Nuorisoseura Motora ry
TOIMINTAKERTOMUS
1.9.2018 - 31.8.2019

1. YLEISTÄ
Kauden 2018–2019 toiminta vakiintui jälleen Motti-saliin. Kautta rytmittivät niin seuran omat kuin
valtakunnallisetkin vuosittaiset tapahtumat. Tanssitoiminnan rinnalla jatkui myös kansanmusiikin opetus ja
yhtyetoiminta.
Aikuisten Tanssimylly-luokitteluun osallistuttiin kolmen ryhmän voimin. Seurasta osallistuttiin myös Däänsleirille, Folklandia-risteilylle, Lasten Kalenoihin, Kuopio tanssii ja soi -tapahtumaan sekä Kihaukseen.
Ulkomaanmatkat suuntautuivat Belgiaan ja Unkariin.
Uutena produktiona tuotettiin tanssisatu Puhuva kuusi, jota esitettiin yhdeksän kertaa Joensuussa ja lisäksi
Kihauksessa ja Kalenoissa.
Toimintavuoden aikana viikoittaisessa harrastustoiminnassa oli mukana noin 180 kansantanssin tai
musiikin harrastajaa. Kansantanssiryhmiä oli 11 ja kansanmusiikkiyhtyeitä kolme. Vuoden aikana eri
esiintymistilaisuuksia oli 57 ja niissä katsojia yhtensä noin 14 200.

2. HARJOITUS- JA KOULUTUSTOIMINTA
2.1 Tanssiryhmien lukujärjestys 2018-2019

2.2 Kansantanssin opetus
Opetuksessa noudatettiin Motoran kansantanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa (entinen taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelma). Ryhmiä oli 11.
Säännöllisten viikkoharjoitusten lisäksi ryhmät harjoittelivat tarpeen mukaan viikonloppuisin. Leirejä
pidettiin Reijolan yhteisötalolla, Hammaslahden nuorisoseuran talolla ja Motissa. Pelmakat toimivat
pelkästään viikonloppuisin.

PELMAKAT (yli 18-vuotiaiden sekaryhmä)
● Ryhmässä tanssi 9 naista ja 8 miestä.
● Ryhmää ohjasi Eevi Miettinen.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli keskenään sovituin aikataulun viikonloppuisin syksyllä ja keväällä.
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto
● Ryhmä esiintyi Motoran kevätkonsertissa, Nuorisoseuratapahtumassa Joensuussa, Kuopio tanssii ja
soi -festivaaleilla, Folklandialla sekä yksityistilaisuuksissa.
● Ryhmä esiintyi Paasfeesten Leuven -festivaaleilla Belgiassa keväällä 2019.
● Ryhmä valmisti tanssiteoksen Risintkaa ja Rillumarei!
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 14 esiintymistä, joissa katsojia noin 7 400. Katsojatilastot
liitteessä.
KIPAKAT (16-20-vuotiaiden sekaryhmä)
● Ryhmässä tanssi 8 tyttöä ja 4 poikaa.
● Ryhmää ohjasi Mitja Pilke.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli pääsääntöisesti maanantaisin 1 h 45 min ja keskiviikkoisin 1 h 15 min. Harjoituksia
myös joinakin viikonloppuina.
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto
● Ryhmä esiintyi syyskauden päättäjäisissä, Motoran kevätkonsertissa, joensuulaisilla kouluilla,
Folklandialla, Resto2019-gaalassa, Tanssimyllyssä sekä yksityistilaisuuksissa.
● Ryhmä valmisti ohjelmat Final Boss (kor. Mitja Pilke) ja Gängi (kor. Eveliina Pilke)
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 13 esiintymistä, joissa katsojia noin 3 000. Katsojatilastot
liitteessä.
LIIPUKAT (14-16-vuotiaiden tyttöryhmä)
● Ryhmässä tanssi 6 tyttöä.
● Ryhmää ohjasi Mitja Pilke.
Harjoitukset ja leirit
● Liipukat harjoitteli pääsääntöisesti maanantaisin 1 h 30 min ja torstaisin 1 h 30 min.
● Ryhmä piti leirit Motissa 1.-2.12.2018 (6 tanssijaa + 1 huoltaja) sekä 22.-23.3.2019 Hammaslahdessa
(6 tanssijaa + 1 huoltaja).
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto
● Ryhmä esiintyi syyskauden päättäjäisissä, Motoran kevätkonsertissa, joensuulaisilla kouluilla ja
päiväkodeilla, Folklandialla, Tanssimyllyssä sekä yksityistilaisuuksissa.
● Ryhmä valmisti ohjelmat Sisarrakkautta (kor. Mitja Pilke ja Samu Kotilainen) ja Karkauspäivän katrilli
(kor. Mitja ja Eveliina Pilke).
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 25 esiintymistä, joissa katsojia noin 4 300. Katsojatilastot
liitteessä.
VINHAKAT (13-15-vuotiaiden sekaryhmä)
● Ryhmässä tanssi syksyllä 12 tyttöä ja 6 poikaa ja keväällä 11 tyttöä ja 6 poikaa.
● Ryhmää ohjasivat Eveliina Pilke ja Netta Puhakka.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli tiistaisin 1 h 30 min ja torstaisin 1 h 30 min.
● Ryhmä piti leirin 21.-22.9.2018 Tuupovaarassa (17 tanssijaa + 1 huoltaja).

Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto
● Ryhmä esiintyi syyskauden päättäjäisissä, Motoran kevätkonsertissa, joensuulaisilla kouluilla,
Folklandialla sekä yksityistilaisuuksissa.
● Ryhmä valmisti ohjelmat Tiesitkö lainkaan (kor. Eveliina Pilke ja Netta Puhakka, Polkkaduetto (kor.
Eveliina Pilke) ja Karkauspäivän katrilli (kor. Mitja ja Eveliina Pilke).
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 21 esiintymistä, joissa katsojia noin 3 500. Katsojatilastot
liitteessä.
SÄPÄKÄT (10-12-vuotiaiden tyttöryhmä)
● Ryhmässä tanssi syksyllä ja keväällä 19 tyttöä.
● Ryhmää ohjasi Mari Lehikoinen. Apuohjaajana toimi Fanny Pirinen.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli maanantaisin 1h ja torstaisin 1h.
● Ryhmä piti oman leirin Hammaslahdella 23.-24.11.2018 (15 tanssijaa + 4 huoltajaa).
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto
● Ryhmä esiintyi syyskauden päättäjäisissä, Motoran kevätkonsertissa, Kalenoissa sekä
yksityistilaisuuksissa.
● Ryhmä valmisti ohjelmat Pyörintäkatrilli (kor. Mari Lehikoinen) ja Enkeliska (kor. Fanny Pirinen) sekä
Kalenoiden yhteisohjelmat.
● Ryhmä harjoitteli ja äänitti 20 laulua Mimmien Musapatti-produktioon.
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 13 esiintymistä, joissa katsojia noin 1 900. Katsojatilastot
liitteessä.
SIRPUKAT (7-9-vuotiaiden tyttöryhmä)
● Ryhmässä tanssi 14 tyttöä.
● Ryhmää ohjasi Eveliina Pilke. Apuohjaajana toimivat Iida Wasenius ja Anni Laine.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli tiistaisin 1 h.
● Ryhmä piti oman leirin Hammaslahdessa 17.-18.11.2018 (14 tanssijaa + 2 huoltajaa).
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto
● Ryhmä esiintyi syyskauden päättäjäisissä ja Motoran kevätkonsertissa.
● Ryhmä valmisti ohjelmat Gorilla, Kirahvi, Sähköä, Löytöretkeilijät, Maapallo hukkuu roskaan ja
Kuolemanpäivä (kor. Eveliina Pilke) sekä Kellotanssi ja Sähköä (kor. Mitja Pilke) osana Musapattiproduktiota.
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 2 esiintymistä, joissa katsojia noin 450. Katsojatilastot
liitteessä.
NOPSAKAT (9-10-vuotiaden sekaryhmä)
● Ryhmässä tanssi keväällä 8 tyttöä ja 4 poikaa ja syksyllä 8 tyttöä ja 2 poikaa.
● Ryhmää ohjasi Mitja Pilke. Apuohjaajana toimi Enni Makkonen.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli keskiviikkoisin 1 h.
● Ryhmä piti leirin Tuupovaarassa 6.-7.10.2018 (8 tanssijaa + 2 huoltajaa).
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto

