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KUOHUN NUORISOSEURA RY.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

Vuodelle 2020 laadittua ja syyskokouksessa 17.11.2019 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa
jouduttiin koronapandemiasta johtuen sopeuttamaan toiminnan osalta. Lukupiirin, Ystävätuvan ja
Kuohun päiväpiirin joitakin tilaisuuksia peruttiin tai pidettiin ulkotapahtumina. Sääntömääräiset
kevät- ja syyskokous pidettiin yhdessä syksyllä. Koronan vuoksi hää- ja juhlatilaisuuksia peruttiin
kokonaan (5) ja siirrettiin (5) seuraavaan vuoteen.
Uusia ja hyvin onnistuneita tapahtumia vuoden varrella olivat Kesäkahvila ja Kuohun Roihut.
Vuodelle 2020 suunniteltu Kylätalon salin ja eteistilojen lattiaremontti onnistui sekä
lopputulokseltaan että aikataulultaan ja kustannustoteutumaltaan tavoitteiden mukaisesti.
Asuntoon tehtiin perusteellinen remontti, joka parantaa asunnon vuokrattavuutta ja asukkaan
asumismukavuutta.
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KUOHUN NUORISOSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
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.
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1.3. Yhteistyöverkostot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilitoimisto Jarmo Lahtinen, kirjanpito ja rahastonhoito
Tilitoimisto Tilitiikeri Oy, toiminnantarkastus
Petäjäveden Osuuspankki, maksuliikenne, talletukset ja lainat
Kuohun kyläyhdistys ry.
Kuohun koulun ja päiväkodin vanhempaintoimikunta: mm.
Koululaisten diskoillat.
Kuohun Veto ry
Kuohun VPK
Vesangan kyläyhdistys ry
Suomen Nuorisoseurat ry, Keski-Suomen aluetoimisto:
Molemminpuolinen tapahtumatiedotus, osallistuminen tilaisuuksiin.
Opintokeskus Kansalaisfoorumi: Kurssi- ja kerhotuet.
JyväsRiihi ry.: Hankkeiden koordinointi ja rahoitus
Jyväskylän kaupunki: Toiminta-avustus ja hankkeiden välirahoitus
Keltinmäen alueseurakunta: Kuohun päiväpiirit
Kuohun ja Vesangan eläkkeensaajat ry
Sarvenperäset ry., talkoo- yms. yhteistyö
Kissakartano: Joulumarkkinat
Jyväskylän Metsäranta: juhlatilaisuuksiin osallistujien
majoitusvalmius
Keski-Suomen Kylät ry.
Keski-Suomen Museo, Kylätalon kunnostussoveltuvuuksien
arviointi salin ja eteistilan lattiahankkeessa

2. TOIMINTA
Kuohun Nuorisoseura ry:n johtokunta kokoontui 5 kertaa. Yksi kokouksista
pidettiin etäkokouksena. Sääntömääräisistä kokouksista kevätkokous siirrettiin
koronatilanteen vuoksi syyskokouksen yhteyteen. Syyskokous pidettiin
29.11.2020. Seuran puheenjohtajana toimi Eila Korpiaho, sihteerinä Solja
Pasanen, rahastonhoitajana Jarmo Lahtinen ja varapuheenjohtajana Mika
Paakkunainen. Johtokunnan jäsenet olivat Jari Grönvall (3/5), Kerttu Leinonen
5/5), Mari Hakkarainen (4/5), Satu Takanen (4/5), Marja Mustaniemi 2/5), Mika
Paakkunainen (2/5) ja Solja Pasanen (5/5). (Suluissa osallistumiskerrat.)
Eri tehtäviä hoitaneet toimikunnat:
•
Talon huolto ja ylläpito: Jari Grönvall, Sari Kolehmainen ja Satu
Takanen
•
Toiminnan suunnittelu: Eila Korpiaho, Kerttu Leinonen, Marja
Mustaniemi
•
Tiedotus ja markkinointi: Eila Korpiaho, Solja Pasanen, Mari
Hakkarainen, Mika Paakkunainen
Toimintaa seurattiin käyttöpäiväkirjan avulla.
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2.1. Nuorisoseuran oma toiminta
2.1.1 Kurssit ja kerhot
•

Lukupiiri ehti kokoontua 3 kertaa ennen kuin koronatilanne paheni niin, että
kokoontumiset peruttiin. Osallistujia 8.

