KARAOKE CLUB JUUKA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2010
1.Yleistä toimintavuodesta
Tämä oli yhdistyksen historiassa kolmas kokonainen toimintavuosi.
Toiminta on ollut vilkasta huomioiden lapset, nuoret, keski-ikäiset sekä ikäihmiset.
Jäseniltoja jatkettiin entiseen tapaan kahden viikon välein poikkeuksena joulukuu, jolloin
keskityimme tilattujen keikkojen tekemiseen. Järjestimme jäsenille Tallinnan risteilyn lokakuussa,
jolle osallistui väkeä myös Ylä-Karjalan karaokekerhosta.
Toimintamuodot olivat paljolti samoja kuin edellisenäkin vuotena. Järjestimme karaokeiltoja,
revyyesityksiä, kilpailuja, nuorten iltoja, lastenesityksiä, toritoimintaa, tarjosimme karaokea
yksityisiin juhlatilaisuuksiin jne.
Uudenlaisia tapahtumiakin vuodelle 2010 löytyi. Huhtikuussa osallistuimme
hyväntekeväisyyskonsertin järjestämiseen syöpäyhdistyksen kanssa yhdessä. Uutuutena järjestimme
kesäisille iltatoreille erilaisia huumoripitoisia esityksiä. Kokeilimme myös Ravintola Petrassa
perinteisen tanssi-illan suosiota ja se saikin hyvän vastaanoton. Osallistuimme myös vanhusviikon
ohjelman järjestelyihin hyvinvointiseminaarissa ja -messuilla sekä luomalla ikäihmisille sopivan
revyyesityksen.
Koko vuoden erilaisten tapahtumien määrä nousi kuuteenkymmeneen.
Yhdistys on tullut tunnetuksi omassa kunnassa sekä muissakin lähikunnissa.
Erona edellisiin vuosiin tilauksia on tullut runsaammin muista kunnista, mm. Nurmeksesta,
Valtimolta ja Kiteeltä.
Levyvalikoimaa pystyimme lisäämään reilusti ja hankimme lisää kalustoa mm. videotykin, uuden
soittimen, puhelimen , tallentimen.

2. KARAOKE CLUB JUUKA RY:N HALLINTO
2.1. Johtokunta
Yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta vastaa johtokunta. Vuoden 2010 aikana pidimme
johtokunnan kokouksia 7 kertaa.
Johtokunta vuonna 2010:
Esko Nevalainen puheenjohtaja
Matti Peura
varapuheenjohtaja
Silja Möttönen
sihteeri
Taisto Tanskanen
Esa Kielaankangas
Sirpa Räsänen ent. Nevalainen
2.2. Tilintarkastajat
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Lilja Vartiainen ja varalle Kaisa Nykyri.

