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1.VIESTINTÄ     
 

Kuohun Nuorisoseuran ja Kylätalon toiminnasta laaditaan markkinointi- ja    
tiedotussuunnitelmat. 

 
 1.1 Sisäinen tiedotus 

 Seuran jäsenille lähetetään jäsenkirjeet. 
 Tapahtumista ja talkoista ilmoitellaan tekstiviesteillä, ilmoitustauluilla, sähköpostilla 

sekä Facebookissa. 
 Tiedotetaan Suomen Nuorisoseurojen Keski-Suomen aluetoimiston kursseista ja 

tapahtumista sähköpostilla. 
 

                    1.2. Ulkoinen tiedotus 
 Tekstiviesteillä, ilmoitustauluilla, sähköpostilla sekä Facebookissa, jossain 

tapauksessa postilaatikkojakeluna ja sanomalehti-ilmoituksin. 
 Suomen Nuorisoseurojen Keski-Suomen aluetoimiston toimintakalenteriin 

toimitetaan tiedot tapahtumista.  
 Lisätään seuran kotisivuille Toimintasuunnitelma, ja Kerho- ja kurssisuunnitelma 

sekä Toimintakertomus. 
 

 1.3  Yhteistyöverkostot 
  Yhteistyökohdeluettelot ja yhteystiedot päivitetään.   

Jatketaan ja aktivoidaan yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 

 Kuohun kyläyhdistys ry 
 Kuohun päiväkoti-koulu 
 Kuohun päiväkoti-koulun vanhempaintoimikunta 
 Kuohun VPK 
 Kuohun Veto ry 
 Suomen Nuorisoseurat ry ja Keski-Suomen aluetoimisto 
 Jyväskylän Seudun Nuorisoseura ry 
 Sarvenperäset ry 
 Kintauden Nuorisoseura ry 
 Vesangan Kyläyhdistys ry 
 Saukkolan Kyläyhdistys ry 
 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 
 JyväsRiihi ry 
 Keski-Suomen Kylät ry 
 Jyväskylän kaupunki 
 Kuohun ja Vesangan eläkkeensaajat ry 
 Jyväskylän seurakunta 
 Keski-Suomen Museo 
 Muut mahdolliset yhteistyökumppanit 

    
2. TOIMINTA   
  

         Erilaisista työtehtäväkokonaisuuksista huolehtimaan valitaan toimikunnat. 
 

                 2.1 Oma toiminta     
 Opintokerho- ja kurssitoimintaa jatketaan. Johtokunta laatii kerhoista ja kursseista 



erikseen luettelon. 
 Nuorisotoimintaa aktivoidaan ja haetaan tarkoitukseen sopivia 

yhteistyökumppaneita.  
 Pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. 
 Järjestetään kirpputoritoimintaa. 
 Seura järjestää talolla yleisötilaisuuksia.   
 Pilkkikisat ja/tai talvitapahtuma järjestetään joko omin voimin tai mahdollisesti 

yhdessä kylän muiden yhdistysten kanssa.  
 Kyläläisiä aktivoidaan Kylätalon käytössä ja sen toimintaan osallistumisessa. 
 Järjestetään kylätapahtumia yhdessä kylän muiden yhdistysten kanssa. 
 Kyläkirjan tekoa selvitetään. 

 
 

 
2.2. Talon vuokraus 

 Taloa vuokrataan erilaisten juhlatilaisuuksien järjestäjille. 
 Taloa tarjotaan nuorisoharrastuksiin, kulttuuri- ja perhetoimintaan. 
 Kyläläisiä tuetaan heidän järjestäessään kylän yhteisiä tilaisuuksia. 

  
 2.3. Erilliset hankkeet 

 Kylätalon ulkoalueiden rakentaminen tehdään loppuun. 
  
                                                
3.  TALOUS  

 
3.1  Kiinteistön hoito 

 Talon ja tontin kunnosta huolehditaan.  
 Tarpeellisia hankintoja suoritetaan taloustilanteen mukaan. 
 Esteettömyyskartoituksen esille tuomia asioita korjataan. 
 Talolle laaditaan talokirja. 

 
                 3.2 Talon vuokraushintojen ja -ehtojen arviointi. 
 
                 3.3. Talonmiehen vuokran ja työtehtävien arviointi. 

 
                 3.4. Seuran jäsenmaksujen arviointi. 


