
KARAOKE CLUB JUUKA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2011 

 

1.Yleistä toimintavuodesta 

 

Yhdistyksen neljäs toimintavuosi sujui paljolti entiseen malliin, mutta myös uuttakin luotiin tämän 

vuoden aikana.  

 

Jäseniltoja vietimme edelleen kahden viikon välein. Kesä-, heinä- ja joulukuussa pidimme 

jäsenilloista taukoa runsaiden keikkamäärien takia. Syyskaudella järjestimme jäsenistölle 

virkistäytymisreissun Rukan karaokekarnevaaleihin. 

 

Alku vuoden projektina oli yhdistyksellä saada esiintymislavan rakentaminen alkuun. Aluksi näytti 

siltä, että lavahanke ei toteudu ollenkaan. Kuitenkin sponsoreiden ja kunnan avustusten tukemana 

lavan avajaisia vietettiin 17.6. Näin karaoke clubilla alkoi uudenlainen toiminta, nimittäin lavan 

käyttö ja vuokraus. Lavan myötä ulkoilmatapahtumien ohjelmat saivat aivan uutta näkyvyyttä. 

 

Yhdistyksen toiminta on saanut uudenlaista mainetta. Meihin otettiin yhteyttä ja pyydettiin 

järjestämään tietyntyyppistä ohjelmaa tilaajan toiveen mukaan. Näin mm. kävi kun  Ellin päivä 

avauksessa Karaokevekkulit laulattivat ja leikittivät lapsia. Tuon jälkeen karaokekurssilaiset 

esittivät Iskelmiä vuosien varrelta  - revyyn koko Ellin päivä yleisölle. Suurimmat tuotot 

saavutettiin revyyesityksillä sekä joulukonsertilla. Parhaiten väki löytyi paikalle revyyesityksissä 

sekä iltatorilla ja vapputapahtumassa. Tosin iltatorien yleisömäärä riippui paljolti säätilasta. 

 

Tapahtumien määrä hieman laski edellisestä vuodesta. Tänä vuonna tapahtumia oli 47, kun taas 

edellisenä vuotena niitä oli 60. Mutta voidaan sanoa, että karaokeharrastus on saanut aivan uusia 

ulottuvuuksia vuosien mittaan. Siitä osoituksena näytelmälliset esitykset, lavaprojektit jne. 

Toiminta on tavoittanut kunnan asukkaista kaikki ikäluokat ja tuonut kuntaan vireyttä. 

 

2. KARAOKE CLUB JUUKA RY:N HALLINTO 

 

2.1. Johtokunta  

Yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta vastaa johtokunta.  Vuoden 2011 aikana pidimme 

johtokunnan kokouksia 7 kertaa. 

 

Johtokunta vuonna 2011: 

Esko Nevalainen    puheenjohtaja 

Matti Peura            varapuheenjohtaja 

Silja Möttönen       sihteeri 

Taisto Tanskanen 

Esa Kielaankangas 

Sirpa Räsänen  

 

2.2. Tilintarkastajat 

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Lilja Vartiainen ja varalle Kaisa Nykyri. 

 

3. JÄSENISTÖ 

Jäsenistön määrä oli vuoden 2011 lopussa 63, joten jäsenistön määrä laski yhdeksällä edellisestä 

vuodesta. 

 

 



 

4. TOIMINTA 

4.1. Jäsenillat 

Jäseniltoja pidimme elokuun loppuun asti Alapetrassa, jonka jälkeen saimme kokoontumispaikaksi 

kunnan omistaman Vanhan Nuokkarin tilan. Tämä järjestely siksi, koska elokuun lopussa Petra 

meni kiinni muutamaksi kuukaudeksi ja jouduimme etsimään uuden jäsenilta- ja kurssitilan. 

 

Pidimme yhteensä 20 jäseniltaa sekä lisäksi pikkujoulun Alapetrassa. Kesä aikana pidimme 

jäsenilloista taukoa runsaiden keikkojen takia. Jäsenilloissa kävi yleensä reilu 10 henkilöä. 