3. JÄSENISTÖ
Jäsenistön määrä oli vuoden 2010 lopussa 72, joten jäsenistön määrä kasvoi edellisestä vuodesta.

4. TOIMINTA
4.1. Jäsenillat
Vuonna 2010 pidimme 22 jäseniltaa, joiden pääasiallinen kokoontumispaikka oli Alapetra.
Petran remontin aikana pidimme jäseniltoja myös Taitokartanolla. Pikkujoulu ja marraskuinen
jäsenilta järjestettiin Nunnanlahden Sinikossa.
Jäsenilloissa kävi väkeä vaihtelevasti, 13 – 28 jäsentä / ilta. Vierailijoilla oli mahdollisuus tulla
jäseniltaamme mukaan 5 €: n pääsymaksulla.
4.2. Yleiset karaokeillat
Petrassa pidimme yleisiä karaokeiltoja 7 kertaa, joista neljä oli kesän keskiviikko karaokeja.
Kolinportilla keikkailimme 2 kertaa. Myös leirintäalue Piitterissä karaokeja oli 2 kertaa kesän
aikana..
4.3. Lapsiin suuntautuva toiminta
Päiväkoti Pikku-Elli valmistui keväällä 2010 ja yhdistyksemme osallistui harjannostajaisten sekä
päiväkodin avajaisten ohjelman järjestämiseen.
Heinäkuun iltatorilla esitimme lapsille oman 20 minuuttia kestäneen esityksen.
Kävimme esittämässä elokuisessa Valtimon yö tapahtumassa lasten oman revyy esityksen ja
laulatimme lapsia esityksen jälkeen.
4.4. Nuorisotoiminta
Nuokkarilla kävimme laulattamassa nuorisoa 6 kertaa 2010 aikana.
Lisäksi Valtimon yö tapahtumassa Valtimon nuoriso pääsi laulamaan Karaoke Clubin vetämänä.
4.5. Virike toiminta vanhuksille
Tetriahon hoitokodissa kävimme pitämässä karaoketansseja kolme kertaa vuoden 2010 aikana.
Vanhusten viikolla osallistuimme hyvinvointimessujen ohjelma osuuteen kunnanvirastolla. Lisäksi
loimme uuden Voe niitä aekoja -revyyn vanhusten viikolle lokakuulle ja esitimme sen
Terveyskeskuksessa sekä Kotikalliossa.
4.6. Kisatoiminta
Järjestimme Ellin viikolla ravintola Petran kanssa yhteistyönä Juuan karaokemestari 2010 kisan.
Lisäksi eläkeliiton aluekarsinta järjestettiin jäsenillassamme tammikuussa.
4.7. Toritoiminta
Vapputapahtumasta on näköjään tullut jo perinne, johon yhdistys osallistuu karaoken muodossa.
Muita järjestäjiä olivat Polovelan Papattajat, Mobilistit, MLL, partiolaiset. Vaikka sää sattui aika
sateinen, löysi väki hyvin torille ja väkeä oli paljon. Uutuutena oli lapsille oma polkutraktori
kulkue.
Iltatoreja järjestimme 3 kertaa: kerran kesäkuussa ja kaksi kertaa heinäkuussa. Jokaisella iltatorilla
oli myös esitys, jonka Maija Kaitalehto oli käsikirjoittanut. Kesäkuussa esiintyivat Karaokelandian
ilopillerit. Heinäkuisten esitysten nimet olivat Miss Karaokelandia ja Perheonnea
Karaokelandiassa. Lapsille esitimme viimeiselle iltatorilla oman pienen esityksen. Yleisö tuntui
kovasti tykkäävän esityksistä. Myyjiä oli kullakin iltatorilla n. kolmekymmentä. Sään haltija loi
heinäkuisille iltatoreille kovan helteen, joka vähensi kahvin myyntiä ja iltatorien tuottoa.

Joulun avajaiset järjestettiin torilla marraskuun lopulla kunnan ja yrittäjien toimesta. Yhdistys
kutsuttiin huolehtimaan musiikillisesta annista. Viima ja pakkanen vähensivät yleisömäärää.

4.8. Revyy esitykset
Kansalaisopiston karaokekurssilaisten luoma Onnenmaata kohti- revyy jatkoi esityksiään.
Esitimme revyyn liikuntakulttuuritalolla maaliskuun lopulla. Yleisöä oli n. 150 henkeä.
Juuka seura tilasi samaisen esityksen Ellin tansseihin puu Juukaan Huttulan aukiolle.
Väkeä oli paikalla paljon ja palaute hyvää.
Toukokuussa esitimme tämän revyyn Nurmeksessa Hannikaisen salissa ja lokakuussa Kiteellä Kitee
salissa. Onnenmaata kohti - revyyn kesto oli yli 2 tuntia väliaikoineen.
Lokakuussa loimme vanhusviikolle Voe niitä aekoja -revyyn, jota esitimme terveyskeskuksen ja
Kotikallion lisäksi Keskusta puolueen tilaamana Seuran talolla sekä sydänyhdistyksen
pikkujoulussa Hastilla. Esityksen pituus oli 45 min. Positiivista palautetta tuli tästäkin revyystä.
4.9. Keikat lähikuntiin
Karaoketilauksia tuli myös naapurikunnista Nurmeksesta ja Valtimolta.
Bomballa karaokekeikkoja oli kaksi kertaa, Nurmeshovissa ja Valtimon Seiskassa kerran.
Tilaajana oli Nurmes - Valtimo sydänyhdistys.
4.10. Muut tapahtumat ja keikat
Huhtikuussa tuli syöpäyhdistykseltä yhteyden otto ja pyyntö hyväntekeväisyys konsertin
järjestämisestä. Yhdistys otti haasteen vastaan ja järjesti konsertin ohjelman. Laulamassa oli 14
jäsentä ja juhlapuhujana Matti Väistö.
Syyskuussa kokeilimme Perinteisen tanssi-illan suosiota Petrassa. Laadimme ohjelmiston iltaan
etukäteen ja esiinnyimme 16 jäsenen voimin. Illan aikaan esitimme välillä sketsejä ja vitsejä. Iltaan
oli myyty yli sata lippua.
Yksityisillä syntymäpäivillä tai häissä kävimme 5 kertaa. Yhdistysten tai yhteisöjen tilaamia
karaoketilaisuuksia oli saman verran.
Pikkujoulu karaokekeikkoja oli 3 . Ilmoitimme Vaarojen sanomissa pikkujoulu ohjelman
mahdollisuudesta marraskuulla, mutta tilauksia ei tullut yhtään.

