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Vuodelle 2021 laadittua ja syyskokouksessa 26.4.2021 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa 
noudatettiin vielä jatkuneen koronapandemian rajoitusten puitteissa. Ystävätuvan ja Kuohun 
päiväpiirin joitakin tilaisuuksia peruttiin tai pidettiin ulkoilmatapahtumina. Tilattuja hää- ja 
juhlatilaisuuksia peruttiin koronan vuoksi kokonaan (5) ja siirrettiin (3) seuraavaan vuoteen.  

 
Uusia ja hyvin onnistuneita tapahtumia vuoden varrella olivat Kesäkahvila, jonka 
rinnakkaistapahtumana oli kirppis ja Suomen Nuorisoseurojen 140-vuotisjuhlien 
kakkukahvitilaisuus. Myös syyskuussa toteutetut kylän yhteinen kyläkirppis ja Kylätalon 
syysmyyjäiset olivat suosittuja. Perinteiset joulumyyjäiset keräsivät hyvin sekä myyjiä että ostajia.    
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KUOHUN NUORISOSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
 

1. VIESTINTÄ 
 
Kuohun Nuorisoseura ry:llä on omat kotisivut osoitteessa www.kuohunkylatalo.fi. Kotisivuilla 
kerrotaan Nuorisoseuran omistaman Kylätalon ajankohtaisista tapahtumista sekä sen tarjoamista 
vuokrauspalveluista, tiloista, kalusteista ja muista varusteista hintatietoineen. Sivuilla on myös 
tapahtumien ja vuokravarausten aikataulut. 
 
Kotisivuilla on vuosittain luettavissa Seuran toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus 
niiden valmistuttua. Sivuilla kerrotaan myös Seuran ja Kuohun kylän historiasta. 
 
Kotisivuilla on linkit tärkeimmille yhteistyökumppaneille. 
 
Kuohun Nuorisoseuran sääntöjen mukaisesta toiminnasta kerrotaan säännöissä mainituilla tavoilla. 
 

1.1. Sisäinen tiedotus 

• Johtokunnan kokouskutsut lähetettiin tekstiviesteinä ja sähköpostilla 

• Kokouspöytäkirjat lähetettiin sähköpostilla 

• Johtokunnan jäsenten välisiä neuvotteluja ja tiedottamista hoidettiin 
sähköpostilla ja tekstiviesteillä 

• Seuran jäsenille tiedotettiin kotisivujen välityksellä ja samalla tavoin kuin 
hoidettiin ulkoista tiedotusta 

• Tapahtumista ja talkoista tiedotettiin kotisivuilla, tekstiviesteillä ja sähköpostilla 

•  
1.2. Ulkoinen tiedotus 

• Kylätalon ja osittain koko kylän tapahtumien ja tilaisuuksien tiedotus hoidettiin 
kotisivuilla www.kuohunkylatalo.fi sekä Kylätalon Facebook-sivuilla. Kotisivuilla 
oli ajantasainen tapahtumaluettelo. Kylätalon fb-sivuilla on ollut kohdennettua 
mainontaa kaikista kerhoista/tapahtumista mitä vuoden aikana on ollut. Samat 
sisällöt on jaettu myös Kuohu <3, Kuohun kirpputori, Kuohun päiväkoti-koulun 
vanhempaintoimikunnan sekä Vesangan fb-sivuilla. 

• Yleisötilaisuuksista ilmoitettiin lisäksi ilmoitustauluilla ja joskus 
postilaatikkojakeluna. 

• Yleisötilaisuuksista toimitettiin ilmoitus Keskisuomalaiseen Menot -palstalle. 

• Taloa vuokranneet tapahtumien järjestäjät hoitivat tiedottamisen itse.     

• Suomen Nuorisoseurojen Keski-Suomen aluetoimiston toimintakalenteriin 
toimitettiin tiedot tapahtumista.     
 

1.3. Yhteistyöverkostot 

 

• Tilitoimisto Jarmo Lahtinen, kirjanpito ja rahastonhoito. 

• Tilitoimisto Tilitiikeri Oy, toiminnantarkastus.  

• Petäjäveden Osuuspankki, maksuliikenne, talletukset ja lainat. 

