KARAOKE CLUB JUUKA RY.N TOIMINTAKERTOMUS 2007
1. KARAOKE CLUB TOIMINNAN ALOITTAMINEN
1.1. Yhdistyksen perustaminen
Kevään ja kesän 2007 aikana karaokeharrastajien piirissä nousi innostus oman
yhdistyksen perustamiseen.
Karaoke Club Juuka ry:n varsinainen perustamiskokous pidettiin 5.9.2007.
Perustajajäseninä olivat Esko Nevalainen, Matti Peura, Merja Pikkarainen, Ari
Rantametsä ja Silja Möttönen. Samalla päätimme hakea yhdistyksen rekisteröintiä,
josta päätös saapui 27.12.2007.
1.2. Toiminta-ajatus
Yhdistyksen ajatuksena on koota karaokelaulusta innostuneet ihmiset yhteen
viettämään leppoisia iltoja laulun merkeissä. Tavoitteena on edistää
karaokeharrastusta Juuassa sekä ympäryskunnissa sekä innostaa ihmiset laulamaan ja
esiintymään
Toiminnan lähtökohtana ovat kahden viikon välein järjestettävät kokoontumisillat,
jotka ovat tarkoitettuja pelkästään yhdistyksen jäsenille.
Kokoontumispaikkana on Hotelli-Ravintola Petran alakerta.
Myös karaoketanssien ja -konserttien järjestäminen sekä koulutus ja karaokekurssien
pitäminen on yhdistyksen toimintaa. Suunnitelmissa on myös toiminnan
laajentaminen koko Juuan alueelle sekä nuorten innostaminen harrastuksen piiriin.

2.KARAOKE CLUB JUUKA RY:N HALLINTO
2.1. Johtokunta
Yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta vastaa johtokunta. Johtokunnan kokouksia
pidettiin syksyllä 2007 kaksi kertaa.
Johtokunta vuonna 2007:
Esko Nevalainen
Matti Peura
Silja Möttönen
Merja Pikkarainen
Ari Rantametsä
Pauli Turunen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri

2.2.Tilintarkastajat
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Anna-Liisa Holopainen ja varalle Sirpa
Pursiainen

3. JÄSENISTÖ
Syksyn 2007 aikana yhdistyksen jäseniksi liittyi 42 jäsentä. Perustajajäsenet
mukaan lukien oli jäsenmäärä vuoden lopussa 47.

4.TOIMINTA
4.1. Jäsenillat
21.9. lähtien pidimme jäsenille jäseniltoja kahden viikon välein. Syksyn 2007 aikana
pidimme kaikkiaan 7 jäseniltaa.
Jäsenilloissa jäseniä kävi vaihtelevasti - 14-26 jäsentä kunakin iltana. Lisäksi
tutustujia oli paikalla 2-9 kutakin iltaa kohti.
Jäsenilloissa ohjelmassa karaokelaulantaa. Karaokelaitteita ja -levyjä kuljetti
mukanaan pääsääntöisesti Esko Nevalainen sekä joitakin kertoja Matti Peura.
4.2.Muu toiminta
Syksyn 2007 aikana teimme kaksi karaokekeikkaa Ravintola Petran yleisiin karaokeiltoihin.
Lisäksi kävimme kahdessa Rakennusliiton pikkujoulussa karaokekeikalla.

5.YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITUS VUONNA 2007
Rahoitamme toimintaamme liittymis- , jäsen- ja kannatusmaksuilla, avustuksilla,
ravintoloihin ja eri tilaisuuksiin tehtävillä karaokekeikoilla sekä konserteista saatavilla
tuloilla.
5.1.Liittymis- ja jäsenmaksut
Perustamiskokouksessa päätimme liittymismaksuksi 10 €. Jäsenmaksua emme
perineet vuodelta 2007.
5.2. Karaoketilaisuuksien pitämisestä perittävä korvaus
Johtokunnan kokouksessa 22.11.2007 päätimme perittäväksi korvaukseksi
25 euroa / tunti.

6.. TIEDOTUSTOIMINTA
Paikallislehti Vaarojen Sanomat teki yhdistyksestä jutun yhdistyksen perustamisen
jälkeen.
Jäsenistöön pidettiin yhteyttä jäsentiedotteilla, sähköpostilla sekä puhelimitse.
Lisäksi yhdistyksen kokoontumisista tiedotettiin ilmoituksilla, joita kiinnitettiin
kauppojen ja ravintoloiden ilmoitustauluille.
Avoimet karaokeillat ravintola Petra ilmoitti Vaarojen Sanomissa ja lisäksi yhdistys
ilmoitti samasta tapahtumasta sanomalehti Karjalaisen menopalstalla.

