


Laula kanssain 
Laulujuhlat 4.-6.8.
Usein kuvitellaan, että elämä 
yli kuusikymppisenä on 
elämää muistoissa ja lopun 
odotusta. 

Me eläkeläiset olemme 
asiasta täysin toista mieltä. 

Elämä ikääntyessä, 
eläkkeellä, 
on uuden elämän aikaa, 
uuden tuottamisen aikaa. 

On aikaa toteuttaa unelmia. 
Yksi unelmamme 
on laulaa yhdessä, 
suurella joukolla.

Joensuun Pohjoismaiden suurin laulu- 
lava kutsuu jälleen meitä ikäihmisiä 
nauttimaan entisten nuorten lauan-
tain toivotuista ja yhdessä laulamisesta.  
Uutena juhlapaikkana on Pohjoismaiden 
suurimpiin puurakennuksiin lukeutuva  
Joensuu Areena.

Toivotamme tervetulleeksi kaikki seniori- 
ikäiset laulunharrastajat!

Laula kanssain -laulujuhlat ovat toiset 
valtakunnalliset vanhemmille laulun har-
rastajille järjestettävä tapahtuma. Ensim-
mäinen tapahtuma kokosi 1500 laulajaa 
ympäri Suomea. Nyt tavoitteemme on 
2500 laulajaa suurkuorossa. 

Joensuun Laulurinteelle ja Laululavalle 
mahtuu yhteensä n. 27 000 laulajaa ja 
kuulijaa. Tapahtuman vastuullinen järjes-
täjä on Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piiri.

Nähdään Laulurinteellä!



Iloisesti ikääntyen, 
laulun voimalla
”Laula kanssain” laulujuhlien tavoitteina on suuren yhteisen tapahtuman lisäksi 
antaa ikäihmisten kuoroille ja laulajille uutta sovitettua laulumateriaalia, innostaa 
perustamaan ”laulun lyömiä” lauluryhmiä, lisäämään vierailuja erilaisissa 
palvelukodeissa ja laitoksissa ja tietysti tuottaa hyvää mieltä 
Tule siis mukaan laulamaan, kuulemaan ja nauttimaan!

Harjoittamisen tueksi olemme tuottaneet harjoituspaketin, joka sisältää nuotit, 
sanat ja äänitteet. Ohjelmiston nuotisto, nuotit PDF-tallenteena sanoineen ja 
harjoitusääniteitä on saatavissa tilaten postin välittämänä. Harjoitusäänitteitä on 
kolme CD-levyä, äänite on laulettu stemmoittain. 

Ohjelmistopaketin hinta on 25 €, sisältää postikulut. 

TILAUKSET: 6.8. 
tuottaja Markku Sivonen/

p. 0400 319 394 | markku.sivonen(at) pp.inet.fi 

Laulujuhlien aikaan voi nauttia luonnosta, kulttuurista,  ja perinteestä lähialueille 
suuntautuvilla retkillä: 

Tarjolla:
Retki Kolille
Retki Runokarjalaan, 
Ilomantsiin
Retki Valamon 
luostariin, Heinävedelle
Retki Keski-Karjalaan

Kysy tarjousta! 
Hinta määräytyy ryhmän koon 
mukaan sekä mitä palveluita 
pakettiin kuuluu. 
Myös bussikuljetukset! 
Kaikki retket puolipäiväretkiä.

Lisätietoja ja retkikuvaukset:
www.laulakanssain.fi/retket



”Laula kanssain” -laulujuhlat

Lauletaan yhdessä!

Laululava
Linnunlahdentie 1

Joensuu Areena 
Mehtimäenaukio 2

Ev. lut. kirkko 
Papinkatu 1

Pakkahuone
Rantakatu 2

Laulutori
Kauppatori

Laulu täyttää kaupungin!  
Kuorot laulavat Kauppatorin 
Laulutorilla ja sen läheisissä 

puistoissa. Infopiste palvelee 
kävelykadulla Sinisen virran 

varrella, torin kupeessa. 
Vapaa pääsy!

