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TOIMINTAKERTOMUS 2014

1. YLEISTÄ

Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry jatkoi vuonna 2014 toimintaansa Kalmarin kylän vireyden ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Edellisten vuosien tapaan keskeisellä sijalla
Nahjuksen toiminnassa oli erilaisten yleisötapahtumien järjestäminen sekä oman kylän että
lähialueiden väelle. Osa näistä tapahtumista on muodostunut jo perinteeksi, kuten Kalmarin
kesäpäivät, mutta myös uusia toimintamuotoja pyritään kehittämään. Vuoden 2014 uutuus oli
elokuussa järjestetty liikuntapäivä.
Nahjuksen kylätalo tarjosi ajanmukaiset tilat paitsi yhdistyksen omille tapahtumille myös
muille tarvitsijoille, kuten Saarijärven kansalaisopiston ryhmille, seurakunnan päiväkerholle
sekä erilaisten juhlien ja kokousten järjestäjille. Kalmarin Nahjus ry pyrkii pitämään kylätalonsa vuokraajien ja muiden käyttäjien vaatimusten mukaisessa kunnossa. Lisäksi kylätalon
piha-alueen kehittämisellä täydennetään talon käyttömahdollisuuksia. Vuonna 2014 kylätalon
pihalle rakennettiin lasten leikkikenttä ja lähimaastoon frisbeegolfrata, jotka ovat vapaasti kyläläisten käytettävissä. Nahjuksen talon ja ympäristön siisteydestä ja toimintavalmiudesta vastasivat entiseen tapaan talkooryhmät. Kylätalon ylläpitoa ja yhdistyksen toimintaa rahoitettiin
mm. tapahtumien järjestämisestä ja tilojen vuokraamisesta saaduilla tuloilla.
Vuonna 2014 Kalmarin Nahjus ry tuki edelleen myös Kalmarin koulun toimintaa mm. tarjoamalla tiloja koulun käyttöön. Lakkautettavaksi määrätyn koulun kohtalo puhutti kylällä edelleen vuonna 2014, koska lopetuspäätös koettiin epäoikeudenmukaiseksi ja huonosti perustelluksi. Tämä johti siihen, että loppuvuodesta 2014 kylällä kerättiin nimiä asukasaloitteeseen
koulukysymyksen uudelleen avaamiseksi vuoden 2015 alussa.
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2. YHDISTYKSEN JOHTO 2014
Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n johto valittiin vuosikokouksessa 6.4.2014.
a) HALLITUKSEN JÄSENET, VARAJÄSENET JA MUUT VASTUUHENKILÖT
Kalmarin Nahjus ry:n puheenjohtaja Pirjetta Nyrönen ilmaisi jo viime vuonna halunsa jättää puheenjohtajan tehtävät ja jatkaa hallituksen rivijäsenenä. Uusia puheenjohtajaehdokkaita ei kuitenkaan useista kyselyistä huolimatta onnistuttu löytämään. Puheenjohtajan valinta jäi siis odottamaan sopivaa ehdokasta, takarajaksi asetettiin elokuu 2014. Valitettavasti puheenjohtajaa ei onnistuttu valitsemaan vielä elokuussakaan. Käytännössä Pirjetta
Nyrönen hoiti puheenjohtajan tehtäviä vuoden loppuun asti.
Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Nahjuksen emäntä

ei valittu (Pirjetta Nyrönen)
Pirttiniemi Ari
Iso-Ahola Riikka
Eerola Airi

Varsinaiset jäsenet
Varajäsenet
Eerola Iida (varapuheenjohtaja) Eerola Mikko
Hiironen Tiina
Nuutinmäki Veli (kotisivujen ylläpito, Nahjuksen lämmitys)
Järvinen Martti
Ruuska Teemu
Kiminkinen Anne
Autio Marjo
Korkeamäki Marika
Parhiala Taina (siivousvastaava)
Kosonen Jyri
Tarvainen Niko
Nyrönen Pirjetta
Ruunaniemi Riikka
Sulku Hanna
Parantainen Venla
b) HALLITUKSEN KOKOUKSET 2014
Vuonna 2014 pidettiin yhdeksän Kalmarin Nahjus ry:n hallituksen kokousta. Lisäksi 6.4.
pidettiin sääntömääräinen vuosikokous. Hallituksen kokouksissa oli paikalla keskimäärin 8
hallituksen jäsentä, varajäsentä ja vastuuhenkilöä.
c) TOIMINNANTARKASTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ 2014
Toiminnantarkastajat