5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

5.1.. Laitteiden ja levyjen hankinta
Hankimme yhdistykselle yhteensä 24 levyä, joista yksi on hankittu Eero Reijosen lahjoittamalla
rahasummalla. Lisäksi Ari Rantametsä lahjoitti yhden levyn. Hankituista levyistä 9 on ladattu
maestro ohjelmalle.
Laitteita hankimme yhdistyksen käyttöön lisää. Ostimme monitori TV:n , videotykin, modulin
mikseriin, matkapuhelimen, monitoimitulostimen, videotallentimen sekä uuden karaokesoittimen.

5.2. Itsensä kehittäminen
Karaokekurssille osallistui jäsenistöstämme n. 20 henkilöä. Kurssin tavoitteena oli
esiintymistaitojen kehittäminen. Kurssin tunti määrä on 54 tuntia / lukukausi.
Opettajana toimi edelleen muusikko Kimmo Romppanen.
5.3. Yhteistyön kehittäminen
Olemme tehneet yhteistyötä monenlaisten yhdistysten kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet
Juuan syöpäyhdistys, Sydänyhdistys ( Juuka sekä Nurmes - Valtimo), Keski-Karjalan MSyhdistys, Juuka-seura, Juuan keskusta puolueen ryhmä, Juuan kunta, Polovelan Papattajat, MLL,
partiolaiset.
Yritysten ja kunnan kanssa tehtyjä yhteisprojekteja olivat Hyvinvointimessut ja –seminaari sekä
joulun avajaiset.
5.4. Markkinoinnin lisääminen
Informoimme ihmisiä tutustumaan toimintaamme yhdistyksen nettisivuilta. Ohjelmallisesta
pikkujoulusta ilmoitimme paikallislehdessä, mutta se ei saanut suosiota.
Paikallislehti julkaisi monta juttua yhdistykseen liittyen, jotka toimivat samalla
markkinointivälineinä.
Ennen suurempia esityksiä ja tapahtumia ( revyyt, iltatori, konsertti ) pyysimme kunkin kunnan
paikallislehtiä tekemään puffijutun järjestettävästä tilaisuudesta ennakkoon. Otimme itse yhteyttä
myös sanomalehti Karjalaisen toimittajaan, joka teki revyystämme jutun lehteen.

6.YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITUS VUONNA 2010
Rahoitimme toimintaamme liittymis-, jäsen-, kerta- ja kannatusmaksuilla.
Saimme avustusta kunnalta sekä lisäksi karaokelevyn hankinnan kustannuksiin osallistui
kansanedustaja Eero Reijonen.
Rahoitimme toimintamme pääasiassa keikoilta saamilla tuloilla.

6.1. Liittymis- ja jäsenmaksut
Vuoden 2010 liittymismaksu oli 10 €, vuosimaksu 20 € ja kertamaksu jäsenillassa käynnistä
5 €.
6.2. Keikkataksa
Perimme tehdyistä keikoista korvausta vuosikokouksessa sovitun taksan mukaan.
1-2 h 60 €, seuraavat tunnit 30 € / tunti.
Keikkahintaa sovittaessa huomioitiin keikkamatkan pituus.
6. TIEDOTUSTOIMINTA
7.1. Yleinen tiedotus
Yhdistyksen nettisivut, joilla näyttää olleen paljon kävijöitä, toimivat hyvänä tiedotusvälineinä
ihmisille. Tosin loppuvuodesta sivujen toiminnassa ilmeni ongelmia Riekale -yhtiön päivittäessä
omaa toimintaansa.
Iltatoreista ilmoitimme Vaarojen Sanomissa ja jäsenilloista sekä suurimmista tapahtumista
kauppojen ilmoitustauluilla.

Karaoke Clubin toiminnasta oli Vaarojen Sanomissa 8 eri artikkelia. Sanomalehti Karjalaisessa
kirjoitettiin Onnenmaata kohti -revyystä ennakkoon ennen liikuntakulttuuritalon esitystä.
Hyväntekeväisyys konsertista kerrottiin Karjalaisen liitteessä syöpäyhdistyksen toimintaan liittyen.
Kiteen paikallislehti Koti-Karjala julkaisi ennakkojutun sekä artikkelin esityksen jälkeen
revyystämme. Myös Ylä-Karjala kertoi ennakkoon revyy esityksestämme.

7.2. Jäsenten tiedotus
Jäseniin olimme yhteydessä pääasiassa sähköpostitse. Lisäksi yhteyttä pidettiin tekstiviestein ja
soittamalla. Jäsenilloissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista.