• Kuohun kyläyhdistys ry., kokoustaminen. 

• Kuohun koulun ja päiväkodin vanhempaintoimikunta: mm. koululaisten diskoillat 
ja talkooapu. 

• Kuohun Veto ry., mm. kesäkirppistapahtuma ja talkooapu. 

• Kuohun VPK, talkooapu. 

• Kylän tienhoitokunnat, kokoustaminen. 

• Vesangan kyläyhdistys ry. 

• Suomen Nuorisoseurat ry., Keski-Suomen aluetoimisto: Molemminpuolinen 

http://www.kuohunkylatalo.fi/
http://www.kuohunkylatalo.fi/
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tapahtumatiedotus, osallistuminen tilaisuuksiin, kerhotoiminnan järjestely. 

• Opintokeskus Kansalaisfoorumi: Kurssi- ja kerhotuet.  

• JyväsRiihi ry: Hankkeiden koordinointi ja rahoitus.  

• Jyväskylän kaupunki: Toiminta-avustus ja hankkeiden välirahoitus. 

• Keltinmäen alueseurakunta: Kuohun päiväpiirit. 

• Kuohun ja Vesangan eläkkeensaajat ry., osalliminen kirppiksille. 

• Sarvenperäset ry., talkooapu ja ym. yhteistyö. 

• Kissakartano, joulumarkkinat. 

• Jyväskylän Metsäranta, joulumarkkinat ja juhlatilaisuuksiin osallistujien 
majoitusvalmius. 

• Keski-Suomen Kylät ry. 
 
 

2. TOIMINTA 
 

Kuohun Nuorisoseura ry:n johtokunta kokoontui 5 kertaa. Sääntömääräiset 
kevätkokous pidettiin 28.4.2021 ja syyskokous 28.11.2021. Seuran 
puheenjohtajana toimi Eila Korpiaho (5/5), sihteerinä Solja Pasanen, 
rahastonhoitajana Jarmo Lahtinen ja varapuheenjohtajana Minni Vierola. 
Johtokunnan jäsenet olivat Jari Grönvall (1/5), Mari Hakkarainen (1/5), Kerttu 
Leinonen 5/5), Marja Mustaniemi 4/5), Mika Paakkunainen (0/5), Solja Pasanen 
(5/5), Satu Takanen (5/5) ja Minni Vierola (4/5). (Suluissa osallistumiskerrat.) 
 
 

Eri tehtäviä hoitaneet toimikunnat:  

• Talon huolto ja ylläpito: Jari Grönvall, Sari Kolehmainen ja Satu Takanen. 

• Toiminnan suunnittelu: Eila Korpiaho, Kerttu Leinonen, Marja  Mustaniemi. 

• Tiedotus ja markkinointi: Eila Korpiaho, Solja Pasanen, Mari Hakkarainen, Mika 
Paakkunainen. 
 

Toimintaa seurattiin käyttöpäiväkirjan avulla. 
 
 

2.1. Nuorisoseuran oma toiminta 

                2.1.1 Kurssit ja kerhot 

 
• Virkistävään yhdessäoloon kutsuvan Ystävätuvan kokoontumisia peruuntui 

kevätkaudella kaksi, kolme kokoontumista toteutui, niistä yksi yhdessä 
seurakunnan päiväpiirin kanssa. Syyskaudella kokoontumisia toteutettiin neljä. 
Edellisten vuosien tapaan suunnitelmissa oli kokoontua kerran kuukaudessa 
maanantaisin klo 13 niin kevät- kuin syyskaudellakin. Osallistujia oli 6 - 12 
kokoontumiskertaa kohti. Ystävätupajärjestelyjen vastuuhenkilönä toimi Kerttu 
Leinonen. 

• Vuoden 2022 puolella aloittavaa kerhotoimintaa kartoitettiin parissa palaverissa 
K-S Ns:n Aluetoimiston kanssa.  

