KARAOKE CLUB JUUKA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2012
1.Yleistä toimintavuodesta
Yhdistyksen viides toimintavuosi on takana. Keikkaa on ollut paljon ja se osoittaakin eri tahojen oppineen
käyttämään yhdistyksen tarjoamaa ohjelmapalvelua. Kiireisintä aikaa olivat kesä- ja heinäkuu sekä syksyllä
loka - ja marraskuu. Kaiken kaikkiaan keikkoja kertyi vuodelle 2012 viisikymmentäyhdeksän kappaletta.
Toiminta oli hyvin monimuotoista. Pidimme jäseniltoja kahden viikon välein lukuun ottamatta kesäaikaa,
jolloin keskityimme keikkojen tekoon. Yhdistyksen toimintaan kuuluivat yleiset karaokeillat, kisatoiminta,
keikat ikäihmisten luo, nuoriso- ja lapsitoiminta, karaokekurssin tuotokset, näytelmälliset esitykset,
toritoiminta , yksityisten henkilöiden ja eri yhteisöjen tilaamat keikat.
Suurimmat tulot tienattiin karaokekurssin tuotoksilla, joiden tulot olivat yli puolet yhdistyksen koko vuoden
tuloista. Voi´se laulaa revyy sai hyvän suosion.
Syyskuussa järjestimme yhdistyksen 5 –vuotisjuhlat, jonka kunniaksi kävimme syömässä Ravintola
Piirongissa. Iltaa jatkoimme vanhalla Nuokkarilla. Lisäksi yhdistys osallistui jäsenistön pikkujoulu ruokailuun
kustantamalla siitä osan.
2. KARAOKE CLUB JUUKA RY:N HALLINTO
2.1. Johtokunta
Yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta vastaa johtokunta. Vuoden 2012 aikana pidimme
johtokunnan kokouksia 7 kertaa.
Johtokunta vuonna 2012:
Esko Nevalainen puheenjohtaja
Matti Peura
varapuheenjohtaja
Silja Möttönen
sihteeri
Taisto Tanskanen
Raimo Ahonen
Sirkka Tanskanen
2.2. Toiminnantarkastajat
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Lilja Vartiainen ja varalle Kaisa Nykyri.
3. JÄSENISTÖ
Jäsenistön määrä oli vuoden 2012 lopussa 55.
4. TOIMINTA

4.1. Jäsenillat
Jäseniltapaikkana ja kaluston säilytystilana oli Vanha Nuokkari, josta maksoimme kunnalle vuokraa

20 € kokoontumiskerralta . Jäseniltoja pidimme kahden viikon välein kesä- ja heinäkuun ollessa taukoa.
Jäseniltoja pidettiin koko vuoden aikana 16 kertaa. Lisäksi vietimme 5-vuotisjuhlan ja pikkujoulun .
Jäsenilloissa kävi keskimäärin alle kymmenen henkilöä.

4.2. Yleiset karaokeillat
Yleisiä karaokeiltoja pidettiin neljätoista kertaa, joista yhdeksän oli Yläpetrassa, kaksi Alapetrassa, kaksi
Kolinportilla ja yksi Valtimon Seiskassa. Kesän keskiviikko karaokeiltojen osuus on viisi kertaa.

4.3. Nuorisotoiminta sekä lapsiin kohdistuva toiminta
Nuokkarilla kävimme laulattamassa nuorisoa kaksi kertaa.
Poikolan koulun vappujuhlissa yhdistys kävi laulattamassa lapsia korvauksetta.
Karaokevekkuleiden esityksiä oli kaikkiaan kolme. Valtimolla kävimme esiintymässä Valtimon yö
tapahtumaan liittyen. Kontiolahdella Karaokevekkulit esiintyivät joulun avajaisissa. Lisäksi yhdistys osallistui
korvauksetta Juuassa pidettyyn lastentapahtumaan marraskuulla vetämällä puolen tunnin esityksen sekä
laulattamalla lapsia tunnin ajan. Kultuuritoimi , MLL ja 4 H olivat järjestelyissä mukana. Tapahtuma pidettiin
Työppärillä ja väkeä oli tupa täynnä.

4.4. Virike toiminta ikäihmisille
Ikäosaamiskeskus Ellinkulmassa yhdistys kävi korvauksetta useita kertoja.
Tetriahossa pidimme karaoketanssit vappuna, juhannuksen alla ja pikkujoulussa marraskuussa.
Lisäksi yhdistys loi näytelmällisen musiikkiesityksen vanhusten viikolle ja kävi esittämässä sen korvauksetta
terveyskeskuksessa ja Kotikalliossa. Esityksen nimi oli En päivääkään vaihtaisi pois ja kestoltaan n. 45 min.

