TOIMINTAKERTOMUS 2018
KEVÄTKOKOUS 25.3.2019

KUOHUN NUORISOSEURA RY.

TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2018

Kuohun Nuorisoseura ry
Suvitie 7 | FIN-41930 KUOHU
www.kuohunkylatalo.fi

KUOHUN NUORISOSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

1.VIESTINTÄ

1.1 Sisäinen tiedotus





Seuran jäsenille lähetettiin vuosittainen jäsenkirje.
Johtokunnan kokouskutsut lähetettiin tekstiviesteinä ja sähköpostitse
Kokouspöytäkirjat lähetettiin sähköpostitse.
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. 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. Uusia tykkääjiä on kylätalon
fb-sivuille viime vuonna tullut n. 25 hlöä.
Yleisötilaisuuksista ilmoitettiin lisäksi ilmoitustauluilla ja joskus
postilaatikkojakeluna.
Yleisötilaisuuksista toimitettiin ilmoitus Keskisuomalaiseen Menot -palstalle.
Taloa vuokranneet ulkopuoliset tapahtumien järjestäjät hoitivat tiedottamisensa
itse.
”Viidakkopuhelin”

1. 3 Yhteistyöverkostot
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Kuohun kyläyhdistys ry
Kuohun koulu ja koulun vanhempaintoimikunta: mm. Koululaisten diskoillat
Kuohun Veto ry.
Vesangan kyläyhdistys ry
Suomen Nuorisoseurat ry, Keski-Suomen aluetoimisto: Molemminpuolinen
tapahtumatiedotus, osallistuminen tilaisuuksiin.
Opintokeskus Kansalaisfoorumi: Kurssi- ja kerhotuet.
JyväsRiihi ry: Hankkeiden ja tapahtumien tiedotus.
Jyväskylän kaupunki: Toiminta-avustus, yleiskaavan esittely kyläläisille
Keltinmäen alueseurakunta: Päiväpiirit
Kuohun ja Vesangan eläkkeensaajat ry: Myyjäisosallistuminen kylätapahtumiin.
Sarvenperäset ry., talkoo- yms. yhteistyö
Kissakartano: Joulumarkkinat
Jyväskylän Metsäranta: Joulumarkkinat

2. TOIMINTA


Kuohun Nuorisoseura ry:n johtokunta kokoontui 6 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 Jari
Grönvall, Eila Kilpioja, Eila Korpiaho, Jouko Koivisto, Sanna Kujala, Mika
Paakkunainen ja Solja Pasanen.



Toimikunnat:

Talon huolto ja ylläpito: puhj. Jari Grönvall, Eila Kilpioja ja Jouko Koivisto

Toiminnan suunnittelu: puhj. Kirsti Koskinen-Lassila, Jari Grönvall

Tiedotus ja markkinointi: puhj. Solja Pasanen, Sanna Kujala, Kirsti
Koskinen-Lassila, Eila Korpiaho

2.1. Nuorisoseuran oma toiminta
2.1.1 Kurssit ja kerhot


Lukupiiri aloitti kokoontumiset Mari Nummelinin johdolla 9.1. Piiri kokoontui kerran
kuukaudessa, yhteensä 11 kertaa. Osallistujia 8.



Virkistävään yhdessäoloon kutsuva Ystävätupa torstaisin 25.1. alkaen neljän viikon
välein; jatkui kesätauon jälkeen vuoden loppuun. Osallistujia oli toistakymmentä,
kokoontumisia 8.



Perhonsidontakurssi kevätkauden torstaisin 11 kertaa, alkoi 1.2.



Villiyrttikurssi 13.6., 9 osallistujaa.



Vastantekokurssi 15.6. perinteiseen tapaan Kilpiojan rannassa, 14 osallistujaa.



Sienikurssi 26.9., 2 osallistujaa

2.1.2 Yleisötilaisuudet ja tapahtumat


Toukokuussa 6. – 12.5. sekä syys-lokakuussa 30.9. – 7.10. järjestettiin
Kirppariviikot, joissa myyjät voivat tuoda tuotteensa viikoksi talolle. Myyntiä sekä
kahviota hoitivat seuran vapaaehtoiset.



Joulumarkkinat järjestettiin 16.12. yhteistyössä Metsärannan ja Kissakartanon
kanssa. Kylätalolla vieraili myös Joulupukki.

2.2 Talon toimintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvät tehtävät


Johtokunta valmisteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2019 ja toimintakertomuksen
vuodelta 2017.



Seuran toimihenkilöt hoitivat tehtävänsä talkootyönä.



Lumien traktoriauraukset hoiti Simo Kilpioja entiseen tapaan.



Kylätalon tiloissa tehtiin korjaus- ja maalaustöitä.



Pihanurmikko uudistettiin ja pihan laitaan tehtiin aita.
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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 ja isännän tehtäviä. Tehtävään on palkattuna Jari Grönvall.



Kylätalon yläkerran asunto oli vuokrattuna talon isännälle.



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
rahastonhoitajan tehtävät suoritti 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 17. Viikonloppuvarauksien lisäksi oli lyhempiä tilaisuuksia
viikkoseurannalla seuraavasti: 1 tilaisuus 16 viikolla, 2 tilaisuutta 9 viikolla ja 3
tilaisuutta 4 viikolla.



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

3. TALOUS
Seuran talous on vakaalla pohjalla. Talouden seuranta ja tunnusluvut ovat luettavissa
tilinpäätöksestä ja taseesta.
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