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KEVÄTKOKOUS 29.3.2020

KUOHUN NUORISOSEURA RY.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Vuodelle 2019 laadittu ja syyskokouksen 26.11.2018 hyväksymä toimintasuunnitelma toteutui
perustoimintojen osalta hyvin. Toimintasuunnitelman laadinnassa oli jo varauduttu siihen, että
seuran aktiivisessa toiminnassa mukana olevien voimavaroja säästetään ja ikään kuin
mukaudutaan vapaaehtoistoiminnan aaltoiluun. Kuitenkin harrastajateatterilaiset jaksoivat
harjoitella uuden näytelmän. Lukupiiri ja Ystävätupa jatkoivat toimintaansa. Johtokunnan jäsenet
osallistuivat aktiivisesti kokouksiin ja Seuran asioiden hoitoon. Toimintaan saatiin uusia voimia.
Talouden heikkenemiseen vaikutti viikonloppuvarauksien yllätykselliset peruutukset ja Kylätalon
asunnon vuokrasaatavien loppuminen kesken vuotta.
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1.

VIESTINTÄ

Kuohun Nuorisoseura ry:llä on omat kotisivut osoitteessa http://www.kuohunkylatalo.fi. Kotisivuilla
kerrotaan Nuorisoseuran omistaman Kylätalon ajankohtaisista tapahtumista sekä sen tarjoamista
vuokrauspalveluista, tiloista, kalusteista ja muista varusteista hintatietoineen. Sivulla 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 tiedotettiin säännöissä mainituilla
tavoilla.
1.1 Sisäinen tiedotus





Johtokunnan kokouskutsut lähetettiin tekstiviesteinä ja sähköpostitse.
Kokouspöytäkirjat lähetettiin sähköpostitse.
Johtokunnan jäsenten välisiä neuvotteluja ja tiedottamista hoidettiin sähköpostitse.
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 ulkopuoliset tapahtumien järjestäjät hoitivat tiedottamisensa
itse.
Suomen Nuorisoseurojen Keski-Suomen aluetoimiston toimintakalenteriin
toimitettiin tiedot tapahtumista.

1. 3 Yhteistyöverkostot







Kuohun kyläyhdistys ry
Kuohun koulu ja koulun vanhempaintoimikunta: mm. Koululaisten diskoillat
Kuohun Veto ry.
Kuohun VPK
Vesangan kyläyhdistys ry
Suomen Nuorisoseurat ry, Keski-Suomen aluetoimisto: Molemminpuolinen
tapahtumatiedotus, osallistuminen tilaisuuksiin.
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2.

Opintokeskus Kansalaisfoorumi: Kurssi- ja kerhotuet.
JyväsRiihi ry: Hankkeiden ja tapahtumien tiedotus.
Jyväskylän kaupunki: Toiminta-avustus
Keltinmäen alueseurakunta: Päiväpiirit
Kuohun ja Vesangan eläkkeensaajat ry: Myyjäisosallistuminen kylätapahtumiin.
Sarvenperäset ry., talkoo- yms. yhteistyö
Kissakartano: Joulumarkkinat
Jyväskylän Metsäranta: vuokralaisten majoitusvalmius
Keski-Suomen Kylät ry; Kylähullun pähkäilyjä mono-dialogin esitys
Keski-Suomen Museo, Kylätalon kunnostussoveltuvuuksien arviointi

TOIMINTA


Kuohun Nuorisoseura ry:n johtokunta kokoontui 8 kertaa. Lisäksi pidettiin
sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. Seuran puheenjohtajana toimi Eila
Korpiaho, sihteerinä Solja Pasanen, rahastonhoitajana Jarmo Lahtinen ja
varapuheenjohtajana Mika Paakkunainen. Johtokunnan jäsenet olivat Jari
Grönvall (5/8), Eila Kilpioja 3/8), Mari Hakkarainen (7/8), Satu Takanen (7/8),
Marja Mustaniemi 3/8), Mika Paakkunainen (4/8) ja Solja Pasanen (7/8).
(Suluissa osallistumiskerrat.)




Toimikunnat:
Talon huolto ja ylläpito: puh.j. Jari Grönvall, Eila Kilpioja ja Satu Takanen
Toiminnan suunnittelu : puh.j. Eila Korpiaho, Solja Pasanen, Kerttu Leinonen
Tiedotus ja markkinointi: puh.j. Solja Pasanen, Mari Hakkarainen, Mika
Paakkunainen




2.1. Nuorisoseuran oma toiminta
2.1.1 Kurssit ja kerhot


Lukupiiri aloitti kokoontumiset Mari Nummelinin johdolla 3.1. Piiri kokoontui
kerran kuukaudessa, yhteensä 10 kertaa. Osallistujia 8.



Virkistävään yhdessäoloon kutsuva Ystävätupa kokoontui maanataisin 21.1.
alkaen neljän viikon välein; jatkui kesätauon jälkeen vuoden loppuun.
Osallistujia oli 8 - 18, kokoontumisia 11. Ystävätuvan kokoontumisista 3
toteutettiin yhdessä Seurakunnan päiväpiirin kanssa. Yhdessä retkeiltiin
Nyrölän luontopolulla ja Ladun majalla sekä tunnelmoitiin joulua.
Ystävätupajärjestelyjen vastuuhenkilönä toimi Kerttu Leinonen.

