Viljakkalan Teatteriyhdistys Wimma ry

TOIMINTAKERTOMUS 2006
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 4.1.2006. Kokouksessa oli läsnä kuusi (6)
henkilöä. Yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden puheenjohtajana on toiminut Aino
Papu ja hallituksen jäseninä Minna Sinisalo (vpj), Jussi Rintamäki (taloudenhoitaja), JuhaMatti Ala-Laurila, Olli-Pekka Heinonen, Jennifer Markin ja Heljä Korpi-Hallila.
Tilintarkastajina ovat toimineet Suvi Niittyoja ja Pirjo Rastas ja varalla Sari Sunila ja Pertti
Mustajärvi. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Mervi Hiltunen. Hallitus on pitänyt
kertomusvuoden aikana kahdeksan (8) kokousta. Syyskokouksessa oli läsnä kuusi (6)
yhdistyksen jäsentä.
Yhdistys on rekisteröity 15.9.2006. Yhdistys on liittynyt Viljakkalan Seurojentalo –
yhdistyksen ja Suomen Harrastajateatteriliiton jäseneksi. Yhdistyksen logon on suunnitellut
ja piirtänyt Heljä Korpi-Hallila.
Yhdistyksen toiminta on ollut kertomusvuoden aikana monipuolista. Teatteriensi-iltoja oli
yhteensä kolme. Kaikki esitykset pidettiin Viljakkalan seurojentalolla. X-Näyttiksen
”Kyklooppi ja Julia” esitettiin helmikuussa neljä (4) kertaa, katsojia oli yhteensä 117.
Nuorisonäyttiksen ”Pinokkio” esitettiin maaliskuussa neljä (4) kertaa, ohjaajana toimi Jari
Hiltunen. Esitykset keräsivät yhteensä 261 katsojaa. Aikuisten ryhmän esitys ”Maan päällä
paikka yksi on” esitettiin loka- ja marraskuun aikana yhteensä kahdeksan (8) kertaa.
Ohjaajana toimi Jari Hiltunen. Katsojia esityksissä kävi 353. Esityksistä kertyneillä varoilla
X-Näyttis teki retken Arasalon kodalle huhtikuussa ja Nuorisonäyttis retkeili elokuussa
Kotkassa ja Kouvolassa.
Muita tapahtumia oli vuoden varrella seuraavasti. Tanssivirtaa –tapahtuma järjestettiin
21.1. lapsille ja 11.2. aikuisille. Päivien ohjaajana toimi läänin tanssitaiteilija Jukka Virtala.
Yhdistys oli mukana Viljakkalan kunnan nuorisotoimen järjestämällä konserttiretkellä
Tuurissa. Miljoonarock järjestettiin1.7. ja yhdistyksen väkeä oli retkellä valvojina.
Viljakkalan Seurojentalo –yhdistyksen organisoimassa Elotapahtumassa 6.8. yhdistys oli
myös mukana. Lapsille tehtiin kasvomaalauksia ja selvitettiin taikametsän salaisuuksia.
Yhdistyksen toimintaa markkinoitiin järjestämällä musailta Kyläravintola Kievarissa 18.8.
Musaillassa esiintyi Kuunhaave ja sotaorkesteri ja puheenjohtajan laatimaan musavisaan
osallistui lähes kaikki ravintolan asiakkaat. Ylöjärven harraste- ja vapaa-aikamessuille
osallistuttiin myös. Viljakkalan osastolla oli mukana X-Näyttiksen väkeä roolivaatteissa.
Hyvää mainosta yhdistys sai myös Aamulehden ”Kasvokkain” –kiertueella 16.9.
Puheenjohtajaa haastateltiin Viljakkalan teatterikuvioiden merkeissä.
Kesäteatterin paikka oli selvittelyn alla, mutta siihen ei tuntunut ratkaisua vielä löytyvän.
Yhdistys teki esityksen Viljakkalan kunnanhallitukselle siirrettävien katsomoiden
hankinnasta. Kunnanhallitus teki asiasta myönteisen päätöksen ja katsomot hankittiin
loppuvuodesta.

