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TOIMINTAKERTOMUS 2012

1. YLEISTÄ
Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n tarkoituksena on Kalmarin kylän pitäminen elinvoimaisena ja houkuttelevana asuinympäristönä sekä nykyisille että uusille asukkaille. Tätä tehtäväänsä
yhdistys on toteuttanut vuonna 2012 mm. järjestämällä runsaasti kaikenikäisten kyläläisten viihtyvyyttä ja yhteishenkeä lisääviä tapahtumia, joihin myös kylän ulkopuoliset olivat tervetulleita. Jotkut tapahtumista ovat muodostuneet jo perinteeksi, kuten pääsiäiskokko ja Kalmarin kyläpäivät.
Kävijämäärältään suosituimmaksi tapahtumaksi vuonna 2012 nousi elokuussa järjestetyt Kopittomien traktorien kokoontumisajot, joihin osallistui arvioiden mukaan yli 300 kävijää.
Tapahtumien järjestämisen kannalta ratkaisevan tärkeä on Nahjuksen kylätalo, jonka ylläpidosta
yhdistys on vastannut esim. organisoimalla talkooryhmät talon siivousta ja remontointia varten.
Vuonna 2012 Nahjuksen talo tarjosi tilat mm. kylällä toimiville Saarijärven kansalaisopiston harrastusryhmille ja seurakunnan päiväkerholle. Lisäksi tiloja vuokrattiin erilaisia kokouksia, juhlia ja
muita tapahtumia varten. Kylätalon ylläpitoa ja yhdistyksen toimintaa rahoitettiin mm. tapahtumien
järjestämisestä ja Nahjuksen tilojen vuokraamisesta saaduilla tuloilla.
Entiseen tapaan Kalmarin Nahjus tuki toiminnallaan kyläkoulun säilymistä ja pyrki ottamaan koulun huomioon toiminnassaan. Koululaisille tarjottiin mm. mahdollisuus kerätä rahaa leirikoulua
varten myymällä tuotteitaan Nahjuksen tapahtumissa.

2. YHDISTYKSEN JOHTO 2012
a) HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET
Nyrönen Pirjetta
Pirttiniemi Ari
Iso-Ahola Riikka
Eerola Airi

Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Nahjuksen emäntä

Varsinaiset jäsenet
varajäsenet
Eerola Iida (varapuheenjohtaja) Lönnblad Valtteri
Hiironen Tiina
Nuutinmäki Veli (kotisivujen ylläpito, Nahjuksen lämmitys)
Järvinen Martti
Ruuska Teemu
Kiminkinen Anne
Autio Marjo
Korkeamäki Marika
Parhiala Taina
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Kosonen Jyri
Parantainen Venla
Sulku Hanna
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Iso-Ahola Maija
Ruunaniemi Riikka
Valkola Jari

b) HALLITUKSEN KOKOUKSET 2012
Vuonna 2012 pidettiin kymmenen Kalmarin Nahjus ry:n hallituksen kokousta ja lisäksi
vuoden 2012 vuosikokous 28.4.2013. Hallituksen kokouksissa oli paikalla keskimäärin 11
hallituksen jäsentä ja varajäsentä.
c) TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ
Tilin- ja toiminnantarkastajat Varamiehet
Hetemäki Eero
Penttilä Kirsti

Hiironen Eero
Tolppila Pentti

3. TOTEUTETUT PROJEKTIT
Vuoden 2012 toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin seuraavat projektit:
a) JÄÄKIEKKOKAUKALON KUNNOSTUS
Kalmarin koulun läheisyydessä kaupungin maalla sijaitseva jääkiekkokaukalo kunnostettiin
Nahjuksen talkootyöläisten voimin sekä HANKI 1 -hankkeen taloudellisella tuella (Hankesuunnitelma liitteenä). Kaukalon pohjan pintamaa poistettiin ja pohja tasoitettiin soralla ja
kivituhkalla. Lisäksi kaukalon laidat ja portti kunnostettiin.
b) MYYNTIKATOKSEN RAKENTAMINEN
Nahjuksen talon pihalle pystytettiin remonttiryhmän voimin hirsirakenteinen myyntikatos.
Myyntikatoksen hirsikehikon hankintaan saatiin taloudellista tukea HANKI 1 -hankkeesta
(Hankesuunnitelma liitteenä). Katos helpottaa erilaisten kesätapahtumien järjestelyjä, siinä
voidaan esim. grillata makkaraa, myydä kahvia ja virvokkeita. Katos otettiin käyttöön Kalmarin kesäpäivillä.
c) LASTEN LEIKKIKENTÄN ALUSTAVA SUUNNITTELU
Lasten leikkikentästä tehtiin alustavat suunnitelmat ja projektin rahoittamiseksi järjestettiin
konsertti elokuussa. Rahan keräys leikkikentän toteuttamiseksi jatkuu.
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d) JÄTEVESISUUNNITELMAN LAATIMINEN JA JÄRJESTELMÄN UUSIMINEN
Jätevesisuunnitelman laatiminen ja järjestelmän uusiminen toteutetaan talkootyöllä ja
HANKI 2 -hankkeen tuella vuosina 2013–14.
e) JÄSENMAKSUJEN KERÄÄMINEN
Muiden kiireellisempien projektien takia vuonna 2012 jäsenmaksuja ei kerätty.

4. JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT JA KÄVIJÄMÄÄRÄT
Tapahtuma
a)
b)
c)
d)

Laskiaisviesti Kusiaismäessä
21.2.
Selkäsaarihiihto
10.3.
Pääsiäiskokko
7.4.
Bingot
- autobingo
28.7.
- kinkkubingot 25.11, 2.12. ja 16.12.
e) Kalmarin kesäpäivät 8.7.
f) Viihdeorkesteri Velmun konsertti 1.8.
g) Kopittomien traktorien kokoontumisajot
11.8.

Kävijämäärä n.
30
100
100

yht. 320
130
80
300

5. TALKOOTOIMINTA 2012
Kalmarin Nahjus ry:ssä toimivat vuonna 2012 entiseen tapaan seuraavat talkooryhmät:
-

siivousryhmät, jotka huolehtivat Nahjuksen talon siivouksesta
keittiöryhmät, jotka järjestivät Nahjuksen tapahtumien tarjoilun
kukkaistytöt, jotka huolehtivat Nahjuksen pihan istutuksista
remonttiryhmä, joka huolehti Nahjuksen talon kunnossapidosta
metalliromun keräys

Edellisten säännöllisesti toimivien ryhmien lisäksi vuonna 2012 järjestettiin seuraavat talkoot:
-

Nahjuksen talon ja pihan siivoustalkoot 7.5.
Myyntikatoksen pystytys alkukesällä
Kalmarin koulun asuntolan tyhjennys romusta 7.8.
Jääkiekkokaukalon kunnostus syksyllä
talkooväen saunailta 26.10.
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6. MUU TOIMINTA
a) NAHJUKSELLA TOIMIVAT KANSALAISOPISTON PIIRIT:
Piiri
kertaa
Kävijöitä keskimäärin Kävijämäärä yhteensä
- Boccia
25
10
250
- Naisten jumppa 25
8
200
- Sähly
25
7
185
- Värjäyskurssi 2
10
20
- Perinnekäsityöt
b) SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHO
- kokoontui Nahjuksella 22.8. alkaen, 12 krt 10 henkeä, yht.120 kävijää.
c) NAHJUKSEN TILAVARAUKSET
- yhdistysten kokoukset: 21 varausta
- juhlavaraukset: 7 varausta, joissa kävijöitä yhteensä 480 henkeä
d) KESÄKAHVIO
Nahjuksella toimi heinäkuussa keskiviikkoisin ja torstaisin kesäkahvio ja kirpputori, jossa
kyläläiset saivat myydä tavaroitaan. Kahvio ja kirpputori olivat avoinna kahdeksan kertaa ja
kävijöitä oli arviolta 120 henkeä.
e) KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN
Nahjus palkkasi kesällä Saarijärven kaupungin ja Viisari ry:n tuella nuoren kalmarilaisen
kesätyöntekijän, jonka tehtävänä oli osallistua kesäajan tapahtumien järjestelyihin.
f) SAARIJÄRVEN PULLISTUKSEN HIPPORASTIT 18.6.
g) SAPU:N SUUNNISTAJAT 24.11.
h) Nahjuksen talon ympäristöstä tehtiin suunnistuskartta, joka on tarkoitettu erityisesti lasten
käyttöön.
i) Nahjuksen talolle hankittiin seitsemän metriä leveä valkokangas, joka mahdollistaa mm.
elokuvien esittämisen ja videotykin käytön.
j) KALMARIIN SYNTYNEIDEN VAUVOJEN MUISTAMINEN
Kalmarin kylälle syntyneitä vauvoja muistettiin lahjoittamalla heille Nahjus-pyyhe ja ruusu.
Vauvoja syntyi vuoden 2012 aikana yhteensä seitsemän.
k) LATUVERKON HOITO
Nahjus on osallistunut talvisin Kalmarin latuverkon ylläpitoon yhdessä KalmariHeijostenmäen osakaskunnan kanssa.

7. LOPUKSI
Urheilu- ja kyläyhdistys Kalmarin Nahjus ry:n toiminta vuoden 2012 aikana on ollut verrattain vireää. Nahjuksen kylätalolla on ollut viikoittain erilaisia tapahtumia, joissa on käynyt
vuoden aikana yhteensä noin 3100 henkeä. Nahjuksen järjestämät tapahtumat ovat koonneet
kävijöitä oman kylän lisäksi muualta Saarijärveltä ja lähikunnista. Kesäajan tapahtumat ovat
olleet myös tärkeä kesäkalmarilaisten kohtaamispaikka.
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Vaikka Nahjuksen tapahtumien järjestelyistä vastaa yleensä pieni kyläläisten ydinjoukko, on
toiminta sujunut hyvässä hengessä ja talkooväkeä erilaisiin tehtäviin on toistaiseksi löytynyt.
Tulevaisuudessa Nahjuksen toiminta pyritään pitämään yhtä virkeänä kuin tähänkin asti.
Vuoden 2013 tapahtumia on jo suunniteltu, ja Nahjuksen kylätalo pyritään pitämään jatkossakin hyvässä, ajan vaatimusten mukaisessa kunnossa. Tulevaisuudessa Nahjuksen talon
merkitys kyläläisten kokoontumispaikkana korostuu entisestään, koska Kalmarin kylällä
aiemmin toiminut seurakunnan omistama Rukoushuone ei enää ole kyläläisten käytössä.
Kalmarin Nahjuksen toiminnan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa kaikki halukkaat kyläläiset toivotetaan tervetulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan.

