KARAOKE CLUB JUUKA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2009
1. Yleistä toimintavuodesta
Yhdistyksen toinen kokonainen toimintavuosi oli vilkas.
Kaiken ikäiset huomioitiin järjestämässämme toiminnassa.
Jäseniltoja pidimme edelleen kahden viikon välein Alapetrassa.
Järjestimme kesän lopulla jäsenkyselyn ja otimme mahdollisuuksien mukaan
huomioon jäsenistön toiveita.
Jäsenistön virkistämiseksi teimme viikonloppu reissun Rukan karaokekarnevaaleihin.
Toimintaan tuli mukaan uudenlaisia toimintoja: kansalaisopiston karaokekurssin tuotoksena
syntyneet karaokerevyy esitykset, kilpailujen järjestäminen sekä pienille lapsille suunnattu
toiminta.
Lisäksi edelliseen vuoteen poiketen teimme muutamia keikkoja myös ympäryskuntiin.
Kaiken kaikkiaan keikkoja tai tapahtumia kertyi viisikymmentä.
Tänä vuonna lisäsimme levyvalikoimaa ja hankimme lisää kalustoa.
Toiminnan helpottamiseksi hankimme tietokoneen sekä maestro- ohjelman, jolle
ladattiin uusia tilattuja levyjä.
Tiedotusta lisäsimme saamalla käyttöömme yhdistyksen nettisivut.
Koulutusta saimme edelleen kansalaisopiston järjestämillä kursseilla.
Lisäksi yhdistyksen aloitteesta alkoi syksyllä 2009 kansalaisopiston nappulakaraoke kurssi
Silja Möttösen ohjaamana. Tälle kurssille sai osallistua 4-10 vuotiaat.

2. JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä hieman kasvoi vuoden 2009 aikana. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 65.

3. TOIMINTA
3.1. Jäsenillat
Vuoden 2009 aikana pidimme kaikkiaan 23 jäseniltaa. Paikkana oli edelleen Alapetra.
Jäsenten toivomuksesta otimme käyttöön teema-aiheen aloituksen loppusyksyn jäsenilloissa.
Lauluja valittiin tanssityylin tai esiintyjän mukaan.
3.2. Yleiset karaokeillat
Pidimme yleisiä iltoja kaikkiaan 11 kertaa. Vetopaikkoina olivat Petra, Kolinportti ja Työppäri.
3.3.Lapsiin suuntautuva toiminta
Suurimpana tapahtumana lapsille pidimme Nappulakaraoke tapahtuman Työppärillä
heinäkuussa. Viisi clubilaista osallistui esitykseen pukeutumalla rooleihin ja esiintymällä.
Lisäksi vedimme kolme tilaisuutta, jossa lasten karaoken tilaajana yhdistys tai yritys.

3.4.Nuorisotoiminta
Nuorisolle suunnattuja karaokeiltoja pidimme kahdeksan kertaa. Seitsemän kertaa
laulupaikkana oli Nuokkari ja kerran meidät tilattiin lukiolle yökoulun karaokepajan vetoon.
3.5.Viriketoiminta ikäihmisille
Kävimme vuoden 2009 aikaan 4 kertaa laulamassa ikä-ihmisten hoitopaikoissa.
3.6.Kisatoiminta
Tammikuussa 2009 pidimme jäsenillan yhteydessä Eläkeliiton karaokekisan alkukarsinnan.
Keväällä järjestimme yhteistyössä Kimmo Romppasen kanssa Kolin karaokemestari 2009 kisan
Kolinportilla. Heinäkuussa yhdistys järjesti Petrassa Juuan karaokemestari 2009 kisan.
3.7.Toritoiminta
Vappuna yhdistys oli torilla järjestämässä muiden tahojen kanssa vappuriehaa.
Yhteistyökumppaneina Polovelan Papattajat, Mobilistit, MLL, partiolaiset, Kulttuuriyhdistys
Juuli sekä Vuokon kylä yhdistys. Väkeä oli torilla paljon.
Iltatoria järjestimme kaikkiaan kolme kertaa: kesä-, heinä- ja elokuussa. Väki löysi torille
hyvin. Suosituin oli heinäkuun tapahtuma, jossa myymässä oli 47 myyjää. Yleisön pyynnöstä
kokeilimme myös elokuun iltatoria ja sekin onnistui hyvin – tosin ollen muita toreja hiljaisempi.
Joulunavajaisissa 2009 kaksi clubin jäsentä veti torilla jouluisia lauluja yhteislauluna.
3.8.Revyy esitykset
Kansalaisopiston karaokekurssin tuotoksena syntyi karaokerevyy ajatus. Opettajanamme toimi
muusikko Kimmo Romppanen.
Karaokerevyyn ensi-ilta pidettiin Petrassa huhtikuussa. Se saikin suuren suosion ja lienee
Suomen maassa ainutlaatuinen sarjassaan.
Tätä revyytä esitimme kaikkiaan neljä kertaa neljässä eri paikassa.
Syksyllä 2009 esitimme uuden Kohti onnenmaata – karaokerevyyn Petrassa erään liiton
tilaamana.
4.4.Keikat ympäryskuntiin
Kävimme vetämässä karaoketansseja kerran Kontiolahden satamassa ja kaksi kertaa Bomballa.
4.10.Muut tapahtumat tai keikat
Yksityistilaisuuksia, joissa ohjelmassa karaoke, kertyi kaiken kaikkiaan 6 kappaletta.
Tilaajana oli hääseurue, hirviporukka tai jokin liitto tai yhdistys.
Marraskuun lopussa järjestimme joulukaraoketapahtuman kunnanvirastolla
yhteistyökumppanina Juuan kulttuuritoimi.
4.YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITUS VUONNA 2009
Rahoitimme toimintaamme liittymis-, jäsen-, kerta- ja kannatusmaksuilla.
Lisäksi saimme avustusta kunnalta.
Rahoitimme toimintamme pääasiassa keikoilta saamilla tuloilla.
Vuoden 2009 liittymismaksu oli 10 €, vuosimaksu 20 € ja kertamaksu 5 €.

