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JäPät tulee!JäPät tulee!

EKL:n historian ensimmäiset Järjestöpäivät tulevat
Himokselle Jämsään 9.-10.9.2020.

Tapahtuma kokoaa yhteen EKL:n jäseniä ja aktiivitoimijoita, yhteistyökumppaneita ja liiton
henkilökuntaa. Päivien aikana keskustellaan järjestötoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä,
kouluttaudutaan, verkostoidutaan ja virkistytään. Ja tietenkin pidetään hauskaa, tanssitaan ja tavataan
tuttuja.

Tervetuloa Himokselle yhdeksi tai kahdeksi päiväksi, isolla tai pienellä porukalla!
Hulinat alkavat keskiviikkona 9.9. klo 9 ja päättyvät torstaina 10.9. noin klo 15

Ohjelmassa esimerkiksi:

Messut
Työpajoja, luentoja ja alustuksia mielenkiintoisista aiheista (mm. Sote-uudistus, eläkepolitiikka,
jäsenrekisteri, yhdistyksen talous ja verotus jne.)
Järjestötoiminnan hyvien käytäntöjen markkinat
Kävelysählyn näytösotteluita: Tervetuloa haastamaan liiton toimistojoukkue uudessa lajissa!
Kävelysähly on kuin normaalia sählyä, mutta ilman juoksuaskelia, pienillä joukkueilla ja kentillä.
Kulttuurikatselmus, osa I keskiviikkona (musiikki- ja näyttämölajit) ja osa II torstaina (tanssilajit)
Yleisökaraoke keskiviikkona
Orkesteri tanssittaa keskiviikkona ja DJ jatkaa tanssittamista iltamyöhään
Yhteislaulua aamutuimaan torstaina
Suuri tietotekniikan opastustapahtuma: Äksyileekö älykännykkä? Tökkiikö tapletti? Nyt on
mahdollisuus saada digitukea Verkosta virtaa -toiminnan vapaaehtoisilta. Ota oma laite mukaan
ja tule kysymään neuvoa. Ratkotaan ongelmasi yhdessä!
Karaokekilpailu torstaina
EKL:n kulttuuripalkinnon jako torstaina
Lisäksi muotokuvakirjoittamista, jumppatuokioita, kuvauspiste...

Ohjelma täydentyy ja tarkentuu jatkuvasti.
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Tom Pöysti ja Markku "Mato"
Valtonen esiintyvät Järjestöpäivillä

Keskiviikkona heti avajaisten jälkeen klo 12.30
päästetään irti Tomato, jolla on painavaa asiaa
elämisen ilosta ja ihmisen elosta.
Lue lisää ja innostu!

 

 

Osallistumispaketit ja majoitukset

Osallistumispakettien myynti ainoastaan ennakkoon:Osallistumispakettien myynti ainoastaan ennakkoon:
HimosLomat / Minna Kuivanen, puh. 020 7119 230 tai minna.kuivanen@himoslomat.fi

Osallistumispaketit: Osallistumispaketit: 
Kahden päivän paketti 69 € (sisäänpääsy, 2 x lounas, 1 x päivällinen)
Keskiviikkopaketti 59 € (sisäänpääsy, lounas ja päivällinen)
Torstaipaketti 39 € (sisäänpääsy ja lounas)
Paketteihin sisältyvät ruokailut tarjoillaan Tapahtumateltassa.

Pääsylippu 25 Pääsylippu 25 € (sisäänpääsy molempina päivinä)
Pääsylipun voi ostaa vain paikan päältä, eikä siihen sisälly ruokailuja. Himos Hotellin Tupa kitchen &
barissa on myytävänä kahvia, pullaa ja sämpylöitä tapahtuman aikana.

Majoitusvaraukset:Majoitusvaraukset:
HimosLomat / Minna Kuivanen tai Katja Minkkinen, puh. 020 7119 230 tai
minna.kuivanen@himoslomat.fi

Majoitusvaraus on sitova.
Peruutuskulut varaushetkestä lähtien 95 € / mökki ja 19 € / hotellihuone. Jos majoitusvaraus perutaan
alle 14 vrk ennen tapahtumaa, peritään kuluina koko majoituksen arvo.

Majoitukset ovat tarjoushintaisia ja ne voidaan varata vain em. puhelinnumerosta tai
sähköpostiosoitteesta. Tarjoushintaisia majoituskohteita on myynnissä rajoitetusti, tarjous on voimassa
niin kauan kuin kapasitettia on vapaana.