 

4.2.  Yleiset karaokeillat 

Yleisiä karaokeiltoja vedimme yhteensä 15 kertaa tämän vuoden aikana. Petrassa 8 kertaa, 

Piitterissä 5 kertaa ja Kolinportilla 2 kertaa. 

Petran keikoista neljä on kesän keskiviikko karaokeiltoja.  

 

4.3. Lapsiin suuntautuva toiminta 

Ellin päivä avauksessa Karaokevekkulit laulattivat ja leikittivät lapsukaisia n. 30 minuutin ajan. 

Lapset tulivat mukavasti mukaan lauluihin ja muukin yleisö tuntui tykkäävän. 

 

4.4. Nuorisotoiminta 

Nuokkarilla kävimme laulattamassa nuorisoa 4 kertaa. 

 

 Lisäksi järjestimme Nuokkarilla leikkimielisen nuorten karaokekisan toukokuussa. Kisaan 

osallistui 8 tyttöä ja yksi duetto. Palkintoina oli karaokelevyjä ja karkkia. Tuomareina toimivat 

Nuokkarin ja Clubin edustajat. 

 

Elokuussa järjestimme torilavalle nuorten tapahtuman, jossa oli varattuna frisbeekisailua ja 

biisikärpänen kisaa karaoken lisäksi. Nuoriso ei oikein rohjennut kuitenkaan tulemaan paikalle. 

Mutta joitakin laulajia paikalle saatiin ja frisbeekisaankin osallistui lapsikisailijoita. 

 

4.5. Virike toiminta ikäihmisille 

Muutama clubin jäsen osallistui laulamalla Hoivakoti Kielon avajaisissa. Tetriahossa kävimme 

pitämässä vappu- ja pikkujoulukaraoketanssit. Karaokekurssi kävi joulukuussa laulamassa 

terveyskeskuksen vuodeosastolla Kimmo Romppasen kitaran säestyksellä jouluisia lauluja. 

 

4.6. Kisatoiminta 

Eläkeliiton aluekarsinta pidettiin Bomballa tammikuussa. Karsinnassa oli käytössä clubin levyt ja 

laitteet. 

 

Heinäkuussa pidettiin Juuan Karaokemestari 2011 kisa Petrassa. Kisaan osallistui 12 naista ja 10 

miestä. Naisten sarjan voitti Minna Kukkonen ja miesten sarjan  Tomi Kallio. Tuomaristossa oli 

juukalaisia musiikin harrastajia sekä Yläkarjalan karaokekerhon edustaja. 

 

4.7. Toritoiminta 

Toritapahtumia oli tänä vuonna seitsemän. 

 

Vapputapahtuma järjestettiin entiseen malliin Polovelan Papattajien, Mobilistien, Vuokon eteläisen 

kyläyhdistyksen sekä MLL: n kanssa. Väkeä oli torilla paljon. Lapsille oli järjestetty 

polkutraktorikulkue, mikä sai suuren suosion. 

 



Kesäkuun 17. vietimme uuden torilavan avajaisia. Paikalle oli kutsuttu torilavasponsorit, jotka 

kukitettiin sekä tarjottiin avajaistäytekakkukahvit. Ohjelmassa oli karaoken lisäksi Voe niitä aekoja  

–revyy. 

 

Iltatoreja järjestimme 3 kertaa: kerran kesäkuussa ja kaksi kertaa heinäkuussa. Kahdella viimeisellä 

iltatorilla oli pienet esitykset. Myyntipöytiä varattiin 20 – 28 kpl . Heinäkuun ensimmäistä iltatoria 

kiusasi sateinen sää, joka aiheutti myyjäkadon. Iltatorien tuotto jäi melko pieneksi. 

 

Joulun avajaisiin torille club tilattiin huolehtimaan musiikillisesta annista. Clubin jäsenet lauloivat 

jouluisia lauluja.  

