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6.4.2014 

TOIMINTAKERTOMUS 2013 

 

1. YLEISTÄ 
 

 

 

Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry pyrkii toiminnallaan lisäämään Kalmarin kylän 

vireyttä ja elinvoimaisuutta niin, että kylä tarjoaa viihtyisän asuinympäristön sekä nykyisille 

että uusille asukkaille. Vuonna 2013 Kalmarin Nahjus ry jatkoi toimintaansa aiemman hyväk-

si havaitun mallin pohjalta, minkä lisäksi mahdollisuuksien mukaan otettiin huomioon kylä-

läisten toiveita uusista toimintamuodoista. Vuoden 2013 aikana Nahjus järjesti perinteiseen 

tapaan talkoovoimin useita eri-ikäisille kyläläisille suunnattuja tapahtumia, joihin myös kaikki 

muut halukkaat olivat tervetulleita. Tapahtumien järjestelyissä auttoi kesällä 2013 Nahjuksen 

palkkaama kalmarilainen nuori kesätyöntekijä. 

Nahjuksen kylätalo tarjoaa tilat Kalmarin Nahjus ry:n oman toiminnan lisäksi myös muille 

tarvitsijoille, kuten Saarijärven kansalaisopiston ryhmille, seurakunnan päiväkerholle sekä eri-

laisten juhlien järjestäjille.  Kalmarin Nahjus ry pyrkii pitämään kylätalon vuokraajien ja mui-

den käyttäjien vaatimusten mukaisessa kunnossa. Vuonna 2013 kylätalon jätevesijärjestelmä 

uusittiin ja taloon hankittiin ilmalämpöpumput tasaamaan sisäilman lämpötilavaihteluja. Nah-

juksen talon siisteydestä ja toimintavalmiudesta huolehtivat talkooryhmät. Kylätalon ylläpitoa 

ja yhdistyksen toimintaa rahoitettiin entiseen tapaan mm. tapahtumien järjestämisestä ja tilo-

jen vuokraamisesta saaduilla tuloilla.  
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Vuonna 2013 Kalmarin Nahjus ry pyrki edelleen tukemaan myös Kalmarin koulun toimintaa 

mm. tarjoamalla tiloja koulun käyttöön. Koulun tulevaisuus ei kuitenkaan näytä hyvältä, sillä 

Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt lakkauttaa koulun. Kalmarin tulevaisuudesta huo-

lestuneet kyläläiset jättivät lakkauttamispäätöksestä kuitenkin valituksen, jonka tuloksia vielä 

odotellaan. Nahjus osallistui myös Kalmarin ryhmäperhepäiväkodin toiminnan tukemiseen ra-

kentamalla talkoovoimin ”ryhmiksen” pihan ympärille aidan. 

 

2. YHDISTYKSEN JOHTO 2013 
 

Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n johto valittiin vuosikokouksessa 28.4.2013. 

a) HALLITUKSEN JÄSENET, VARAJÄSENET JA MUUT VASTUUHENKILÖT 

 

Nyrönen Pirjetta   Puheenjohtaja   

Pirttiniemi Ari  Rahastonhoitaja   

Iso-Ahola Riikka  Sihteeri   

Eerola Airi  Nahjuksen emäntä   

 

Varsinaiset jäsenet varajäsenet 

Eerola Iida (varapuheenjohtaja) Eerola Mikko 

Hiironen Tiina Nuutinmäki Veli (kotisivujen ylläpito, Nahjuksen lämmi-

tys) 

Järvinen Martti  Ruuska Teemu 

Kiminkinen Anne  Autio Marjo 

Korkeamäki Marika Parhiala Taina (siivousvastaava) 

Kosonen Jyri  Iso-Ahola Maija 

Parantainen Venla  Ruunaniemi Riikka 

Sulku Hanna  Valkola Jari 

 

b) HALLITUKSEN KOKOUKSET 2013 

 

Vuonna 2013 pidettiin 12 Kalmarin Nahjus ry:n hallituksen kokousta. Lisäksi 28.4. pidet-

tiin sääntömääräinen vuosikokous. Hallituksen kokouksissa oli paikalla keskimäärin 10 

hallituksen jäsentä, varajäsentä ja vastuuhenkilöä. 

 

c) TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ 

 

Tilin- ja toiminnantarkastajat Varamiehet 

 

Hetemäki Eero  Hiironen Eero 

Penttilä Kirsti  Tolppila Pentti 
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3. TOTEUTETUT PROJEKTIT 
 

Vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin seuraavat projektit: 

a) JÄÄKIEKKOKAUKALON KUNNOSTUS 

Kalmarin koulun läheisyydessä kaupungin maalla sijaitsevan jääkiekkokaukalon maapohja 

kunnostettiin vuonna 2012. Vuonna 2013 projektia jatkettiin kaukalon pukukopin kunnos-

tuksella, kaukalon laitojen maalaamisella ja valaistuksen parantamisella. Myös muutamia 

alueella olevia puita kaadettiin. Lisäksi laitettiin vireille maa-alueen vuokraaminen kau-

pungilta, jotta saadaan kaukalo ja muu alueella oleva Nahjuksen omaisuus vakuutuksen 

piiriin. 

