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23.4.2017 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 

1. YLEISTÄ 
 

 

 

Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry  jatkoi vuonna 2016 toimintaansa Kalmarin kylän 
vireyden ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Näkyvin osa Nahjuksen toimintaa oli edellisten 
vuosien tapaan erilaisten yleisötapahtumien järjestäminen sekä oman kylän että lähialueiden 
väelle. Osa näistä tapahtumista on muodostunut jo perinteeksi, kuten Kalmarin kesäpäivät ja 
Kopittomien traktoreiden kokoontumisajot. Lisäksi järjestettiin erilaisia kertaluonteisia tapah-
tumia kuten konsertteja. 

Nahjuksen kylätalo tarjosi ajanmukaiset tilat paitsi yhdistyksen omille tapahtumille myös muil-
le 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. Nahjuksen leikkikenttä ja fris-
beegolfrata ovat vapaasti kyläläisten ja vierailijoiden käytettävissä. Nahjuksen talon ja ympäris-
tön siisteydestä ja toimintavalmiudesta vastasivat entiseen tapaan talkooryhmät. Kylätalon yllä-
pitoa ja yhdistyksen toimintaa rahoitettiin mm. tapahtumien järjestämisestä ja tilojen vuokraa-
misesta saaduilla tuloilla.  

Yhteiskunnan muutokset ovat viime vuosina koetelleet Kalmarin kylää. Kyläkauppa lopetti toi-
mintansa vuonna 2014 ja vuoden 2015 keväällä lakkautettiin Kalmarin koulu. Palveluiden ka-
toaminen kylältä ei kuitenkaan ole vaikuttanut Kalmarin Nahjus ry:n toimintaan, pikemminkin 
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päinvastoin: yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja kylätalon tarjoamat harrastustilat koetaan en-
tistä tärkeämmiksi. 

 

2. YHDISTYKSEN JOHTO 2016 
 

a) HALLITUKSEN JÄSENET, VARAJÄSENET JA MUUT VASTUUHENKILÖT 

Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n johto valittiin vuosikokouksessa 24.4.2016. Alla 
olevassa listassa on lueteltu Nahjuksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä muut vastuuhen-
kilöt, jotka valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa: 

 
Puheenjohtaja  Iida Eerola  
    
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

Juho Iso-Ahola  Jari Valkola 

Anne Kiminkinen  Teemu Ruuska 

Marjukka Metsola  Marjo Autio 

Tino Parhiala  Taina Parhiala 

Tiina Hiironen  Veli Nuutinmäki 

Jyri Kosonen  Niko Tarvainen 

Pirjetta Nyrönen  Pekka Lampinen 

Hanna Sulku  Venla Parantainen 

 



Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry   Toimintakertomus 2016 
Nahjuksenraitti 12, 43270 Kalmari   sivu 3/7 
  
  

Nahjuksen emäntä   Eerola Airi 

Rahastonhoitaja   Pirttiniemi Ari 

Sihteeri   Iso-Ahola Riikka   

  
b) HALLITUKSEN KOKOUKSET 2016 

 
Vuonna 2016 pidettiin kahdeksan Kalmarin Nahjus ry:n hallituksen kokousta. Lisäksi 24.4. 
pidettiin sääntömääräinen vuosikokous. Hallituksen kokouksissa oli paikalla keskimäärin 
8,5 hallituksen jäsentä, varajäsentä ja vastuuhenkilöä.  
 

c) TOIMINNANTARKASTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ 2016 
 
Toiminnantarkastajat Varamiehet 
 

Hetemäki Eero  Hiironen Eero 
Penttilä Kirsti  Tolppila Pentti 

3. TOTEUTETUT PROJEKTIT 
 

Vuoden 2016 toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin seuraavat projektit: 

1. FRISBEEGOLFRADAN LAAJENTAMINEN 
Nahjuksen piha-alueella ja lähiympäristössä olevaa frisbeegolfrataa laajennettiin kolmella 
korilla, jolloin saatiin yhteensä kymmenen heittoväylää. Lisäksi radalle tehtiin talkootyönä 
heittoalustat.  

2. HEVOSKENTÄN KÄYTTÖMUUTOS 
Hevoskentän huonokuntoiset aidat purettiin, sillä kentällä ei ole ollut enää käyttöä hevoshar-
rastajien vähentyessä. Aluetta tasattiin, joten se palvelee nyt hyvänä parkkialueena suurem-
missa tapahtumissa. 
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4. TALKOOTOIMINTA 
 

Nahjuksella toimivat vuonna 2016 entiseen tapaan seuraavat talkooryhmät:  

1. Siivousryhmät, jotka huolehtivat Nahjuksen talon siivouksesta 
2. Keittiöryhmät, jotka järjestävät tarpeen mukaan Nahjuksen tapahtumien tarjoilun 
3. Kukkaistytöt, jotka huolehtivat Nahjuksen pihan istutuksista 
4. Remonttiryhmä, joka huolehtii Nahjuksen talon kunnossapidosta 
5. Nahjuksen lämmitysvastaavat 
6. Metalliromun keräys 

Edellisten säännöllisesti toimivien ryhmien lisäksi vuonna 2016 järjestettiin seuraavat talkoot: 

1. Nahjuksen talon ja pihan kevätsiivoustalkoot 
2. Frisbeegolfradan laajentaminen 
3. Nurmikonleikkuu 
4. Hevoskentän alueen siistiminen 

5. YLEISÖTAPAHTUMAT  
 

Kalmarin Nahjus järjesti vuoden 2016 aikana useita yleisötapahtumia, jotka pidettiin Nahjuksen 
kylätalossa. 

