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Yhdessä  
teemme  
hyvää.

Jokainen ostos PKO:n toimipaikasta on kotiinpäin,  
sillä voitot jäävät  omaan maakuntaan. Tänäkin vuonna ohjaamme 
yli  0,7 milj. € nuorten työllistämiseen, lasten ja nuorten harrastus-
toimintaan sekä monien kulttuuritapahtumien tukemiseen. Yksi  
tuen saajista on Laula kanssain -laulujuhlat. Kiitos, kun autat 
pitämään Pohjois-Karjalan elinvoimaisena - myös tulevaisuudessa!
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4.8. Laulutori aukeaa, 
 avajaiset klo 14 (kauppatori) esityksiä torilavalla
4.8.  Toivevirsi-ilta, klo 19 Joensuun ev.lut. kirkossa
5.8.  Laulutori klo 10-17, esityksiä torilavalla,    
 kävelykadulla ja Laulupuistossa
5.8.  Karjalaisen kansan messu 
 Joensuun ev.lut. kirkossa klo 19
5.8. Juhlailtamat klo 19 
 Juhlatanssiaiset klo 21, Joensuu Areena
5.8.  Kuplettiklubi, Pakkahuone klo 21
6.8.  Laula kanssain tapahtuma alkaen klo 10 
 Pääjuhla klo 13 Laulurinteellä 
 Ohjelmasta tarkemmin www.laulakanssain.fi

Tervetuloa entisten nuorten 
laulujuhlatunnelmointiin 

Joensuuhun!
EL:n Pohjois-Karjalan piiri ja Eläkeliitto

Ohjelma:
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Vain yksi
voi olla
tällainen

p. 010 230 8400
www.punamusta.com
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Yksin ja yhdessä on 
Eläkeliiton tunnussä-
vel. Voimme sanoa, että 

minä ja me kuvaa hyvin Eläke-
liiton tavoitteita ja toimintaa.

Meistä jokainen on ai-
van erityinen ja ainutkertai-
nen ihminen viimeiseen elin-
päiväänsä saakka. Toisaalta 
meillä ihmisillä on hyvin pal-
jon yhteistä. Emme edes tule 
toimeen ilman toisia ja toisten 
apua.

Edesmennyt Martti Lind-
qvist kirjoitti hienosti, että 
minä tulen minäksi vasta si-

nän rinnalla. Hän muistutti, 
että elämäniloa ja riemua syn-
tyy vain yhdessä olemalla ja 
toimimalla. Varmasti jokai-
nen voi sanoa omasta koke-
muksesta, että huolet ja elämi-
sen taakat kevenevät, kun niitä 
voi jakaa toisen kanssa.

Eläkeliiton arkinen toi-
minta on mitä moninaisim-
pien kerhojen ja tapahtu-
mien, opintopiirien, retkien, 
kokousten ja juhlien kimaraa. 
Samalla on kysymys asiapoh-
jaisesta vaikuttamisesta jo-
kapäiväisen toimeentulon ja 

Kohtauspaikkana Eläkeliitto  
- tervetuloa laulamaan
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elämisen parantamiseksi. Ta-
voitteenamme on, että jokai-
sella on arvokas ja hyvä van-
huus. Talousmyllerrysten 
keskellä on pidettävä erityi-
sesti huolta heikommista.

Yhdessä laulaminen tun-
netaan jokaisessa inhimilli-
sessä kulttuurissa. Matematii-
kan opettajani kehotti koulun 
päättyessä hakeutumaan kuo-
rolaulun pariin, koska se antaa 
niin paljon iloa ja voimaa. Sil-
loin ei vielä ollut julkisuudessa 
tohtorien tutkimuksia, joiden 
mukaan onnellisimpia ovat 
ne, joilla on paljon sosiaalista 
pääomaa. Monille se tarkoit-
taa kuorolaulua ja järjestötoi-
mintaa.

Minä en valitettavasti roh-
jennut ottaa opettajan neuvoa 

onkeen, koska lauluarvosanani 
oli huono. Nythän huonon 
laulunumeron oppilaille on 
jopa tarjolla omia harrastus-
kuoroja. Laulu kuuluu meille 
kaikille. Onneksi minäkin löy-
sin tieni musiikin pariin.

Upeaa, että olet lähtenyt 
mukaan Laula kanssain –ta-
pahtumaan. Täällä, jos missä, 
kohtaa toisen ihmisen ja saa 
uusia kavereita.

Kansalaisjärjestönä toi-
vomme saavamme mahdol-
lisimman monet mukaan 
rakentamaan hyvää ikäänty-
mistä ja vanhuutta

EEVA KUUSKOSKI
Eläkeliiton puheenjohtaja.
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Laulu on olennainen
osa Karjalaa. Mennei-
syyskin velvoittaa poh-

joiskarjalaisia ryhtymään 
laululle tilaisuuden tullen.  
Karjalan korvissa ja Vienan 
rannoilla laulettiin mennei-
syyden kuva ja kulttuurinen 
muinaishistoria koko Suomen 
kansalle.

Maakuntalaulumme Kar-
jalaisten laulu sai hiljattain 
uudenlaisen tulkinnan, kun 
Osmo’s Cosmos – yhtye voitti 
Karjalaisten laulun uusien so-
vitusten kilpailun.  Uudesta 
sovituksesta tehty video kuvaa 
ajanmukaisella tavalla sitä, mi-
hin karjalainen lauluperinne 
pohjautuu. 

Mitä parempaa ihminen 
voi ikääntymisensä seestei-
syydessä tehdä kuin laulella. 
Laulu pitää mielen vireänä, 
sillä laulaja joutuu painamaan 
mieleen sanoja ja sävelkul-
kuja, oppimaan uutta ja muis-
tamaan entistä. Niin isossa 
porukassa suurelle yleisölle, 

KANSAKUNNAN 
MUISTI ELÄÄ 
LAULUISSA

pienemmällä kokoonpanolla 
tuttavajoukolle tai ihan vaan 
yksikseen

Laulujen maailma tarjoaa 
tunteita laidasta laitaan ja tun-
nelmia joka tilanteeseen. Suo-
malaisessa tangossa soi suru 
ja kaiho. Mutta on meidän 
lauluvalikoimassamme myös 
pontevia marsseja, jänteviä 
jenkkoja, vauhdikkaita fokseja 
sekä viehättäviä valsseja. On 
myös sanottu, että lauluissa 
elää kansakunnan muisti.

Yhdessä tekeminen, po-
rukkaan kuuluminen ja yksi-
näisyyden torjunta on näinä 
aikoina erittäin tärkeätä. 

Joukko, joka pystyy yh-
teislauluun, saa aikaan paljon 
muutakin.

Olette lämpimästi terve-
tulleita Karjalan laulumaille 
Pohjois-Karjalaan.

Laula kanssain.

RISTO P OUTIAINEN
Vt. maakuntajohtaja
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HYVÄT LAULAJAT 
JA LAULUN 
YSTÄVÄT!

Minulla on erityi-
sen mieluisa tehtävä 
sekä Joensuun kau-

pungin että myös omasta puo-
lestani toivottaa teidät kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi viettä-
mään Laula kanssain - suurta-
pahtumaa, ilon ja laulun juhlaa 
Joensuuhun, Pohjois-Karja-
lan maakuntakeskukseen. Me 
joensuulaiset olemme iloisia 
voidessamme osaltamme olla 
mukana ja myötävaikuttamassa 
arvokkaan juhlan toteutuksessa. 
Olette meille mieluisia vieraita. 
Vuonna 2013 ensimmäiset 
Laula kanssain juhlat keräsivät 
tänne peräti 5500 kävijää koke-
neine kuorolaisineen.  Tämän 
vuoden tavoite on yhtä kun-
nianhimoinen. 