 

b) MYYNTIKATOKSEN MAALAUS 

Nahjuksen pihalle kesällä 2012 rakennettu myyntikatos maalattiin talkoovoimin keväällä 

2013.  

 

c) LASTEN LEIKKIKENTÄN SUUNNITTELU 

Vuonna 2012 aloitettu lasten leikkikentän suunnittelu jatkui välinevalmistajien valikoimiin 

tutustumisella ja tarjousten pyytämisellä. Asiantuntijoina suunnittelussa kuultiin ryhmä-

perhepäiväkoti Pikkulan henkilökuntaa. Varsinaiset leikkivälineiden tilaukset ja leikkiken-

tän rakentaminen päätettiin siirtää vuoteen 2014. 

 

d) JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN 

Nahjuksen jätevesijärjestelmä uusittiin HANKI II -hankkeen tuella nykyisten vaatimusten 

mukaiseksi syksyllä 2013. Nahjus kytkettiin Saarijärven kaupungin jätevesiverkkoon 

1.1.2014. 

 

e) ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HANKINTA 

Nahjukselle hankittiin kesällä 2013 ilmalämpöpumput jäähdyttämään kesäaikana liian 

kuumaksi lämpeneviä sisätiloja. Lämpöpumpun avulla sisätilat pysyvät viihtyisinä säästä 

huolimatta mm. erilaisissa kesäjuhlissa. 

 

f) FRISBEEGOLFRADAN SUUNNITTELU 

Nahjuksen ympäristöön päätettiin rakentaa frisbeegolfrata. Jotta asiaa saataisiin parempi 

tuntuma, järjestettiin Nahjuksella 22.9. frisbeegolfin alkeiskurssi, joka osoittautuikin varsin 

suosituksi. Radan suunnittelu käynnistyi ja välinevalmistajilta tilattiin tarjoukset. Varsinai-

set tilaukset ja radan rakennustyö tapahtuu vuonna 2014. 

4. TALKOOTOIMINTA 2013 
 

Nahjuksella toimivat vuonna 2013 entiseen tapaan seuraavat talkooryhmät:  

1. Siivousryhmät, jotka huolehtivat Nahjuksen talon siivouksesta 
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2. Keittiöryhmät, jotka järjestävät Nahjuksen tapahtumien tarjoilun 

3. Kukkaistytöt, jotka huolehtivat Nahjuksen pihan istutuksista 

4. Remonttiryhmä, joka huolehtii Nahjuksen talon kunnossapidosta 

5. Nahjuksen lämmitysvastaavat 

6. Metalliromun keräys 

7. Jääkiekkokaukalon jäädytys ja lumen auraus 

Edellisten säännöllisesti toimivien ryhmien lisäksi vuonna 2013 järjestettiin seuraavat talkoot: 

1. Nahjuksen talon ja pihan siivoustalkoot (2 kertaa). 

2. Myyntikatoksen maalaus 

3. Nahjuksen salin lattian hionta ja lakkaus 

4. Ryhmäperhepäiväkodin aidan rakennus ja maalaus 

5. Jääkiekkokaukalon laitojen maalaus ja pukukopin kunnostus (10 kertaa) 

6. Mahtimeiningit kansantanssitapahtuman talkootyöhön osallistuminen Saarijärvellä14.–

16.6. 2013. Nahjuksen väestä mukana oli 3 henkeä. 

5. YLEISÖTAPAHTUMAT  
 

Kalmarin Nahjus järjesti vuoden aikana useita yleisötapahtumia, joista suurin osa pidettiin 

Nahjuksen kylätalossa. Nahjuksen tiloja käyttivät hyväkseen myös muut tapahtumien järjestä-

jät, kuten Kalmarin koulu ja Saarijärven seurakunta. Pelkästään Nahjuksen järjestämissä ta-

pahtumissa oli yhteensä n. 1200 kävijää. Seuraavassa vuoden 2013 aikana Nahjuksella järjes-

tetyt tapahtumat ja tapahtumat, joiden järjestelyihin Nahjus osallistui muualla. 

1. Lasten disko Nahjuksella  1.2.  (kävijöitä n.70) 

2. Manu ja Miina -lastentapahtuma Nahjuksella  3.2.  (kävijöitä n.70) 

3. Laskiaistapahtuma Kalmarin koululla  10.2. 

4. Selkäsaarihiihto    9.3.  

5. Pääsiäiskokko Nahjuksella  30.3.   

6. Tanssit Nahjuksella (Vire-orkesteri) 12.4.  

7. Kalmarin koulun kevätjuhla Nahjuksella 30.5. 

8. Kesäbingo Nahjuksella  4.8. 

9. Frisbeegolfkurssi Nahjuksella  22.9. 

10. Kinkkubingo Nahjuksella  17.11. 

11. Kinkkubingo  ”  1.12. 

12. Kinkkubingo ”  15.12. 

13. Kalmarin Kesäpäivät Nahjuksella 27.7.  

14. Kopittomien traktorien kokoontumisajot   

Nahjuksella   10.8. 