 

2.1.2 Yleisötilaisuudet ja tapahtumat 

 
• Kylätalolla pidettiin kesäkahvilaa 14.6. - 2.7. välisellä ajalla. Kahviossa oli kolme 

työntekijää Osuuspankin kesätyösetelien palkkatuella: Taimi Hakkarainen, Hilja-
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Maria Paananen ja Jenny Korolainen. Kuohun Veto työllisti yhden työntekijän. 
Kahvio oli auki klo 12-18. Lauantaina ja sunnuntaina kahviota hoitivat 

nuorisoseuralaiset.  Kahvion järjestelijänä ja vetäjänä toimi Mari Hakkarainen.  

Samaan yhteyteen järjestettiin 24.6. Suomen Nuorisoseurojen 140-vuotisjuhlien 
kakkukahvittelut kaikille kävijöille. Juhlaa oli mahdollisuus viettää samana 
päivänä kaikissa Suomen Nuorisoseuroissa.  

Kesäkahvilan ajan Kylätalolle oli järjestetty kirppistapahtuma. Kirppiksen 
järjestäjänä toimi Kerttu Leinonen ja Kirsti Koskinen-Lassilla.  

Kesäkahvilaviikot kylkijäistapahtumineen saavutti hyvän kävijämäärän, tarkkaan 
laskettuja kävijöitä oli 603.  

• Joulumyyjäiset kahvioineen järjestettiin la 11.12. Myyntipöytiä oli 16 ja asiakkaita 
kävi 150. Perinteiset arpajaiset olivat myös mukana ohjelmassa. 

Ihmiset olivat iloisia päästessään tapaamaan toisiaan koronan sallimissa 
puitteissa. Talkkari oli hoitanut jouluiset koristelut. Tapahtumassa oli lämmin ja 

tyytyväinen tunnelma. 

Keittiöhenkilökunta toimi hienosti yhdessä ja hoiti myös leipomukset. Keittiössä 
hyörivät Solja Pasanen, Satu Takanen, Jaana Suikkanen ja Erja-Maija Julkunen.  

Pöytävaraukset ja -järjestelyt sekä arpajaiset hoiti Kerttu Leinonen ja puuron 

keitti Satu Takanen.  

 

2.2. Yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt yleisötilaisuudet ja tapahtumat 
 

• Kylätalolla kokoontui Keltinmäen alueseurakunnan järjestämä Kuohun päiväpiiri. 
Vetäjänä toimi diakoni Ulla Hautamäki ja seuran puolesta vastuuhenkilönä oli 
Raija Pasanen. Päiväpiiri kokoontui 5 kertaa, joista kerran yhdessä Ystävätuvan 
kanssa. Kolme kokoontumista peruttiin koronan takia. 

• Kyläkirppis ja Kylätalon syysmyyjäiset järjestettiin la 18.9. Kirppikseen osallistui 
kylällä 10 myyjää.  

Kylätalon syysmyyjäisissä sali oli myyjiä täynnä ja asiakkaita kävi runsaat, 
arviolta 100 henkilöä. Kahviossa ja salissa oli iloinen puheensorina ja kauppa 
kävi yllättävän hyvin. Kylällä ja Kylätalolla oli kirppispäivänä harvinaista vilskettä. 
Ihmiset olivat iloisia tavatessaan toisiaan koronan seesteisen vaiheen sen 
salliessa.  

• Joogaryhmä kokoontui 5 kertaa. Ohjaajana toimi Minni Vierola.  

 

2.3. Talon toimintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvät tehtävät 
 
• Johtokunta valmisteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2022 ja 

toimintakertomuksen vuodelta 2020. 

• Seuran toimihenkilöt hoitivat tehtävänsä talkootyönä.  

• Seuran toiminnan ja tapahtumien järjestäminen ja Kylätalon ylläpitoon liittyvät 
tehtävät hoidettiin suurelta osin talkootyönä. Samoin talkootyötä oli kotisivujen 

ylläpito ja päivitykset.  

• Siivoustalkoot pidettiin 29.5. Siivottiin sisällä kaapistoja ja pestiin ikkunat. Ulkona 
raivattiin paikkoja ja haravoitiin piha-alueita. 

▪ Seuran toimintaan ja Kylätalon ylläpitoon ja vuokraukseen liittyviä talkootunteja 
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tehtiin toimintavuoden aikana yhteensä 563.  