● Ryhmä esiintyi syyskauden päättäjäisissä, Motoran kevätkonsertissa, Lapsen sävelessä sekä
yksityistilaisuuksissa.
● Ryhmä valmisti ohjelmat Ihminen ja Siivouskatrilli (kor. Mitja Pilke) osana Musapatti-produktiota.
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 5 esiintymistä, joissa katsojia noin 600. Katsojatilastot
liitteessä.

JÄTKÄT (6-8-vuotiaiden poikaryhmä)
● Ryhmässä tanssi 8 poikaa.
● Ryhmää ohjasi Mitja Pilke. Apuohjaajana toimivat Joona Keronen ja Taneli Arosara.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli tiistaisin 1 h.
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto
● Ryhmä esiintyi syyskauden päättäjäisissä ja Motoran kevätkonsertissa.
● Ryhmä valmisti ohjelmat Gorilla, Kirahvi, Sähköä, Löytöretkeilijät, Maapallo hukkuu roskaan ja
Kuolemanpäivä (kor. Eveliina Pilke) sekä Kellotanssi ja Sähköä (kor. Mitja Pilke) osana Musapattiproduktiota.
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 2 esiintymistä, joissa katsojia noin 450. Katsojatilastot
liitteessä.
SUUROSET (4-5-vuotiaiden sekaryhmä)
● Ryhmässä tanssi 10 tyttöä ja 1 poikaa.
● Ryhmää ohjasi Mitja Pilke. Apuohjaajana toimi Enni Makkonen.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli keskiviikkoisin 45 min.
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto
● Ryhmä valmisti ohjelman Kissanpäivät (kor. Mitja Pilke ja Enni Makkonen).
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 2 esiintymistä, joissa katsojia noin 350. Katsojatilastot
liitteessä.
PIKKARAISET (3-vuotiaiden sekaryhmä)
● Ryhmässä tanssi syksyllä 12 tyttöä ja 10 poikaa ja keväällä 8 tyttöä ja 10 poikaa.
● Ryhmää ohjasi Eveliina Pilke. Apuohjaajina toimivat Iida Wasenius ja Sanni Koistinen.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli tiistaisin 45 min.
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto
● Ryhmä valmisti kauden aikana ohjelman Karhutanssi (kor. Eveliina Pilke).
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 2 esiintymistä, joissa katsojia noin 350. Katsojatilastot
liitteessä.
LUPSAKAT (aikuisryhmä)
● Ryhmässä tanssi syksyllä 22 naista ja keväällä 19 naista.
● Ryhmää ohjasi Mitja Pilke.
Harjoitukset ja leirit
● Ryhmä harjoitteli keskiviikkoisin 1 h 15 min.
Esiintymiset, matkat ja ohjelmisto

● Ryhmä valmisti kauden aikana ohjelman Tämän kylän naiset (kor. Mitja ja Eveliina Pilke).
● Ryhmä esiintyi syyskauden päättäjäisissä, Motoran kevätkonsertissa ja Tanssimyllyssä, jossa ryhmä
osallistui Riemua-sarjaan.
● Ryhmällä oli toimintakauden aikana 5 esiintymistä, joissa katsojia noin 1 000. Katsojatilastot
liitteessä.

2.4 Kansanmusiikkitoiminta
2.4.1 Rälläkkä-yhtye
Rälläkkä-yhtyettä johti Marko Kotilainen (haitari). Muut yhtyeen jäsenet olivat Kaisli Kaivola (viulu), Niko
Pentikäinen (kielisoittimet), Tuomo Jukkala (basso) ja Salli Anttonen (perkussiot). Lisäksi kesän matkoilla
sekä vierailevina muusikkoina soittivat Olli Hirvikangas (viulu), Anni Arhe (viulu), Antti Huuskonen
(perkussiot) ja Risto Luukkonen (kielisoittimet).
J-P Piirainen sävelsi uutta musiikkia teokseen Puhuva kuusi. Uusia sävellyksiä oli kuusi kappaletta ja niiden
yhteiskesto oli 20 minuuttia.
Rälläkkä harjoitteli tanssiryhmien ohjelmistoa maanantaisin 2-2,5 h Nikon työhuoneella Kuurnankadulla.
Yhtyeelle kertyi harjoitustunteja vuoden aikana noin 200. Rälläkkä huolehti säestystehtävistä Motoran
esiintymisissä, konserteissa ja festivaalimatkoilla sekä teki yksityiskeikkoja. Rälläkkä oli mukana 13 Motoran
esiintymisessä, joissa katsojia oli noin 4 850.

