
Vuoden 2018 EL Karaokemestarikilpailun säännöt ja ohjeistus  

 

Yhdistysten ja piirien karsinnat  
 
1. Osallistumisen ehtona on Eläkeliiton jäsenyys.  

Jäsenyys varmistetaan piirin karsinnassa.  
Ennen kilpailun alkua ulkopuolisille voidaan järjestää mahdollisuus liittyä 
paikkakuntansa yhdistyksen jäseneksi.  
 

2. Piirikarsinnat pidetään toukokuun loppuun mennessä. 
 
3. Piirikarsintojen ikäsarjat ovat 50-69-vuotiaat ja 70+. Molemmissa ikäsarjoissa on naisten ja 
miesten sarjat. 
 
4. Kilpailusta peritään piirin päättämä osanottomaksu, josta kilpailijoille on tiedotettava 
 
5. Piirien osallistujamäärien ollessa useita kymmeniä, kannattaa harkita ennen piirikarsintaa 
alueellisia tai yhdistysten/kerhojen järjestämiä karsintoja. Piiri päättää menettelytavasta. Jos 
osallistujamäärä kasvaa hallitsemattomaksi suositellaan yhdistyskohtaista osallistujakattoa 
enintään neljä osallistujaa. Piiri voi esittää loppukilpailuun yhden osallistujan sarjaa kohti. 
 
6. Edellisen vuoden piirin karaokemestarit pitävät vuoden kilpailutauon.  

Näin saadaan uusia kykyjä mukaan.  
Valtakunnalliset mestarit eivät enää osallistu kilpailuun. He voivat olla mm. 
karaokekerhojen, -kurssien vetäjiä, juontajia ja piirikarsintojen tuomariston jäseniä.            
 

7. Kilpailuissa käytetään piirin saatavissa olevia kotimaisen iskelmä- ja viihdemusiikin taustoja.  
Suosittelemme karaokeyhteistyökumppanimme Viihdeväylä Oy/Maestro Karaoke   
laulutaustoja, ne ovat käytössä valtakunnallisessa kilpailussa.  
Piiri tai yhdistys voi sopia yhteistyöstä myös Viihdeväylä Oy:n Oy/Maestro Karaoke 
kanssa.  
  
Laulutaustoista ja säännöistä ja käytännöistä on tiedotettava ennakkoon 
piirikarsintaan osallistuville. 
Näin kilpailu sujuu paremmin ja kilpailijat voivat harjoitella kappaleitaan jo 
ennakkoon. Karaoke-dj:n kanssa kannattaa hyvissä ajoin sopia käytettävistä 
taustoista.  
 

8. Arviointiperusteina kiinnitetään huomiota mm. lauluääneen, sävelpuhtauteen, rytmiin, 
tulkintaan, esiintymiseen, lavatoimintaan (lavasäteily) ja yleisön huomioimiseen sekä 
kappalevalintaan. 

Tuomariston valintaan kiinnitetään huomiota. Tuomaristossa tulee olla 1-2 
ulkopuolista laulun ja musiikin ammattilaistuomaria. Suositeltava tuomariston vahvuus 
3-5 henkilöä. 



Tuomaristoilla on käytössään Excel-lomake, johon tuomarit merkitsevät jokaisesta 
kokonaisuudesta pisteet sovitun asteikon mukaisesti, esim. 1-10 tai 5-10 pistettä. 
Liitto toimittaa arviointipohjat piireille. Tuomaristolla on oikeus tarvittaessa 
kilpailuttaa finaalin kärkeen sijoittuvia esim. 2-4 laulajaa lisä kilpailukappaleella.    

 
 
9. Yhdistysten ja piirien karsinnoissa tulee käyttää ammattilevyjä ja taustoja. Niihin pitää hakea 
Teoston mekaanisen musiikin lupa, tai varmistaa, että ravintolan, vapaa-aikatilan tai tanssipaikan 
vs. luvat ovat kunnossa (www.teosto.fi). 
 
10. Karsinnasta on hyvissä ajoin tiedotettava piirin yhdistyksille, kerhoille ja harrastajille sekä 
medialle  
 Kilpailussa huomioitava mahdollinen toimittajien vastaanotto/info 

Kilpailutulokset ja tunnelmat on välitettävä heti kilpailun jälkeen alueellisiin 
medioihin ja liiton tiedoksi.  (lyhyt tiedote) 

 
11. Piirikarsinnan päävastuu on piirillä.  

Kilpailutapahtumassa on noudatettava hyviä tapahtumakäytäntöjä.  
Tapahtuman kulkua kannattaa suunnitella.  
Äänentoisto ja juontaja (esim. karaokedj) auttaa tapahtuman sujuvuutta. 
Huomioitava myös somistus ja Eläkeliiton ilme. 
Karsinnat ovat myös piirin mestaruuskilpailut. 