15. Tanssit Nahjuksella  1.11.  

16. Kalmarin koulun markkinat Nahjuksella 13.11. 

17. Kalmarin joulun avaus kyläkaupalla 30.11. 

18. Kauneimmat joululaulut Nahjuksella 9.12. 

19. Kalmarin koulun joulujuhla Nahjuksella  22.12. 
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6. MUU TOIMINTA 
 

a) NAHJUKSELLA VIIKOTTAIN KOKOONTUVAT RYHMÄT:  

Nahjuksella kokoontui vuoden 2013 aikana viikoittain erilaisia harrastusryhmiä, kuten 

Saarijärven kansalaisopiston kursseja ja seurakunnan päiväkerho lapsille. 

Ryhmä   kertaa Kävijöitä keskim. Kävijöitä yht. 

1. Boccia   30  10   300  

2. Naisten jumppa   25  10  250 

3. Värjäyskurssi   2 10     20 

4. Perinnekäsityöt  25 8  200 

5. Seurakunnan päiväkerho 25 10  250 

6. Partio (keväällä 2013) 

 

b) NAHJUKSEN TILAVARAUKSET 

- yhdistysten kokoukset: 17 varausta, joissa oli kävijöitä yhteensä 230. 

- juhlavaraukset: 18 varausta, joissa oli kävijöitä yhteensä 1100.  

- Nahjuksen astioita ja penkkejä lainattiin talon ulkopuolelle yht. 8 kertaa. 

 

c) KESÄKAHVIO  

Nahjuksella toimi heinäkuussa keskiviikkoisin kesäkahvio 5 kertaa.  

 

d) SAARIJÄRVEN PULLISTUKSEN HIPPORASTIT 

Hipporastit järjestettiin Nahjuksen maastossa kesällä 2013 yhden kerran. Nahjuksen tontis-

ta ja kuntoradan alueesta on myös valmistunut suunnistuskartta. 
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e) KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN 

Nahjus palkkasi kesällä Saarijärven kaupungin ja Viisari ry:n tuella nuoren kalmarilaisen 

kesätyöntekijän Johanna Korkeamäen, jonka tehtävänä oli osallistua kesäajan tapahtumien 

järjestelyihin. 

 

f) KALMARIIN SYNTYNEIDEN VAUVOJEN MUISTAMINEN 

Kalmarin kylälle syntyneitä vauvoja muistettiin lahjoittamalla heille Nahjus-pyyhe ja ruu-

su. Vauvoja syntyi vuoden 2013 aikana yhteensä 3. 

 

g) LATUVERKON HOITO 

Nahjus osallistui Kalmarin latuverkon ylläpitoon yhdessä Kalmari-Heijostenmäen osakas-

kunnan kanssa. Syksyllä 2013 lumitilanne tosin oli niin huono, ettei latuja voitu tehdä. 

Kaiken kaikkiaan Kalmarin Nahjus ry:n järjestämissä yleisötilaisuuksissa sekä Nahjuk-

sen kylätalossa kokoontuneissa harrastusryhmissä, kokouksissa, juhlissa yms. kävi vuo-

den 2013 aikana n. 3860 henkeä. 

7. LOPUKSI 
 

Urheilu- ja kyläyhdistys Kalmarin Nahjus ry:n toiminta on jatkunut vuoden 2013 aikana vireä-

nä, vaikka yhteiskunnan muutokset välillä aiheuttivatkin huolta Kalmarin kylän asukkaille. 

Nahjuksen kylätalo on hyvässä, ajanmukaiset vaatimukset täyttävässä kunnossa.  Nahjus on 

tarjonnut viikoittain puitteet erilaisille tapahtumille, joihin on osallistunut vuoden aikana yh-

teensä lähes 4000 henkeä. Tapahtumat ovat koonneet kävijöitä oman kylän lisäksi myös muu-

alta Saarijärveltä ja lähikunnista. Kesäajan tapahtumat ovat olleet myös tärkeä kesäkalmarilais-

ten kohtaamispaikka.  

Nahjuksen tapahtumien järjestelyt ovat sujuneet hyvässä hengessä, ja talkooväkeä erilaisiin 

tehtäviin on toistaiseksi löytynyt. Kalmarin kylän palvelut uhkaavat tulevaisuudessa heikentyä, 

joten Nahjuksen toiminta tulee jatkossa olemaan entistäkin tärkeämpää kylän vireyden ja elin-

voimaisuuden kannalta. Kaikki kalmarilaiset toivotetaan tervetulleiksi mukaan Kylä- ja 

urheiluseura Nahjus ry:n toimintaan. 

 

 


