50-vuotisjuhla 22.–23.5.2012
Hakametsän jäähalli, Tampere

Ohjelmaryhmien vetäjät tutustumassa esiintymisareenaan!
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Tervetuloa Tampereelle juhlimaan
50-vuotiasta Eläkkeensaajien Keskusliittoa!

Tapahtumarannekkeiden tilaamisella on jo kiire!
Tapahtumaranneke on pääsylippu Hakametsän jäähalliin. Ennakkoon tilattuihin rannekkeisiin sisältyy kahvilippu, joka oikeuttaa kahviin ja pullaan tiistaina 22.5. tai keskiviikkona
23.5.2012. Tapahtumarannekkeen hinta on 8 euroa. Ranneke on oltava kaikilla juhlaan
tulevilla, myös ohjelmaryhmiin osallistuvilla. Rannekkeet tarkastetaan hallin ovilla, myös
harjoituksiin tulevilta. Tilaukset tulee tehdä oheisella tai EKL:n kotisivuilta poimitulla lomakkeella 10.4.2012 mennessä.
Tämän jälkeen tehtyihin rannetilauksiin tai paikan päältä ostettuihin rannekkeisiin ei sisälly
kahvia eikä pullaa. Paikan päällä lippuja on myynnissä edellyttäen, että hallissa on istumapaikkoja jäljellä.
Kahvipisteet
Hakametsän jäähallissa on kahvi- ja muita anniskelupisteitä, joista on saatavana kahvia,
virvokkeita yms. Anniskelupisteistä vastaa Restel Oy.

Ruokailu
Tapahtumaan liittyvä ruokailu järjestetään keskiviikkona 23.5. klo 10.30 – 13.30 Hakametsän harjoitusjäähallissa, joka sijaitsee varsinaisen jäähallin välittömässä tuntumassa. Ruokalipun hinta on 8 €/ateria. Tilaukset tulee tehdä 10.4.2012 mennessä. Ruokailujen tilaus
tapahtuu samalla lomakkeella osanottorannekkeen kanssa. Tilaukset laskutetaan ja suorituksen saavuttua rannekkeet ja lounasliput lähetetään annettuun toimitusosoitteeseen.
Ruokailumahdollisuus on vain etukäteen varanneille. Lisätietoa tapahtumarannekkeista ja ruokailutilauksista antaa
• Satu Välimaa puh. (09) 6126 8428 tai satu.valimaa@elakkeensaajat.fi.

Kunniajäsenet kunniavieraina
Eläkkeensaajien Keskusliitto kutsuu liittokokouksen hyväksymät kunniajäsenet ja hallituksen jäsenet liiton juhlille. Kutsu sisältää osanottorannekkeen ja ruokailun 23.5.2012. Näin
ollen yhdistysten ei tarvitse tilata heille rannekkeita eikä ruokailuja.
Kunniajäsenet ja hallituksen jäsenet vastaavat itse matka- ja mahdollisista yöpymiskustannuksista. Kunniajäsenten tulee vahvistaa saapumisensa juhlaan 10.4.2012 mennessä
liiton toimistoon Birgitta Kuittiselle puh. (09) 6126 8421 tai birgitta.kuittinen@elakkeensaajat.fi. Rannekkeet ja ruokaliput toimitetaan varmistuksen jälkeen osallistujille.

Yhdistysten onnittelut käsiohjelmassa
Eläkkeensaajien Keskusliitto ei järjestä erillistä juhlavastaanottoa. Niinpä liitto tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden onnitella liittoa rivi-ilmoituksella (esim. Lopen Eläkkeensaajat ry)
50-vuotisjuhlan käsiohjelmassa. Rivi-ilmoituksen hinta on 20 euroa. Tieto rivi-ilmoituksesta
tulee toimittaa kirjallisesti 20.4.2012 mennessä osoitteeseen EKL ry/Hilkka Forsman, PL
168,00531 Helsinki tai sähköpostilla hilkka.forsman@elakkeensaajat.fi. Liiton toimisto laskuttaa rivi-ilmoitukset.
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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. Piirien tulee ilmoittaa liiton toimistoon
Birgitta Kuittiselle puh. (09) 6126 8421 tai birgitta.kuittinen@elakkeensaajat.fi 10.4.2012
mennessä, käyttääkö piiri kiintiötään.

