KARAOKE CLUB JUUKA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2013
1.Yleistä toimintavuodesta
Yhdistyksen kuudes toimintavuosi on takana. Kiireisintä aikaa olivat kesä- ja heinäkuu, jolloin pyöri sekä
iltatoritoiminta että Petran keskiviikkokaraoket. Kaiken kaikkiaan keikkoja tai tapahtumia kertyi vuodelle
2013 kolmekymmentäkahdeksan kappaletta.
Yhdistyksen toimintamuodot ovat pysyneet samoina. Jäsenille luotiin mahdollisuus käydä laulamassa
omissa jäsenilloissa. Muuta toimintaa ovat olleet yleiset karaokeillat, vapputapahtuma, iltatorit,
näytelmälliset musiikkiesitykset, kisatoiminta, karaokekurssin tuotokset, yksityistilaisuudet, pikkujoulut ym.
tilaisuudet. Toimintaa on ollut kaikenikäisille huomioiden sekä ikäihmiset että perheen pienimmät.
Toimintaa olemme kehittäneet uusimalla kalustoa ja hankkimalla uusia levyjä. Lisäksi näkyvyyttä olemme
lisänneet luomalla yhdistykselle uudet nettisivut.
Tarkoituksena oli järjestää jäsenistölle 3 vrk:n virkistäytymisreissu syyskuussa Leville, mutta vähäisen
lähtijämäärän vuoksi jouduimme sen perumaan.
2. KARAOKE CLUB JUUKA RY:N HALLINTO
2.1. Johtokunta
Yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta vastaa johtokunta. Vuoden 2013 aikana pidimme
johtokunnan kokouksia 7 kertaa.
Johtokunta vuonna 2013:
Esko Nevalainen puheenjohtaja
Matti Peura
varapuheenjohtaja
Silja Möttönen
sihteeri
Raimo Ahonen
Kirsi Rantametsä
Risto Rantametsä
2.2. Toiminnantarkastajat
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Lilja Vartiainen ja varalle Kaisa Nykyri.
3. JÄSENISTÖ
Jäsenistön määrä oli vuoden 2013 lopussa 48.
4. TOIMINTA

4.1. Jäsenillat
Jäseniltapaikkana ja kaluston säilytystilana oli kevätkaudella Vanha Nuokkari, josta maksoimme kunnalle
vuokraa 20 € kokoontumiskerralta. Syyslukukaudella jouduimme muuttamaan jäseniltapaikaksi uuden
Nuokkarin yläkerran, josta maksoimme vuokraa 35 €/kerta. Jäseniltoja pidimme kahden viikon välein kesä-,

heinä- ja elokuun ollessa taukoa. Jäseniltoja pidettiin koko vuoden aikana 14 kertaa. Jäsenilloissa kävi alle
kymmenen henkilöä.
Lisäksi vietimme toukokuussa revyyläisten sekä talkoolaisten illanvieton Vuokon kylätalolla ja pikkujoulun
Petrassa .

4.2. Yleiset karaokeillat
Yleisiä karaokeiltoja pidettiin Petrassa seitsemän kertaa. Kesän keskiviikko karaokeiltojen osuus on neljä.
Lisäksi pidimme Petrassa Juuan karaokemestarikisa illan.

4.3. Lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta
Karaokevekkulit esiintyivät Ellin eläinystävät -lastentapahtumassa lokakuussa. Yhdistys osallistui
korvauksetta Juuassa pidettyyn lastentapahtumaan vetämällä reilun puolen tunnin esityksen sekä
laulattamalla lapsia yli tunnin ajan. Kulttuuritoimi ja MLL olivat järjestelyissä mukana. Tapahtuma pidettiin
Työppärillä ja väkeä oli mukavasti.
Nuorille annettiin mahdollisuus tulla laulamaan jäseniltoihin syyskaudella, jolloin kokoonnuimme uuden
Nuokkarin yläkertaan. Nuoret eivät kuitenkaan rohjenneet käyttää tätä mahdollisuutta.