Pohjoismaiden suurin laululava 
kutsuu! Pääjuhlan ohjelmisto koostuu 
kansanlauluista  aina eilisen iskelmiin ja 
suurien tunteiden tulkintoihin.  
Liput 20€

Joensuun Areenalla Perjantain Juhlailtamat- 
ja tanssiaiset ovat täynnä musiikin ja tanssin 
riemua! Juhlailtamat 20 €, tanssiaiset 10 €, 
yhteislippu 25 €

Upeassa Joensuun evankelisluterilaissa 
kirkossa toivevirsiä ja Karjalaisen kansan 
messu.
Vapaa pääsy!

Pakkahuoneella kuplivaa menoa 
Kuplettiklubilla.

Liput 10€.



Laulujuhlien ohjelma 4.-6.8.

 4.8. TORSTAI 

Klo 14.00 Avajaiset Laulutorilla  
 Maakunnan kuorot esiintyvät Joensuun kauppatorilla

Klo 19.00  Toivevirsien ilta  
 Rakkaimmat ja kauneimmat virret Joensuun ev.lut. kirkossa

 5.8. PERJANTAI 

Klo 10-17  Maakunnat laulavat kaupungin keskustassa 
 Esityksiä Joensuun Kauppatorilla ja kävelykadulla 
 Yhteislaulua Laulupuistossa.

Klo 12-13  ”Sama kaiku on askelten” -marssilauluja 
 Säestäjänä Karjalan maanpuolustussoittokunta. Laulutori.

Klo 16-18.30  Suurkuoron harjoitukset Laulurinteellä

Klo 19.00 ”Karjala laulaa, tanssii ja soi” -juhlailtamat  
 Joensuu Areena. Ryhmiä Pohjois-Karjalasta 
 ja Karjalan tasavallasta.

Klo 19.00  ”Karjalaisen kansan messu” 
 Joensuun evankelisluterilainen kirkko

Klo 20.45 ”Haitar niin haikeesti soi”  
 Juhlatanssiaiset, orkesterin ja solistien tahdittamana  
 Joensuu Areenalla

Klo 21.00  Kuplettiklubi Pakkahuoneella

 6.8. LAUANTAI  
Klo 9-11 Suurkuoroharjoitukset Laulurinteellä

Klo 11.00 Laulua, soittoa tanssia Laulurinteellä

Klo 13-14.40  Laula kanssain pääjuhla ja ekumeeninen  
 siunaus kotimatkalle



Ranneke a) 35 €
osallistumisoikeus suurkuoroon. Pääsy rannekkeella Areenan juhlailtamiin ja 
tanssiaisiin, alennukset laulujuhlatuotteisiin,  lippis 2 €, kahvilippu

Ranneke b) 20 € 
osallistumisoikeus suurkuoroon,  alennukset Areenan tilaisuuksiin 10 €  
(kokonaishinta 30 €). Alennukset laulujuhlatuotteisiin: lippis 2 €, kahvilippu

Karjala laulaa, tanssii ja soi -juhlailtamat 20 € 
“Haitar niin kauniisti soi” juhlatanssiaiset lippu 10 € 
Juhlailtamat ja juhlatanssiaiset yhteislippu 25 € 

Pääjuhlalippu 20 €, alle 11v. ilmaiseksi 
Kuplettiklubi 10 € 

Lipunmyynti: Laulutori, Areena ja Laulurinne

Toriohjelma, karjalaisen kansan messu ja toivevirsi-ilta ovat ilmaisia. 

Laulurinteellä yhdistysten telttakahviot ja Marttojen kenttäravintola. 
Marttojen torikahvio on myös tutustumisen arvoinen Laulutorin aikaan!

