistykset. Ruokalipun hinta on 8 €/ateria. Tilaukset
tulee tehdä oheisella lomakkeella 30.3.2012 mennessä.
Ruokailumahdollisuus on vain etukäteen varanneille.

Kahvipisteet
Hakametsän jäähallissa on kahvi- ja muita anniskelupisteitä, joista on saatavana kahvia,
virvokkeita yms. Anniskelupisteistä vastaa Restel Oy.

Majoitusvaraukset hotelleista
EKL:n toimisto on ennakkovarannut Tampereen ja ympäristön hotelli- ja majoitustilat juhlaväkeä varten. Oheisena liitteenä on lista ennakkovaratuista hotelleista ja niihin varatuista
kiintiöistä tämänhetkisine hintatietoineen.
Yhdistysten tulee varata majoitukset suoraan hotellilta. Varausten yhteydessä tulee mainita tunnus ”EKL”. Yhdistykset maksavat majoituksensa itse.
Liiton toimisto ei välitä majoituksia!

Ohjelmaryhmät
Juhlaohjelman perusrunko muodostuu neljästä ohjelmaryhmän yhteisesityksestä. 50vuotisjuhlille kootaan isot ohjelmaryhmät suurkuoroon, kansantanssiin, senioritanssiin ja
liikuntaan. Ensimmäisen ilmoittautumiskierroksen perusteella ohjelmaryhmiin on tulossa yli
1.300 osallistujaa.
Vielä pääsee mukaan!
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Jos yhdistyksen ryhmä ei ole vielä ilmoittautunut mukaan, sen voi tehdä ilmoittautumalla
mukaan ohjaajakoulutukseen, jonka kautta harjoittelu yhdistyksessä käynnistyy. Tiedot
ohjelmaryhmien koulutuksista on lähetetty ennakkoon osallistumisensa ilmoittaneille yhdyshenkilöille.
Kansantanssiohjelman suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa Sinikka Mäkelä Tampereelta.
Hän on suunnitellut ja ohjaa kansantanssiesityksen EKL:n 50-vuotisjuhlilla Tampereella
22.–23.5.2012. Sinikka Mäkelä on ohjannut aiemmin myös EKL:n 40- ja 45-vuotisjuhlien
kansantanssiesitykset. Kansantanssiryhmien ohjaajien koulutus pidetään Tampereella hotelli Pinjassa 23.–25.9.2011 (pe–su). Kansantanssijoita on ensimmäisten kyselyjen mukaan tulossa Tampereelle noin 120 paria eli 240 tanssijaa. Apuohjaajana kansantanssissa
on Leena Koskela Espoosta.
Hilkka Heinonen Toijalasta on suunnitellut ja ohjaa EKL:n 50-vuotisjuhlien senioritanssiesityksen. Hilkka Heinonen on monessa mukana, sillä on hän Viialan Eläkkeensaajien sihteeri ja vetää erilaisia liikuntaryhmiä senioritanssin ohella. Hilkka on aiempina vuosina ollut
mukana osallistujana EKL:n vuosijuhlilla. Senioritanssijoita on ilmoittautunut mukaan Tampereelle noin 350 tanssijaa. Senioritanssin ohjaajakoulutus on Rajaniemessä
28.–30.10.2011 (pe–su).
Kerttu Riikonen Valkeakoskelta on suunnitellut ja ohjaa EKL:n 50-vuotisjuhlien liikuntaryhmän esityksen. Kerttu Riikosella on pitkäaikainen kokemus erilaisten suurten liikuntaryhmien ohjelmien suunnittelijana ja ohjaajana TUL:n puolella. Liikuntaryhmään on tulossa
noin 250 osallistujaa. Liikuntaryhmien ohjaajien koulutus on Rajaniemessä 7.–9.10.2011
(pe–su).
Suurkuoron johtajana EKL:n 50-vuotisjuhlissa on Johanna Järvinen Turusta. Hän ohjaa