4.4. Virike toiminta ikäihmisille
Pohjois-Karjalan eläkeliitto tilasi näytelmällisen musiikkiesityksen Nuutin Nujakoihin Yläkolille. Esityksen
nimi oli En päivääkään vaihtaisi pois ja kestoltaan n. 45 min.
Ikäosaamiskeskus Ellinkulmassa yhdistys kävi Silja-Ellin sekä Eskon johdolla laulattamassa ikäihmisiä.
Tetriahossa pidimme karaoketanssit vappuna, juhannuksen alla ja pikkujoulussa marraskuussa.
Vanhusten viikolla yhdistys kävi esittämässä Unohtumaton ilta -musiikkinäytelmän korvauksetta
terveyskeskuksen Kielo osastolla sekä Kotikalliossa. Esityksen pituus oli 45 min ja sen oli käsikirjoittanut Silja
Möttönen.

4.5. Kisatoiminta
Yhdistyksen levyt ja laitteet olivat käytössä Eläkeliiton karaokekisan Juuan karsinnassa. Yhdistys tilattiin
myös vetämään Eläkeliiton Pohjois-Karjalan karaokekisan semifinaalia Kerubiin Joensuuhun.

Heinäkuussa yhdistys piti Juuan karaokemestari 2013 kisan Petrassa. Kisaan osallistui 10 naista ja 10 miestä.
Sarjajakona olivat miehet ja naiset. Naisten sarjan voittajaksi selvisi Johanna Asikainen ja miesten sarjan
voittaja oli Timo Komulainen. Puolet kisailijoista olivat ulkopaikkakuntalaisia.

4.6. Toritoiminta
Perinteisesti aloitimme torikauden järjestämällä vapputapahtuman tuttujen yhteistyökumppaneiden
kanssa. Mukana olivat Polovelan Papattajat, Mobilistit, MLL, Juuan Kiitäjät ja Karaoke Club. Karaoke Club
möi kahvia ja vohveleita. Väkeä oli paikalla runsaasti. Lapsille järjestimme polkutraktori kulkueen, johon

osallistui yli kaksikymmentä traktoria. Torilavalla riitti mukavasti karaoken laulajia. Ilma oli viileä ,mutta
poutainen.
Iltatorit
Kuluneen vuoden aikana pidettiin Juuassa viisi iltatoria. Järjestelyissä oli mukana Juuan kulttuuritoimi.
Ensimmäisellä iltatorilla ohjelmasta huolehti Juuan musiikkileiri. Epävakaisesta säästä johtuen tapahtuma
jouduttiin siirtämään sisätiloihin kulttuuri-liikuntatalolle. 4H järjesti lapsille kasvomaalausta ja korujen
tekoa. Karaoke Club möi kahvia ja vohvelia. Polvelan kyläyhdistys huolehti makkaran myynnin. Myyjiä oli
kahdeksan. Väkeä oli yli 200 henkeä.
Toisella iltatorilla esiintyivät Halavatun Papat tunnin ajan, jonka jälkeen club veti karaokea. Karaoke Club
möi makkaraa, kahvia ja vohvelia. Myyjiä oli 14 ja väkeä n. 500 henkeä.
Kolmas iltatori oli samalla myös Ellin päivien avaustapahtuma. Esiintymässä oli Korvenpojat ja Niina. Lapsille
esiintyi Justus-Pelle. Myyjiä oli kaikkiaan 35. Väkeä paikalla n. 500 henkeä. Elintarvikemyynneistä
huolehtivat Juuan Urheilijat ja Polvelan kyläyhdistys. Tällä iltatorilla oli myyjiä kauempaakin.
Neljännen iltatorin ohjelmasta huolehti Karaoke Club, joka hoiti myös makkaran, vohvelin ja kahvin
myynnin. Illan aikana clubilaisilla oli pieni esitys ja yleisökaraokea. Myyjiä oli 21 ja väkeä oli mukavasti.
Viidennen iltatorin ohjelmavastuu oli Karjalaisseuralla. Esiintymässä olivat Jouko Brelo ja Hyrppä. Ilma oli
sateinen, mistä johtuen väkeä paikalla n. 70. Myyjiä tuli paikalle vain viisi.
Iltatorien pöytävaraukset otti Karaoke Club vastaan sekä huolehti lavan, pöytien ja penkkien siirrosta
informoimisen kuntaan. Kulttuuritoimi huolehti ilmoittelun ja ohjelman sisällön. Lisäksi club ohjasi myyjien
myyntipaikkojen sijaintia Ellinpäivä iltatorilla, jonka ohjelman suunnittelussa myös Juuka-seura mukana.
Karaoke Club sai itselleen pöytävarausmaksut 2 € / pöytä.

