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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 2020 lajivalikoimaan kuuluivat niiden lisäksi frisbeegolf, lentopallo ja pöytätennis.  

 
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli vuoden 2020 lopussa 293, joista 103 oli alle 15-vuotiaita. Se 
tarkoitti pientä nousua vuoden 2019 lukemaan, mutta jäsenmäärän suhteen seuran pitää 
pystyä parempaan. 
 
Kertomusvuosi oli erittäin poikkeuksellinen, sillä keväällä alkanut koronapandemia lopetti 
lähes kaiken kilpaurheilun koko maasta kevään ja kesän osalta. Harjoituspaikkojenkin 
käyttöön tuli taukoja. Syksyllä kisailtiin jonkin verran, mutta loppuvuodesta tilanne alkoi taas 
heiketä. 
 

 
2. Hallinto 

 
2.1 Jäsenistön kokoukset 
 
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistö, joka kutsutaan toimintasääntöjen mukaisesti 
koolle kevät- ja syyskokoukseen ja tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.  
Koronapandemian vuoksi seura piti historiallisesti yhteisen kevät- ja syyskokouksen, joka oli 
samalla 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.  
 
Syyskokous 2020 valitsi Esko Heikkisen jatkamaan seuran puheenjohtajana. Myös 
johtokunnan erovuoroisista jäsenistä Hanna Kanasuo, Jukka Lehti ja Tero Naumi valittiin 
jatkamaan tehtävässään, mutta Tuomas Sallisen jäätyä pois yleisurheilujaosto jäi ilman 
edustajaa johtokunnassa. 
 
Vuonna 2020 johtokuntaan kuuluivat: 
 
Puheenjohtaja  Esko Heikkinen 
Varapuheenjohtaja  Saku Kanasuo  
Sihteeri:  Jukka Lehti   
Jäsenet: Jari Esselström 

Hanna Kanasuo 
Tero Naumi 
Anne Niemelä-Laaksonen 

  Tapani Rantanen 
  Tuomas Sallinen  

 
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. Kokouksista laadittiin pöytäkirjat. 
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2.3.  Jaostot 
 
Vuodelle 2020 seuran syyskokous nimesi lajijaostot frisbeegolfiin, hiihtoon, lentopalloon, 
pöytätennikseen ja yleisurheiluun. Kunto- ja veteraaniurheilua varten ei ole asetettu jaostoa, 
vaan kunkin lajin harrastajat voivat osallistua lajinsa kuntourheilu- ja 
veteraaniurheilutapahtumiin ja järjestää niitä. 
 
 
Jaostojen kokoonpanot 2020: 
 
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  Kalle Ojala  Janne Relander 
Juha Välimaa  Minna Toivonen Jarmo Ruohonen 

   (Anna Hägg)  Timo Vesalainen 
     Jyrki Ylenius   

 
Yleisurheilujaosto Frisbeegolfjaosto 
Tuomas Sallinen pj Jari Esselström pj 

   Jesse Lehtinen 
  Marko Lehtinen 

   Viljami Saloranta 
  
    

 
3. Toiminta ja talous 
   
Kosken Kaiussa seuran varsinaisesta toiminnasta vastaavat lajijaostot. Niiden toimintaa 
kuvataan jaostojen toimintakertomuksissa, jotka on liitetty tähän koko seuran 
toimintakertomukseen. 
 
Aiemmista vuosista poiketen Kaiun toiminta kärsi ajoittain huomattavasti koronapandemiasta. 
Niin Kohaushölkkä, hiihdon ja yleisurheilun Poppikisat, Kunniakierros kuin lentopallon 
kinkunsulatteluturnauskin jäivät toteumatta, hiihtokisat toki myös täysin lumettoman talven 
takia. Isommista tapahtumista toteutuivat vain aivan alkuvuoteen osunut pöytätenniksen 
Kosken Malja ja yhteistyössä Yliastujat ry:n kanssa järjestetty kolmiloikkakisa heinäkuussa.  
Lentopallon ja pöytätenniksen sarjatoiminta keskeytyi kokonaan kevätkaudella.  
 
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 edelleen hyvä. Lehti toimii myös merkittävänä 
tiedotuskanavana kuntalaisille. Pandemiavuonnakin lehti onnistui mainiosti. Merkittävä osa 
varainhankintaa on myös jakelurenkaan toiminta. 
 
Kaiku oli mukana keväällä hyvin onnistuneessa Unelmien liikuntapäivässä. Yhdessä kunnan 
kanssa teimme Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:lle tukianomuksen kuntoportaiden 
rakentamisesta Myllyrantaan. 
 
Kosken Kaiun toiminta on yleishyödyllistä ja varsinaisia palkkoja ei makseta. Kertomusvuoden 
kesällä Niko Nevala toimi kuitenkin palkattuna nuorten kesäharjoittelun vetäjänä. Suurimmat 
kustannuserät ovat nuorten urheilijoiden kilpailu- ja valmennustoiminta. Seuran kaikkien lajien 
toiminta on avointa jokaiselle seuran jäsenelle. 
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Tilikauden 1.1.- 31.12.2020 ylijäämä on tilinpäätöksen mukaan peräti 13 672,99 euroa 
(2 086,54 euroa vuonna 2019). Taseen loppusumma kertomusvuoden lopussa on 141 636,64 
euroa (128 483,21). Merkittävä positiivinen tulos syntyi, kun tulopuoli säilyi lähes ennallaan 
(kunnan yleisavustus sekä Kaiku urheilee -lehti ja jäsenmaksut), mutta toimintakulut 
pienenivät selvästi koronapandemian halvaannuttaessa kansallisen kilpailutoiminnan.  
 
Seuran rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa 132 604,27 euroa (121 824,49). 
Velkaa ei ole, joten seuran talouden tilaa voi pitää hyvänä. Peräkkäisetkään toimintavuodet 
eivät välttämättä ole samanlaisia, vaikka nyt tehtiin toinen perättäinen positiivinen vuositulos. 
Pitemmällä tähtäimellä seuran tulojen ja menojen on hyvä olla tasapainossa, mutta seuran 
talous kestää myös mahdollisen miinusmerkkisen toimintavuoden. 

  
Lähitulevaisuus näyttää hyvältä, sillä seuran toimintaympäristössä ei ole nähtävissä 
merkittäviä muutospaineita, varsinkin kun koronapandemiankin uskotaan hellittävän. 
Liikunnan vähäisyys nähdään yhteiskunnassamme laajemminkin merkittävänä ongelmana, 
joten työtä ja tehtävää tällä saralla riittää. Toiminta tullee jatkumaan suurin piirtein entisessä 
määrässään ja laadussaan. Pienessä kunnassa eri lajit ovat vetäjäresursseista johtuen välillä 
vahvempia, välillä heikompia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että seuran yleisurheilutoimintaa on 
ryhdyttävä rakentamaan uudesta perustasta. 
 
Edelleen seuran pitkän tähtäimen tavoitteena on entistä liikuntapainotteisempi koulu- ja 
varhaiskasvatuslaitos Kosken Tl kunnassa. Tähän pyritään yhteistyöllä kunnan ja koulujen 
kanssa. 
 
 
 
Koskella Tl 22. päivänä maaliskuuta 2021 
 
 
Kosken Kaiku ry 
 
 
Esko Heikkinen 
puheenjohtaja  
 

 
 
   
 


