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1. Yleistä  
 

Kosken Kaiku on vuonna 1925 perustettu urheilun yleisseura, jonka toimintasääntöjensä 
mukaisesti edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni 
seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa 
mukaisesti. 
   
Kaiku on koko historiansa toiminut yleisseurana, jossa on ollut edustettuina useita lajeja.  
Hiihto ja yleisurheilu ovat kuuluneet seuran lajikirjoon yhtäjaksoisesti perustamisesta alkaen. 
Vuonna 2018 lajivalikoimaan kuuluivat niiden lisäksi frisbeegolf, lentopallo ja pöytätennis. 
Syyskokous päätti lopettaa muutaman vuoden toimineen harrasteliikuntajaoston vähäisen 
toiminnan vuoksi.  

 
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 326 mikä tarkoitti merkittävää kasvua vuoden 2017 lukemaan 
(284). Jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan 2019 alkavan liikuntahallin ja koulun 
salin käytön tarkemman tilastoinnin tapahtuessa Seuramapin kautta. 
 

 
2. Hallinto 

 
2.1 Jäsenistön kokoukset 
 
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistö, joka kutsutaan toimintasääntöjen mukaisesti 
koolle kevät- ja syyskokoukseen ja tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.  Vuonna 2018 
jäsenistö kokoontui sääntöjen edellyttämällä tavalla kevät- ja syyskokoukseen.  
 
Kevätkokous on myös seuran vuotuinen palkitsemistilaisuus.  
 

 
2.2 Johtokunta 
 
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa 
syyskokouksen valitsema johtokunta. Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja 
ja 7-10 jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain. Seuran puheenjohtaja valitaan 
syyskokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Jari Esselström valittiin poikkeuksellisesti 
kevätkokouksessa frisbeegolfin edustajana johtokuntaan Pekka Raitasen tilalle. Syyskokous 
2018 valitsi Esko Heikkisen jatkamaan seuran puheenjohtajana. Johtokuntaan tuli yksi 
henkilömuutos, kun yleisurheilun edustajana Leena Aarikka jäi johtokunnasta pois ja hänen 
tilalleen tuli Tuomas Sallinen. 
 
Vuonna 2018 johtokuntaan kuuluivat: 
 
Puheenjohtaja  Esko Heikkinen 
Varapuheenjohtaja  Saku Kanasuo  
Sihteeri:  Jukka Lehti   
Jäsenet: Leena Aarikka 

Jari Esselström 
Hanna Kanasuo 
Tero Naumi 
Anne Niemelä-Laaksonen 

  Tapani Rantanen  
 

Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan kertaa. Erityisen tärkeä oli 
huhtikuun kokous, jossa sovittiin GDPR-ohjeiston mukaisista toimenpiteistä seuran 
käytännöissä ja hallinnossa. 
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2.3 Jaostot 
 
Vuodelle 2018 seuran syyskokous nimesi lajijaostot frisbeegolfiin, hiihtoon, lentopalloon, 
pöytätennikseen ja yleisurheiluun, joiden lisäksi valittiin harrasteliikuntajaosto.  Kunto- ja 
veteraaniurheilua varten ei ole asetettu jaostoa, vaan kunkin lajin harrastajat voivat osallistua 
lajinsa kuntourheilu- ja veteraaniurheilutapahtumiin ja järjestää niitä. 
 
 
Jaostojen kokoonpanot: 
 
Hiihtojaosto  Lentopallojaosto Pöytätennisjaosto 
Tapani Rantanen pj Saku Kanasuo pj Tero Naumi pj 
Kristiina Alikärri Timo Hakala  Esko Akkanen 
Seppo Pakola  Risto Hämäläinen Pasi Autio  
Virpi Pakola  Jani Korhonen  Esko Heikkinen 
Pirjo Sarapik  Jukka Lehti  Antti Posti 
Juha Syrjälä    Jarmo Ruohonen 
Juha Välimaa    Marko Seitz 

     Timo Vesalainen 
     Jyrki Ylenius   

 
Yleisurheilujaosto Harrasteliikuntajaosto Frisbeegolfjaosto 
Leena Aarikka pj Hanna Kanasuo pj Pekka Raitanen pj 
Johanna Heikkilä Kirsi Aalto  Jari Esselström 
Jukka Mertanen Minna Flinkman Juho Koskinen 
Erja Salminen  Saku Kanasuo  Jari Laurila 
Elina Syrjälä  Miikka Saarinen 
Arja Tuominen  Eveliina Salminen 
    

