Toimintakertomus vuodelta 2009
Rannantaikaa väki ry

Yleistä
Rannantaikaa… -lehti julkaistiin neljä kertaa vuodessa ja sivumäärä pysyi 20:ssä,
toukokuun 1000 kpl painoksen sivumäärä oli 24.
Toimintavuoden aikana yhdistyksen yli sadasta jäsenestä maksoi jäsenmaksunsa 65
taloutta. Mitään varsinaista jäsenhankintaa ei suoritettu. Lehden irtonumero myynti oli
yhteensä noin 2 kpl. Pieni Värjäysopas on mennyt kaupaksi tasaista tahtia pitkin vuotta,
yhteensä noin 8 kpl. Postikortteja myytiin 8 kpl. Pirkko Sorannan runokirjaa Kuudes aisti
on myyty 6 kpl. Koulun muistokirjan uusintapainosta myytiin 5 kpl.
Uutena toimintana toteutettiin Näyttämötaiteen alkeiskurssi Rantaituvalla Kymin 100
vuotissäätion apurahan turvin. Ohjaaja oli Ninni Suntio.
Tammikuussa
•
Yhdistyksen työntekijä jatkoi kuntouttavassa työtoiminnassa
• Internetissä Rantai foorumilla jatkettiin kesän kulttuuriheinäkuun tiedottamista ja
suunnittelua, myös Punki in Finland foorumilla keskustelua käytiin.
Helmikuussa
• julkaistiin lehti 1/2009 (20.s.)
• Ryhdyttiin rakentamaan Kulttuuriheinäkuun taloudellista pohjaa ja tunnusteltiin
alustavia esiintyjäsopimuksia.
• 8.2. alkoi Näyttämötaiteen alkeiskurssi Rantaituvalla.
Maaliskuussa
• pidettiin Vuosikokous maaliskuun 20. päivä, jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa joka
kuitenkin taloudellisen tilanteen salliessa voidaan jättä perimättä.
• haettiin toimintatukea Haminan kultturilautakunnalta reilut 2000 euroa,
toukokuussa saatiin 400 euroa, sata euroa vähemmän kuin viime vuonna.
Huhtikuussa
Kultuuriheinäkuun valmistelut jatkuivat
Toukokuussa
• julkaistiin lehti 2/2009 (20.s.) 1000 kpl:n erikoispainoksena sisältäen Sydänkylän ja
Järvenkylän osakaskuntien jäsentiedotuksen. Sivumäärä oli 24.
Kesäkuussa
• Siivottiin talkoilla autotalli puhvettiksi ja elokuvateatteriksi, sekä toinen
aittahuone majoitustilaksi.
• Hankittiin patjoja, peittoja ja tyynyjä.
• Koordinointiin kulttuuriheinäkuun tapahtumien käytännön järjestelyt.
• Laadittiin ja hyväksytettiin turvallisuus- ja pelastussuunnitelma alueelle sekä
sovittiin poliisin ja järjestysmiesten kanssa käytännön järjestelyistä ja luvista.
• Kerjättiin yksityistä rahoitusta hankkeelle.
• Saatiin Haminan Rauhan v.2009 juhlarahastosta 1200 euroa
Heinäkuussa
• Julkaistiin Kulttuuriheinäkuun ohjelma A4 kolmiosaisena vaakahairariesitteenä, sitä
painettiin tulostimella tarpeen mukaan ja jätettiin jakeluun kauppoihin ja lipputorniin.
• Kulttuuriheinäkuu toteutettiin osana Haminan Rauhan 200-vuotisjuhlavuotta
ohjelmalehtisen mukaan, kirjailijatapaamista lukuunottamatta (ohjelma liitteenä).
Elokuussa
• Toivuttiin heinäkuun työrupeamasta
Ilmestyi Rannantaikaa 3/2009 (20 s.).

Lokakuussa
• aloitettiin vuoden 2009 Kulttuuriheinäkuun suunnittelu
• Haettiin avustusta Suomen kulttuurirahaston valtakunnallisesti hausta
Kulttuuriheinäkuuhun. Ei saatu mitään.
Marraskuussa
• Otettiin 100 kpl uusintapainos Mäntlahden kansakoulun muistokirjasta.
• Ilmestyi Rannantaikaa 4/2009(20 s.).
Joulukuussa
• avattiin Forumissa Kulttuuriheinäkuu 2010 osio

