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KUOHUN NUORISOSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 
 
Kuohun Nuorisoseuran toiminnassa on noudatettu syyskokouksessa 15.11.2015 hyväksyttyä 
toimintasuunnitelmaa. Uusia kerhoja olivat Lasten temppumuskari ja Seniorien musiikkiryhmä, jotka 
järjestettiin yhdessä Jyväskylän Seudun Nuorisoseuran kanssa. 
 
Kuohun Nuorisoseura ry:n sääntömuutos rekisteröitiin 20.9.2016 Patentti- ja rekisterihallituksen 
ylläpitämään yhdistysrekisteriin. 
 
 
 1.VIESTINTÄ 
     

1.1 Sisäinen tiedotus 

 
 Seuran jäsenille lähetettiin vuosittainen jäsenkirje. 
 Johtokunnan kokouskutsut lähetettiin tekstiviesteinä ja kokouspöytäkirjat  sähköpostitse. Johtokunnan jäsenten välisiä neuvotteluja ja tiedottamista hoidettiin  enenevässä määrin sähköpostitse. 
 Tapahtumista tiedotettiin nettisivuilla. 
 ”Viidakkopuhelin” 

 

 1. 2 Ulkoinen tiedotus    

            
 Kylätalon ja osittain koko kylän tapahtumien ja tilaisuuksien tiedotus hoidettiin 

kotisivuilla www.kuohunkylatalo.fi  Sivuilla oli ajantasainen tapahtumaluettelo. 
 Yleisötilaisuuksista ilmoitettiin lisäksi ilmoitustauluilla ja joskus 

postilaatikkojakeluna. 
 Yleisötilaisuuksista toimitettiin ilmoitus Keskisuomalaiseen Menot -palstalle, 

näytelmästä jaettiin myös mainoksia postilaatikkoon. 
 Taloa vuokranneet ulkopuoliset tapahtumien järjestäjät hoitivat tiedottamisensa 

itse. Näistäkin tiedotettiin Kylätalon kotisivuilla. 
 ”Viidakkopuhelin”      

                                                                                                           

 1. 3 Yhteistyöverkostot 

     
 Kuohun kyläyhdistys ry: Kuohun Sattumien järjestäminen 
 Kuohun koulu ja koulun vanhempaintoimikunta: Koululaisten diskoillat, 

Kyläkirppis ja Sarvirockin lasten ja nuorten tapahtumat 
 Kuohun Veto ry: Kyläkirppis. 
 Kuohun kauppa: Tapahtumat. 
 Vesangan kyläyhdistys ry: Kuohun ja Vesangan harrastajateatteri. 
 Suomen Nuorisoseurat ry, Keski-Suomen aluetoimisto: Molemminpuolinen 

tapahtumatiedotus, osallistuminen Nuorisoseuragaalaan ja muihin aluetoimiston 
järjestämiin tilaisuuksiin sekä H-killan (Hermannit ja Hermanskat) tapahtumiin. 

 Jyväskylän Seudun Nuorisoseura: Lasten Luova lava –kerho ja –leiri, lasten ja 
seniorien Muskarit. 

 Opintokeskus Kansalaisfoorumi: Kurssi- ja kerhotuet.  
 JyväsRiihi ry: Hankkeiden ja tapahtumien tiedotus.  
 Jyväskylän kaupunki: Toiminta-avustus, Kylien kehittämisillat. 
 Keltinmäen alueseurakunta: Päiväpiirit, Kylän kinkerit 
 Sarvenperäset ry: Sarvirock, hirvipeijaiset.  
 Kuohun ja Vesangan eläkkeensaajat ry: Myyjäisosallistuminen kylätapahtumiin. 
 Paikallisuutiset: Julkaisi lehtiartikkeleita Nuorisoseuran ja kylän tapahtumista. 
 Jyväskylän Metsäranta 

   

http://www.kuohunkylatalo.fi/
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 2. TOIMINTA 
 

 Kuohun Nuorisoseura ry:n johtokunta kokoontui 6 kertaa. Lisäksi pidettiin 
sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. Seuran puheenjohtajana toimi Eila 
Korpiaho, sihteerinä Solja Pasanen, rahastonhoitajana Jarmo Lahtinen ja 
varapuheenjohtajana Anu Siika-Aho. Johtokunnan jäsenet olivat Jari Grönvall, 
Eila Kilpioja, Simo Kilpioja, Jarmo Lahtinen, Solja Pasanen, Anu Siika-Aho ja 
Miia Vilppula. Varajäsenet olivat Satu Takanen ja Kirsti Koskinen-Lassila. 

 
 Talon kunnossapitoon, toiminnan suunnitteluun, tiedottamiseen sekä lasten ja 

nuorten toiminnan ohjaukseen nimettiin omat toimikunnat. 
 
 

                 2.1. Nuorisoseuran oma toiminta 

2.1.1 Kurssit ja kerhot 

 
 Lukupiiri aloitti kokoontumiset Mari Nummelinin johdolla 4.2. Piiri kokoontui n. kerran 

kuukaudessa, yhteensä 9 kertaa. Osallistujia 8. Liite 1.1 

 Kuohun ja Vesangan harrastajateatteri valmisti Päivi Karttusen ohjaamana yhden 
näytelmän syysnäytäntökaudeksi (”Känkkäräkosken jalokivi”). Harrastajateatterin 
toiminnassa osallistujia oli 7. 

 Yhteistyössä Jyväskylä seudun Nuorisoseuran kanssa järjestettiin useita kerhoja: 

 Luova lava lapsille -kerho kokoontui kevät ja syyskaudella keskiviikkoisin klo 
17:30.  Osallistujat olivat kylän alakouluikäisiä lapsia ja kerhoiltaa kohti 
osallistujia oli keskimäärin 10. 