4.5. Kisatoiminta
Eläkeliiton aluekarsinta pidettiin Bomballa helmikuussa. Käytössä olivat yhdistyksen levyt ja laitteet.
Heinäkuussa yhdistys piti Juuan karaokemestari 2012 kisan Petrassa .Kisaan osallistui yhdeksäntoista
kilpailijaa. Edellisen kesän kilpailijoiden toiveesta kokeilimme erilaista sarjajakoa. Alle 40 v sarjaan osallistui
kuusi kilpailijaa ( viisi naista ja yksi mies) ja sen voitti Susanna Laaksonen. Yli 40 v sarjassa kilpaili
kolmetoista kisailijaa ( viisi naista ja kahdeksan miestä) ja voittajaksi leivottiin Kari Kalajoki. Kisa oli erittäin
tiukka.

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 kahvileipää. Väkeä oli paikalla runsaasti. Lapsille järjestimme polkutraktori kulkueen, johon
osallistui kaksikymmentäneljä traktoria. Torilavalla riitti mukavasti karaoken laulajia.
Iltatorit
Kuluneen vuoden aikana pidettiin Juuassa viisi iltatoria. Järjestelyihin saimme mukaan kulttuuritoimen,
jonka puolesta järjestelijänä toimi Eeva Eloranta. Iltatorien ohjelma monipuolistui.

Ensimmäisellä iltatorilla ohjelmasta huolehti Juuan musiikkileiri. Yleisöä oli n. 300-400 henkeä. Myyjiä oli
paikalla 17. Karaoke Clubilla oli makkaran myynti.
Toisella iltatorilla oli Karaoke Clubin ohjelma, johon sisältyi Maija Kaitalehdon käsikirjoittama esitys ja
yleisökaraoke. Karaoke Club möi makkaraa. Viileä ilma karsi hieman yleisöä, paikalla n. 150. Myyjiä oli 21.
Kolmas iltatori meni lasten ohjelman merkeissä. Kulttuuritoimi järjesti Pallomerimiehen esiintymään, jonka
jälkeen Karaoke club veti lasten karaokea . Muuna ohjelmana oli MLL:n järjestämä pukukilpailu, 4H:n
askarteluteltta, miniatyyrihevonen, pomppulinna. Möimme vohveleita, kahvia ja mehua, jotka menivät
kaupaksi hyvin. Väkeä oli n. 300 henkeä ja myyjiä 23.
Neljännen iltatorin ohjelmasta huolehti Karjalaisseura, joka huolehti myös eri tarjoilupisteet. Väkeä oli
mukavasti ja myyjiä 22.
Viidennen iltatorin ohjelmavastuu oli Ikäosaamiskeskus Ellinkulmalla. Esiintymässä oli Tarkkosen veljekset
sekä Tuija Kuiri. Ilma oli kolea, mutta sateeton. Väkeä oli n. 100 ja myyjiä 9.
Iltatorien pöytävaraukset otti Karaoke Club vastaan sekä huolehti lavan, pöytien ja penkkien siirrosta
informoimisen kuntaan. Kulttuuritoimi huolehti ilmoittelun ja ohjelman sisällön.

4.7. Karaokekurssin toiminta
Karaokekurssi loi kevät kaudella Voi´se laulaa revyyn. Tämä saikin suuren suosion, sillä esitimme sen
kokonaisuudessaan kolme kertaa – huhtikuussa ja heinäkuussa Juuan liikuntakulttuuritalossa sekä
lokakuussa Nurmeksen Hannikaisen salissa. Kahdessa esityksessä tähtivieraana oli Arttu Kettunen. Juuan
molemmissa esityksissä väkeä oli yli 250 henkeä. Nurmeksessa yleisöä oli n. 100 .
Lisäksi esitimme revyyn toisen puoliskon viisi kertaa. Heinäkuiset mökkiläispäivät Paalasmaassa oli näistä
yksi tapahtuma. Muut esitykset olivat Tulikiven tilaama illanvietto Piitterissä, Hirvikoirayhdistyksen
vuosijuhla Kolilla, Joensuun seudun palveluskoira yhdistyksen vuosijuhla Joensuussa, Sauvo Hiltusen
syntymäpäivät Futuressa.
Syyslukukaudella kurssi keskittyi Tulkoon joulu konsertin luomiseen. Paikalla yleisöä n. 90 . Konsertti
pidettiin kunnanviraston valtuustosalissa.
Kansalaisopisto toimi edelleen kurssin ylläpitäjänä ja kurssin opettajana oli Kimmo Romppanen.