4.7. Karaokekurssin toiminta
Karaokekurssi loi kevätkaudella Radio Kara soi -revyyn. Esitimme sen Juuan liikunta- ja kulttuuritalolla
huhti- sekä heinäkuussa. Ensimmäisessä esityksessä paikalla lähes 300 henkeä. Heinäkuussa katsojia reilu
100.
Syyslukukaudella kurssi keskittyi Tähti tähdistä kirkkain -konsertin luomiseen. Paikalla yleisöä n. 90 .
Konsertti pidettiin Seuran talolla.
Kansalaisopisto toimi edelleen kurssin ylläpitäjänä ja kurssin opettajana oli Kimmo Romppanen.

4.8. Muut yleisölle avoimet tilaisuudet
Club tilattiin esiintymään ja laulattamaan ihmisiä Vikilän taidenäyttelyn avajaisiin kesäkuun alussa. Karaoke
Club osallistui Vesikierre tapahtumaan heinäkuussa pienen esityksen muodossa. Mökkiläispäivillä club
huolehti äänentoiston. Silja-Elli, Juuka-seura ja Polovelan Papattajat järjestivät tapahtuman elokuussa
Polvelan kylätalolle, jossa club myös mukana hoitaen äänentoiston. Kivikylän sadonkorjuutapahtumassa
elokuussa club huolehti yleisökaraokesta.

4.9. Suljetut tilaisuudet
Lc Juuka ry tilasi karaoken hirvipeijaisiinsa. Matti Peura kävi kaksi kertaa Joensuussa vetämässä karaokea
yksityistilaisuuksissa. Lisäksi pikkujoulukeikkaa tilasivat Tehy, Rakennusliitto ja Kehitysvammaisten ryhmä.

5. TORILAVAN KÄYTTÖ
Torilavaa käytettiin vappuna ja kaikilla viidellä iltatorilla. Lisäksi kunta käytti sitä mökkiläispäivillä sekä
Vesikierre tapahtumassa Laivarannassa. Kunnan järjestämä tilaisuus oli myös joulunavajaistapahtuma
torilla, jossa myös lava käytössä. Kaikkiaan torilavan käyttökertoja kertyi kahdeksan.

6. YHDISTYKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
6.1.Karaokelaitteet ja levyt
Hankimme yhdistykselle uutta laitteistoa: 2 soitinta, mikserin, transponointilaitteen, räkin, mikkejä,
sankamikkejä ja tietokoneen.
Levyjä ladattiin tietokoneelle n.10 kpl, joista osa on jouduttu hankkimaan korvaamaan toimimattomia
levyjä. Hankimme myös hengellistä musiikkia: Kauneimmat virret, Laula kanssani Karaoke.

6.2. Itsensä kehittäminen
Kimmo Romppasen ohjaamalle karaokekurssille osallistui kevätkaudella 11 ja syyskaudella 9 henkilöä.
Kurssin tavoitteena oli esiintymistaitojen kehittäminen.