•

Virkistävään yhdessäoloon kutsuva Ystävätupa kokoontui maanantaisin
27.1. alkaen neljän viikon välein; korona perui maalis- ja huhtikuun
kokoontumiset. Osallistujia oli 8 - 18, kokoontumisia 6. Ystävätuvan
kokoontumisista 3 toteutettiin yhdessä Seurakunnan päiväpiirin kanssa.
Ystävätupajärjestelyjen vastuuhenkilönä toimi Kerttu Leinonen.

2.1.2 Yleisötilaisuudet ja tapahtumat
•

Kylätalolla pidettiin juhannukselta 2 viikkoa kesäkahviota Osuuspankin
kesätyösetelien palkkatuella. Kahviossa oli kaksi työntekijää, joista toinen
Kuohun Vedon palkkaama. Kahvion järjestelijänä ja vetäjänä toimi Mari
Hakkarainen. Samaan yhteyteen järjestettiin Kuohun Ns:n kirppismyynti.
Kahvion runsas kävijämäärä, n 350, oli iloinen yllätys.

•

Marraskuussa 16., 19. ja 21.11. järjestettiin Kylätalolla Keski-Suomen
Nuorisoseurojen Leipää ja kulttuuria -hankkeen toimesta Kuohun Roihut tapahtuma, jossa 16.11. oli Ystävätuvan muistelupiiri ja kahdessa muussa
tilaisuudessa valoteemainen tapahtuma työpajojen muodossa. Kuohun
Nuorisoseura tarjosi tilat ja kahvion. Valoteema olikin tarpeen, kun
syysmyrsky katkaisi hetkeksi sähköt torstai-iltana. Kävijöitä oli kaikkiaan n.
40.

2.2. Yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt yleisötilaisuudet ja
tapahtumat
•

Kylätalolla kokoontui Keltinmäen alueseurakunnan järjestämä Kuohun
päiväpiiri. Vetäjänä toimi diakoni Ulla Hautamäki ja seuran puolesta
vastuuhenkilönä oli Raija Pasanen. Päiväpiiri kokoontui 7 kertaa, joista 3
kertaa yhdessä Ystävätuvan kanssa. Kaksi kokoontumista peruttiin koronan
takia.

•

Osallistuttiin Jyväskylän kaupungin ja Kuohun päiväkoti-koulun
vanhempaintoiminkunnan järjestämään kylän yhteiseen Talvitapahtumaan
22.2. Kuohun koululla. Lumen puutteesta huolimatta jonkin verran kävijöitä
löytyi.

2.3 . Talon toimintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvät tehtävät
•

Johtokunta valmisteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2021 ja
toimintakertomuksen vuodelta 2019.

•

Seuran toimihenkilöt hoitivat tehtävänsä talkootyönä.

•

Seuran toiminnan ja tapahtumien järjestäminen ja Kylätalon ylläpitoon liittyvät
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tehtävät hoidettiin suurelta osin talkootyönä. Samoin talkootyötä oli
kotisivujen ylläpito ja päivitykset. Salin ja eteistilojen lattioiden uusimiseen ja
asunnon remontointiin tarvittiin paljon talkootunteja.
•

Seuran toimintaan ja Kylätalon ylläpitoon ja vuokraukseen liittyviä
talkootunteja tehtiin toimintavuoden aikana yhteensä 550 h. Salin ja
eteistilojen lattioiden uusimishankkeessa talkootunteja tehtiin 770 ja asunnon
remontissa noin 190.

•

Kuohun Nuorisoseura työllisti osa-aikapalkalla kaksi henkilöä. Talkkarin
tehtäviä hoiti Sari Kolehmainen ja talkkarin sijaistajana toimi Jaana
Suikkanen.
Talkkarit hoitivat tehtävänsä työsopimusten ja tehtäväkuvausten
mukaisesti. Talkkareilla oli työtunteja yhteensä 99.