Yhteislaululla on todiste-
tusti monitasoisia mm. sosiaa-
lisia merkityksiä: Laulaessaan 
ihminen voi kokea yhdessäolon 
tunnetta – hän samalla on yksi 
joukosta ja toisaalta oma it-
sensä. Laulun avulla ihminen 
voi nostaa itsetuntoaan, laulun 
luomissa mielikuvissa ihmi-
nen voi olla kuka tahansa, elää 
missä tahansa ja tehdä mitä ta-
hansa. Laulut ovat myös luon-
teva tie muistoihin. Jokaisella 

on jokin laulu, joka liittyy juuri 
hänen elämäänsä ja tarinaansa. 
Laulujen avulla ihminen voi 
viestiä enemmän kuin mitä 
puheen välityksellä on mah-
dollista. Toivottavasti  juhlien 
pääareena,  Linnunlahdella si-
jaitseva Laululava kuten myös 
kaupungin keskustan laulutori 
ja kaupunki kaikkinensa tarjo-
avat hyvät puitteet myös uusien 
muistojen synnyttämiseen. 

Haluan kiittää Eläkeliittoa, 
Eläkeliiton Pohjois-Karjalan 
piiriä, Joensuun ja Pielisensuun 
ev.lut. seurakuntia, Joensuun 
ortodoksista seurakuntaa, Poh-
jois-Karjalan Marttoja sekä lu-
kuisia vapaaehtoisia tämän 
hienon suurtapahtuman raken-
tamisesta kaupunkiimme. 

Iloista mieltä kaikille lau-
lajille ja laulun ystäville. Viih-
tykää kaupungissamme, olkaa 
kuin kotonanne ja tulkaa taas. 

MARKKU KAUPPINEN
Joensuun kaupungin- 
hallituksen puheenjohtaja
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Meillä on ilo jo toista 
kertaa toivottaa tei-
dät kaikki lauluista 

iloitsevat ikinuoret tervetulleiksi 
”Laula kanssain” laulu- ja kult-
tuuritapahtumaan Joensuuhun. 

Monipuolisella ohjelmalla 
tarjotaan valinnan mahdolli-
suuksia ja pääjuhlan suurkuoron 
lauluilla tunteita laidasta laitaan, 
silmäkulman kostuttava Eva-
kon laulu, hykerryttävän iloinen 
Heteka tai haikea Eron hetki on 
kaunis.

Jotta tähän meidän järjes-
täjien taholta päästiin, niin on 
vapaaehtoistyötä tehty harti-
avoimin ja siihen tarvittiin järjes-
tömme eri alojen asiantuntijoita 
ja vapaaehtoisia sankoin joukoin. 
Eripuolilla maata toimivat yh-
distysten kuorot, aloittivat har-
joittelunsa heti ohjelman valmis-
tumisen jälkeen ja uusia kuoroja 
perustettiin. Vain meidän kaik-
kien, laulajien, soittajien ja jär-
jestelyssä mukana olevien panos 
tarjoaa onnistuneen juhlan teille 
saapuville laulun ystäville ja juh-
lavieraille.

Suuri merkitys oli myös yh-
teistyökumppanien löytymisellä. 
Eläkeliitto on keskeisellä sijalla. 
Julkista rahoitusta olemme saa-
neet useilta eri tahoilta. Heille 
kaikille kaikukoon ”paljon kii-
toksia” laulumme.

Sanotaan, että ”oppia ikä 
kaikki”. Meille on juhlien jär-
jestelyt ja laulujen harjoittami-
nen ollut uutta oppimista. Us-
kon siihen se antaa rikkautta sekä 
omaan elämään että järjestötoi-
mintaan. Yhdessä tehden kaikki 
luonnistuu. 

Sydämellisesti tervetuloa 
Karjalan laulumaille Joensuu-
hun yhteiseen ”Laula kanssain” – 
kulttuuritapahtumaan.

Jättäkööt nämä musiikin ja 
laulujen päivät kaikille osallis-
tujille muistojen laatikkoon hy-
vän mielen hyrinää ja säveliä soi-
maan.

IRMA NUUTINEN
Eläkeliiton 
Pohjois-Karjalan piirin 
puheenjohtaja

Laulun 
ystävät,  
hyvät  
vieraat



11

Ensimmäiset muisti- ja 
kuulokuvani laulujuhlista 
ovat 1980-luvulta, nimit-

täin Sortavalan laulujuhlista. Sor-
tavalan maalaiskunnasta kotoi-
sin olleet edesmenneet ystäväni 
Anni, Sanni ja Veera muistelivat 
silloin tällöin vuoden 1935 lau-
lujuhlia. Ne olivat jääneet syvästi 
heidän mieleensä. Ja sen ymmär-
tää, kun juhlia vietettiin Kaleva-
lan 100-vuotisjuhlan merkeissä. 

Muistelemisen ohessa he in-
nostuivat välillä laulamaan silloin 
harjoiteltuja ja esitettyjä lauluja. 
He todistivat omalla esimerkil-
lään laulun ja musiikin elämää 
kantavasta voimasta. -  Joen-
suussa järjestettävien Laula kans-
sain –laulujuhlien juuret ovat 
vahvasti Sortavalan laulujuhla-
perinteessä.  

Ennakkoharjoittelu, uu-
den oppiminen ja oivaltaminen, 
vahva yhteisöllisyys, avoimuus ja 
ylitse kaiken - mahdollisuus lau-
laa, kokea ja tuntea yhdessä eri-
laisia tunnelmia. Se kantaa eri-
laisten ihmisten tekemien ja 
luomien rajojen yli. Se päihittää 

myös ajan: Laulujen sanat ja me-
lodiat eivät vanhene. Ne säilyvät 
ihmisten mielissä jopa vuosisa-
toja ja -tuhansia. Laulut ja mu-
siikki ylittävät valtakuntien rajat 
sekä vuoristot ja valtameret. 

Laulujuhlillamme esiintyvä 
Buranovskin babushkojen etno-
pop-yhtye on elämä esimerkki 
tästä. Babushkoja ei taltu ikä ei-
vätkä muutkaan esteet. Suomen-
sukuisina udmurteina he ylläpi-
tävät ja rikastuttavat laulullaan 
oman kansansa historiaa ja kult-
tuuria valtakulttuurin keskellä. 

Laula kanssain –laulujuhlat 
valloittavat melodioiden ja sano-
jen voimalla Joensuun kaupun-
gin ja meidän osallistujien mie-
let ja sydämet. Tämä ilahduttaa. 
Tämä voimaannuttaa. Tämä saa 
kiittämään. Sydämelliset kiitok-
set Eläkeliiton Pohjois-Karjalan 
piirille, vapaaehtoisille ja yhteis-
työkumppaneille laulujuhlista! 
On ilo saada olla mukana!

JUKKA SALMINEN
Toiminnanjohtaja
Eläkeliitto ry

Laulu  
kantaa
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Hymy, jonka lähetät 
maailmalle, palaa 
luoksesi.
Viikoittain koko Veikkauksen tuotto – yli 10 miljoonaa  
euroa – jaetaan kaikkien suomalaisten hyväksi. 
Suomalaisten Veikkauksen peleihin käyttämillä ra-
hoilla lasten urheiluseurat huoltavat varusteensa 
kuntoon, teatterit pitävät esiriput liikkeessä ja elä-
keläisten virikematkan bussiin palkataan kuljettaja. 
Nautimme veikkausvoittovaroista myös uimahal-
leissa, konserteissa, urheilutapahtumissa ja koti-
maisen elokuvan katsomossa.