 

4.8. Karaokekurssin toiminta 

Kansalaisopiston karaokekurssi jatkoi toimintaansa Kimmo Romppasen johdolla. Keväällä loimme 

revyyn nimeltä Iskelmiä vuosien varrelta. Esitimme sen toukokuussa liikuntakulttuuritalolla ja 

lippuja myytiin siihen 250 kpl. Lisäksi sama revyy esitettiin Ellin päivä avajaisissa Huttulan 

aukiolla. Revyy sai paljon kiitosta. Tästä revyystä esitimme myös osan Tulikiven kesäkauden 

avauksessa kesäkuulla. 

 

Syyskauden päätteeksi kurssi järjesti Valkea joulu - joulukonsertin Työppärillä. Väkeä oli tupa 

täynnä – yli 80 lippua myytiin. Myös tämä sai hyvää palautetta. 

 

4.9. Keikat lähikuntiin 

Kävimme vetämässä karaoketilaisuuksia 2 kertaa Bomballa Nurmeksessa sekä kerran Valtimolla 

Ravintola Seiskassa. Tilaajina oli Nurmes- Valtimo Sydänyhdistys sekä Eläkeliitto. 

 

 

4.10. Muut tapahtumat ja keikat 

Kuhnustan ja Salokylän metsästysyhdistykset tilasivat clubin omiin juhliinsa ohjelman muodossa.  

Pikkujoulu keikkoja oli yhteensä kolme.  

 

Yksityisten tilaamia keikkoja perhejuhliin oli kaksi. 

 

5. TORILAVAHANKE 

 

Siirrettävä torilava valmistui kevään 2011 aikana. Rakentajana oli Saher OY. Torilavan omistaja on 

Karaoke Club Juuka ry. 

 

Torilava projekti saatiin toteutumaan sponsoreiden avustuksella. 

Sponsoreina toimivat seuraavat tahot: Saher, K-Market Pielisherkku, Juuan LVI Oy, Sähkö Jarska 

Oy, Metallipalvelu Hartikainen, HT-Pelti, Tulikivi Oyj, Jukola, Juuan Op, Nunnauuni Oy, Juuan 

Traktorihuolto sekä Juuan kunta.  

Vastineeksi sponsorirahasta kukin sai mainostilaa lavan seinästä. Sponsorirahat vaihtelivat välillä 

500- 1500 €. Lisäksi kunta maksoi lavasta ennakkovuokraa 2500 € viidestätoista käyttökerrasta. 

 

Lava oli käytössä vuoden 2011 aikaan yhteensä kahdessatoista eri tapahtumassa. 

Kunta tarvitsi sitä Ellin päivä avauksessa Huttulan aukiolla, mökkiläistapahtumassa Paalasmaassa 

sekä joulun avajaisissa torilla. Jari Miettinen käytti Piitterin tapahtumissa sitä neljä kertaa.  Clubin 

omia tapahtumia, joissa lava käytössä, oli viisi kertaa. 

 

 



 

6. YHDISTYKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

 

 

6.1.. Levyjen ja kaluston hankinta 

Tänä vuonna hankimme vain yhden levyn, sillä katsoimme levyvalikoiman melko laajaksi. 

 

Tänä vuonna kalustorahaa meni torilavan sisustamiseen ja varustuksiin.  

Toritapahtumien järjestelyjä helpottamaan hankimme varikkokatoksen kokoa 3 x 6 m. 

Heinäkuussa hankimme yhdistykselle 2 kpl Behringerin kaiutinta, mutta emme olleet niihin 

tyytyväisiä ja myimme ne eteenpäin. Langallisen mikrofonin hankimme juontotehtäviä ajatellen. 

Joulukuussa investoimme Bose kaiuttimen hankintaan. 