Laula kanssain- kauppa:
Laulutorilla, Sinisellä virralla, Areenalla ja Laulurinteellä

Info -ja ensiapupisteet:
Infopiste: Laulutorilla, Sinisellä virralla
Infopiste:  Areenalla ja Laulurinteellä
Ensiapupisteet: Joensuu Areena ja Laulurinne

Palvelut ja lippujen hinnat

Laulujuhlat-tuotteita 
ennakkoon tai paikan päältä!

Lippis: 10 € paljousalennus yli 20 kpl. 2 €/kpl, 
Uusi laulujuhlapaita tarjoushintaan: 15 € 



ALOITUSLAULUT
Karjalaisten laulu / Pekka Juhani Hannikainen / yleisö, kuorot ja orkesteri
Kalevalainen vieraan tervehdys / Kansansävelmä /  (a cappella)  

TERVEHDYSPUHE
POHJAN TÄHDEN ALLA:

Kulkurin kannel / Erkki Melakoski / 4-äänisovitus (a cappella)  
Kymmenen on riijua / Kiihtelysv. kansanlaulu / 1-äänisovitus
Lumpeikkolammella /  --”--  / 1-äänisovitus
Markkinoilla  / --”-- / 1-äänisovitus
Evakon laulu / Veikko Lavi /  solisti ja kuorot 1-äänisesti
Täällä Pohjantähden alla / Petri Laaksonen / solisti ja kuorot 4-äänisesti

LAUANTAIN TOIVOTTUJA:
Kesäillan valssi  / Oskar Merikanto / orkesteri (instrumental)                                       
Suurin onni / Georg Malmstén / 1-äänisovitus                     
Heteka / Veikko Lavi / m ja n 1-äänisenä vuorol.  
Iltatuulen viesti  / Martti Jäppilä  / 4-äänisovitus
Puhelinlangat laulaa / Pentti Viherluoto  1-äänisovitus, yleisö, kuorot
Ei kauniimpaa  / Jukka Kuoppamäki / 4-äänisovitus

HYMYHUULISET RAKKAUTENI:
Hymyhuulet / Leiber Stoller /  1-äänisovitus
Kaikki rakkauten / Lennon-McCartney / 1-äänisovitus                                                                             

SYYSTUNNELMIA:
Syysunelmia  / Archibald Joyce  / 4-äänisovitus
Syyspihlajan alla  / Arvo Koskimaa /  4-äänisovitus
Kuolleet lehdet / Joseph Kosma  /  3-äänisovitus

EROTESSA:
Eron hetki on kaunis / Toivo Kärki / 4-äänisovitus
Mun sydämeni tänne jää / Veikko Juntunen / 4-äänisovitus

PÄÄTÖSSANAT
Maamme / Fredrik Pacius / yleisö, kuorot ja orkesteri

PÄÄTÖSHARTAUS JA EKUMEENINEN SIUNAUS KOTIMATKALLE
Pieni laulu / Tapani Nuutinen
Matkalla / Tapani Nuutinen
virsi 462
Kirkossa  / Tapani Nuutinen
virsi 571

Pääjuhlan 6.8. ohjelmisto



Ilmoittaudu Laulujuhlille!
 SUURKUOROON ILMOITTAUTUMINEN:

Pohjoismaiden suurin laululava, Joensuun Laulurinne kutsuu laulajia! 

ILMOITA KUOROSI LAULA KANSSAIN PÄÄJUHLAAN  6.8.

Ilmoittautuminen tapahtuu pääasiallisesti www.laulakanssain.fi sivustolta 
löytyvän lomakkeen kautta. 

Jos tarvitsette apua tai teillä on kysyttävää ilmoittautumisestanne, ota yhteyttä 
Laula kanssain palvelunumeroon: 0400 284 251
Suurkuoroon ilmoittautuminen 31.5 mennessä.

 MAJOITUS | LIPUT | RANNEKKEET| YMS.

Kaikki palvelut myy keskitetysti Visit Karelian matkailupalvelut.  

Voit ostaa ennakkoon Laulujuhla -tuotteita aina T-paidoista  ja kahvilipuista          
rannekkeisiin, pääsylippuihin ja majoitukseen saakka.