Veikkauksen pelien avulla jokainen meistä voittaa 
joka päivä. Nuo voitot on siroteltu arkielämäämme 
pieninä ilonsirpaleina, joista ei aina yksittäin huo-
maa, että niiden tuottajina ovat Veikkaus ja pelien 
pelaajat. Veikkauksen perimmäinen tehtävä onkin 
tuoda iloa elämään.

Iloa elämään kertoo paitsi peleihin liittyvästä ilos-
ta, jännityksestä ja haaveilusta, myös veikkaus-
voittovarojen tuomasta ilosta.
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Kolme vuotta valmis-
tellut päivät ovat nyt 
menossa. Laulavainen 

ikäihmisten joukko ympäri 
maata on kokoontunut toista 
kertaa Joensuuhun.

Tarkastelen tätä hienoa 
hetkeä järjestäjän näkökul-
malta. Kun aloitimme valmis-
telut, palautteet edellisistä v. 
2013 juhlista, olivat kannus-
tavat. Päivien ohjelmaa ra-
kentaessa halusimme tarjota 
jotakin vanhaa, jotakin uutta, 
tuttua, turvallista ja ennen ko-
kematonta. Uutta ovat toive-
virsi-ilta, marssilaulutuokio ja 
kuplettiklubi.

Kuoro-ohjelmisto on ra-
kennettu vähän vanhan lau-
antain toivottujen tunnelma-

kuvien pohjalta. On hauskaa 
ja haikeaa, tunteella tulkitta-
vaa. Niitä laulettaessa nousee 
väkisin mieleen muistikuvat 
nuoruudesta, lavatansseista, 
nuoruuden romansseista. Ta-
voitteenamme on herättää 
kaikki tuhannet, yleisö ja lau-
lajat, näihin tunnelmiin.

Lisäsimme viime kerran 
kuoro-ohjemaan vähän haas-
teita. Niille kuoroille, jotka 
haluavat ja pystyivät laula-
maan äänissä, on siihen nyt 
mahdollisuus. Mahdollisim-
man monen mukaan pääsyn 
varmistaa se, että kaikki lau-
lut voi myös laulaa melodiaa 
laulaen. 

Toivomme, että saatte ra-
kennettua näiden päivien 

ENTISTEN 
NUORTEN  

LAULUN 
JUHLAA
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oman ohjelmanne monipuo-
liseksi. Päällekkäistarjontaa 
on jonkin verran, joutuu teke-
mään valintoja. Tapahtuma-
paikat Joensuun kauppatori, 
Laulutori alueineen, Joensuun 
ev.lut. kirkko, Pohjoismaiden 
suurin puurakennus Joen-
suu Areena ja mahtava Lau-
lurinne, antavat teille, hyvät 
vieraat, tunnelmallisesti vaih-
televat puitteet juhlinnalle, 
unohtamatta meidän pieni-
muotoista kuplettilauluiltaa 
Pakkahuoneella. 

Pohjois-Karjala on laulun 
ja tanssin maakunta. Joen-
suu on juhlakeskuksena yksi 
maamme parhaita. Meillä 
on totuttu järjestelemään ta-
pahtumia yhdessä sekä hal-
linnollisesti että vapaaeh-
toispohjaisesti, tästä kaikille 
valmisteluissa olleille suuri 
kiitos. Järjestelyjen päävas-
tuun kantava Eläkeliiton Poh-
jois-Karjalan piiri, sen yhdis-
tykset, Eläkeliitto tukenaan 
ovat tehneet mahtavan pon-
nistuksen näiden kaikille avoi-
mien juhlien onnistumiseksi.

Juhlien kansainväliset vie-
raat tulevat kuten viimeksikin 
idästä. Venäjän Karjalasta saa-
puu ystävyyskylämme Onta-
järven folklore kuoro, Karjalan 
laulukaupungista Sortavala-
lasta Akateeminen naiskuoro. 

Sukukansojen kaukaisimman 
laulutervehdyksen tuovat eu-
roviisuista tunnetut Udmur-
tian Buranovskin babuskit.

Heille kaikille sydämelli-
nen tervetulotoivotus.

Laula kanssain ohjelmal-
lamme, laululla, haluamme 
korostaa ikäihmisten ystävyy-
den, ymmärryksen ja yhteis-
työn merkitystä tässä levotto-
massa maailmassa.

Olemme iloisia siitä suu-
resta tapahtumamme tukijoi-
den ja kumppanien joukosta. 
Se osoittaa, että työtämme 
arvostetaan. Meidät eläkeläi-
set  koetaan voimavarana ja 
se kannustaa myös meitä jat-
kamaan aktiivisen toiminnan 
tiellä. Tervetuloa aikanaan jo-
kainen joukkoomme. Laulun 
maailma on rajaton. 

Hyvät juhlavieraat läheltä 
ja kaukaa, toivotamme teille 
riemukkaita, tunnelmallisia 
ja muistorikkaita juhlahetkiä 
yhteisillä Laula kanssain 2016 
juhlilla.

MARKKU SIVONEN
Tapahtuman tuottaja 

MEIDÄT ELÄKELÄISET  
KOETAAN 
VOIMAVARANA
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AVAJAISET LAULUTORI
4.8. klo 14.00 Kauppatori
Ohjelman juontaa Markku Sivonen

• Laulujuhlan avaus, Markku Kauppinen  
Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja

• Esikot, piirin pr-kuoro, johtaa Pertti Häkkinen
• Puhallinorkesterin seitsikko, johtaa Erkki Kettunen 
• Sanna Heikkinen laulu, säestys Mika Tarkkonen 

Kuorot esiintyvät:
• klo 15.00 Eteläisten kylien esilaulajat
• klo 15.20 Kiihtelysvaaralaisten laulujen  

  laulatustuokio, Leena Suomela
• klo 15.40 Kimalaiset Jyväskylä
• klo 16.00 Mummut ja paapat Pohojanmaalta
• klo 16.40 Elotuli/Ilmajoki

TOIVEVIRSI-ILTA,  
JOENSUUN EV.LUT. KIRKKO
4.8. klo 19.00–20.15, Papinkatu 2.
Ohjelman juontaa Tapani Nuutinen:

• Esikuoroina Pyhäselän ja Rääkkylän kirkkokuorot,  
johtajina Liisa Kettunen ja Annikki Logren

• Tapani Nuutinen, laulu
• Toivevirret
• Iltarukous, Joensuun ev.lut. seurakunta

LAULUTORILLA JA YMPÄRISTÖSSÄ
• kuorojen, lauluryhmien solistien, soitinyhtyeiden,  

pelimannien, tanssijoiden esityksiä

Laula kanssain 
-ohjelmaesittely

Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelmamuutoksiin.
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MARSSILAULU-
TUOKIO, LAULUTORI
5.8. klo 12.00–13.00  
Ohjelman juontaa Tomi Kervinen

• ”Sama kaiku on 
askelten” Karjalan 
maanpuolustussoittokunta 
ja Joensuun mieslaulajien 
veteraanit laulattavat 
yleisöä tuttujen rytmien 
tahdissa.