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. Hinta sisältää yhden pöydän (80 x 120
cm) ja yhden tapahtumarannekkeen. Jos esittelijöitä on enemmän kuin yksi, jokaiselle pitää olla tapahtumaranneke. Tapahtumarannekkeita voi tilata etukäteen tai ostaa jäähallin
infopisteestä (=lipunmyyntipiste). Paikat täytetään varausjärjestyksessä. Paikat laskutetaan ilmoittautumisajan jälkeen. Paikka raukeaa, jos maksua ei suoriteta määräaikaan
mennessä.
Myyntipaikan varaus on tehtävä 10.4.2012 mennessä toimittamalla tiedot esillä olevista
tuotteista ja ryhmästä/yksittäisestä jäsenestä oheisella lomakkeella osoitteeseen
• EKL ry/Hilkka Forsman, PL 168,00531 Helsinki tai sähköpostilla
hilkka.forsman@elakkeensaajat.fi.
Harrastetöiden esittelypisteissä ei voi myydä arpoja.
Työt ja tuotteet on tuotava paikalle itse ja vietävä pois näyttelyn päätyttyä. Jokainen näytteilleasettaja vastaa itse esille asettamistaan tuotteista. Näytteillä ei voi olla elintarvikkeita
eikä muita ruoka-aineksia.
Lisätiedot Hilkka Forsman, PL 168, 00531 Helsinki tai puh. (09) 6126 8432. Lomake on
tulostettavissa myös EKL:n kotisivuilta.

Presidentti Tarja Halonen juhlapuhujana
Presidentti Tarja Halonen on EKL:n 50-vuotisjuhlien juhlapuhuja. Näin juhlamme saavat
arvokkaan lisän juhlissa esitettävän ohjelman lisäksi.

Punainen Tampere -kiertoajelut
Juhliin tulevilla yhdistyksillä on mahdollisuus osallistua omilla busseilla kiertoajeluun
Punainen Tampere –teemalla tiistaina 22.5. tai keskiviikkona 23.5. yhdistysten ilmoittamien lähtöaikojen mukaisesti. Kiertoajelun oppaina toimivat tamperelaisten yhdistysten tehtävään valmentamat jäsenet. Lähtö- ja paluupaikkana on Hakametsän jäähalli. Kiertoajelu
kestää noin tunnin.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki
puh. (09) 6126 840, www.elakkeensaajat.fi

3

Kiertoajelun varaukset ottaa vastaan Sirkka-Liisa Kaonpää, puh. 040 560 7354 tai
sl.kaonpaa@netti.fi. Varaukset on tehtävä 20.4.2012 mennessä.

Tanssit Pakkahuoneella
EKL:n tamperelaiset yhdistykset järjestävät tanssit tiistaina 22.5. klo 18.00 alkaen Pakkahuoneella, Tullikamarin Kulttuurikeskus, Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere. Tansseihin
on erillinen 5 €:n pääsymaksu. Tanssimusiikista huolehtii Viihdemuusikot Joutavat. Tanssista kiinnostuneille tarjolla on elävää musiikkia sosiaalisen seurustelun lisäksi. Tanssit
ovat avoimia kaikille tanssihalukkaille.