päätyökseen useita eri kuoroja Varsinais-Suomessa. Kuoronjohtajien koulutus on Rajaniemessä 2.–4.12.2011 (pe–su). Monella yhdistyksen lauluryhmällä/kuorolla on ulkopuolinen vetäjä. Jos hän ei ole kiinnostunut osallistumaan kuoronjohtajien koulutukseen, toivomme että yhdistys nimeäisi kuorosta jonkun vastuuhenkilön, joka osallistuu. Näin kuorolla on tieto koulutuksessa esille tulleista asioista.
Laulujen nuotit
Kuoron juhlassa esittämät kappaleet on valittu. Kappaleiden nuotit toimitetaan ennakkoon
kuoroon ilmoittautuneille yhdyshenkilöille harjoittelun aloittamiseksi tämän tapahtumatiedotteen mukana.
Osallistuminen vetäjien koulutukseen ilmaista
EKL:n ryhmien vetäjien osallistuminen koulutukseen on ilmaista. Osallistujan/yhdistyksen
kustannettavaksi jää matkakustannukset koulutukseen.
Esiintyjäryhmien paidat
Juhlassa esiintyvät ryhmät ovat yhdenmukaisissa asuissa.
 Suurkuorolaisilla on esiintymisasuna valkoinen paita ja mustat housut/hame.
 Senioritanssijoilla on T–paita: miehillä valkoinen, naisilla sininen. Mallikoot ovat esillä
ohjaajakoulutuksessa. Tanssijoilla on lisäksi tumma alaosa ja tummat sukat. Naisilla
voi olla joko housut tai hame.
 Kansantanssiryhmän esiintymisasuna on kansallispuku tai kansanomainen asu.
 Liikuntaryhmällä on T-paita: miehillä keltainen, naisilla punainen. Osallistujilla on mustat housut ja valkoiset/vaaleat tossut. Mallikoot ovat esillä ohjaajakoulutuksessa.
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Paitojen hinta on 9 €. Paitojen hihassa on EKL:n logo ja teksti 50 vuotta. Paitatilaukset
tulee tehdä oheisella lomakkeella 3.2.2012 mennessä. Tilatut paidat on maksettava ennen aluetilaisuuksia. Ennakkoon tilatut paidat toimitetaan osallistujille kevään 2012 aluetilaisuuksissa. Aluetilaisuuksissa ohjelmaryhmät harjoittelevat suurempina ryhminä ohjelmanumeroja. Aluetilaisuuksien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Esiintyjien ilmoittautuminen
Juhlan yhteisesityksiin tulevien ryhmien tulee ilmoittautua viimeistään 30.3.2012 mennessä. Toivottavaa on kuitenkin, että senioritanssiin ja liikuntaryhmään osallistujat ilmoittautuvat 3.2.2012 mennessä, jolloin myös paitatilaukset tehdään. Erillinen ilmoittautumislomake lähetetään seuraavan tapahtumatiedotteen mukana.

Harrastetöiden myyntipaikat
Hakametsän jäähallissa on EKL:n yhdistysten askartelu- ja käsityökerhoilla sekä yksittäisillä jäsenillä mahdollisuus tuoda harrastustöitään näytteille ja myyntiin. Myyntipaikat ovat
jäähallin sisätiloissa. Myyntiaika on 22.5. klo 12.00–18.00 ja 23.5. klo 9.00–14.00. Myyntipaikan (=myyntipöydän) hinta on 20 euroa.
Myyntipaikan varaus on tehtävä 30.3.2012 mennessä toimittamalla tiedot esillä olevista
tuotteista ja ryhmästä/yksittäisestä jäsenestä sähköpostilla osoitteeseen
erkki.partanen@elakkeensaajat.fi. Varauksen tehneille lähetetään tarkemmat ohjeet huhtikuussa 2012.