Kuorojen esiintymisvuoro:
• klo 10.00 Kimalaiset/Jyväskylä
• klo 10.20 Laitakaupungin laulajat/Valkeala
• klo 10.40 EL:n Viihdekuoro/Iisalmi
• klo 11.00 Iki-Vireät/Kiikala
• klo 11.20 Venlat ja noin 7- veljestä/Nurmijärvi
• klo.11.40 Seutulan sointu/Seutula
• klo 13.00 Ontajärven laulajat/Venäjän Karjala
• klo 13.20 Kalinka/Kuopio
• klo 13.40 Vielä raikaa/Siilinjärvi
• klo 14.00 Sekakuoro Ajattomat/Varkaus
• klo 14.20 PopPapat/Joensuu
• klo 14.40 Eloisat/Leppävirta
• klo 15.00 Mieskvartetti/Tampere
• klo 15.20 Kokonaiset, naissekstetti/Tampere
• klo 15.40 Päivien kimallaus/Turun seutu
• klo 16.00 Akateeminen naiskuoro/Sortavala
• klo 16.20 Mieskvartetti/Tampere
• klo 16.40 Kokonaiset, naissekstetti/Tampere

YHTEISLAULUTUOKIO LAULUPUISTOSSA
5.8. klo 14.00–16.00 

• klo 14–15 Vanhat kansakoululaulut, Arto Pippuri
• klo 14–16 Kansanlauluja Kiihtelysvaarasta,  

 Leena Suomela 
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SUURKUOROHARJOITUKSET, LAULURINNE 
perjantaina 5.8. klo 16.00–18.30 ja 
lauantaina 6.8. klo 9.00–11.00
Kuoronjohtajina Raimo Maaranen ja Pertti Häkkinen.
Kuorolaiset paikalle 15 min. ennen harjoitusten alkua.
 
KARJALA LAULAA, TANSSII JA SOI, 
JUHLAILTAMAT, AREENA
5.8. klo 19.00–20.40, Mehtimäen aukio 2
Ohjelman juontaa Helena Hulmi
Tervetuloa Joensuuhun, Karjalaan 

• Laulun Karjala, kuorotervehdys
• Eteläisten kylien esilaulajat, johtaa Leena Suomela
• Sikermä perinnetansseja Karjalasta, Iloiset 

pajattajat, yhteistyöryhmä, Mönnin Ns Rempparinki, 
Honkalammen Ns, Maukkalan kylätanhuujat

• Karjalaisia kansanlauluja Kiihtelysvaarasta, Risto 
Lätti, säestys Leena Suomela, sov. Väinö Hannikainen

• Udmurdian mummot; Buranovskin babuskit
• Karjalan rahvas soittau da laulau,  

hempiest kantele helisöy 
•  kanteleet Reetta-Mari ja Riku-Pekka Kellokoski 
•  Paavo Harakka, Raija Kokkolan trio ja  

lastenryhmä Lintuzet Valtimolta
• Muistojen Sortavala, 

• Sortavalan Akateeminen naiskuoro
• Tanssin aikaan Motora, Vinhakat, Pelmakat ja  

Motoran pelimannit Rälläkkä

JUHLATANSSIAISET, AREENA
5.8. klo 21.00–0.30
Ohjelman juontaa Seppo Mustonen

• Tangokuningas  
Kauko Simonen orkestereineen

• Arto Pippurin rautalankabändi 
• EL:n karaokemestarit
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LAULA KANSSAIN- 
AAMUPÄIVÄ LAULURINTEELLÄ
6.8. klo 11.00–12.45
Juontajana Seppo Mustonen

• Laulu nuoruudelle, nuoruustango, duo KultaSirkut, 
Kaisa Salminen ja Irene Parkkinen 

• Udmurdian Buranovskin Babuskit
• Puhallinmusiikkia, Joensuun puhallinorkesteri,  

joht. Erkki Kettunen
• Senioritanssia, Joensuun EL senioritanssikerho

KUPLETTIKLUBI, PAKKAHUONE 
5.8. klo 21.00–22.30
Ohjelman juontaa Arto Heikkilä

• Aloituskupletti, Juuan ”kabaree”
• Kuplettilaulua läheltä  ja kaukaa 

KARJALAISEN KANSAN MESSU, 
JOENSUUN EV.LUT. KIRKKO 
5.8. klo19.00–20.00
Kirkkoherra Tapani Nuutinen 
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6.8. klo 13.00
Ohjelman juontaa Arto Pippuri 
Suurkuoron johtajina Raimo Maaranen ja Pertti Häkkinen 
Suurkuoron orkesterin johtajana Raimo Maaranen

P. J. Hannikainen Karjalaisten laulu (sivu 22) 
   yleisö, kuorot, orkesteri 

Kansansävelmä  Kalevalainen vieraan tervehdys 
  
Eläkeliiton tervehdys, puheenjohtaja Eeva Kuuskoski 
 
Sukukansojen   Buranovskin Babuskit 
säveltervehdys  Udmurdiasta  

Pohjan tähden alla:
• Erkki Melakoski  Kulkurin kannel 
• Kolme   Kymmenen on riijua, 

Kiihtelysvaaralaista Lumpeikkolammella 
kansansanlaulua  Markkinoilla

• Veikko Lavi  Evakon laulu 
• Petri Laaksonen  Täällä Pohjantähden alla  

Lauantain toivottuja:
• Oskar Merikanto  Kesäillan valssi
• Georg Malmstén   Suurin onni  
• Veikko Lavi    Heteka   
• Martti Jäppilä  Iltatuulen viesti
• Pentti Viherluoto  Puhelinlangat laulaa (sivu 23) 

    yleisö, kuorot, orkesteri
• Jukka Kuoppamäki  Ei kauniimpaa  

Pääjuhlan ohjelma 
Laulurinteellä
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Terveisiä Sortavalasta Sortavalan kuorot 

Hymyhuuliset rakkauteni:
• Leiber Stoller   Hymyhuulet 
• Lennon-McCartney   Kaikki rakkauteni 

Syystunnelmia: 
• Archibald Joyce  Syysunelmia
• Arvo Koskimaa  Syyspihlajan alla
• Joseph Kosma  Kuolleet lehdet 

Erotessa:
• Toivo Kärki  Eron hetki on kaunis 
• Veikko Juntunen  Mun sydämeni tänne jää 

Päätössanat,   tuottaja Markku Sivonen

Fredrik Pacius  Maamme (sivu 23)   
   yleisö, kuorot ja orkesteri

EKUMEENINEN SIUNAUS KOTIMATKALLE 
6.8. klo 14.30–14.45
Ohjelma:

•  Soi kunniaksi luojan, virsi 462 (sivu 24), yleisö
•  laulut: Pieni laulu, Matkalla, Kirkossa
•  luterilainen siunaus ja ortodoksinen siunaus
•  Suvivirsi, virsi 571 (sivu 25), yleisö. 
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1. Suloisessa Suomessamme
oisko maata armaampaa,
kuin on kaunis Karjalamme,
laulun laaja kotimaa!
:,: Lauluna sen kosket kuohuu,
järven aallot loiskuaa,
säveleitä salot huokuu,
ikihongat humajaa. :,:

2. Ei oo meillä rikkautta
eikä maamme viljavaa,
vaan on laulun runsautta,
kylvämättä kasvavaa;
:,: sit’ ei pane Idän halla
eikä Pohjan pakkaset,
se ei sorru sortamalla,
sitä ei lyö rakehet. :,:

3. Konsa vaino Suomeamme
kovin kourin koittelee,
silloin kurja Karjalamme
Suomen surut soittelee.
:,: Ja kun onnen päivän koitto
Suomellen taas sarastaa,
silloin riemun suuri soitto
Karjalasta kajahtaa! :,:

Karjalaisten 
laulu 
(P. J. Hannikainen)

22
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1.Puhelinlangat laulaa, 
ja taivaalla loistaa kuu. 
Maantiellä vihellellen 
kun kulkijapoika käy. 
Puhelinlangat laulaa, 
ja pilvistä katsoo kuu. 
Kulkijan taipaleella 
ei huolien häivää näy. 
 