Huoneet ja mökit saa tulopäivänä klo 10 alkaen ja luovutus lähtöpäivänä klo 17 mennessä.

Himos Hotelli huonemajoitus:Himos Hotelli huonemajoitus:
Päärakennus (8 huonetta)
Rantakammari (15 huonetta), sijainti noin 70 m päärakennuksesta. Tapahtumateltta jää
päärakennuksen ja Rantakammarin väliin.

Himos Hotellin hinnatHimos Hotellin hinnat  (sis. aamiainen):
Yhden hengen huone 75 € / vrk
Kahden hengen huone 90 € / vrk

Mökkimajoitukset lähellä tapahtuma-aluetta:Mökkimajoitukset lähellä tapahtuma-aluetta:
Lomahimokset
Säyrälänmajat
Himos Easy
Himoshovi
Alppihimos

Mökkimajoitusten hinnatMökkimajoitusten hinnat (sis.aamiainen Himos Hotellin päärakennuksessa ja lähtösiivous):
Kahdella majoittujalla: 111 € / hlö
Neljällä majoittujalla: 64 € / hlö
Kuudella majoittujalla: 47 € / hlö

Huom!Huom!
Osassa mökeistä yläkerran majoitustiloihin jyrkät portaat.
Mökkimajoitus ei sisällä liinavaatteita. Omat petivaatteet ja pyyhkeet voi tuoda mukana tai vuokrata ne
hintaan 15 € / hlö.

Hiihtokeskuksen caravan alueHiihtokeskuksen caravan alue
Hinta vaunukunnittain 35 € / vrk + sähkö 0,28 € / kWh
Hinta SFC-kortilla 31,50 € / vrk + sähkö 0,28 € / kWh
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Psst, Pssssst...Psst, Pssssst...

Tämä on ensimmäinen uutiskirje liittyen EKL:n
Järjestöpäiviin. Julkaisemme jatkossakin
uutiskirjeitä aiheesta säännöllisin väliajoin.
JäPien ohjelma, tarjonta ja aikataulu täydentyvät
ja tarkentuvat pitkin matkaa.
Seuraa ilmoitteluamme Eläkkeensaaja-lehdessä
sekä EKL:n kotisivuille myöhemmin päivitettävillä
Järjestöpäivät 2020 sivuilla

Lisätietoja JärjestöpäivistäLisätietoja Järjestöpäivistä

järjestöjohtaja Petra Toivonen
puh. 050 306 8816

järjestösuunnittelija Marja Raitoharju
puh. 040 450 6565

  

 

Tiedustelut ja varaukset:
markkinointi@himos.fi tai puh. 020 711 91 00
(kesä-heinäkuussa varaukset vain sähköpostilla)

Lisätietoa www.himos.fi

 

EKL:n kulttuurikatselmus

EKL:n kulttuurikatselmus Himoksella on jaettu kahdelle päivälle siten, että keskiviikkona esiintyvät
musiikin ja näyttämötaiteiden lajit, torstaina tanssilajit. Katselmus toimii samalla myös
esikatselmuksena liiton 60-vuotisjuhlatapahtumaan 2022 valittaville esiintyjille.

Katselmukseen voivat osallistua EKL:n jäsenet sekä yhdistyksissä toimivat ryhmät.
Lajeina ovat musiikki, tanssi ja näyttämötaiteen lyhyet esitykset.
Jokaisesta lajista valitaan katselmukseen enintään 10 esitystä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Esityksen pituus voi olla korkeintaan kuusi (6) minuuttia, ja se on mainittava ilmoittautumisen
yhteydessä.
Erityisiä lavastuksia vaativia esityksiä ei voida ottaa mukaan.
Esiintyjät huolehtivat itse mahdollisista säestyksistä ja rekvisiitasta.
Esityksen musiikki tulee olla tallennettuna joko CD-levylle tai muistitikulle.

Ilmoittautumiset:Ilmoittautumiset:
1.6.2020 mennessä Janne Lahtialle sähköpostilla

Ilmoitettavat tiedot: Ilmoitettavat tiedot: 
Piiri, yhdistys, esiintyjän / ryhmän nimi, ryhmän koko, esityslaji, esityksen kesto, onko tallennettua
musiikkia ja missä muodossa, muuta huomioitavaa.

Lisätietoja kulttuurikatselmuksesta:Lisätietoja kulttuurikatselmuksesta:
Janne Lahtia, puh. 050 5766 918

 

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ryEläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30 - 16.00
ti – pe 8.30 – 16.00
Puh. (09) 612 6840

 

LinkitLinkit
» www.elakkeensaajat.fi

 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
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Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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