Hyvä retkikohde yhdistyksille
Yhdistykset tekevät vuosittain useita retkiä. 50-vuotisjuhlat voivat olla ensi vuonna myös
hyvä retkikohde yhdistyksille. Laittakaa 50-vuotisjuhlat yhdistyksen ensi vuoden toimintaja taloussuunnitelmaan ja suunnitelkaa matkaa vaikka yhdessä muiden EKL:n yhdistysten
kanssa. 50-vuotisjuhlat sopii hyvin vaikka yhden päivän retkikohteeksi.
Miettikää myös, voiko juhla tarjota teidän yhdistyksenne ohjelmaryhmille mahdollisuuden
olla juhlistamassa liiton 50-vuotista toimintaa. Ei muuta kuin ilmoittautumaan ohjaajakoulutuksiin.

Avustuksia kunnilta
Jotkut kunnat jakavat kohdeavustuksia oman kuntansa yhdistyksille esim. osallistumisesta
isoihin massatapahtumiin ja niiden ohjelmaryhmiin. Selvittäkää oman kuntanne käytäntö,
onko kohdeavustuksia saatavana, koska ja keneltä niitä pitää hakea ja mihin ne kohdennetaan. Joissakin tapauksissa avustuksia on voinut saada myös koulutuskustannuksiin.
Varmistakaa myös se, onko tämän vuoden määrärahoja vielä haettavana. Jos on, niin kiireesti hakemukset sisälle.
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Lisätiedot



ohjelmaryhmien ohjaajakoulutukseen liittyvistä asioista antaa koulutussihteeri Margit
Granberg puh. (09) 6126 8442 tai margit.granberg@elakkeensaajat.fi ja
muuhun koko tapahtumaan liittyvistä tiedoista järjestösihteeri Erkki Partanen,
puh. 050 62469 tai erkki.partanen@elakkeensaajat.fi tai kehityssihteeri Petra Toivonen
puh. (09) 6126 8427 tai petra.toivonen@elakkeensaajat.fi .

Tapahtumaan liittyvät aikataulut kertauksena
23.–25.9.2011
7.–9.10.2011
loka-marraskuu

28.–30.10.2011
2.-4.12.2011
3.2.2012
30.3.2012

maalis-huhtikuu
22.5.2012

23.5.2012

kansantanssiryhmän ohjaajakoulutus, hotelli Pinja Tampere
liikuntaryhmän ohjaajakoulutus, Rajaniemi Virrat
- ilmoittautuminen 4.10.2011 mennessä/Margit Granberg
vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmat yhdistyksissä
- juhlaan liittyvät merkinnät ja varaukset
- asiasta tiedottaminen jäsenistölle
senioritanssin ohjaajakoulutus, Rajaniemi Virrat
- ilmoittautuminen 17.10.2011 mennessä/Margit Granberg
kuoronjohtajien koulutus, Rajaniemi Virrat
- ilmoittautuminen 11.11.2011 mennessä/Margit Granberg
paitatilaukset
 tapahtumaranneketilaukset
 ruokatilaukset
 lopulliset esiintyjäryhmäilmoitukset
 harrastetöiden myyntipaikkavaraukset
 Punainen Tampere -kiertoajeluvaraukset
kansantanssi-, liikunta- ja senioritanssiryhmien alueharjoitukset
 ohjelmaryhmien harjoitukset Hakametsän jäähallilla klo 12.00–20.00
 harrastetöiden näyttely klo 12.00–18.00
 kaupungin vastaanotto Raatihuoneella klo 16.00–17.30
 tanssit Pakkahuoneella klo 18.00 ohjelmaryhmien harjoitukset Hakametsän jäähallilla klo 7.30–13.30
 EKL, Pirkanmaan piiri ja tamperelaiset yhdistykset näkyvät torilla
klo 9.00–12.00
 harrastetöiden näyttely klo 9.00–14.00
 yhteislauluosuus klo 13.30–14.00
 pääjuhla klo 14.00–16.00
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