Majoitusvaraukset hotelleista
EKL:n toimisto on ennakkovarannut Tampereen ja ympäristön hotelli- ja majoitustilat juhlaväkeä varten. Liiton varaamat kiintiöt on jouduttu peruuttamaan hotelleilta määräajan umpeuduttua. jos yhdistys tai yksittäiset jäsenet aikovat yöpyä 50-vuotisjuhlien yhteydessä
Tampereella, heidän tulee varata majoitus suoraan majoituspisteistä. Tällöin liiton neuvottelemat kiintiön mukaiset hinnat eivät ole voimassa.

Museot ja nähtävyydet Tampereella
Järjestelytoimikunta on selvittänyt Tampereella toukokuussa avoinna olevia museoita ja
muita nähtävyyksiä sekä niiden hintoja. Osaan näistä paikoista pääsee alennetulla hinnalla
tai ilmaiseksi EKL:n 50-vuotisjuhlarannekkeella.
Luettelo museoista ja nähtävyyksistä on toimitettu tapahtumatiedotteen 1/2012 mukana
yhdistyksille. Luettelo on tulostettavissa myös EKL:n kotisivuilta kohdasta Toiminta > EKL
50 vuotta.

Lisätiedot








koko tapahtumaan liittyvät tiedot järjestösihteeri Erkki Partanen, puh. 050 62469 tai
erkki.partanen@elakkeensaajat.fi tai kehityssihteeri Petra Toivonen puh. (09) 6126
8427 tai petra.toivonen@elakkeensaajat.fi
ohjelmaryhmiin liittyvät asiat koulutussihteeri Margit Granberg puh. (09) 6126 8442 tai
margit.granberg@elakkeensaajat.fi
kunniajäsenten kutsut ja kaupungin vastaanotto johdon assistentti Birgitta Kuittiselle
puh. (09) 6126 8421 tai birgitta.kuittinen@elakkeensaajat.fi
harrastetöiden myyntinäyttely ja käsiohjelman yhdistysten rivi-ilmoitukset Hilkka Forsman, puh. (09) 6126 8432 tai hilkka.forsman@elakkeensaajat.fi
käsiohjelman ilmoitukset Pirkko Oksa, puh. 040 553 9901 tai
ejap.oksa@dnainternet.net
tapahtumarannekkeet ja ruokailutilaukset Satu Välimaa puh. (09) 6126 8428 tai satu.valimaa@elakkeensaajat.fi
Punainen Tampere –kiertoajeluvaraukset Sirkka-Liisa Kaonpää puh. 040 560 7354 tai
sl.kaonpaa@netti.fi.
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Tapahtumaan liittyvät aikataulut kertauksena
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osanottoranneketilaukset
ruokatilaukset
kunniajäsenten ja hallituksen jäsenten osallistuminen
piirien ilmoitukset kaupungin vastaanotolle
lopulliset esiintyjäryhmäilmoitukset
harrastetöiden myyntipaikkavaraukset
käsiohjelman ilmoitukset, mukaan lukien yhdistysten onnitteluilmoitukset (rivi-ilmoitus)
Punainen Tampere -kiertoajeluvaraukset
ohjelmaryhmien harjoitukset Hakametsän jäähallilla klo 12.00–20.00
12.00 – 14.00 senioritanssi
14.00 – 16.00 liikunta
16.00 – 18.00 kansantanssi
18.00 – 20.00 kuoro
harrastetöiden näyttely klo 12.00–18.00
kaupungin vastaanotto Raatihuoneella klo 16.00–17.30
tanssit Pakkahuoneella klo 18.00ohjelmaryhmien harjoitukset Hakametsän jäähallilla klo 7.30–13.30
7.30 – 9.00 liikunta
9.00 – 10.30 senioritanssi
10.30 – 12.00 kansantanssi
12.00 – 13.30 kuoro
EKL, Pirkanmaan piiri ja tamperelaiset yhdistykset näkyvät torilla klo
9.00–12.00
ruokailu jäähallilla klo 10.30-13.30
harrastetöiden näyttely klo 9.00–14.00
yhteislauluosuus klo 13.30–14.00
pääjuhla klo 14.00–16.00
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