Kuopion Klubi Oy

KULTTUURIKERHO

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Kuopion klubin kulttuurikerhon perustamiskokous oli 17.4.2015
Kerhon toiminta-ajatus
1. Kuopion Klubin kulttuurikerho ei ole rekisteröity yhdistys vaan kerhon jäsenten
yhteenliittymä.
2. Kerho tarjoaa kulttuurielämyksiä ensisijaisesti Kulttuurikerhojen jäsenille, toissijaisesti
koko Kuopion Klubin jäsenistölle.
3. Kerhoon voi liittyä jäseneksi kuka tahansa Kuopion Klubi Oy:n jäsen.
Mahdollisuudesta ilmoitetaan klubitiedotteissa.
4. Kerhon jäseniä voivat olla vain Kuopion Klubin jäsenet, mutta heillä on halutessaan oikeus
ottaa mukaan tapahtumiin kumppaninsa, mutta vain yksi henkilö.
5. Jäsenyys edellyttää kerhon vuotuisen jäsenmaksun maksamista. Jäsenmaksun suuruus
tarkistetaan vuosittain.
6. Kerholla on oma tili, joten kerhon talous pidetään täysin erillään Kuopion Klubin taloudesta.
7. Vuotuisen kulttuuriohjelman suunnittelusta ja organisoinnista huolehtii kerhon johtoryhmä.
Tässä se voi pyytää apua muilta kerholaisilta ja ottaa mielellään vastaan ehdotuksia .

Jäsenmäärä
Kerhon jäsenmäärä oli vuoden lopussa 50. Jäsenmäärä on nelivuotisen toiminnan aikana kaiken
aikaa kasvanut.
Tapahtumat 2018

Vuoden aikana toteutettiin paljon erilaisia tapahtumia (osanottajamäärä suluissa):
27.1. Musikaali ”Myrskyluodon Maija” Helsingin kaupunginteatterissa (22)
17.3. ”Arvoituksellisia muunnelmia” Kuopion kaupunginteatterissa (30)
22.4. Musiikkitapahtuma Kuvakukossa
5.5. ”von Wright-näyttely”, ohjattu tutustuminen von Wrightin taiteeseen Kuopion taidemuseossa
(12)
23.8. perinteinen kesäristeily, nyt kohteena Alahovin viinitila, jossa ruokailu ja musiikkia (jäsenet
ystävineen noin 50)
1.11. Ooppera ”Pikaparantola” Kuopion kaupunginteatterissa (30)
11.12. Kerhon pikkujoulut Viiniravintola Gustossa (24)
Kerhon jäsenten aktiivisuutta kuvaa se, että niissä tilaisuuksissa, joihin varattuja lippuja oli
rajallinen määrä, kaikki liput varattiin. Kaikki halukkaat eivät joihinkin tilaisuuksiin mahtuneet
mukaan.
Kuopiossa järjestettyihin tapahtumiin kuului paria poikkeusta lukuun ottamatta iltapala Kuopion
Klubilla. Kaikki tilaisuudet pyritäänkin pitämään klubin tiloissa jos mahdollista. Pikkujoulut
jouduttiin järjestämään klubin ulkopuolella, koska sopivaa tilaa ei ollut käytettävissä.
Talous
Kerhon toiminta on rahoitettu vuosittain kerättävien jäsenmaksujen (30 euroa) turvin. Taloustilanne
on koko toiminnan ajan ollut hyvä. Kerho sai klubilta avustusta 500 euroa partiolaisten m/s Jässi
laivalle maksettuihin kuluihin elokuun Alahovi-risteilyssä.
Toiminnan johto ja suunnittelu
Kerholla on alusta (2015) alkaen toiminut johtoryhmä, jonka jäsenet ovat: Antti Meurman, Jaakko
Untamala, Jari Tapaninen ja Markku Koivisto..
Kuopiossa 31.12.2018
Johtoryhmä