 Lasten temppumuskari kokoontui torstaisin 15.9. alkaen. Osallistujat olivat 
alle esikouluikäisiä lapsia vanhempineen ja/tai päivähoitoryhmiä. 
Osallistujamäärät 11 – 23 lasta ja 6 - 8 aikuista. Yleensä n. 13 – 15 lasta. 

 Seniorien musiikkiryhmä kokoontui torstaisin 15.9. alkaen. Ryhmään 
osallistui n. 5 henkilöä.  

 

2.1.2 Yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt yleisötilaisuudet ja tapahtumat 

 
 Jyväskylän kaupunki järjesti Sarvenperän ja Kuohun kyläillan 17.3. jatkona 

edellisvuoden illoille, joissa käsiteltiin kylien kaavoitusta ja muuta kehittämistä. 

 Kyläkirppis järjestettiin yhdessä kylän muiden yhdistysten kanssa 21.5.  

 Luova lava lapsille, teatteri- ja monitaideleiri pidettiin 6.-10.6.2015 Kuohun 
Kylätalolla. (Leipää ja Kulttuuria –hanke.) 

 Kuohun Sattumat: 30.7. Keittolounasta myytiin 96 kpl, kävijöitä kaikkiaan 200 - 300. 
Iltamissa lippuja myytiin 110 kpl. Sattumien järjestelyjen päävastuu oli Kuohun 
kyläyhdistyksellä. 

 Sarvenperäset järjestivät Sarvirockin 2. - 4.9. Nuorten iltatapahtumaan myytiin 79 ja 
lasten päivätapahtumaan 76 lippua. Sarvirock -tanssiaisissa väkeä oli mukavasti. 

 Teatteri Eurooppa 4 vieraili Kylätalolla 9.10. esittämässä lastennäytelmän ”Puluboi 
ja poni” sekä aikuisten musiikkinäytelmän ”Albatrossi ja Heiskanen”. 

 Kuohun ja Vesangan harrastajateatterin valmistama näytelmän ”Känkkäräkosken 
jalokivi”  esitettiin yleisölle 4 kertaa. Ensi-ilta oli 23.10., muut näytökset 6., 18. ja 
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20.11. Lippuja myytiin näytäntökaudella 65, kaikkiaan näytelmän näki Kuohulla n. 80 
henkilöä. 

 Kuohun koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistyksen järjestämään lasten 
Halloween-diskoiltaan 28.10. osallistui n. 60 lasta. 

 

2.2 Talon toimintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvät tehtävät 

 
 Johtokunta valmisteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2017 ja toimintakertomuksen 

vuodelta 2015. 

 Seuran toimihenkilöt hoitivat tehtävänsä talkootyönä.  

 Polttopuutalkoita pidettiin useita; edellissyksynä kaadetuista puista tehtiin klapeja. 

 Lumien traktoriauraukset hoiti Simo Kilpioja entiseen tapaan.  

 Kylätalon tiloissa tehtiin korjaus- ja maalaustöitä. 

 Seuran toiminnan ja tapahtumien järjestäminen ja Kylätalon ylläpitoon liittyvät 
tehtävät hoidettiin edelleen talkootyönä. Samoin talkootyötä oli kotisivujen ylläpito ja 
päivitykset. Talkoolaisten illanistujaiset ruokailuineen ja saunomisineen järjestettiin 
Jyväskylän Metsärannassa 26.8.  

 Seuran toimintaan ja Kylätalon ylläpitoon ja vuokraukseen liittyviä talkootunteja 
tehtiin toimintavuoden aikana yhteensä 680,5 h. 

 Talonmiehen ja talon isännän tehtäviä hoiti Jari Grönvall. 

 Markkinointi hoidettiin nettisivujen kautta. Kotisivujen ylläpidon ja päivityksen hoiti 
Solja Pasanen. Talon tapahtumien ja vuokrauksien aikataulutuksen ja 
vuokrasopimuksiin liittyvät tehtävät hoiti Eila Korpiaho. Kirjanpidon ja vuokrauksien 
laskutuksen suoritti Jarmo Lahtinen. Kuohun Sattumien lounastarjoilun sekä 
talkootilaisuuksien emäntänä toimi Eila Kilpioja. Rutalahdessa pidetyssä 
Nuorisoseurapäivässä 13.3. Eila Kilpioja sai Keski-Suomen Nuorisoseurojen 
Aluetoimistolta erityismaininnan ja kunniakirjan talkooemäntänä toimimisesta.   

 
 Taloa vuokrattiin lukuisiin juhlatilaisuuksiin ja tapahtumiin, mm: Keltinmäen 

alueseurakunnan päiväpiireihin ja Kuohun vanhempaintoimikunnan koululapsille 
järjestämiin diskoiltoihin. Vuoden aikana viikonloppuvarauksia hää- ja 
syntymäpäiväjuhliin oli 20. Vuoden aikana viikonloppuvuokrausten lisäksi 
tilaisuuksia oli viikkoseurannalla seuraavasti: 1 tilaisuus/14 viikolla, 2 tilaisuutta/12 
viikolla, 3 tilaisuutta/6 viikolla, 4 tilaisuutta/4 viikolla, 3 tilaisuutta/5 viikolla ja 7 
tilaisuutta/1viikolla. 

 Valmistettiin Eila Kilpiojan johdolla Kuohun Sattumien keittolounastarjoilu. 

 Kylän yhdistysten, tienhoitokuntien ja kyläläisille suunnattujen muiden 
tapahtumajärjestäjien kahviossa pidetyistä kokouspalavereista ei peritty vuokraa.
   

   3.  TALOUS 
   

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä ja taseesta. 
                 

 
 