2.4.2 Palje- ja Aatra-yhtyeet ja soitonopetus
Nuorten Palje-yhtyessä soittivat Netta Puhakka (klarinetti, kantele, tinapilli), Aati Kinnunen (haitari),
Samuli Kukkonen (viulu). Yhtye harjoitteli kerran viikossa ohjaajanaan Niko Pentikäinen. Palje säesti
Säpäkät-ryhmää ja esiintyi Motoran syyskauden päättäjäisissä ja kevätkonsertissa sekä Folklandiaristeilyllä.
Nuorten Aatra-yhtyeessä soittivat Saku Hakkarainen (cajon), Taneli Arosara (basso), Elli Pirinen (kitara),
Anni Laine (klarinetti) ja Ella Volotinen (koskettimet). Yhtye esiintyi Motoran syyskauden päättäjäisissä ja
kevätkonsertissa sekä Folklandia-risteilyllä.
Kitaransoitonopetukseen osallistui 1 oppilas. Opettajana toimi Niko Pentikäinen.
Soitonopetus järjestettiin Nepenmäen koulun tiloissa.

2.5 Yhteistyötahot
● Motora oli mukana Mimmit-yhtyeen Musapatti-projektissa. Mitja ja Eveliina Pilke tekivät
Musapattiin koreografioita Sirpukoille, Nopsakoille ja Jätkille, jotka osallistuivat tv-ohjelman
kuvauksiin Joensuun tiedepuistolla. Säpäkät harjoittelivat ja äänittivät tuotannon musiikit SF Sound
Studiolla.
● Motora kuului jäsenenä Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liittoon ja sitä kautta Suomen
Nuorisoseura ry:een ja teki yhteistyötä em. tahojen kanssa.
● Opintokerho- ja opintokurssitoimintaa jatkettiin yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoorumin
kanssa.
● Joensuun kaupungin kulttuuritoimi ja nuorisotoimi olivat yhteistyökumppaneita tilakysymysten
(Reijolan yhteisötalo) ja avustusten osalta.
● Sponsoritukea antoi PKO sekä Puhuvan kuusen sponsorit Kalevalaiset Naiset ja UEF.
● Motora teki yhteistyötä Nepenmäen koulun kanssa. Oppilaille suunnattu tanssikerho Trioli pyöri
perjantai-iltapäivisin koulun tanssisalissa. Motoran omat nuorten bändit ja soitonopetus toimivat
puolestaan koulun bändiluokassa.

2.6 Opettajat ja ohjaajat
Motoran kansantanssiryhmiä ohjasivat:
● Mitja Pilke (Lupsakat, Kipakat, Liipukat, Jätkät, Nopsakat, Suuroset)
● Eveliina Pilke (Vinhakat, Pikkaraiset)
● Eevi Miettinen (Pelmakat)
● Mari Lehikoinen (Säpäkät)

Apuohjaajina eri ryhmissä toimivat tanssijat Enni Makkonen, Netta Puhakka, Fanny Pirinen, Joona
Keronen, Taneli Arosara, Iida Wasenius, Anni Laine ja Sanni Koistinen.
Trioli-tanssikerhoa Nepenmäen koululla syksystä 2018 kevääseen 2019 vetivät Fanny Pirinen ja Saku
Hakkarainen.
Vierailevia koreografeja/opettajia olivat:
● Hilppa Herd, Puhuva kuusi, koreografiat
● Tero Sarkkinen, Puhuva kuusi, ilmaisu
Ohjaajat osallistuivat kauden aikana seuraaviin koulutuksiin / tilaisuuksiin:
● Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot Mikkelissä viikonloppukursseina suoritti neljä
apuohjaajaa.
● Motoran omia ohjaajapalavereita pidettiin kauden aikana kuusi. Palavereissa käytiin läpi
ajankohtaisia seuran ja ryhmien asioita.