2. Heinälatoon yöksi
hän majoittuu, 
ja eväitänsä maistelee. 
Kullastansa siellä hän uneksuu, 
kun uniaan hän vetelee. 
Puhelinlangat laulaa, 
ja kuutamo kirkas on. 
Vapaa kuin taivaan lintu 
on kulkija huoleton. 
     Orkesterin välisoitto

Puhelinlangat laulaa 
(P. Viherluoto)

3. Puhelinlangat laulaa, 
ja taivaalla loistaa kuu. 
Maantiellä vihellellen 
kun kulkijapoika käy. 
Puhelinlangat laulaa, 
ja pilvistä katsoo kuu. 
Kulkijan taipaleella 
ei huolien häivää näy. 
  
4. Tyttö jossain kaukana
odottaa kaipaus rinnassaan. 
Riemumielellä kulkija vaeltaa 
kaunokaista katsomaan. 
Puhelinlangat laulaa
ja taruja kertoilee. 
maanteiden romantiikkaa 
ne tuulessa soittelee.

1. Oi maamme Suomi, 
synnyinmaa, 
soi sana kultainen. 
Ei laaksoa, ei kukkulaa, 
ei vettä rantaa rakkaampaa, 
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien.

Maamme 
(F. Pacius)

2. Sun kukoistukses  
kuorestaan 
kerrankin puhkeaa.
Viel´ lempemme saa nousemaan, 
sun toivos riemus loistossaan. 
Ja kerran laulus, synnyinmaa 
korkeemman kaiun saa. 

23
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1. Soi kunniaksi Luojan
nyt, virsi kiitoksen,
tuon kaiken hyvän tuojan
ja suojan ainaisen!
Hän, Isä, rakkahasti
ain vaalii luotujaan
ja kaiken taitavasti
hän ohjaa tuolta taivastaan.

2. Hän säät ja ilmat säätää
ja aallot tainnuttaa
ja hyisen hallan häätää
ja viljan vartuttaa.
Hän onneen meidät ohjaa
myös aikaan vaikeaan.
Sen rakkauden pohjaa
ken pystyy koskaan tutkimaan?

3. Siis kiitos, Herra taivaan,
kun lahjas meille toit
ja päivän työhön, vaivaan
tas puhtaan leivän soit.
Suo että ilomielin
myös jaamme leipämme
ja sydämin ja kielin 
sua lakkaamatta kiitämme.

Soi  
kunniaksi 
luojan 
Virsi 462

24
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1. Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen 
kauniisti joka paikkaa 
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.

2. Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala, 
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.

3. Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti.
Myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä
myös äänes kuoronhon
ja armon Herraa kiitä,
kun laupias hän on.

4.  Oi Jeesus Kristus jalo
ja kirkas paisteemme,
sä sydäntemme valo
ain asu luonamme.
Sun rakkautes liekki
sytytä rintaamme,
luo meihin uusi mieli,
pois poista murheemme.

5. Ei vertaistasi sulle,
sä lilja Saaronin.
Suo armos lahjat mulle
ja kaste Siionin.
Kun Henkes virvoituksen
vain sielu saanut on,
keväisen kaunistuksen
se saa kuin Libanon.

6. Maan, meren anna kantaa
runsaasti lahjojas,
tarpeemme meille antaa
sun siunauksestas.
Suo suloisuutta maistaa,
myös sielun sanassas,
ain armos sille paistaa,
niin on se autuas.

Jo joutui armas aika
Virsi 571

25
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LAULURAHAT KIRKON RAKENTAMISEEN 
VIISUMUMMOT VALLOITTAVAT JOENSUUN

Sittemmin mummoja on 
kutsuttu esiintymään 
kaikkialle maailmaan ja 

he ovat esiintyneet sadoissa 
konserteissa miljoonille kuu-
lijoille. Euroviisuvoiton myötä 
mummot päättivät ohjata 
kaikki esiintymisvarat uuden 

kirkon rakennusrahastoon. 
Kotikylän kirkko oli hajotettu 
maan tasalle neuvostoaikana 
1930-luvun lopulla.

Viisumummot ja heidän 
johtajansa Olga organisoivat 
koko kirkon rakentamishank-
keen alusta alkaen ja he ovat 

Udmurtialainen, Buranovski babuskat huudattivat 
yleisöä vuoden 2012 euroviisuissa ja sympaattiset suosikit 

nappasivat hopeaa. Nyt iloinen ja aito euroviisumummojen 
ryhmä valloittaa Joensuun laulujuhlien kuulijat.
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LAULURAHAT KIRKON RAKENTAMISEEN 
VIISUMUMMOT VALLOITTAVAT JOENSUUN

tehneet kaiken itse rahoittami-
sesta rakentamiseen. Vuonna 
2014 juhli pieni 600 asukkaan 
Buranovan kylä uutta kirkkoa, 
josta tuolloin kuitenkin puut-
tuivat vielä kirkonkellot. Lau-
lulla on suuri voima -mahti. 

Buranovskin mummo-
jen euroviisukappale Party for 
everybody – sai myrskyisän in-
nostuneen vastaanoton ja vii-
sumummot täyttivät euroop-
palaisen median. 

Ohjelma on folklorea, 
mutta he voivat intoutua esit-
tämään udmurtin kielellä hit-
tejä ja rockiakin. Ryhmä ra-
kastaa esiintymistä värikkäissä 
puvuissaan ja meno on aitoa 
ja sympaattista, se kannattaa 
nähdä ja kokea!

Euroviisumummot esiin-
tyvät Areenan juhlailtamissa 
pe 5.8. klo 19 ja Laulurinteellä 
lauantaina 6.8. klo  13 pääjuh-
lassa. 
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Toivevirsiä on valittu 
ohjelmistoton reilu vii-
sitoista kappaletta, joista 

osa on hyvinkin tuttuja ja rak-
kaita jo vuosisatojen takaa. Elä-
keliiton toukosiunauksissa vei-
saamme joka kevät uudelleen On 
kaunis synnyinmaamme. 

Kiitosvirret Herraa hyvää 
kiittäkää ja Kiitos sulle Jumalani 
ovat useimmille tuttuja unoh-
tamatta Sibeliuksen kiitosvirttä 
Soi kunniaksi Luojan.

Rakkaiden, toivevirsien jouk-
koon on liitettävä Pekka Simo-
joen ja Anna-Mari Kaskisen 
1986 virsikirjaan tullut Herra 
kädelläsi.

Veisaamme virret Hyvyy-
den voiman ihmeelliseen suo-
jaan, Tie valmis on, Koska valai-
see kointähtönen ja Käyn kohti 

sinua ja päätämme virteen Maat 
metsät hiljenneinä. 

Päätösvirsi on alun perin sak-
salainen sävelmä, johon sanat 
teki Johan Kahl 1745 ja suoma-
laiset sanat ovat Elias Lagusin 
runoutta vuodelta 1790. Virren 
uudisti Wilhelmi Malmivaara 
1893. Sekään ei riittänyt vaan 
seuraavaksi runoa ajanmukaisti 
Jaakko Haavio 1962 ja virsikir-
jan lisävihkoon virsi sai paikan 
seuraavana vuotena. 