Varamiehet

Hetemäki Eero
Penttilä Kirsti

Hiironen Eero
Tolppila Pentti
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3. TOTEUTETUT PROJEKTIT
Vuoden 2014 toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin seuraavat projektit:
a) LASTEN LEIKKIKENTÄN RAKENTAMINEN
Vuonna 2012 aloitettu lasten leikkikentän suunnittelu saatettiin päätökseen tilaamalla leikkikentän varusteet Lappset Oy:ltä ja asentamalla ne paikoilleen Nahjuksen kylätalon pihalle. Pystytys tapahtui talkoovoimin kesällä 2014. Leikkikentän turvallisuuden takaamiseksi
alueen pintamaa vaihdettiin hiekkaan, ja lisäksi läheisen tien varteen pystytettiin verkkoaita. Talkoourakan päätteeksi terveystarkastaja tarkasti leikkikentän, joka on nyt kaikkien
halukkaiden kyläläisten ja kylätalon vieraiden käytössä.
b) FRISBEEGOLFRADAN RAKENTAMINEN
Vuonna 2013 Nahjuksen hallitus päätti rakentaa kylätalon ympäristöön frisbeegolfradan.
Tällöin käynnistettiin radan suunnittelu ja tilattiin välinevalmistajilta tarjoukset. Radan rakennustyöt toteutettiin suunnitelmien mukaan vuoden 2014 kesällä. Radalle pystytettiin
kolme kiinteää koria, joiden ympärille muodostuu yhteensä kuusi väylää. Lisäksi harrastajien käyttöön hankittiin frisbeekiekkoja.

4. TALKOOTOIMINTA
Nahjuksella toimivat vuonna 2014 entiseen tapaan seuraavat talkooryhmät:
1.
2.
3.
4.
5.

Siivousryhmät, jotka huolehtivat Nahjuksen talon siivouksesta
Keittiöryhmät, jotka järjestävät Nahjuksen tapahtumien tarjoilun
Kukkaistytöt, jotka huolehtivat Nahjuksen pihan istutuksista
Remonttiryhmä, joka huolehtii Nahjuksen talon kunnossapidosta
Nahjuksen lämmitysvastaavat
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6. Metalliromun keräys
7. Jääkiekkokaukalon jäädytys ja lumen auraus
Edellisten säännöllisesti toimivien ryhmien lisäksi vuonna 2014 järjestettiin seuraavat talkoot:
1.
2.
3.
4.

Nahjuksen talon ja pihan siivoustalkoot 24.5.
Leikkikentän rakentaminen: maapohjan kunnostus, laitteiden ja aidan pystytys
Frisbeegolfradan rakentaminen
Piha-alueen tasaus jätevesijärjestelmän asennuksen (toteutettiin syksyllä 2013) jäljiltä.

5. YLEISÖTAPAHTUMAT
Kalmarin Nahjus järjesti vuoden 2014 aikana useita yleisötapahtumia, jotka pidettiin Nahjuksen kylätalossa. Uutena tapahtumana järjestettiin elokuussa liikuntapäivä, jonka ohjelmistossa
oli mm. Mäkikylän lenkki kävellen tai juosten, ohjattu alkulämmittely lenkille lähtijöille, kahvakuulajumppa sekä lääkäri Tapani Kiminkisen luento terveellisestä elämästä.

Nahjuksen järjestämissä tapahtumissa kävi vuoden aikana yhteensä n. 1170 henkeä. Seuraavassa listassa on esitelty vuoden 2014 aikana Nahjuksen kylätalolla järjestetyt kaikille avoimet
yleisötapahtumat.
1. Pääsiäiskokko
2. Puuhalan ja Pikkulan kevätjuhla
3. Kalmarin koulun kevätjuhla
4. Kalmarin Kesäpäivät
5. Kesäbingo
6. Kopittomien traktorien kokoontumisajot
7. Liikuntatapahtuma
8. Kalmarin koulun marrasmarkkinat
9. Kinkkubingo
10. Kinkkubingo
11. Kyläilta
12. Kinkkubingo
13. Kauneimmat joululaulut ja joulumyyjäiset

19.4.
21.5.
27.5.
6.7.
27.7.
9.8.
23.8.
19.11.
16.11.
30.11.
4.12.
14.12.
8.12.
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17.12.

