
 
Tiedoksi 

Kutsu ilmoittautumaan valtakunnalliseen 2018 EL 
Karaokemestarikilpailuun   
 

11. valtakunnallinen EL Karaokemestarikilpailu järjestetään Pohjois-Savossa, Sport & 

Spa Hotel Vesileppis, Leppävirralla 2.-4.10.  Kilpailun pääjärjestäjä on Eläkeliiton 
Pohjois-Savon piiri, yhdessä Eläkeliiton, Leppävirran yhdistyksen ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa.   
 
Ohjelmasta: Saapuminen on tiistaina 2.10. klo 12 alkaen. Huoneet saa viimeistään klo 15 mennessä. 
Kilpailijoiden toivotaan olevan paikalla kello 14.00, jolloin vastaanottoinfossa varmistetaan laulut, 
kilpailijatiedot, osanottomaksu ja sen jälkeen ovat laitekokeilut ja ruokailut. 70+ ikäsarjan 
kilpailukierrokset kuullaan ja nähdään tiistai-iltana ja 50 – 69 ikäsarjan kilpailukierrokset keskiviikkona. 
Illalla ovat molempien sarjojen finaalit. Entisestä poiketen finaalissa lauletaan yksi laulu. Tuomaristo voi 
laulattaa kärkeen sijoittuvia vielä uudelleen. Liitteenä ohjelmaluonnos  
 
Kilpailijan osanottomaksu on 30 euroa, jonka voi maksaa etukäteen Eläkeliiton Pohjois-Savon piirin 
tilille:  FI82 5600 0520 4296 41 
 

Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu webropol -kyselylomakkeella.  
 
Kyselyn linkki on tässä:  https://link.webropolsurveys.com/S/1DF4948AF573508A 

 
Lomake on helppo täyttää tietokoneella, jossa asetukset ja ohjelmat ovat kohdallaan. Kun olet 
vastannut kaikkiin kysymyksiin, klikkaa kohdasta lähetä.  
 
Jos lomakkeen täyttö ei suju, ota yhteys piirisi toiminnanjohtajaan tai yhdistyksesi digivastaavaan 
ja täyttäkää kysely yhdessä – kiitos!    
Sääntöjen mukaan piirin vastuulla on varmistaa, että kaikki ovat ilmoittautuneet.   
 
Valtakunnallisessa kilpailussa lauletaan vain suomenkielellä ja vain Maestro karaoken taustoja, 
joita on 6644. Listoilta löytyy ikivihreitä ja aivan uusia helmiä. Päivitetyt listat, joissa on aivan uusia 
taustoja laitetaan liiton uusille kotisivuille. Tässä tiedotteessa myös linkit:  
 
http://www.viihdevayla.fi/kappalelistat/total_senior_kappale.pdf  
http://www.viihdevayla.fi/kappalelistat/total_senior_esittaja.pdf  

 
Kilpailuun osallistuva valitsee listalta yhden laulutaustan ensimmäiselle kilpailukierrokselle ja yksi 
mahdollista finaalia varten sekä yksi varalle ja merkitsee niiden tiedot kyselylomakkeeseen. 
 
Kilpailukappalekysymykseen merkitse; kappaleen nimi, esittäjän nimi, albumin tuottaja ja koodi.  
 
Esim. Kappale 12 Apinaa, Levylaulajan nimi: Nylon Beat, Albumi: Laulava Koira 1 Koodi: L0106c. 
Tarkista, että koodi on oikein merkitty.  Transponointiin laita, tarvitaan nostaa tai laskea +/-   
 

https://link.webropolsurveys.com/S/1DF4948AF573508A
http://www.viihdevayla.fi/kappalelistat/total_senior_kappale.pdf
http://www.viihdevayla.fi/kappalelistat/total_senior_esittaja.pdf


Valitse laulukappaleet harkiten;  Kokeile ja tunnista, mikä laulutausta istuu juuri sinulle, sopii 
äänellesi ja jonka tulkinnasta nautit ja elät sen mukana.  Ole rohkea myös uusille lauluille. Laulun 
valinnassa kannattaa kuunnella laulun ammattilaisia ja saada häneltä kehittävää palautetta. 
Lämmin toivomukseni on, ettei kappalevalintoja vaihdeta jatkuvasti.  
 
On tärkeää, että kilpailijan ilmoittautumistiedot tulevat määräaikaan mennessä. Tietoja on 
joutunut edellisenä vuosina odottelemaan ja etsimään turhan paljon. Noin 80 kilpailijan tietojen 
pyyteleminen liitosta käsin on mahdotonta ja vaikuttaa muihin tehtäviin sekä hidastaa 
valmisteluja.  
 