Virsi elää ajassa mukautuen 
uusille sukupolville, mutta rin-
nalle on saatu uusia virsien te-
kijöitä ja uusia kauniita runoja, 
joita on illan ohjelmistossa mu-
kana. Laulujen määrä suuri, josta 
valita ne toivotuimmat.

Virret ovat syntyneet rukouk-
sena ja virsilaulu antaa välineitä 

Toivevirsin 
rukousta,
kiitosta ja 
ylistystä
Soi kunniaksi Luojan – toivo-
tuimmat virret Joensuun ev.lut. 
kirkossa Laula kanssain -tapa-
tuman uutena osiona. Säveltäjä, 
lauluntekijä, Tapani Nuutinen 
johdattaa juonnoillaan ja lau-
luillaan kirkkokansan hengelli-
sen laulun ja virren maailmaan.
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rukoukseen, kiitokseen ja ylis-
tykseen kuten toivevirsi-illan ru-
nomittaisten hengellisten laulu-
jen kirjo osoittaa. 

Pyhäselän ja Rääkkylän kirk-
kokuorot, johtajinaan Liisa Ket-
tunen ja Annikki Logren, toi-

mivat virsi-illan esilaulajina. 
Kannattaa ottaa oma virsikirja 
mukaan ja tulla veisaamaan ru-
kousta, kiitosta ja ylistystä yh-
dessä.

Toivevirsi-iltaan to 4.8. klo 
19, vapaa pääsy.

Karjalaisen musiikin 
runonlaulu- perinteen 
juurille palaavat nuoret 

muusikot Reetta-Mari ja Riku-
Pekka Kellokoski ensimmäisessä 
yhteisessä cd-ssä Kaihoajat, joka 
julkaistiin reilu kuukausi sitten.

Kaihoajat pohjaa Ilomant-
sissa talteen otettuun runonlau-
laja Mateli Kuivalattaren perin-
töön, joka siirtyy nykypäivään 
Kellokosken sisarusten soitan-
nossa.Soittajat osoittavat todeksi 
laulun ja kanteleen 
liiton.

Kellokosken si-
sarukset toimivat 
muusikkoina, opet-
tajina, ohjaajina sekä 
sovittajina että sävel-
täjinä.

R e e t t a - M a r i 
soittaa erilaisissa ko-
koonpanoissa perin-
teistä ja modernia 
kansanmusiikkia.

Kanteletaiteilija Riku-Pekka 
Kellokoski on julkaissut jo aiem-
min teoksen Yksinäisyyden vuori.

Reetta-Mari ja Riku-Pekka 
ilahduttavat monipuolisella mu-
siikkivalikoimallaan, johon kuu-
luu yhtä hyvin Konevitsan kir-
konkellot kuin nykykanteleelle 
tehdyt sävellykset ja musiikki.

Reetta-Mari ja Riku-Pekka 
Kellokoski esiintyvät Karjalai-
sessa illassa Areenalla perjan-
taina 5.8. klo 19.

Runonlaulajat 
Reetta-Mari ja Riku-Pekka
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LAULA KANSSAIN 
TUNNELMAPALOJA

FACEBOOKISSA/
laulakanssain2016

JA TANSSIJATKIN PÄÄSTETÄÄN IRTI

Karjalaiseen illan tanssiosuuden avataan siker-
mällä perinnetansseja. Illan tanssiosuuden saa huipen-
taa,  monin tavoin tasokkaista tanssiryhmistään palkittu 

Motora, jossa on useita eri-ikäisten tanssijoiden ryhmien kuten 
esiintymään saapuvat Vinhakat ja Pelmakat.

Motoralla on omat pelimannit Rälläkät, joita johtaa Marko 
Kotilainen, vuoden 2011 Kultaisen harmonikan voittaja.

Karjalaista laulun, soiton ja tanssin riemua koetaan Aree-
nan iltamissa perjantaina 5.8. klo 19.

Ku
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Puh. 0400-272 516
JOENSUU

• maansiirtotyöt,
 vihertyöt
• laatoitukset,
 pihakiveykset
• mullan myynti
• viemäröinnit ja
 salaojitukset
• haja-asutusalueiden
 jätevesijärjestelmät

Areenalla ilta jat-
kuu juhlatanssiaisilla. 
Solistina orkesterilla 

on ensimmäinen tangokunin-
gas Kauko Simonen ja tahdit 
takaa Mika Tarkkosen orkes-
teri.

Kuusikymmentälukuun 
kuului ehdottomasti rautalan-
kamusiikki ja -bändit. Saam-
mehan me nekin kuuluviin, 
kun Arto Pippuri marssittaa 
bändinsä lavalle – siis koko il-
lan on monipuolista ja kuun-
neltavaa musiikkia tarjolla.

Ja ettemme unohtaisi omia 
laulajiakaan, saamme Eläkelii-
ton karaokekilpailujen parasta 
antia esiintymislavalle.

Juhlatanssiaiset Areenalla 
5.8. klo 21.

JUHLATANSSIAISSA TANGOKUNINGAS 
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Laulu pidentää ikää

PREPAID KARAOKE

www.viihdevayla.fi
puh. 029 1234 121

KESÄTARJOUS

SISÄLTÄÄ
Laatuläppäri 15”

500 laulukertaa 

Yhdistyslisenssi

Käyttökoulutus

799€
1199€ sis.alv

-33%

Lisensoitu julkiseen soittoon

HELPOIN KARAOKESOITIN
YHDISTYKSILLE
30 000 KARAOKEKAPPALEELLA
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huonekaluliikkeistä 
kautta maan

koivusta
kaikkein 

kauneinta

 

 
                                                   

             Tervetuloa! 
 
     www.martat.fi/pohjois-karjala 
 

      

 

Marttakahvio 
 Joensuun torilla. 

Meiltä ne aidot ja oikeat 

karjalanpiirakat, 

kotitekoiset kahvileivät 

ja kesäiset 

marttalimonadit! 
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Suomen Kylätoiminta ry & Pohjois-Karjalan Kylät 
fanittavat Laula kanssain -laulujuhlia 4.–6.8.2016
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www.joenhoiva.�
Ruoritie 1, 80160 Joensuu

TERVETULOA 
LOUNAALLE

Ruokaravintola Messiin
Ruoritien palvelutalossa  
Joensuun Rantakylässä

 Lounas joka päivä klo 11.30 – 12.30
Viikon ruokalista nettisivuilla.

Lomia perheille, ikääntyneille, työikäisille, työttömille ja eri potilas- ja 
vammaisryhmiin kuuluville henkilöille.

HAE LOMALLE!

Tutustu!  
www.mtlh.� tai tilaa esite p. 010 2193 460

Tukihenkilö on maaseudulla toimiva vapaaehtoinen auttaja, 
jolle voit puhua mieltäsi askarruttavista asioista.

Tukihenkilöt löydät osoitteesta www.tukihenkilo.�
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Meillä olet 
hyvissä käsissä!

Kaustinen 
-paketti 2 vrk
alk 120,- / hlö / 2 vrk 

•   Puolihoitoruokailut noutopöydästä,   

 viikoittain myös perinneruokia ja    

pelimannimusiikkia

•  Päivittäinen sauna ja    

kuntosali

•  Hieronta 30 min tai     

kaustislainen perinteinen    

jäsenkorjaus 20 min

Kasso isse tarkemmin...

TERVETULUA 
KYLHÄN!