3. Vanhemmat toiminnan tukena
Tanssijoiden jäsentietolomakkeessa kartoitettiin vanhempien halukkuutta ja mahdollisuuksia osallistua
ryhmien toimintaan. Toiminnassa korostettiin toisaalta vapaaehtoisuutta, toisaalta sovittuihin asioihin
sitoutumista. Vanhemmat sopivat keskenään ryhmän sisällä varainkeruun koordinoinnista ja
osallistumisesta talkootoimintaan. Varainkeruun muotoja olivat mm. myyjäiset, inventaariot, konsertin
kahvituksen järjestäminen ja tuotemyynti.
Kevättalvella 2019 vapaaehtoisia vanhempia osallistui kansallispukujen ompeluprojektiin. Lisäksi koottiin
vapaaehtoisista vanhemmista ryhmä puvuston korjaukseen.
Järjestyksenvalvojia työllistivät Motoran omien tapahtumien lisäksi Motoran kautta myydyt erinäiset
järjestyksenvalvontakeikat ympäri Joensuuta. Järjestyksenvalvonnan tuotot ohjattiin ryhmien
varainhankintaan. Uusia järjestyksenvalvojia ei koulutettu.
Vanhemmille tarjottiin mahdollisuutta liittyä Motoran jäseneksi.

4. KONSERTIT, TAPAHTUMAT JA KOULUTUSTOIMINTA
4.1 Motoran konsertit
Puhuva kuusi
Puhuva kuusi -tanssisatu tuotettiin KKES:n ja Joensuun kaupungin avustusten turvin. Teos pohjautui
suomalaisiin kansantarinoihin. Sadussa metsässä retkeilevät lapset kohtasivat kansanperinteestä tuttuja,
jännittäviäkin hahmoja, joista he saivat rohkeuden ja suvaitsevaisuuden avulla uusia ystäviä. Teoksen
käsikirjoitti ja koreografioi Hilppa Herd. Musiikit sävelsi J-P Piirainen ja musiikit esiintymisiä varten taltioi
Rälläkkä-yhtye. Tansseja harjoiteltiin koreografin johdolla neljänä viikonloppuna, ja lisäharjoituksia
tanssijoille piti Netta Puhakka. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tero Sarkkinen osallistui teoksen
henkilöohjaukseen. Satua esitettiin helmikuussa Penttilän ja Marjalan päiväkodeissa sekä Nepenmäen
koululla yhteensä kuusi kertaa. Avoimet yleisöesitykset järjestettiin Näyttämöllä 28.2. Lisäksi satu esitettiin
Motoran konsertissa, Lasten Kalenat-tapahtumassa sekä Kihauksessa. Esityksen näki noin 1300 katsojaa.
Tunne tanssi -konsertti
Motoran kevätkonsertti Tunne tanssi pidettiin Carelia-salissa 28.4. klo 14 ja 17. Näytöksissä esiintyivät
Motoran ryhmät sekä yhtyeet Rälläkkä, Palje ja Aatra. Esitykset olivat Motoran omien ohjaajien sekä
tanssijoiden käsialaa. Maksaneita katsojia konsertissa oli yhteensä n. 500. Motoran jäsenistö mukaan
lukien määrä nousi n. 600 katsojaan.
Konserttijulisteen suunnitteli Katja Kareinen yhdessä konserttitoimikunnan kanssa.
Konsertin järjestelyistä vastasi konserttitoimikunta, jossa oli mukana 6 henkilöä. Konsertin kahvituksen
järjesti Liipukat ja Vinhakat ja arpajaiset Säpäkät. Järjestyksenvalvojina toimi neljä henkilöä.
Konsertin karonkka järjestettiin Motti-salissa 10.5.