•

Kylätalon sisätiloissa tehtiin suuria korjaustöitä. Salin ja eteistilojen lattiat
uusittiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Leader
JyväsRiihen rahoituksella. Asunto peruskorjattiin.
Miesten saniteettitiloihin vaihdettiin uusi WC-istuin.

•

Yläkerran asunto remontoitiin perusteellisesti. Huoneisto maalattiin ja
tapetoitiin. Keittiön katto levytettiin. Lämpöpatterit vaihdettiin uusiin ja
puulämmitteinen kamiina poistettiin. Vessa- ja pesutila uudistettiin kokonaan,
myös vesieristeet ja kalusteet. Remontin suunnittelijana, vetäjänä ja osaltaan
tekijänä toimi Kirsti Koskinen-Lassila. Työssä hänellä oli apuna Antero
Pasanen ja talkoolaisia.
Remontti rahoitettiin Nuorisoseuran varoilla.

•

Markkinointi hoidettiin Kylätalon kotisivujen ja Facebook-sivujen kautta sekä
ilmoitustauluilla ja sähköpostitse. Kotisivujen ylläpidon ja päivityksen hoiti
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 ohjaamiin päiväpiireihin ja Kuohun vanhempaintoimikunnan
koululapsille järjestämiin diskoiltoihin. Vuoden aikana viikonloppuvarauksia
hää- ja syntymäpäiväjuhliin oli 6. Lyhempiä päivän ja puolen päivän
vuokrauksia oli 3-5. Viikonloppuvarauksia siirrettiin 5 kpl vuodelle 2021, ja
kokonaan peruttiin 5 kpl.

•

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.

3. HANKKEET
Kuohun Kylätalon käytön laajentaminen.
Hankkeeseen kuului salin ja eteistilojen lattioiden uusiminen. Lattioiden
kunnostuksella tavoitellaan Talon soveltuvuutta laajempaan käyttöön ja siten
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kattavampaa käyttöastetta. Eristeiden lisääminen parantaa energian käyttöä ja
luo mukavuutta lattiatasolla tapahtuvalle toiminnalle, mm. lasten leikeille.
Myöskin lattiapintojen puhtaanapito helpottui. Poistetun lattian puutavara
kierrätetään hyväksikäyttäen se salin lämmitykseen.
Hankkeen rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja
Leader JyväsRiihi. Nuorisoseura rahoitti talkooväen muonituksen.
Hankkeen urakoinnissa ja tarvikkeiden hankinnassa käytettiin paikallisia
toimijoita ja toimittajia.
Urakoitsijoiden työn lisäksi rahoittajat edellyttävät määrätyn määrän
talkootunteja. Nuorisoseurasta hankkeeseen osallistuneet Kuohun ja
Sarvenperän kyläläiset tekivät yhteensä 770 talkootuntia. Hankkeen
valmisteluun, tiedotukseen, ohjaukseen ja raportointiin osallistuneiden nimet on
mainittu loppuraportissa. Kokonaisvastuu hankkeesta oli johtokunnalla.
Korona aiheutti jonkin verran hankaluutta talkoiden oikea-aikaiseen
järjestämiseen. Urakan aikataulu toteutui suunnitellusti, jopa etuajassa.
Hankkeen lopputulos on onnistunut ja tavoitteiden mukainen.
Hankkeen loppuraportti ja selvitys hakkeen kustannustoteutumasta on
toimintasuunnitelman liitteenä.

4. TALOUS
Talouden seuranta ja tunnusluvut ovat luettavissa tilinpäätöksestä ja taseesta.
Seuran taloutta heikensi koronapandemiasta johtuva vuokrausten
peruuntuminen ja siirtyminen. Lattiaremontin aikana talo oli suljettuna
tapahtumilta. Myös yläkerran asunnon vuokratulon puuttuminen alkuvuodesta
heikensi seuran taloutta merkittävästi. Asunto oli vuokrattuna jälleen 1.7. alkaen.
Vuoden 2021 kesäajalle on varauksia hyvin, mutta koronatilanteen epävarmuus
heijastuu myös talousnäkymiin. Toivomme rokotusten edistymisen pikkuhiljaa
vaikuttavan tartuntatilanteeseen.
Jäsenmäärässä ja siten myös jäsenmaksuissa on havaittavissa laskua.
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