 
 

Valtakunnallinen kilpailu 2. - 4.10. (järjestämispaikka neuvottelussa). 
 
Karaokekilpailut huipentuvat Pohjois-Savossa järjestettävään valtakunnalliseen kilpailuun. 
Kilpailun pääjärjestäjä on Pohjois-Savon piiri yhteistyötahojensa kanssa.  
 
Seppo Mustonen, liiton toimistosta oheistaa, mentoroi ja avustaan kilpailun järjestämistä. Hän 
vastaa myös piiritiedotuksesta ja valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä Kirsi Maunulan ja 
Vesa Toikan kanssa.  
 
12. Vuosien 2008–2017 valtakunnalliset mestarit eivät osallistu valtakunnallisiin kilpailuihin.  

He siirtyvät ” laulunlähettiläiksi” toiminnan edistäjien joukkoon. 
 

13. Valtakunnallisessa kilpailussa on kaksi ikäsarjaa, 50-69 ja 70+, ja molemmissa sarjat naisille ja 

miehille. Piiristä voi osallistua molempiin ikäsarjoihin yksi nais- ja yksi mieskilpailija.   

 

14. Kilpailu käsittää semifinaalin (yksi laulu) ja finaalin (yksi laulu). 

 Yhden laulun taktiikalla lyhennetään kilpailun maratonimaisuutta  

 Tärkeää on onnistuneet laulujen valinnat.  

 

15. Kilpailun osanottomaksu on 30 euroa/kilpailija. 
 

http://www.teosto.fi/


16. Arviointiperusteina kiinnitetään huomiota mm. lauluääneen, sävelpuhtauteen, rytmiin, 
tulkintaan, esiintymiseen, lavatoimintaan (lavasäteily) ja yleisön huomioimiseen sekä 
kappalevalintaan.  

Tuomariston valintaan kiinnitetään huomiota. Tuomaristossa tulee olla 2-3   
ulkopuolista laulun ja musiikin ammattilaistuomaria.  
Tuomaristoilla on käytössään Excel-lomake, johon tuomarit merkitsevät jokaisesta 
kokonaisuudesta pisteet sovitun asteikon mukaisesti, esim. 1-10 tai 5-10 pistettä. 
Vastaavaa käytäntöä suositellaan myös piirikarsintoihin. 
 

17. Liitto lähettää valtakunnallisen kilpailun tiedotusmateriaalin sähköpostitse piireille. 
 
18. Kilpailun laululistan linkki ilmestyy liiton kotisivuille helmikuun aikana. 

Viihdeväylä Oy/Maestro Karaoke on karaokeyhteistyökumppani ja  
ja sen laulutaustat ovat käytössä valtakunnallisessa kilpailussa.  

 
19. Piirit vastaavat alueensa tiedotuksesta, ja vahvistavat edustajiensa lomakkeessa kysytyt 
kilpailijatiedot järjestävälle piirille heti piirikarsinnan jälkeen/ viimeistää kesäkuun lopussa. 

Kilpailijan tulee tietää kilpailukappaleensa tausta (nimi, levyn laulaja ja tuottaja –
koodi.  
Pyydetyt kilpailijatiedot sisältävät laululistalta valitun lauluehdotuksen kooditiedot 
valtakunnallisen kilpailun ensimmäiselle kierrokselle ja finaaliin, sekä kilpailijan 
esittelyn.   

 
20. Pohjois-Savon piiri varaa kilpailijoille "majoituskiintiön" kilpailupaikasta. Jokaisen kilpailijan tai 
hänen edustajansa on varmistettava majoitusvarauksensa heti piirin karsinnan suorittamisen 
jälkeen.  Huomioitava, että kilpailijan mukana tulee yleensä puoliso tai ystävä  

Jos kysymyksessä on ryhmävaraus, kilpailijoiden nimet on mainittava 
majoituskiintiön varmistamiseksi. 

 
Kilpailusta saa tietoa EL-Sanomista, Ekstrasta ja liiton järjestävän piirin kotisivuilta 

www.elakeliitto.fi sekä facebook-sivuilta: www.facebook.com/elakeliitonkaraokemestari.  

Tiedustelut: Seppo Mustonen, puh. (09)72571187, 040725 7037, seppo.mustonen (at)elakeliitto.fi 

   

 

http://www.elakeliitto.fi/
http://www.facebook.com/elakeliitonkaraokemestari