TERVETULUA 

Kaustinen Kaustinen Kaustinen Kaustinen 
-paketti 2 vrk-paketti 2 vrk-paketti 2 vrk-paketti 2 vrk-paketti 2 vrk-paketti 2 vrk-paketti 2 vrk-paketti 2 vrk-paketti 2 vrk
alk 120,- / hlö / 2 vrk alk 120,- / hlö / 2 vrk alk 120,- / hlö / 2 vrk alk 120,- / hlö / 2 vrk alk 120,- / hlö / 2 vrk alk 120,- / hlö / 2 vrk alk 120,- / hlö / 2 vrk 

Puolihoitoruokailut noutopöydästä, Puolihoitoruokailut noutopöydästä, Puolihoitoruokailut noutopöydästä, Puolihoitoruokailut noutopöydästä, Puolihoitoruokailut noutopöydästä,   

viikoittain myös perinneruokia ja    

Päivittäinen sauna ja    

    

kaustislainen perinteinen kaustislainen perinteinen kaustislainen perinteinen kaustislainen perinteinen kaustislainen perinteinen kaustislainen perinteinen    

jäsenkorjaus 20 minjäsenkorjaus 20 min

Kasso isse tarkemmin...Kasso isse tarkemmin...

www.kansanlaakintakeskus.com

Lisätiedot ja varaukset:

KANSANLÄÄKINTÄKESKUS
Hotelli Kaustinen  |  puh. 06 8650200
terveyskyla@kansanlaakintakeskus.com
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MAISTUVAA RUOKAA • RENTOUTTAVIA HOITOJA 
TANSSIA JA VIIHDETTÄ • HISTORIAN HAVINAA 

MONIPUOLISET JUHLA- JA KOKOUSTILAT

UPEASTI UUDISTUNUT

Kysy myös ryhmätarjouksia, esim. teatterilomat!

Oulu
210 km

Kajaani
100 km

Iisalmi
23 km

Kuopio
110 km

Runni

Joensuu
230 kmJyväskylä

240 km

Kiuruvesi
25 km

Kylpylähotellissa  
ILMASTOIDUT 
hotellihuoneet

SPA HOTEL RUNNI   Runnintie 407, Runni / puh. (017) 768 751 / myyntipalvelu@runni.fi



KAUPPAKESKUS METROPOLISSA 
ma-pe 10 - 17 (la 10 - 15)

Avattu!
Kotileipomo Riikosen Kotileipomo Riikosen Kotileipomo Riikosen Kotileipomo Riikosen Kotileipomo Riikosen Kotileipomo Riikosen Kotileipomo Riikosen Kotileipomo Riikosen Kotileipomo Riikosen Kotileipomo Riikosen 

perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, perinteiset, käsintehdyt, 
karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!karjalaiset leipomotuotteet!

www.riikosenleipomaa.com

ToriltaToriltaToriltaTorilta

Kahvila ahvila ahvila ahvila && Myymälästä  Myymälästä  Myymälästä  Myymälästä  Myymälästä  Myymälästä  Myymälästä 
Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)Torikatu 31 (Metropol)

Takeaway Myymälästäakeaway Myymälästäakeaway Myymälästäakeaway Myymälästäakeaway Myymälästäakeaway Myymälästäakeaway Myymälästäakeaway Myymälästäakeaway Myymälästäakeaway Myymälästäakeaway Myymälästä
Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)Koskikatu 9 C (kävelykatu)

Tervetuloa! 

Kauppakatu 21, Joensuu
ark. 7.30-17, la 8-15
puh. 050 532 4672
www.kahvionni.fi

Ravintola Kerubi
   Siltakatu 1 (Ilosaari), Joensuu

info@kerubi.fi • kerubi.fi

Syötävän hyvä.
Herkullinen à la carte: ti-to klo 15-22

pe klo 15-23 • la klo 12-23 • su klo 14-18
     

Lounas seisovasta pöydästä: ma-pe klo 11-14
     

Voit varata myös kabinetin ryhmällesi.
     

Lisätiedot ja pöytävaraukset:
info@kerubi.fi tai 013-129 377
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Yhteistyössä
• Joensuun kaupunki
• Pohjois-Karjalan  

maakuntaliitto
• Opetus- ja  

kulttuuriministeriö
• Sanomalehti Karjalainen Oy
• Maaseudun  

Kukkasrahasto Säätiö
• Hyvän Vanhenemisen  

Tukisäätiö 
• Maaseudun Sivistysliitto ry
• Maaseudun  

Sivistysliiton Joensuun  
kulttuuriyhdistys ry

• Olvi-säätiö
• Karjalaisen Kulttuurin  

Edistämisäätiö
• Veikkaus Oy
• Attendo Oy
• Pohjois-Karjalan  

Osuuskauppa PKO
• Keskitien Tukisäätiö
• OP Pohjois-Karjalan liitto
• Rakennustoimisto  

Eero Reijonen
• PunaMusta Oy
• Doro
• Valio

Tapahtuma syntyy yhteistyöllä!

Laula kanssain juhlan 
tekijät ja vieraamme,

yleisö ja esiintyjät, 
tukijat ja talkoolaiset

ilman teitä juhlaamme 
ei olisi syntynyt.

ELÄKELIITTO RY  
ja

ELÄKELIITON  
POHJOIS-KARJALAN 

PIIRI 
Laulujuhlan tuottajat

Sydämellinen 
kiitoksemme 
kaikille teille
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Tapahtuma syntyy yhteistyöllä!
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Ensiapu Laulurinne ja Areena.

Info- ja myyntipisteet kaikilla tapahtumapaikoilla.

Maksuvälineenä käteinen raha,  
ottopisteitä kaupungin keskustassa.

Media- ja somepalvelut, MSL:n toimisto 
Kauppakatu 23b A 8, Seppo Mustonen p. 040 725 7037, 
Facebook/@laulakanssain2016

Opastus: keltaisin infoliivein pukeutuneet opastajat 
 
NEUVONTAPUHELIN: 0400 284 251
    
RUOKAPALVELUT
Laulutorilla Marttakahvio
Laulurinne lauantaina

• Marttojen tilausravintola  
ennakkovarauksen tehneille

• Ruoka- ja kahviopalveluja
• Juomakelpoista vettä saa alueen vesipisteistä

Areenalla perjantai-iltana
• Kahvio sekä Kerubin anniskelupaikka

TORIPIHA LAULURINTEELLÄ
Myyntipisteitä, esittelyjä, palveluja

WC:T Laulurinne ja Areena

SUURKUORON HARJOITUKSET
Kuorolaisia pyydetään saapumaan Laulurinteelle
jo 15 minuuttia ennen harjoituksen alkua.

• Perjantaina 5.8. klo 16.00–18.30
• Lauantaina 6.8. klo 9.00–11.00.

Laulujuhlapalvelut
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Yleisöranneke  45 €
sis. pääsylipun perjantaina Areenalle juhlailtamiin
ja tanssiaisiin sekä lauantain pääjuhlaan.

Pääsyliput Areenan tapahtumiin
• Karjala laulaa, tanssii ja soi juhlailtamat  20 €
• Haitar niin haikeesti soi, juhlatanssiaiset  10€
• YHTEISLIPPU  25 €

Kuplettiklubi 10 €

Pääjuhlalippu 20 €, alle 11v. ilmaiseksi

Vapaa pääsy:
• Toriohjelmaan, laulutorille ja laulupuistoon.
• Joensuun ev-lut. kirkko: 

toivevirsi-ilta ja karjalaisen kansan messu

DLaululujuhlapaita 15 €

RLaulujuhlalippis 10  €

Laulujuhlatuotteet

Lippujen hinnat

Myyntipisteistä sekä
tilaukset, toimitus postitse.
ELÄKELIITON POHJOIS-
KARJALAN PIIRI ry
 P. 0500 755321/  
pohjois-karjala@elakeliitto.fi
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Laulujuhlien liikenteenohjaus tapahtumapaikoille alkaa 
Joensuuhun tulevilta valtateiltä noin 5 kilometrin päästä 
kaupungin keskustasta. Noin kilometriä ennen kauppatoria 
opastetaan nuoliopasteilla kaikki kolme tapahtumapaikkaa: 
Laulutori (kauppatori), Laulurinne ja Areena.
Kaikille pysäköintialueille on opastus ja pysäköintialueilla on 
myös liikenteenohjaajat.