TEITÄ PALVELEVAT MATKAILUN AMMATTILAISET:

VisitKarelia Sales Oy:

www.visitkarelia.fi p. 0207 434 660, 

sales(at)visitkarelia.fi. 

Varaukset/tilaukset 30.6 mennessä



 MUKAAN LAULUTORILLE!

LAULUTORI 4.-5.8.2016

Laula kanssain Laulujuhlien yhteydessä juhlitaan myös Joensuun kaupungin 
ytimessä, Kauppatorilla ja sen ympäristössä. Laulamaan ja juhlimaan kutsutaan 
kaikkia seniori-ikäisiä laulunharrastajia järjestöstä ja taustayhteisöstä riippumat-
ta. Laulutoriesitys voi olla myös soitinyhtyeen tai solistin esitys sekä tanssiesitys. 
Voitte varata myös ajan vetämällenne yhteislauluhetkelle (aikasuositus ½ tuntia) 
laulupuistoon (siaitsee laulutorin läheisyydessä).

Laulupuistossa laulattaa pe klo 14 Arto Pippuri muistoja kutkuttelevia kansakoulu-
lauluja.

Voitte varata ryhmällenne oman esiintymisajan  www.laulakanssain.fi -sivustolta..

 KUPLETTIKLUBILLE ESIINTYMÄÄN!

KUPLETTIKLUBI 5.8. KLO21-> 

- Uutta ohjelmatarjontaa Pakkahuoneella!

Laula kanssain laulujuhlien ohjelmaan toivottiin jotakin uutta iloista ilmettä, jota-
kin esiintymismahdollisuutta vanhan tarinankerronnan taitajille. Esille nostettiin 
kuplettilaulu.

Onhan Pohjois-Karjala ainakin kahden kansallisesti tunnetun kuplettimestarin koti-
maakunta. Esa Pakarinen Rääkkylä lähtöisenä ja Jaakko Teppo tänne kotiutuneena, 
ovat rikastuttaneet kuplettilaulun taivalta monien vuosikymmenten ajan.

Miten pääsee mukaan?

Ilmoittautuminen tulee tehdä 31.5. mennessä www.laulakanssain.fi nettisivun 
lomakkeella. Toivomme herättävämme kuplettilaulun harrastajat, taitajat, ympäri 
maata. Kymmenen nopeita pääsee mukaan!

Ilmoittaudu Laulujuhlille!



Yhteystiedot
Lisätietoja, ohjelmatiedustelut ja 
kuoron ohjelmistotilaukset:

tuottaja Markku Sivonen
p. 0400 319 394 | markku.sivonen(at) pp.inet.fi 

toiminnanjohtaja Senja Lappalainen
p. 0500 755 321 | pohjois-karjala(a)elakeliitto.fi

Laulujuhla-asioissa Eläkeliitossa palvelee:
Seppo Mustonen  
p. 040 725 7037 | seppo.mustonen(a)elakeliitto.fi

Juhlien palvelujen tuottajat:
Majoitusvaraukset, lipunmyynti, ruokamyynti, 
tuotemyynti: 

VisitKarelia Sales Oy:
www.visitkarelia.fi p. 0207 434 660, 
sales(at)visitkarelia.fi. 
Varaukset/tilaukset 30.6 mennessä

Kuorolaisten ilmoittautuminen 31.5. mennessä:

www.laulakanssain.fi sivustolla tai 
numerosta: 0400 284 251

Ilmoittautuminen laulutorin ja sen ympäristön 
kuoro-, lauluryhmä-, soitinyhtye-, pelimanni-,
tanssi- sooloesityksiin ja kuplettiklubiin 
31.5 2016 mennessä: 

www.laulakanssain -sivuston sähköisellä lomakkeella.

Toivevirsien illan virsitoiveet 
31.3.2016 mennessä:

pertti.hakkinen(at)hotmail.fi

www.laulakanssain.fi
Facebook/ Laula kanssain laulujuhlat


