Kulttuuriyhdistys Kuuppa Ry:n toimintakertomus 2014
Kulttuuriyhdistys Kuupan virallinen rekisteröintipäivämäärä on 11.03.2010. Yhdistyksen
tarkoituksena on tukea jäsentensä kulttuuriharrastuksia.

HALLITUS
Hallitus valittiin yhdistyskokouksessa 16.2.2014. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
● Puheenjohtaja Tuomo Koljander
● Muut varsinaiset jäsenet Risto Isoranta ja Anna Koljander
Toiminnantarkastajaksi valittiin Sami Selänniemi ja varatoiminnantarkastajaksi Mikko
Peltonen.
Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Risto
Isorannan.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.2.2014. Hallitus kokoontui
toimikauden aikana kaksi (2) kertaa.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 30 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi kolme (3). Hallitus
erotti neljä (4) jäsentä maksamattoman jäsenmaksun takia.
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius kohtuullinen. Toimintaa on rahoitettu
jäsenmaksuilla, tuotemyynnillä (esim. Ämyrock, peräkonttikirpputori, Suiston vappumyynti) ja
lahjoituksilla. Tilinpäätös oli 4,51 euroa alijäämäinen.

TOIMINTA
Tapahtumat
Ideointipäivä Jämsässä 4.1.2014
Vuoden alussa osa Kuupan jäsenistä kokoontui ideoimaan vuoden 2014 toimintaa ja
tapahtumia. Kokouksessa ehdotettiin mm. vedenalaiseen valokuvaukseen keskittyvää
tapahtumaa ja luontoretkeä.
Kuupan retki Lahteen
Neljä Kuupan jäsentä tutustui 15.3 lahden taidemuseon tarjontaan. Taidemuseossa oli esillä
kaksi näyttelyä: ’Roku vai poppari’ ja ’Intohimona taide’. ’ Roku vai poppari’ esitteli lahtelaista
nuorisokulttuuria, ’Intohimona taide’ teoksia Vexi Salmen kokoelmasta.
Ennen kulttuurillista osiota Kuupan ryhmä teki ostoksia Launeen alueen kirpputoreilla.
Andy Warholnäyttelyyn tutustuminen
Kuuppa järjesti 24.5. Tampereella kulttuuripäivän, jonka pääkohteena oli Sara Hildénin
taidemuseossa esitteillä ollut poptaiteen ikonin Andy Warholin näyttely. Samana päivänä oli
myös valtakunnallinen siivouspäivä ja aluksi kävimmekin kierroksella Kehräsaaressa ja
Hämeenpuistossa kirpputoritavaroita tutkimassa.
Kuupahdus
Kuupahdus järjestettiin Porvoossa 1315.6.2014. Majoittumista ja iltaohjelmia varten Kuuppa
oli saanut käyttöönsä erään jäsenen sukulaisten mökin. Perjantaina oli ohjelmassa lähinnä
vapaata keskustelua ja karaokea.
Lauantaipäivän aikana Kuupan jäsenillä oli mahdollisuus tutustua mm. Lelumuseoon,
tuomiokirkkoon, Albert Edelfeltin ateljeemuseoon ja Askolan hiidenkirnuihin.
Illalla ohjelmassa oli mm. Muumiaiheinen rastirata ja livemusiikkia. Osallistujia oli kaiken
kaikkiaan 15 henkilöä.

Ämyrock
Kuuppa oli jo totuttuun tapaan esittelemässä toimintaansa ja myymässä tuotteitansa
Ämyrockissa. Lisäksi Kuuppa vastasi Ämyssä rintamerkkityöpajan järjestelyistä.
”Yhdenvertaisuuden merkit” pajassa saattoi tehdä itselleen syrjintää vastustavan rintamerkin.
Ämyrock järjestettiin lauantaina 28.6 Hämeenlinnan Kaupunginpuistossa.
Vedenalaista valokuvausta ja luontoretki
Kuuppa järjesti 23.8. Jämsässä luontotapahtuman, jossa kokeiltiin vedenalaista valokuvausta
Talviaisten Ruutanajärvellä ja tehtiin pieni luontoretki rotkovajoama Vororottiin.
Julkaisutoiminta
Kuupan nettisivuilla julkaistiin vuoden aikana kaksi valokuvanäyttelyä, kaksi video ja
musiikkiinstallaatiota sekä mm. sarjakuvaa.
Hankinnat
Loppuvuodesta tehtiin Kuupan historian merkittävin hankinta, videota kuvaava
järjestelmäkamera Nikon D3100. Kameran hinta oli 160 euroa. Kamera on jäsenten
lainattavissa erilaisiin kuvaustarpeisiin.
TIEDOTTAMINEN
Kuuppa tiedotti ajankohtaisista asioista jäsenilleen sähköpostitse ja postin välityksellä. Lisäksi
käytettiin Kuupan internetsivustoa ja erilaisia sosiaalisen median palveluita.
LOPUKSI
Kulttuuriyhdistys Kuupan motto: ”Kulttuurin puolella”
Hämeenlinnassa 18.1.2015