6. MUU TOIMINTA
a) NAHJUKSELLA VIIKOTTAIN KOKOONTUVAT RYHMÄT:
Nahjuksella kokoontui vuoden 2014 aikana viikoittain erilaisia harrastusryhmiä, kuten
Saarijärven kansalaisopiston kursseja (mm. boccia, jumppa ja perinnekäsityöt), 4-H -kerho
ja seurakunnan päiväkerho lapsille. Nämä ryhmät kokoontuivat vuoden aikana yhteensä
125 kertaa ja niihin osallistui yhteensä 1265 henkilöä.
b) NAHJUKSEN TILOJEN VUORAAMINEN
Nahjuksen kylätalon tiloja vuokrataan mm. erilaisten juhlien ja kokousten järjestämistä
varten. Vuonna 2014 tilojen vuokrausmäärät olivat seuraavat:
- Yhdistysten yms. kokoukset: 25 varausta, joissa oli kävijöitä yhteensä 420.
- Juhlavaraukset: 26 varausta, joissa oli kävijöitä yhteensä 1670.
Nahjuksen tilojen vuoraukset lisääntyivät edellisvuodesta selvästi. Vuonna 2013 kokousvarauksia oli 17 ja juhlavarauksia 18. Vuonna 2014 vuokraajien järjestämissä tilaisuuksissa
kävi yli 700 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna.
c) NAHJUKSEN TALKOOVÄEN SAUNAILTA 31.1.
Kalmarin Nahjus ry tarjosi omalle talkooväelleen aterian ja mahdollisuuden saunomiseen
Nahjuksella.
d) KESÄKAHVIO
Nahjuksella toimi heinäkuussa keskiviikkoisin ja torstaisin kesäkahvio 10 kertaa.
e) KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN
Nahjus palkkasi kesällä 2014 Saarijärven kaupungin ja Viisari ry:n tuella nuoren kalmarilaisen kesätyöntekijän, Noora Korkeamäen, jonka tehtävänä oli osallistua kesäajan tapahtumien järjestelyihin. Lisäksi kesätyöntekijän tehtäviin kuului kesäkahvilan hoitaminen.
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f) KALMARIIN SYNTYNEIDEN VAUVOJEN MUISTAMINEN
Kalmarin kylälle syntyneitä vauvoja muistettiin lahjoittamalla heille Nahjus-pyyhe ja ruusu. Vauvoja syntyi vuoden 2014 aikana yhteensä 3.
g) LATUVERKON HOITO
Nahjus osallistui Kalmarin latuverkon ylläpitoon yhdessä Kalmari-Heijostenmäen osakaskunnan kanssa.
Kaiken kaikkiaan Kalmarin Nahjus ry:n järjestämissä yleisötilaisuuksissa sekä Nahjuksen kylätalossa kokoontuneissa harrastusryhmissä, kokouksissa, juhlissa yms. kävi vuoden 2014 aikana n. 4700 henkeä, mikä on lähes tuhat henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna.

7. HUOMIONOSOITUKSET JA MUISTAMISET
Muistamme kaivaten vuoden 2014 aikana keskuudestamme poistuneita aktiivisia nahjuslaisia
Hannu Pirttiniemeä ja Terttu Ruuskaa sekä monivuotista Nahjuksen kylätalon talonmiestä Niilo Konttista.

8. LOPUKSI
Urheilu- ja kyläyhdistys Kalmarin Nahjus ry:n toiminta on jatkunut vuoden 2014 aikana edelleen vireänä, vaikka muut palvelut Kalmarin kylältä ovatkin häviämässä. Keväällä 2014 toimintansa lopetti Kalmarin kyläkauppa, joka oli siihen asti kaupan ja postin palveluiden lisäksi
tarjonnut kyläisille luontevan arkielämän kohtaamispaikan. Kun tällaiset spontaanin kohtaamisen mahdollisuudet kylältä häviävät, korostuu Nahjuksen kylätalon ja siellä järjestettyjen tilaisuuksien merkitys entisestään.
Nahjuksen kylätalo on hyvässä, ajanmukaiset vaatimukset täyttävässä kunnossa ja vuoden
2014 aikana tilojen vuokraus onkin entisestään lisääntynyt. Nahjus on tarjonnut vuoden aikana
puitteet monenlaisille tapahtumille, joihin on osallistunut yhteensä lähes 4700 henkeä. Tapahtumat ovat koonneet kävijöitä oman kylän lisäksi myös muualta Saarijärveltä ja lähikunnista.
Kesäajan tapahtumat ovat olleet myös tärkeä kesäkalmarilaisten kohtaamispaikka.
Nahjuksen järjestämien tapahtumien suunnittelu ja toteutus ovat sujuneet hyvässä hengessä, ja
talkooväkeä erilaisiin tehtäviin on riittänyt. Kalmarin kylän palvelujen vähentyessä kyläläisten
oman aktiivisuuden merkitys kylän vireyden ja viihtyisyyden ylläpitämiseksi kasvaa. Myös
Nahjuksen toiminta tulee jatkossa olemaan entistäkin tärkeämpää. Nahjuksen toimintaan osallistumalla voit vaikuttaa oman kyläsi tulevaisuuteen ja viettää aikaa kylän tulevaisuuteen uskovien ihmisten kanssa.
Kutsumme kaikki kalmarilaiset mukaan Kylä- ja urheiluseura Nahjus ry:n toimintaan!