6.3. Yhteistyön kehittäminen
Olemme tehneet yhteistyötä monien tahojen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet
kulttuuritoimi, kansalaisopisto, Juuan kunta sekä eri yhteisöt.
Yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa olemme ylläpitäneet Juuan iltatori toimintaa vireänä. Heti vuoden
alusta alkoi kulttuuritoimi suunnitella kesän 2013 iltatoreja clubin ollessa suunnittelussa mukana. Mukana
iltatori järjestelyissä olivat kulttuuritoimi, Juuan Urheilijat, Karjalaisseura, Juuan musiikkileiri, Polvelan
kyläyhdistys. Ellin päivä iltatorin tullessa uutena toimintona, myös Juuka-seura liittyi yhteistyöhön mukaan.
Juuka-seura on näyttäytynyt clubin toiminnassa Silja- sihteerin Juuan Elli 2013 vallinnan myötä.
Muita eri toimijoiden tai yhdistysten kanssa yhteistyössä toteutettuja tapahtumia ovat olleet
vapputapahtuma sekä lokakuussa toteutettu lastentapahtuma.

6.4. Markkinointi
Matti Peura loi yhdistykselle uudet nettisivut Webmestarin kautta. Nämä ovat olleet yksi markkinoinnin
väylä.

Yhdistykselle on luotu sivut myös facebookiin, jossa on tiedotettu yhdistyksen toiminnasta ja markkinoitu
tulevia tapahtumia aktiivisesti.
Lisäksi tapahtumiamme on markkinoitu lehdissä, radion menovinkeissä, julisteilla jne.

7.YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITUS VUONNA 2013
Rahoitimme toimintaamme liittymis- ja jäsenmaksuilla
Kulttuuritoimen avustusta saimme keväällä 2013.
Rahoitimme toimintamme pääasiassa keikoilta saamilla tuloilla. Yksi tulon lähde oli myös torilavan
vuokraustulot.

7.1. Liittymis- ja jäsenmaksut
Vuoden 2013 liittymismaksu oli 10 € ja vuosimaksu 20 € .

7.2. Keikkataksa
Perimme tehdyistä keikoista korvausta vuosikokouksessa sovitun taksan mukaan.
1-2 h 60 €, seuraavat tunnit 30 € / tunti.
Keikkahintaa sovittaessa huomioitiin keikkamatkan pituus.

7.3. Torilavan vuokraus
Vuokrasimme lavaa seuraavin taksoin:
Lavan vuokra torilla 1-2h/ 30 €, seuraavat tunnit 10 €/h
Jos lavaa siirretään, vuokra on 150 € / tapahtumapäivä.
Sponsoreilta lavavuokra 100 € / tapahtumapäivä.

8. TIEDOTUSTOIMINTA

8.1. Yleinen tiedotus
Tiedotimme tapahtumista nettisivuilla, Facebookissa, Vaarojen Sanomissa, Sanomalehti Karjalaisen
menopalstalla, radioiden menovinkeissä sekä jakamalla julisteita ilmoitustauluille.
Vaarojen Sanomat julkaisi yhdistyksen toimintaan liittyviä juttuja yksitoista kertaa. Jutut liittyivät Radio Kara
soi -revyy esitykseen, vapputapahtumaan, iltatoritoimintaan, Juuan karaokemestari kisaan,
lastentapahtumaan ja joulukonserttiin. Lisäksi sanomalehti Karjalainen teki ennakkojutun Radio Kara soi revyystä. Pohjois-Karjalan Radio teki Silja Möttösen haastattelun ennen huhtikuun revyy esitystä. Lisäksi
Eläkeliiton joululehti kertoi Nuutin Nujakat jutussaan Karaoke Clubin En päivääkään vaihtaisi pois esityksestä.

Syksyllä 2013 tuli tv:stä Veden saartamat ohjelma, jossa mukana pieni pätkä karaokekurssin revyy esitystä.

8.2. Jäsenten tiedotus
Jäseniin olemme olleet yhteydessä pääasiassa sähköpostitse. Lisäksi yhteyttä on pidetty tekstiviestein ja
soittamalla. Sähköpostittomille jäsenille toimitettiin myös joitakin jäsenkirjeitä tärkeimpien tapahtumien
informoimiseksi.

.