4.2 Muut tapahtumat
●
●
●
●
●
●
●
●

23.8.2019 Joen Yö (Säpäkät, Vinhakat, Liipukat)
6.7.2019 Rääkkylä, Kihaus (Puhuva kuusi)
14.-15.6.2019 Kuopio Tanssii Ja Soi (Pelmakat)
6.-9.6.2019 Kalenat, Lappeenranta (Säpäkät, Nopsakat, Sirpukat)
12.-14.4.2019 Tanssimylly, Tampere (Pelmakat, Kipakat, Liipukat, Lupsakat)
11.-12.1.2019 Folklandia, teatteri Europa (Pelmakat, Kipakat, Vinhakat, Liipukat, Rälläkkä)
10.11.2018 Lapsen sävel, Joensuu (Nopsakat, Säpäkät)
9.-15.7.2018 Kaustinen
Ryhmien muut esiintymiset käyvät ilmi liitteenä olevasta esiintymistilastosta.

4.3 Koulutustoiminta
Motoralta toteutettiin tilaustanssitunteja. Tunteja pitivät Eveliina Pilke (Syyshavinat) ja Netta Puhakka
(Rotary-juhla/Islo).

4.3.1 Taidekasvatusprojekti

Syksyllä 2018 4 Motoran Pelmakkaa toteutti taidekasvatuskurssin joensuulaisilla kouluilla osana
tanssinopettajanopintojaan. Mukana olivat Karhunmäen koulu, Itä-Suomen koulu, Kanervalan koulu sekä
Nepenmäen koulu. Oppilaita osallistui toimintaan useita satoja aina esikoululaisista 9.-luokkalaisiin.
Ohjelma koostui työpajapäivistä sekä esityspäivistä jolloin Motorasta saapui ryhmiä kouluille esiintymään.
Projektin mahdollisti KKES:n apuraha.

4.3.2 Sykettä ja säpinää
Motora järjesti Kaikki soi -sykettä ja säpinää musiikikasvatukseen -koulutuksen Nepenmäen koululla 9.10.11. Kouluttajana toimi Ilkka Salovaara. Kurssille osallistui 32 musiikkikasvatuksen parissa työskentelevää
henkilöä.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
● 18.-23.4.2019 Belgia, Paasfeesten Leuven (Pelmakat, Rälläkkä)
● 27.7.-3.8.2019 Unkari (Vinhakat ja Liipukat)

6. PUVUSTO
Olvi-säätiöltä saadun rahoituksen (6000 €) turvin käynnistettiin kansallispukuprojekti alkuvuodesta 2019.
Projekti aloitettiin opettaja Irma Maasillan ja Motoran tanssijoista/vanhemmista koostuvin
vapaaehtoisvoimin. Yhteistyötä tehtiin myös Taito Pohjois-Karjalan kanssa, jonka kautta järjestyi
pukukankaan kutoja. Pukujen ompelua jatkoi loppukeväästä ja kesällä palkkatuettu ompelija Maria
Vorobyeva. Projektin myötä valmistettiin viisi miesten Johanneksen pukua.
Keväällä 2019 saatiin kansallispukuihin rahoitusta (6000 €) Karjalaisen Kulttuurin Edistämistämissäätiöltä.
Avustusrahalla tilattiin tarvikkeet kahdeksaan naisten Laatokan Karjalan pukuun ja ompelija aloitti pukuja
kesällä 2019. Työ jatkuu syksyllä talkoo- tai uuden ompelijan voimin.
Puhuva kuusi -produktioon puvustus tehtiin ja hankittiin itse. Puvuston hoidosta vastasivat ohjaajat.

7. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
Seuran sisäisesti tiedotettiin pääsääntöisesti ryhmien omien sähköpostilistojen, WhatsApp-ryhmien ja
harjoituksissa jaettujen tiedotteiden kautta. Lisäksi tiedottamista hoidettiin puhelimella sekä kotisivujen
(motora.fi) sekä Facebook-sivun kautta. Ulkoiseen viestintään käytettiin pääasiassa Facebookia, kotisivuja
sekä Instagramia.
Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin jäsenistölle sähköpostitse.
Motoran konsertteja mainostettiin laajasti julistein, lehti-ilmoituksin ja sähköisin mainoksin.
Toimintakauden 2018-19 alkaessa ryhmiä markkinoitiin julisteilla ja flyereilla, joita jaettiin Joen yössä,
kouluilla ja päiväkodeilla. Myös sähköinen mainonta pidettiin tiiviisti ajan tasalla.