 

6.2. Itsensä kehittäminen 

Karaokekurssille osallistui jäsenistöstämme kevätkaudella 18 ja syyskaudella 11 henkilöä.  Kurssin 

tavoitteena oli esiintymistaitojen kehittäminen.  Kurssin tunti määrä on 60 tuntia / lukukausi. 

Opettajana toimi edelleen muusikko Kimmo Romppanen. 

 

6.3. Yhteistyön kehittäminen 

Olemme tehneet yhteistyötä monien tahojen kanssa. Siitä suurimpana osoituksena torilavan 

saaminen Juuan kuntaan. Yhteistyö kumppaneina olivat eri yritykset sekä Juuan kunta.  

Myös eri yhdistysten kanssa olemme tehneet yhteistyötä.  Kansalaisopisto, kulttuuritoimi ja 

nuorisotoimi ovat olleet myös tärkeitä yhteistyökumppaneita. 

 

Marraskuussa järjestimme clubin aloitteesta palaverin, jossa ruvettiin kehittelemään vuoden 2012 

iltatoreja. Koolle kutsujana toimi kunnan edustaja kulttuuriohjaaja Eeva Eloranta. Mukana 

palaverissa oli musiikin toimijoita sekä yhdistysten edustajia. Jatkamme suunnittelua tammikuussa 

2012.  

 

6.4. Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen 

Olemme pitäneet yhdistyksen nettisivujen tapahtumakalenteria ajan tasalla. 

 

Yhdistyksen tulevista tapahtumista olemme tiedottaneet lehdissä, radion menovinkeissä, julisteita 

asettamalla ilmoitustauluille jne.  

 

7.YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITUS VUONNA 2011 

 

Rahoitimme toimintaamme liittymis-, jäsen-, kerta- ja kannatusmaksuilla. 

Kulttuuritoimen avustusta saimme keväällä 2011. 

Torilavan hankkimiseen saimme apua aiemmin mainituilta tahoilta ( Otsake 5 ) 

Rahoitimme toimintamme pääasiassa keikoilta saamilla tuloilla. Uutena tulon lähteenä oli torilavan 

vuokraustulot. 

 

7.1. Liittymis- ja jäsenmaksut 

Vuoden 2011  liittymismaksu oli 10 €, vuosimaksu 20 € ja kertamaksu  jäsenillassa käynnistä 

 5 €. 

 

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 

Johtokunta vahvisti seuraavat lavan vuokraustaksat: 

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 

Yhdistyksen nettisivut, joilla näyttää olleen paljon kävijöitä,  toimivat hyvänä tiedotusvälineinä 

ihmisille.  

Ilmoitimme tapahtumista Vaarojen Sanomissa, Sanomalehti Karjalaisen menopalstalla, radioiden 

menovinkeissä sekä jakamalla julisteita ilmoitustauluille. 

 

Karaoke Clubin toiminnasta Vaarojen sanomat julkaisi vuoden aikana kaksitoista artikkelia. 

Iskelmiä vuosien varrelta - revyy , torilavahankkeen eteneminen, iltatori, Ellin päivä ohjelma, Juuan 

karaokemestari kisa 2011, Valkea joulu -joulukonsertti sekä kesän 2012 iltatorien suunnittelu saivat 

niissä oman huomionsa. Lisäksi sanomalehti Karjalainen teki ennakkojutun Iskelmiä vuosien 

varrelta – revyystä. Pohjois-Karjalan radio halusi myös tehdä oman ohjelmansa revyyläisistä ennen 

toukokuista revyy esitystä. Katkelma tästä haastattelusta löytyi myös Pohjois-Karjalan radion 

nettisivuilta. 

 

 

8.2. Jäsenten tiedotus 

Jäseniin olimme yhteydessä pääasiassa sähköpostitse.  Lisäksi yhteyttä pidettiin tekstiviestein ja 

soittamalla.  Sähköpostittomille jäsenille toimitettiin myös joitakin jäsenkirjeitä tärkeimpien 

tapahtumien informoimiseksi. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