• Kuohun Nuorisoseura työllisti osa-aikapalkalla talkkarin. Talkkarin tehtäviä hoiti 
Sari Kolehmainen 1.1.-10.1. välisen ajan. (Sari Kolehmaisen työsuhde alkoi 
1.9.2019.)  Sanna Hepola toimi talkkarina 1.6.-30.9.2021 ja 1.12. aloitti Paula 
Åby Rissanen. Talkkarin sijaistajana toimi Jaana Suikkanen. 

 Talkkarit hoitivat tehtävänsä työsopimusten ja tehtäväkuvausten mukaisesti. 

Talkkareilla kertyi vuoden aikana työtunteja yhteensä 159.  

▪ Kylätalon kuistien permannot ja raput, invaluiska ja portaat alas liiterille 
maalattiin. Maalareina Kirsti Koskinen-Lassilla ja Eila Korpiaho. Kulkuvalo 
uusittiin. Saunarakennus oikaistiin. 

• Markkinointi hoidettiin Kylätalon kotisivujen ja Facebook-sivujen kautta sekä 
ilmoitustauluilla ja sähköpostitse. Kotisivujen ylläpidon ja päivityksen hoiti Solja 
Pasanen, Facebook-sivun Mari Hakkarainen ja Minni Vierola, 
tapahtumailmoitukset laati Minni Vierola, ilmoitustaulu- ja sähköpostiviestinnän 
Eila Korpiaho ja toimintaryhmien vetäjät. Talon tapahtumien ja vuokrauksien 
aikataulutuksen ja vuokrasopimuksiin liittyvät tehtävät hoiti Eila Korpiaho. 
Kirjanpidon ja rahastonhoitajan tehtävät hoiti edellisien vuosien tapaan Jarmo 
Lahtinen. 

• Taloa vuokrattiin erilaisiin juhlatilaisuuksiin ja tapahtumiin, mm: Keltinmäen 
alueseurakunnan ohjaamiin päiväpiireihin ja Kuohun vanhempaintoimikunnan 
koululapsille järjestämiin diskoiltoihin. Vuoden aikana viikonloppuvarauksia hää- 
ja syntymäpäiväjuhliin oli 10. Lyhyempiä päivän ja puolen päivän vuokrauksia oli 

6. Viikonloppuvarauksia siirrettiin 3 kpl vuodelle 2022, ja kokonaan peruttiin 5 kpl.  

• Kylän yhdistykset: Kyläyhdistys ja tienhoitokunnat pitivät kokouksiaan lähinnä 
kahviotiloissa. Yhdistyksiltä ei tilojen käytöstä peritty vuokraa. Toiveena on, että 
yhdistysten jäsenet osallistuvat seuran tuleviin talkoisiin. 

 

      2.4. Asunto ja sen vuokraus 

Kylätalon yläkerran asunto on yleensä vuokrattuna talkkarille. Poikkeuksena oli 
aika 1.7.2020-28.2.2021, jolloin asunto oli vuokrattuna ulkopuoliselle. Talkkari 
Sanna Hepolalle asunto oli vuokrattuna 1.4.-30.9.2021 ja 15.11.2021 
vuokralaisena aloitti talkkari Paula Åby Rissanen.  

Asunnon vuokra on 394 €/kk, sähkö 25 €/kk ja vesi 20 €/hlö/kk. 
  

 

3. TALOUS 
 
         Talouden seuranta ja tunnusluvut ovat luettavissa tilinpäätöksestä ja taseesta. 

Seuran taloutta heikensi koronapandemiasta johtuva vuokrausten 
peruuntuminen ja siirtyminen sekä yläkerran asunnon vuokrauksen tyhjät välit. 

Nuorisoseura haki kiinteistön vuosikorjauksiin ja ylläpitokustannuksiin korona-
avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Avustusta myönnettiin 2500 €.  

Vuoden 2022 kesäajalle on varauksia hyvin. Toivomme rokotuskattavuuden 
vähentävän koronan aiheuttamaa epävarmuutta. 

       Jäsenmäärässä ja siten myös jäsenmaksuissa on havaittavissa laskua.  
       Jäsenmäärä oli luettelossa 60, maksaneita jäseniä oli 42. 
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