PYSÄKÖINTI HENKILÖAUTOILLE

Laulutori
Laulutorille ei ole varattu erityisiä pysäköintialueita tapah-
tumaan tulijoille vaan pysäköinti tapahtuu liitteenä olevan 
pysäköintikartan mukaisilla pysäköintialueilla eli joko kadun-
varsipysäköintinä tai torin läheisyydessä olevilla pysäköinti-
alueilla tai pysäköintitaloissa. Ne, jotka majoittuvat Joen-
suun keskustassa pääsevät jalkaisinkin laulutorille.

Areena
Areenan tapahtumien pysäköintiin on varattu Areenan py-
säköintialueen lisäksi Carelia-salin pysäköintialue, uimahal-
lin pysäköintialue sekä tarvittaessa pysäköintialueita yliopis-
ton alueelta.

Laulurinne
Laulurinteen tapahtumia varten on varattu raviradan pysä-
köintialueet sekä raviradan autokatsomo. Tarvittaessa lii-
kennettä voidaan ohjata alueella oleville muillekin pysäköin-
tialueille. Alueella oleva pysäköintitalokin on käytettävissä, 
mutta se on maksullinen.

Liikenteenohjaus  
ja pysäköinti
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PYSÄKÖINTI LINJA-AUTOILLE
Torikadulle laulutorin kohdalle on varattu linja-autopysäkki 
matkustajien saapumista ja poistumista varten. Linja-autojen 
varsinainen pysäköinti tapahtuu Areenan tapahtumien osalta 
Länsikadulta opastetulla linja-autoille ja toimitsijoille vara-
tulla pysäköintialueella. Nämä pysäköintipaikat on tarkoitettu 
myös linja-autojen pidempiaikaiseen pysäköintiin. Varsinai-
sella Areenan pysäköintialueella on sen alueen reunalla noin 
10 linja-autopaikka, jotka soveltuvat lyhytaikaiseen pysäköin-
tiin. Raviradan takana on erillinen pysäköintialue linja-autoille 
laulurinteen tapahtuman ajaksi. Myös tälle alueelle on opastus. 

MUU PYSÄKÖINTI
Asuntoautoille ja asuntovaunuille on varattu pysäköintialue 
koirakoulutusradalta, joka sijaitsee Linnunlahdentien toisella 
puolella raviradan pysäköintialueen kohdalla. Tällä alueella ei 
ole sähköä käytettävissä. Ne, jotka tarvitsevat sähköä voivat 
käyttää läheisyydessä olevaa Linnunlahden leirialuetta.

Joensuun ev.lut. Kirkon tapahtumien pysäköinti tapahtuu kir-
kon omilla pysäköintialueilla ja tarvittaessa voidaan käyttää 
viereisen koulun pysäköintipaikkoja. Kirkon pysäköintipai-
koille on opastus ja alueilla on myös liikenteen ohjaajat.

Pakkahuoneelle ei ole erityistä pysäköintialuetta. Pysäköinti 
tapahtuu kaupungin katuverkossa tai läheisyydessä olevilla 
pysäköintialueilla.

Laadukkaat 
kevythissiratkaisut 
yksityisiin ja
julkisiin tiloihin

Hissipörssi Yhtiöt Oy
puh. 020 743 2010
hissiporssi@hissiporssi.fi
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JOENSUU

9. Taitokortteli
10. Carelicum:  

Pohjois-Karjalan museo, 
Karelia Expert 
Matkailupalvelu Oy

11. Yliopisto, Carelia-sali
12. Tiedepuisto
13. Kaupungintalo, 

Kaupunginteatteri
14. Ortodoksinen kirkko
15. Pielisensuun kirkko
16. Rantakylän kirkko (4 km)
17. Noljakan kirkko ( 5 km)
18. Utran kirkko (7�km)

19. Rautatieasema
20. Linja-autoasema
21. Joensuun hautausmaa
22. Joensuun Taidemuseo 

ja Taidekeskus Ahjo
23. Jokiasema
24. Ilosaari, Karjalan talo
25. Posti
26. Pääkirjasto
27. Virkistysuimala Vesikko
28. Rantakylän uimahalli (2 km)
29. Jäähalli
30. Joensuun Kuntokeidas
31. Ravirata

32. Keskusurheilukenttä
33. Joensuun poliisiasema
34. Keskussairaala/

ensiapupäivystys
35. Kukkolan tila (6�km)
36. Hotelli Aada
37. Hotelli GreenStar
38. Sokos Hotel Kimmel
39. Sokos Hotel Vaakuna
40. Finnhostel Joensuu
41. Kesähotelli Joensuun Elli
42. Cumulus
43. Holiday Linnunlahti
44. Apartamentos Joensuu

Keskusta

Sirkkala

NiinivaaraPenttilä
Pielisjoki

Linnunlahti

1 5

3

35

2 39

      = Otto-automaatti
      = Parkkipaikka

36

33

1. Laulurinne 
Linnunlahdentie 1

2. Laulutori  
Kauppatori

3. Joensuu Areena 
Mehtimäentie 2

4. Joensuun ev. lut. kirkko 
Papinkatu 1

5. Pakkahuone 
Rantakatu 2

6. Bunkkerimuseo (8�km)
7. Jorma Turtiaisen 

kotiateljee (5 km)
8. Botania

29

1.

2.

3.

4.

5.

12

27

4

1828
16

76

17
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FESTIVAL

10.-16.7.2017

KAUSTINEN
folk music 

AITOVIERILTÄ PITOIHIN  
Eläkeliiton kesäpäivät 15.-16.7.2017

www.elakeliitto.fi/keski-pohjanmaa • www.kaustinen.net
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SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

KESKITTÄJÄN 
ARKI 
JÄRJESTYKSESSÄ 
op.fi/keskita 



Lepää hetki – 
me pidämme huolta

Useille omaishoitajille lyhytkin ero hoidettavasta läheisestä 
tuntuu vaikealta. Omaa väsymystä ei tunnisteta eikä loman- ja 
levontarvetta ole helppo myöntää. Me Attendolla ymmärrämme 
sen; tarvitaan suurta luottamusta hoitajiin, varmuutta ammat-
titaitoisesta hoidosta sekä tietoa siitä, että läheisen kuntoa ja 
toimintakykyä ylläpidetään ja kehitetään yksilöllisesti.

Attendon hoivakoti on aina luottamuksesi arvoinen. Se on 
lämminhenkinen koti, johon on helppo tulla ja jossa on hyvä olla 
– joko lyhyen aikaa tai pysyvästi. Hoivakotimme sopii kaikenas-
teista apua tarvitseville ikäihmisille sekä muistisairaille. 

Kysy lisää lyhytaikaisesta asumispalvelusta omaishoitajan lepo-
päivien ajaksi tai pysyvästä hoivakotipaikasta: Anne Flink, aluejoh-
taja p. 050 538 9010 

www.attendo.�/hoivapalvelut

140
hoiva- ja 

palvelukotia