2.1.2 Yleisötilaisuudet ja tapahtumat


Kuohun Näytelmäkerho Päivi Karttusen ohjaamana valmisteli ja esitti
näytelmän ”Kadonnut mieli”. Näytelmä esitettiin 6 kertaa Kuohun Kylätalolla
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ja vierailunäytöksenä Moksin Kylätalolla. Katsojia sillä oli Kuohulla 105 +
lapsikatsojat.


Lokakuussa 29.9. – 6.10. järjestettiin Kirppariviikot, joissa myyjät voivat
tuoda tuotteensa viikoksi talolle. Myyntiä sekä kahviota hoitivat seuran
vapaaehtoiset.



Joulumarkkinat järjestettiin 15.12. Myyjäiset, puuro- ja kahvitarjoilu,
joulupukin vierailu ja talutusratsastusta. Kävijöitä arviolta 40 – 50? Samana
päivänä olivat myös Metsärannan ja Kissakartanon tapahtumat, tällä kertaa
jokainen hoiti oman markkinointinsa.

2.2 Yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt yleisötilaisuudet ja tapahtumat


Kylätalolla kokoontui Keltinmäen alueseurakunnan järjestämä päiväpiiri.
Vetäjänä toimi diakoni Ulla Hautamäki ja seuran puolesta vastuuhenkilönä
oli Raija Pasanen. Päiväpiiri kokoontui 8 kertaa, joista 3 kertaa yhdessä
Ystävätuvan kanssa.



Osallistuttiin Jyväskylän kaupungin ja Kuohun päiväkoti-koulun
vanhempaintoiminkunnan järjestämään kylän yhteiseen Talvitapahtumaan
25.2. Kuohun koululla.



"Kylähullun pähkäilyjä", Alpiini Piiparisen alias Matti Hämäläisen monodialogin esitys oli 9.6. yhteistyössä Keski-Suomen kylät ry:n kanssa.
Katsojia 13.



Kuohun Sattumat järjestettiin 27.7. Kuohun koulun kentällä ja pihapiirissä.
Nuorisoseura osallistui lähinnä yleisönä.



”Betonipallerokurssi” pidettiin kylän naisten toimesta 9.8. Osallistujia 14.

2.3 Talon toimintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvät tehtävät


Johtokunta valmisteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2020 ja
toimintakertomuksen vuodelta 2018.



Seuran toimihenkilöt hoitivat tehtävänsä talkootyönä.



Lumien traktoriauraukset hoiti alkuvuodesta Simo Kilpioja ja loppuvuodesta
Markus Minkkilä.



Kylätalon tiloissa tehtiin korjaus- ja huoltotöitä.



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



Seuran toimintaan ja Kylätalon ylläpitoon ja vuokraukseen liittyviä
talkootunteja tehtiin toimintavuoden aikana yhteensä 480,5 h.



Kuohun Nuorisoseura työllisti osa-aikapalkalla yhden henkilön hoitamaan
talonmiehen tehtäviä. Talkkarin tehtäviä hoiti 1.1. – 31.8. välisen ajan Jari
Grönvall. Hän myös asui tämän ajan yläkerran asunnossa vuokralla. 1.9.
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tehtävään palkattiin Sari Kolehmainen ja 31.12. talkkarin sijaistajaksi nimettiin
Jaana Suikkanen.

3.

Talkkari Sari Kolehmainen asuu kylällä, eikä tarvinnut yläkerran asuntoa.
Katsottiin tarpeelliseksi tässä vaiheessa tehdä asunnossa pintaremontti.
Remontin suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta.



Markkinointi hoidettiin Kylätalon kotisivujen ja Facebook-sivujen kautta sekä
ilmoitustauluilla ja sähköpostitse. Kotisivujen ylläpidon ja päivityksen hoitivat
Mari Hakkarainen ja Solja Pasanen, Facebook-sivun Mari Hakkarainen,
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 päiväpiireihin ja Kuohun vanhempaintoimikunnan
koululapsille järjestämiin diskoiltoihin. Vuoden aikana viikonloppuvarauksia
hää- ja syntymäpäiväjuhliin oli 10. Lyhempiä päivän ja puolen päivän
vuokrauksia oli 5 – 10.



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

HANKKEET
3.1.

4.



Kylätalon juhlasalin lattiaremontti
 Johtokunta päätti salin lattian uusimisestaan kokouksessaan 10.6.
Hankkeen valmistelun otti tehtäväkseen Mari Hakkarainen.
 Keski-Suomen museon ohjeet salin kunnostukseen antoi Saija Silen 12.9.
 Johtokunta päätti hankkeen toimeenpanoajaksi 1.4. – 15.5.2020.
Rakennusaikana taloa ei vuokrata ulkopuolisille.
 Kustannusarvio valmistui 1.12. ja sen laati rakennusmestari Tommi
Oksanen. Kustannusarvio on 24 140 euroa.
 Johtokunta päätti hakea lattiahankkeelle rahoitusta Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta ja Leader JyväsRiiheltä.
Hankehakemuksen laati Mari Hakkarainen. Rahoituksen osalta
vireilletulopäivä oli 21.11.

TALOUS
Talouden seuranta ja tunnusluvut ovat luettavissa tilinpäätöksestä ja taseesta.
Seuran taloutta heikensi vuoden viikonloppuvuokrausten väheneminen edellisiin
vuosiin verraten. Myös yläkerran asunnon vuokratulon poisjäänti 1.9. lähtien heikensi
Seuran taloutta merkittävästi.
Seuran johtokunta kuitenkin luottaa vuokrausten lisääntymiseen vuonna 2020 ja
myös siihen, että remontoinnin jälkeen asunto saadaan vuokrattua.
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