Webropol -kyselyyn on  vastattava viimeistään 10.8. (kuitenkin mahdollisimman pian) 
mennessä. Mahdolliset tiedustelut  21.6. ja 26.-29.6. sekä loman jälkeen alkaen 30.7. Seppo 
Mustonen 040 7257037.  Viihdeväylä Oy:tä tai Pohjois-Savon piiriä ei kannata vaivata 
ilmoittautumiseen ja kilpailutietoihin liittyvissä asioissa. 
 
Majoitusvaraukset joukolla Vesileppikseen, Leppävirralle   
Nyt kannattaa tehdä majoitusvaraukset ja suunnitella bussi ym. kuljetukset.  Majoitukseen 
mahtuvat myös kannustajat.  
 
Vesileppis tarjoaa 
 
Majoitusvaraukset suoraan hotellilta numerosta 017 1924000, niin silloin puhelu ei ohjaudu 
tiedotteen kautta, vaan ja ainoastaan vastaanottoon.  Toinen numero on 029 1700 170 johon 
vastaa useampi henkilö päivisin; eli siirtyy soimaan meillä talon sisällä muihin puhelimiin jos 
numero on varattuna.  
 
Majoitusta mukavasti ystävän tai jopa kilpakumppanin kera tarjoaa Vesileppis; 
Kokonaispaketin henkilöhinta/vuorokaudelta huonetyypistä riippuen;  
                             a´ 57,-/hlö/vrk/jaetussa kolmen hengen huoneessa 
                             a`64,-/hlö/vrk/jaetussa kahden hengen huoneessa 
                             a´84,-/hlö/vrk/yhden hengen huoneessa 
Sisältäen ; 
                             - kylpylän vapaan käytön                                     - kuntosalien vapaan käytön 
                             - hiihtoareenan vapaan käytön                         - 1 x ruokailu /majoitusvuorokausi 
                             - runsaan hotelliaamiainen                                 - yhteinen rentoutus (ohjelmassa) 
                             - yhteinen vesijumppa (ohjelmassa) 
 
Varaa hemmottelevat hoidot huonevarauksen yhteydessä, tarjoamme etukäteen varatuista 
hoidoista teille -10 % alennuksen. 
 
Lisävuorokausia edullisesti;  
Jatka mukavaa oleskelua Super- tarjouksella kisojen jälkeen;     

• 50,-/hlö/vrk/jaetussa kahden hengen huoneessa 

• 80,-/vrk/hlö/yhden hengen huoneessa 
Sisältäen kylpylän käytön, kuntosalien käytön, hiihtoareenan käytön sekä hotelliaamiaisen.  
 



Mainitse varatessasi koodisana: EL-Karaokekilpailu! (ja jos olet kilpailija, myös nimesi).  Myös 

ryhmävarausten yhteydessä on mainittava, onko kilpailijoita mukana. Näin varmistamme, että 
kaikki kilpailijat ovat majoittuneet.   
 
Harjoitus tekee mestarin ja esiintyminen poistaa jännityksen!  
Näin sanovat entiset mestarit. Nyt on paljon aikaa harjoitella. Yritä opetella sanat niin, ettei 
tulkintaa vangitse näyttö. Tunnista mikä laulu ja tarina istuu parhaiten juuri sinulle. Tulkintaan 
huomiota. Jos sinussa show meininkiä, älä piilota sitä vakan alle. Nyt kesällä kerkeää saada myös 
esiintymiskokemusta, joka on paras jännityksen poistaja.  
 
Tutustu myös liitteenä olevaan Seniorkaraoketarjoukseen yhdistyksille, kerhoille ja harrastajille.  
 

Lisätietoja Sepolta puh. 040 7257 037, seppo.mustonen@elakeliitto.fi ja Pohjois-Savon piirin 
toiminnanjohtaja Kari Loposelta puh. 040 5054 502 tai 040 5324 307 pohjois-savo@elakeliitto.fi 
 

Jakelu: Piirien pj:t tj:t karaokevastaavat, karaoketyöryhmä, toimisto  
             Toivomme, että piireistä lähetään tämä tiedote piirin kilpailijoille    
 

Karaoketerveisin Eläkeliiton Pohjois-Savon piiri ry ja Eläkeliitto ry  
 

Hyvää kesää!   
 
Seppo Mustonen, kilpailun tuottaja, järjestösuunnittelija, Eläkeliitto   
puh. 040 7257 037, (09) 7257 1187, seppo.mustonen@elakeliitto.fi. www.elakeliitto.fi 
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