KARAOKE CLUB JUUKA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2008

1. Yleistä toimintavuodesta
Karaoke Club Juuka ry on perustettu syyskuussa 2007 ja näin ollen vuosi 2008 oli
ensimmäinen kokonainen toimintavuosi yhdistykselle.
Toimintavuosi oli vireä.
Toiminnan lähtökohtana oli edelleen kahden viikon välein pidettävät jäsenillat, joissa me
jäsenet harjoittelimme laulamista, esiintymistä ja laitteiden käyttöä. Jäsenilloissa riitti
kävijöitä mukavasti. Lähes jokaisena iltana joukossa oli myös vierailijoita.
Menneellä vuodella teimme ahkerasti karaokekeikkaa, joita kertyikin kaiken kaikkiaan 35
eri tilaisuutta. Kaikilla keikoilla sai aistia ihmisten innostuksen laulamiseen sekä
karaokelaulun kuuntelemiseen.
Huomioimme toiminnassamme nuoret, vanhukset, sivukylän asukkaat - lapsia ja keskiikäisiä unohtamatta.
Tänä vuonna saimme hankittua yhdistykselle omat karaokelaitteet ja levyjä.
Lisäksi saimme kovasti kaipaamaamme opastusta karaokeen liittyvissä asioissa
kansalaisopiston järjestämillä kursseilla..

2. KARAOKE CLUB JUUKA RY: N HALLINTO
2.1.

Johtokunta
Yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta vastaa johtokunta. Vuoden 2008 aikana pidimme
johtokunnan kokouksia viisi kertaa.
Johtokunta vuonna 2008:
Esko Nevalainen
puheenjohtaja
Matti Peura
varapuheenjohtaja
Silja Möttönen
sihteeri
Ari Rantametsä
Pauli Turunen
Susanna Laaksonen

2.2.

Tilintarkastajat
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Lilja Vartiainen ja varalle Kaisa Nykyri.

3. JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2008 aikana. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 60.

4. TOIMINTA
4.1.

Jäsenillat
Vuoden 2008 aikana pidimme 25 jäseniltaa, jotka olivat kahden viikon välein. Paikkana
oli Alapetra, paitsi kahdella kerralla, jolloin suunnistimme Vuokon kodalle.
Jäsenilloissa kävi keskimäärin 19 jäsentä / ilta. Kun lasketaan vierailijat mukaan,
jäsenilloissa oli väkeä keskiarvo laskien 23 henkilöä / ilta.

4.2.

Yleiset illat Petrassa
Pidimme yleisiä iltoja Petrassa vuoden 2008 aikana 12 kertaa.
Kaikkina iltoina laulajia oli runsaasti, parhaimpina iltoina jopa n. 30.

4.3.

Nuorisotoiminta
Vuoden 2008 aikana kävimme pitämässä karaokea Nuokkarilla
yhteensä 6 kertaa: 2 kertaa keväällä ja 4 kertaa syksyllä.
Parhaimpina iltoina laulamassa kävi n. 20 nuorta.

4.4.

Viriketoiminta vanhuksille
Ystävänpäivän kunniaksi kävimme laulamassa terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Keväällä kävimme kaksi kertaa Kotikalliossa. Ensimmäisellä kerralla pidimme
konserttia ja laulatimme vanhuksia ja toisella kerralla pidimme vappukaraoketanssit.
Tetriahossa kävimme kaksi kertaa karaoketanssien merkeissä.

4.5.

Toiminta sivukylillä
Kävimme pitämässä karaokeyhteislaulajaisia kolmella sivukylällä.
Kylät olivat Polvela , Kajoo ja Kannas. Kannaksella laulatimme
joululauluja.

4.6.

