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KUOHUN NUORISOSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
 
 1. VIESTINTÄ     

1.1 Sisäinen tiedotus 

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

 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. 

 Yleisötilaisuuksista ilmoitettiin lisäksi ilmoitustauluilla ja joskus 
postilaatikkojakeluna. 

 Yleisötilaisuuksista toimitettiin ilmoitus Keskisuomalaiseen Menot -palstalle. 
 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 Kuohun päiväkoti-koulun vanhempaintoimikunta: mm. 

Koululaisten diskoillat 
 Kuohun Veto ry 
 Kuohun kauppa: Tapahtumat. Kaupan toiminta loppui kesäkuussa. 
 Vesangan kyläyhdistys ry 
 Suomen Nuorisoseurat ry, Keski-Suomen aluetoimisto: Molemminpuolinen 

tapahtumatiedotus, osallistuminen tilaisuuksiin. 
 Jyväskylän Seudun Nuorisoseura: Lasten ja seniorien Muskarit. 
 Opintokeskus Kansalaisfoorumi: Kurssi- ja kerhotuet.  
 JyväsRiihi ry: Hankkeiden ja tapahtumien tiedotus.  
 Jyväskylän kaupunki: Toiminta-avustukset 
 Keltinmäen alueseurakunta: Päiväpiirit 
 Sarvenperäset ry: Sarvirock 
 Kuohun ja Vesangan eläkkeensaajat ry: Myyjäisosallistuminen kylätapahtumiin. 
 Paikallisuutiset 
 Kissakartano: Joulumarkkinat 
 Jyväskylän Metsäranta: Joulumarkkinat 

 
   

 2. TOIMINTA 
 

 Kuohun Nuorisoseura ry:n johtokunta kokoontui 9 kertaa. Lisäksi pidettiin 
sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. Seuran puheenjohtajana toimi Kirsti 
Koskinen-Lassila, sihteerinä Solja Pasanen, rahastonhoitajana Jarmo Lahtinen ja 
varapuheenjohtajana Mika Paakkunainen. Johtokunnan jäsenet olivat Eila 
Kilpioja, Eila Korpiaho, Jouko Koivisto, Sanna Kujala, Jarmo Lahtinen ja Mika 
Paakkunainen. 

 

http://www.kuohunkylatalo.fi/
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                 2.1. Nuorisoseuran oma toiminta 

2.1.1 Seuratoiminta 

 Keski-Suomen piirin Nuorisoseuragaala Keljon Nuorisoseuratalo Tapiolassa 
helmikuussa, osallistuivat Eila  Korpiaho ja Kirsti Koskinen-Lassila 

 2.4. Nuorisoseurojen Teatteritoiminnan tapahtumapäivä Saarijärven Mahlulla, 
osallistui Kirsti Koskinen-Lassila ja Solja Pasanen.  

 22.8 Liiton järjestämä Kasvufoorumi-nuorisoilta Hietamalla: osallistuivat Kirsti 
Koskinen-Lassila ja Jari Grönvall. 

 Puheenjohtaja osallistui K-S aluetoimiston järjestämiin toimintapalavereihin kolme 
kertaa. 

 Eila Korpiaho kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi. 

 Matti Hyyppä kutsuttiin kunniajäseneksi. 

 Jäsenhankintakampanjan ansiosta uusia jäseniä saatiin 8, vuoden aikana poistui 2. 
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 63. 

 Lokakuussa järjestettiin Kirppariviikko, jossa myyjät voivat tuoda tuotteensa viikoksi 
talolle. Myyntiä sekä kahviota hoiti kaupungin palkkatuella palkattu henkilö, yhdessä 
seuran vapaaehtoisten kanssa. Myyntipöytiä oli n. 20. 

 Joulumarkkinat järjestettiin 17.12. ja samalla markkinoitiin Jyväskylän Metsärannan ja 
Kissakartanon tapahtumat. Myyntipöytiä 20. Kylätalolla ohjelmana olivat Joulupukki, 
Tiernapojat ja ulkosalla poniratsastus. 

2.1.2 Kurssit ja kerhot 

 Lukupiiri aloitti kokoontumiset Mari Nummelinin johdolla 16.1. Piiri kokoontui n. kerran 
kuukaudessa, yhteensä 11 kertaa. Osallistujia 8. 

 Vastantekokurssi järjestettiin perinteiseen tapaan Kilpiojan rannassa 7.7., osallistujia 
10. 

 Virkistävään yhdessäoloon kutsuva Ystävätupa pidettiin torstaisin 17.8. alkaen neljän 
viikon välein. Yht. 30 h, osallistujia 8. 

 Perhonsidontakurssi torstaisin 14.9. alkaen, yht. 41 h, osallistujia 6. 

 Yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen Aluetoimiston kanssa järjestettiin Kuohun 
Nuorisoillat, yht. 5 kertaa, osallistujia 11. 