8. HALLINTO JA LUOTTAMUSTOIMET
Motorassa työskenteli kauden aikana 24 eri työntekijää.
● Kuukausipalkkaisena tanssinopettajana työskenteli Mitja Pilke.
● Tanssin tuntiopettajina työskentelivät Eveliina Pilke ja Eevi Miettinen.
● Vierailevana opettajana kävi Tero Sarkkinen (kts. 2.6).
● Kansanmusiikin opettajana toimi Niko Pentikäinen.
● Toiminnanohjaajana työskenteli Meri Syyslehto 20 viikkotyötunnilla.
● Motti-salin siivouksesta huolehti Iida Wasenius.
● Projektiluontoisissa tehtävissä (graafinen suunnittelu, konserttien videosävellystyöt, kansallispuvut, taidekasvatusprojekti) työskenteli 17 henkilöä

ja valokuvaus,

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin P-K.n Nuorisoseurat aluetoimistolla 27.11.2018 ja kevätkokous
Motissa 28.5.2019.
Johtokunnan puheenjohtajana toimi Mari Lehikoinen, varapuheenjohtajana Henna Liiri (vuoden 2018
loppuun) ja sihteerinä Sari Hakkarainen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Venla Arosara, Miia Halonen,
Katja Kareinen, Päivi Keronen, Ilkka Kortelainen, Jarmo Lehikoinen (erosi jk:sta syksyllä) Katja Mielonen,
Risto Pirinen (varapuheenjohtaja vuoden 2019 alusta) ja Niko Pentikäinen. Johtokunta kokoontui
toimintakauden aikana 11 kertaa sekä tulevaisuustyön osalta kaksi kertaa.
Palkat laski Helka Hyttinen. Motoran kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Päivi Kinnunen.
Toiminnantarkastajia olivat Satu Karhapää-Puhakka ja Minna Paasikivi.
Nuorisoseurakokoukseen 28.-30.2018 Joensuussa osallistuivat Motoran edustajina Venla Arosara ja Sari
Hakkarainen. Nuorisoseurafoorumin nuorten vaikuttajaryhmään 25.-26.5.2019 Jyväskylässä osallistuivat
Venla Arosara ja Taneli Arosara.

9. TUNNUSTUKSET
Pelmakat-ryhmä voitti 1000 €:n stipendin Tanssi vieköön-tapahtumassa Helsingissä elokuussa 2018 ja
kutsuttiin sen johdosta esiintymään Kuopio tanssii ja soi -festivaaleille 2019.

10. TOIMITILAT
Motoran tanssitoiminta käynnistettiin uudelleen tanssisali Motissa, kevään aikana saliin tehdyn remontin
jälkeen. Toimistolle rakennettiin kevytrakenteinen erillinen tila tanssisalin reunaan. Muutto, käytettyjen,
mutta puhtaiden kalusteiden hankinta sekä Messistä siirrettyjen materiaalien puhdistus toteutettiin
kauden alkaessa. Keväällä tanssiparketin päälle hankittiin uusi tanssimatto, joka asennettiin kesän aikana.
Salin puoleisen pukuhuoneen ja pukuvaraston katossa havaittiin syksyllä 2018 kosteutta ja sen alkuperää
on selvitetty isännöitsijän kautta. Selvitys- ja korjaustöitä on tehnyt Polygon Finland Oy. Kattoja on mm.
kuivattu koneellisesti ja maalipintoja on uusittu. Korjaus on edelleen kesken. Ko. tilat ovat kuitenkin olleet
osittain käytössä kokoajan, eikä siitä ole aiheutunut haittaa muulle toiminnalle.

11. TALOUS
Taloutta ylläpidettiin jäsenmaksujen, esiintymisten, talkootöiden, avustusten sekä Kansalaisfoorumin
opintokerho- ja kurssitoiminnan turvin.
Tilinpäätös liitteenä.

Liitteet:
● Tilinpäätös tilikaudelta 2018-2019
● Esiintymiset toimintakaudella 2018-2019