4.8. Muut esitykset
Vanhusten viikolle luotua ´En päivääkään vaihtaisi pois´ esitystä esitettiin myös Keskusta puolueen
kiitoskahvi tilaisuudessa.
Pikkujoulu kaudelle suunniteltiin esitys Joulurauhaa joka mökkiin, jota esitettiin opettajien pikkujoulussa
Kolinportilla sekä omassa Karaoke Clubin pikkujoulussa.

4.8. Yksityiset tilaajat
Karaoke Clubia tilattiin syntymäpäiväjuhliin kaksi kertaa, häihin kerran ja muihin juhliin yhden kerran.

4.9. Yhteisöjen tilaamat keikat
Jukola varasi meidät heinäkuussa Bomballa pidettäviin kesäpäiväjuhliin. Vaalikampanja tilaisuuksiin clubia
varasi Keskusta puolue ja SDP. Lisäksi karaoke pidettiin Eläkeliiton järjestämissä tansseissa, Metsävillejen
hirvipeijaisissa sekä Rakennusliiton pikkujoulussa.

5. TORILAVAN KÄYTTÖ
Torilavaa käytettiin vappuna ja kaikilla viidellä iltatorilla. Lisäksi kunta käytti sitä mökkiläispäivillä sekä
kalastustapahtumassaan Paalasmaassa. Kunnan järjestämiä tilaisuuksia olivat myös Ellin päivän tanssit
Huttulan aukiolla ja joulun avaus torilla. Näissä myös lava käytössä. Lisäksi Jari Miettinen vuokrasi lavaa
Piitteriin kaksi kertaa. Kaikkiaan torilavan käyttökertoja kertyi yksitoista.

6. YHDISTYKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
6.1.Karaokelaitteet ja levyt
Tänä vuonna kalusto pysyi lähes samana. Tv jouduttiin uusimaan entisen rikkoonnuttua.
Laajensimme yhdistyksen levyvalikoimaa reilusti kuluneen vuoden aikana. Hankimme kaikkiaan 11 uutta
levyä.

6.2. Itsensä kehittäminen
Kimmo Romppasen ohjaamalle karaokekurssille osallistui kevätkaudella 13 ja syyskaudella 11 henkilöä.
Kurssin tavoitteena oli esiintymistaitojen kehittäminen.

6.3. Yhteistyön kehittäminen
Olemme tehneet yhteistyötä monien tahojen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet
kulttuuritoimi, kansalaisopisto, Juuan kunta, nuorisotoimi sekä eri yhdistykset.
Yksi tärkeä yhteistyön saavutus on iltatori ajatuksen kehittäminen kunnassa eteenpäin. Heti vuoden alusta
aloimme suunnitella kesän 2012 iltatoreja ja uusia toimijoita löytyikin mukavasti. Mukana iltatori
järjestelyissä olivat kulttuuritoimi, Vuokon kyläyhdistys, Juuan Urheilijat, Ikäosaamiskeskus Ellinkulma,
Karjalaisseura, 4 H, MLL. Syksyllä pidimme Eeva Elorannan kanssa palaverin, jossa pohdimme menneen
kesän iltatoreja ja suunniteltiin jo seuraavaa kesää.
Muita eri toimijoiden tai yhdistysten kanssa yhteistyössä toteutettuja tapahtumia ovat olleet
vapputapahtuma, mökkiläispäivät heinäkuussa sekä marraskuussa toteutettu lastentapahtuma.

6.4. Markkinointi
Yhdistyksen nettisivut 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 2012
Rahoitimme toimintaamme liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksuilla.
Kulttuuritoimen avustusta saimme keväällä 2012.
Rahoitimme toimintamme pääasiassa keikoilta saamilla tuloilla. Yksi tulon lähde oli myös torilavan
vuokraustulot.

7.1. Liittymis- ja jäsenmaksut
Vuoden 2012 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 seitsemän kertaa. Jutut liittyivät Voi´se
laulaa revyy esitykseen, vapputapahtumaan, iltatoritoimintaan ja joulukonserttiin. Lisäksi sanomalehti
Karjalainen teki ennakkojutun Voi´se laulaa revyystä. Ylä-Karjala lehti julkaisi ennen Nurmeksen revyy
esityksestä juttunsa sekä myös esityksen jälkeen saatiin lukea positiiviseen sävyyn kirjoitettu artikkeli
kyseisestä lehdestä.

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.

