Kyläseura Jukojärven Veikot ry:n toimintakertomus vuodelta 2018
Vuosi 2018 muistetaan runsaslumisesta talvesta ja sitä seuranneesta ennätyksellisen kuumasta
kesästä. Jo perinteeksi muodostunut Neste Rallin Jukojärven erikoiskoe ei kuulunut vuonna 2018
rallin ohjelmaan. Nähtäväksi jää, tullaanko MM-rallia vielä tulevaisuudessa ajamaan Jukojärvellä.
Talven runsas lumimäärä romahdutti Veikkolan ulkokuistin katon. Uusi katto saatiin valmiiksi
Juhannustansseihin mennessä.
Syyskokouksessa 3.12.2017 valittiin vuodelle 2018 seuraavanlainen hallitus:
Puheenjohtaja Matti Riihimäki.
Muut hallituksen jäsenet:
Petri Lehtonen
Risto Siltanen
Tuomas Kuusela (sihteeri)
Petteri Virtanen
Jukka Raivio (varapuheenjohtaja)
Anssi Ronkainen
Eija Koivumäki
Riitta Tolppa
Päivi Tuomaala
Hannu Vuoriniemi (rahastonhoitaja)
Päivi Tuomaala toimi talovastaavana, Riitta Tolppa pubivastaavana ja Eira Riihimäki
kalenterivastaavana.
Seuran hallitus kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa.
Kyläseuralla oli syyskuussa 2018 43 jäsentä.
Veikkolan vuokraus 2018:
Seurantalo Veikkolaa vuokrattiin vuoden aikana tasaiseen tahtiin. Veikkolan varauskalenterista
voidaan laskea 6 kpl erilaisia juhlia (mm. häät, rippijuhlat, lakkiaiset, eläköitymisjuhlat,
muistotilaisuus)
Lisäksi Veikkolaa vuokrattiin kokouksenpitopaikaksi muutamia kertoja.
Veikkolapub:
Pubia pidettiin kesällä Veikkolan grillikatoksessa 7 kertaa. Pubirock järjestettiin 28.7., jossa esiintyi
Häivähdys Purppuraa-bändi. Lippuja myytiin hieman yli 100 kpl ja väkeä saapui kauempaakin.
Muita tapahtumia 2018:
− Laskiaistapahtuma koululla 11.2. yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa.
Urheilukentältä Myllylammen rantaan oli tampattu mäki, jota olis laskemassa arviolta 40
henkilöä.
− Laturetki 3.-4.3. Veikkolassa poikkesi viikonlopun aikana n. 700 hiihtäjää. Ladut olivat
erinomaisessa kunnossa.
− Kyläkierros Jukojärvellä 22.3. Risto Siltasen vetämän bussikierroksen jälkeen kokoonnuttiin

Veikkolaan, jossa esiteltiin mm. kylämme yrityksiä, nähtävyyksiä ja kulttuurihistoriaa
kahvittelun lomassa. Väkeä oli kaksi bussilastillista.
− Seuran kevätkokous 6.5.
− Valokuitu-esittelytilaisuus Veikkolassa 29.5.
− Juhannustanssit Veikkolassa 22.6. Sateisesta ja viileästä säästä huolimatta Veikkolaan saapui
mukavasti väkeä tanssimaan Eija Liuksen ja PETO-orketerin tahdeissa. Sään vuoksi tanssit
pidettiin sisätiloissa.
− Pubirock Veikkolassa 28.7. Tapahtumassa esiintyi Häivähdys Purppuraa -bändi.
− Kotona Kylässä -hankeen päättäjäiset Veikkolassa 28.8. Paikalla oli n. 30 henkeä.
− Hirvipeijaiset 24.11.
− Kynttiläilta 9.12
− Syyskokous 17.12.
Muuta:
Veikkolaan hankittiin sydäniskuri yhteistyössä Kotona Kylässä -hankkeen kanssa.
Noin vuosi sitten perustettu Juko-Apu -whatsapp-ryhmä, on osoittautunut hyödylliseksi
viestintäkanavaksi avuntarve- / tiedotusasioissa. Mm. karanneita koiria on saatu vihjeiden
perusteella takaisin omistajilleen.
Seurantalo Veikkolalla on omat nettisivut, jossa on mm. Veikkolan esittely valokuvineen,
vuokraushinnasto, vuokrausehdot sekä kyläseuran säännöt ym. seuran tiedotuksia. Nettisivun osoite
on www.jukojärvenveikkola.fi. Veikot ry löytyy myös facebookista.