Yleisiä tapahtumia
Osallistuimme Ellin päivien tapahtumiin pitämällä karaokelaulajaiset
kunnanvirastolla kulttuuritoimen kanssa yhdessä sekä karaoketanssit Työppärillä.
Marraskuussa pidimme myös karaokelaulajaiset, joissa yhteistyökumppanina jälleen
Juuan kunnan kulttuuritoimi.
Yhdistys osallistui vapputapahtuman 2008 järjestelyyn torilla ollen
aktiivisena tapahtuman kokoojana. Yhdistyksellä oli torilla karaoketeltta , jossa kävi
runsaasti laulajia. Muita yhteistyökumppaneita olivat
Polovelan Papattajat, Partiolaiset, Kulttuuriyhdistys Juuli, MLL ja Pielisen karkkitukku.
Tapahtuma sai suuren suosion.
Heinäkuun lopulla järjestimme iltatoritapahtuman, jossa myös runsaasti väkeä. Yhdistys
huolehti järjestelyt kokonaan. Jälleen pystytimme Vuokon metsästysyhdistykseltä
vuokraaman teltan. Laulamassa kävi yli 30 laulajaa- joukossa paljon myös lapsia.
Myyjiä torilla oli n. 40 ja kauppa kävi hyvin.

4.7.

Muu yhdistykseltä tilattu toiminta
Poikolan koulun vanhempainyhdistys tilasi yhdistyksen laskiaistapahtumaan.
Eläkeliitto pyysi pitämään karaoken esikarsintakisan Juuassa.
Jussintori tilasi lasten karaoken marraskuussa.
SDP:n tilaamana pidimme vaalikaraoketanssit Työppärillä.
Metsävillet pyysi hirvipeijaisiin karaoketanssien merkeissä.
Rakennusliitto ja Vaarojen Sanomat tilasivat yhdistyksen
pikkujouluihinsa.

5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
5.1. Kurssitoiminta
Keväällä 2008 teimme kansalaisopistolle aloitteen karaokekurssin aloittamisesta. Kurssi
sai hyvän vastaanoton ja syyskuussa se alkoi Kimmo Romppasen vetämänä. Kimmon
vetämä kurssi tähtää esiintymistaitojen parantamiseen sekä karaokeen liittyvien asioiden
opettelua. Syyskauden kurssilla oli mukana 28 henkilöä.
Lisäksi kansalaisopisto antoi mahdollisuuden yksinlaulun opetteluun. Opettajana oli
Varje Pajari ja hän opasti laulutekniikkaan liittyvissä asioissa.
Yksinlauluopetukseen pääsi 10 karaoken harrastajaa käyden opetuksessa joka toinen
viikko.

5.2. Laitteiden ja levyjen hankinta
Kuluneen vuoden aikana saimme hankittua yhdistykselle DVD-soittimen, mikserin,
TV:n, kaksi langallista mikrofonia, kaksi kaiutinta ja kaiutinjalat.
Lisäksi hankimme 19 ammattikaraoke DVD-levyä.. Hankinnoissa kuuntelimme jäsenten
toiveita. Hankinnoissa mukana joulukaraokelevy sekä englannin kielinen levy.

6. YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITUS VUONNA 2008
Rahoitimme toimintaamme liittymis-, jäsen-, kerta- ja kannatusmaksuilla.
Lisäksi saimme avustusta kunnalta sekä Lions Ladyilta, joka kohdentui nuorisomusiikki DVDlevyjen hankintaan.
Suurimmaksi osaksi rahoitimme toimintaamme karaokekeikoista saaduilla tuloilla.
Haimme rahoitusta Vaarojen karaoke hankesuunnitelmaan
Vaara-Karjalan leaderyhdisykseltä, mutta siitä tuli yhdistykselle kielteinen päätös.

6.1.

Liittymis- ja jäsenmaksut
Vuoden 2008 liittymismaksu oli 10 €, vuosimaksu 20 € ja kertamaksu
jäsenillassa käynnistä 5 €.

6.2.

Keikkataksa.
Perimme tehdyistä keikoista korvauksen tuntitaksan mukaan. Tuntitaksa
oli 25 € / tunti.

7. TIEDOTUSTOIMINTA
Paikallislehti Vaarojen Sanomat teki useita juttuja yhdistyksen tapahtumista.
Lisäksi iltatori tapahtumasta saimme ennakkojutun sanomalehti Karjalaiseen.
Yhdistyksen kokoontumisista tiedotettiin ilmoituksilla, joita kiinnitettiin kauppojen ja
ravintoloiden ilmoitustauluille.
Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista oli myös ilmoitukset Karjalaisen menopalstalla.
Jäsenistöön pidimme yhteyttä jäsentiedotteilla, sähköpostitse sekä puhelimitse.
Syksyn 2008 aikana aloitti opiskelija Janne Rantametsä nettisivujen tekemisen yhdistykselle
koulutyönään.

-