 
3. Toiminta ja talous 
   
Kosken Kaiussa seuran varsinaisesta toiminnasta vastaavat lajijaostot. Niiden toimintaa 
kuvataan jaostojen toimintakertomuksissa, jotka on liitetty tähän koko seuran 
toimintakertomukseen. Johtokunta käynnisti 2016 Palvelukeskuksen asukkaita ulkoilutuksen 
kunnan keskustassa ja jatkoi edelleen tätä toimintaa. 
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Aikaisempien vuosien tapaan Kaiku esitteli toimintaansa Kosken Kohauksessa ja tarjosi 
kaikille jäsenkahvit. Kohauksessa järjestettiin myös onnistunut arvontaprojekti Kosken 
Osuuspankin toimiessa mainiona yhteistyökumppanina. Juhlavuotensa kunniaksi se lahjoitti 
pääpalkinnoksi kuvan pihakatoksen.  
 
Kaiun omistaman metsäpalstan täysikasvuinen puusto hakattiin ja pohja mätästettiin. 
Puukaupan tuotto oli yli 3 000 €. Palsta on tarkoitus istuttaa kuuselle keväällä 2019. 
 
Seuran johtokunnan tehtävänä on hallinnoida seuran omaisuutta ja järjestää puitteet 
lajijaostoille. Oman varainhankinnan keskeisin hanke on syksyisin ilmestyvä lehti ”Kaiku 
urheilee”, jonka taloudellinen tulos oli pienen hinnantarkistuksen ja uusien ilmoittajien myötä 
parempi kuin moneen vuoteen. Lehti toimii myös merkittävänä tiedotuskanavana kuntalaisille.  
 

  
 
 
Palvelukeskuksen väki sai ulkoilutuksessa ihmetellä kirkon julkisivuremontin etenemistä. 
 
Toiminta on yleishyödyllistä ja varsinaisia palkkoja ei makseta. Suurimmat kustannuserät ovat 
nuorten urheilijoiden kilpailu- ja valmennustoiminta. Seuran kaikkien lajien toiminta on avointa 
jokaiselle seuran jäsenelle. 

 
Seuran toimintaympäristössä ei vuoden 2018 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Tulevan 100-vuotishistoriikin tekemisestä maksettiin Urheilumuseolle kolmas 1 000 euron erä. 
Ossi Viidan laatimaa historiateosta on käsikirjoitettuna 1950-luvun alkuun saakka ja vuoden 
2019 aikana teoksen tuotantoa aletaan tukea paikallisilla voimilla. 
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Tilikauden 1.1.- 31.12.2018 ylijäämä on tilinpäätöksen mukaan 8 573,29 euroa (-12 424,55 
euroa vuonna 2017). Taseen loppusumma kertomusvuoden lopussa on 128 822,91 euroa 
(118 448,66).  
 
Seuran rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa 121 416,75 euroa (104 039,24) 
euroa. Velkaa ei ole, joten seuran talouden tilaa voi pitää hyvänä. Kahden perättäisen 
taloudellisesti heikon vuoden jälkeen seura palasi taas positiivisen tuloksen tielle. Varsinkin 
yleisurheilujaoston taloudellinen tilanne parani kertomusvuoden aikana. Pitemmällä 
tähtäimellä seuran tulojen ja menojen on hyvä olla tasapainossa. 

  
Lähitulevaisuus näyttää hyvältä, sillä seuran toimintaympäristössä ei ole nähtävissä 
merkittäviä muutospaineita. Liikunnan vähäisyys nähdään yhteiskunnassamme laajemminkin 
merkittävänä ongelmana, joten työtä ja tehtävää tällä saralla riittää. Toiminta tullee jatkumaan 
suurin piirtein entisessä määrässään ja laadussaan.  
 
Seuran pitkän tähtäimen tavoitteena on entistä liikuntapainotteisempi koulu- ja 
varhaiskasvatuslaitos Kosken Tl kunnassa. 
 
 
 
 
Koskella Tl 2. päivänä huhtikuuta 2019 
 
 
Kosken Kaiku ry 
 
 
Esko Heikkinen 
puheenjohtaja  
 

 
 
   
 