 Jyväskylän Seudun Nuorisoseuran kanssa järjestettiin nämä kerhot: 

 Lasten temppumuskari kokoontui torstaisin 9.2. -18.5., viimeisellä kerralla 
vietettiin kaikille avointa kevätjuhlaa. Osallistujat olivat alle esikouluikäisiä 
lapsia vanhempineen ja/tai päivähoitoryhmiä. Osallistujia 8 – 10 lasta + 
vanhemmat (7) 

 Seniorien musiikki- ja muisteluryhmä kokoontui torstaisin 9.2. – 23.3. 
Ryhmään osallistui n. 5 henkilöä.  

2.1.3 Yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt yleisötilaisuudet ja tapahtumat 

 Kylän naiset järjestivät teemaillan ”Viini ja Virkkaus” 18.2., osallistujia 30. 

 Sanna Kujalan vetämänä järjestettiin kaksi Kylän Vuosikello-kokousta, 28.2. ja 30.5. 
joissa kartoitettiin kylän yhdistysten ja yritysten toimintaa ja pohdittiin yhteistyön 
muotoja. Osallistujia 35. 

 Palokan Viihdelaulajat esitti Suomi 100 –juhlavuoden teemalla Sota-ajan lauluja 25.3. 
Lipun lunastaneita katsojia oli 40. 

 Oltiin mukana Jyväskylä Kaupungin ja Kuohun päiväkoti-koulun 
vanhempaintoimikunnan järjestämässä Kylän yhteisessä Talvitapahtumassa 25.2. 
kylän muiden yhdistysten kanssa Kuohun koululla.  
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 Kuohun Sattumat: 29.7. Sattumien järjestelyjen päävastuu oli Kuohun 
kyläyhdistyksellä. Nuorisoseura tarjosi keittolounasta ja vuokrasi myyntipöytiä (18 
kpl). Keittoa osti n. 80 henkilöä. Ohjelmassa oli myös Kylätalon 90-vuotista taivalta 
juhlistamassa improvisaatioteatterin Thö Säälittävät esitys ”Kylätalo 90 v. impro on 
jee!”. Kävijöitä kaikkiaan n. 200. 

2.2 Talon toimintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvät tehtävät 

 
 Johtokunta valmisteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2018 ja toimintakertomuksen 

vuodelta 2016. 

 Seuran toimihenkilöt hoitivat tehtävänsä talkootyönä.  

 Lumien traktoriauraukset hoiti Simo Kilpioja entiseen tapaan.  

 Talon korjaukset: Valaistuksessa siirryttiin LED-valaisimiin. Rinteen raput uusittiin, 
liiteri ja roskakatos kunnostettiin. Kahviotilaa kunnostettiin, uusittiin tarjoilutaso, 
hankittiin uusia kaappeja ja kahvion tarjoilutiski, seinät ja ovet maalattiin. 

 Kylätalon ikkunoiden kunnostukseen palkattiin Jyväskylän Seudun Nuorisoseura ry:n 
rempparyhmä. Kirsti Koskinen-Lassila hoiti työnjohtoa, huoltoa ja tarvikkeiden 
hankintaa. 

 Seuran toiminnan ja tapahtumien järjestäminen ja Kylätalon ylläpitoon liittyvät 
tehtävät hoidettiin edelleen talkootyönä. Samoin talkootyötä oli kotisivujen ja 
Facebook -sivujen ylläpito ja päivitykset.  

 Seuran toimintaan ja Kylätalon ylläpitoon ja liittyviä talkootunteja tehtiin 
toimintavuoden aikana yhteensä 850 h. 

 Talonmiehen ja talon isännän tehtäviä hoiti Jari Grönvall. 

 Markkinointi hoidettiin Kylätalon kotisivujen ja Facebook-sivujen kautta sekä 
ilmoitustauluilla ja sähköpostitse. Kotisivujen ylläpidon ja päivityksen hoiti Solja 
Pasanen, Facebook-sivun Sanna Kujala, ilmoitustaulu- ja sähköpostiviestinnän Kirsti 
Koskinen-Lassila. Talon tapahtumien ja vuokrauksien aikataulutuksen ja 
vuokrasopimuksiin liittyvät tehtävät hoiti Eila Korpiaho. Kirjanpidon ja laskutuksen 
seurannan hoiti Jarmo Lahtinen, vuokrauksien laskutuksen suoritti Jari Grönvall. 
Kuohun Sattumien lounastarjoilun sekä talkootilaisuuksien emäntänä toimi Eila 
Kilpioja. Kirppariviikon kahvion leivonta- ja myynituotteista vastasi Kirsti Koskinen-
Lassila. 
 

 Taloa vuokrattiin lukuisiin juhlatilaisuuksiin ja tapahtumiin, mm: Keltinmäen 
alueseurakunnan päiväpiireihin ja Kuohun päiväkoti-koulun vanhempaintoimikunnan 
järjestämiin diskoiltoihin. Vuoden aikana viikonloppuvarauksia hää- ja 
syntymäpäiväjuhliin oli 17. Viikonloppuvarausten lisäksi erilaisia tilaisuuksia oli 
viikkoseurannalla seuraavasti: 1 tilaisuus/14 viikolla, 2 tilaisuutta/21 viikolla, 3 
tilaisuutta/5 viikolla, 4 tilaisuutta/4 viikolla ja 5 tilaisuutta/2 viikolla. 

 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. 
                 

 
 


