Kulttuuriyhdistys Kuuppa Ry:n toimintakertomus 2015
Kulttuuriyhdistys Kuupan virallinen rekisteröintipäivämäärä on 11.03.2010. Yhdistyksen
tarkoituksena on tukea jäsentensä kulttuuriharrastuksia.

HALLITUS
Hallitus valittiin yhdistyskokouksessa 21.2.2015. 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 21.2.2015. Hallitus kokoontui
toimikauden aikana kolme (3) kertaa.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 29 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi kuusi (6). Hallitus
erotti kahdeksan (8) jäsentä maksamattoman jäsenmaksun takia.
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu
jäsenmaksuilla, tuotemyynnillä ja lahjoituksilla. Tilinpäätös oli 9
7,15 euroa ylijäämäinen.

TOIMINTA
Tapahtumat
Juiceteemapäivä
Kuuppa vietti Juice aiheista teemapäivää Tampereella 21.3.2015. Tapahtumassa käytiin
mm. Juicen kirjastossa ja haudalla. Päivän varsinainen pääohjelma oli Teatteri Statessa
Heikki Vihisen ohjaama musikaali ’
Lasilliset Juicea
’.
Kuupahdus
Kuupahdus pidettiin 24.5. Tampereella, jossa se yhdistettiin samana päivänä olleeseen
Tampereen Museoiden yöhön. Muutaman historiallisen kaupunkikohteen jälkeen
tutustuimme Museoiden yön tarjontaan, joista mainittavin oli harvoin yleisölle auki oleva
Tampereen museoiden kokoelmakeskus.
Ämyrock
Kuuppa otti osaa Ämyrockin järjestelyihin vastaamalla festivaalin työpajojen järjestelyistä.
Lisäksi Kuupalla oli tapahtumassa myyntipöytä. Ämyrock järjestettiin Hämeenlinnan
Kaupunginpuistossa 27.6.2015.
Taidetta kesäyössä
Taidetta kesäyössä tapahtuma järjestettiin Akaalla ja Hämeenlinnassa 13.6.2015. Akaassa
tutustuimme TaideAkaa ry:n järjestämään ‘Näkymä 2015’ ympäristötaidenäyttelyyn.
Hämeenlinnassa Kuuppa tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden päästä kokeilema erilaisia
maalaustekniikoita.
Bussi Somerolle
Someron Kulttuuri ry järjesti 11.7.2015 Somerolla Baddingille ja Baddingin musiikille
omistetun ‘Bussi Somerolle’ tapahtuman. Kuuppa otto osaa festivaaliin mm. tutustumalla
erilaisiin Baddingaiheisiin kohteisiin, osallistumalla keskustelutilaisuuteen ja seuraamalla
muistomerkin paljastusta.
Karaokeilta
Kuuppa järjesti 19.9.2015 jäsenilleen Jämsän Alhojärvellä karaokeillan. Tapahtuman aloitti
Trio Helkaman keikka. Trio Helkaman esiintymisen jälkeen siirryttiin itse asiaan eli
karaokeen.
Yhteistyö
Linnan Pyörävertas
Kuuppa järjesti Linnan Pyöräverstaalla kaksi taidenäyttelyä. ‘Valo ja väline’ esitteli Riston ja
Tuomon valokuvataidetta, ‘Ihmisen sisällä’ esitteli Annan maalauksia ja piirroksia.
Ämy ry
Kuuppa syvensi hyväksi todettua yhteistyötään Ämy ry:n kanssa ja vastasi vuoden 2015

Ämyrockin työpajojen käytännön järjestelyistä.
Hankinnat
Kuuppa ei tehnyt suurempia hankintoja vuonna 2015.
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 3.1.2016