Nahjuksen järjestämissä tapahtumissa kävi vuoden aikana yhteensä n. 1200 henkeä. Seuraavassa 
listassa on esitelty vuoden 2016 aikana järjestetyt kaikille avoimet yleisötapahtumat. 

1. Laskiaistapahtuma    7.2. 
2. Selkäsaarihiihto    12.3. 
3. Pääsiäiskokko    26.3. 
4. Kalmarin Kesäpäivät  3.7. 
5. Kyläkävely makasiinimuseoon  11.7. 
6. Olavi Suomisen konsertti  13.7. 
7. Kesäbingo    17.7. 
8. Kopittomien traktorien kokoontumisajot  7.8. 
9. Lähiruokatapahtuma   24.9. 

Yhdessä Saarijärven seurakunnan kanssa järjestettiin: 

10. Yhteisvastuujuhla  29.4. 
11. Kauneimmat joululaulut  7.12. 

Yhdessä Kalmarin Lions Clubin kanssa järjestettiin: 

12. Kahvikonsertti  6.11. 
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6. MUU TOIMINTA 
 

a) NAHJUKSELLA VIIKOTTAIN KOKOONTUVAT RYHMÄT:  
Nahjuksella kokoontui vuoden 2016 aikana viikoittain erilaisia harrastusryhmiä, kuten Saa-
rijärven kansalaisopiston kursseja (boccia, naisten jumppa, kuoro, perinnekäsityöt ja vär-
jäyskurssi) ja seurakunnan päiväkerho lapsille. Lisäksi Nahjuksella kokoontui Kalmarin Li-
ons Club. Yhteensä näissä tilaisuuksissa kävi n. 1500 henkeä. 
 

b) NAHJUKSEN TILOJEN VUORAAMINEN 
Nahjuksen kylätalon tiloja vuokrataan mm. erilaisten juhlien ja kokousten järjestämistä var-
ten. Vuonna 2016 tiloja vuokrattiin seuraavasti:  
- Yhdistysten yms. kokoukset: 10 varausta, joissa oli kävijöitä yhteensä 150. 
- Juhlavaraukset: 23 varausta, kävijöitä oli yhteensä n. 1660.  

 
c) NAHJUKSEN TALKOOVÄEN MAKKARANPAISTOILTAPÄIVÄ 2.10. 

Kalmarin Nahjus ry tarjosi omalle talkooväelleen mahdollisuuden rentoon yhdessäoloon 
makkaranpaiston ja ulkoilun merkeissä 2.10. 
 

d) KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN 
Nahjus palkkasi kesäksi 2016 kaksi nuorta kalmarilaista kesätyöntekijää Sonja Lampisen ja 
Taru Mäkipajan. Heidän tehtävänään oli osallistua kesäajan tapahtumien järjestelyihin. Li-
säksi kesätyöntekijöiden tehtäviin kuului kesäkahvilan hoitaminen. 
 

e) KESÄKAHVIO  
Nahjuksella toimi 29.6.–4.8. keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17.30–19.30 kesäkahvio yh-
teensä 12 kertaa. Kahvioiltoina järjestettiin myös kolme yhteislaulutilaisuutta. 
 
 

f) KALMARIIN SYNTYNEIDEN VAUVOJEN MUISTAMINEN 
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Kalmarin kylälle syntyneitä vauvoja muistettiin lahjoittamalla heille Nahjus-pyyhe ja ruusu. 
Vauvoja syntyi vuoden 2016 aikana kaksi. 

 
g) LATUVERKON HOITO 

Nahjus osallistui Kalmarin latuverkon ylläpitoon yhdessä Kalmari-Heijostenmäen osakas-
kunnan kanssa. 
 

h) NAHJUKSEN IRTAIMISTON LAINAAMINEN 
Nahjuksen pöytiä ja penkkejä lainattiin kerran talon ulkopuolelle (Ahvenlampi). Lisäksi 
Nahjuksen astioita lainattiin oman kylän tapahtumiin viisi kertaa. 

Kaiken kaikkiaan Kalmarin Nahjus ry:n järjestämissä yleisötilaisuuksissa sekä Nahjuksen kylä-
talossa kokoontuneissa harrastusryhmissä, kokouksissa, juhlissa yms. kävi vuoden 2016 aikana 
n. 4600 henkeä. 

Lisäksi Nahjuksen talon pihan frisbeegolfrata ja leikkikenttä olivat aktiivisessa käytössä. Näitä 
piha-alueen käyttäjiä ei kuitenkaan ole laskettu eikä lisätty talon käyttäjämäärään. 

7. HUOMIONOSOITUKSET JA MUISTAMISET 
 

VUODEN NAHJUS 2016 

Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus myöntää vuosittain Vuoden Nahjus -arvonimen, joka 
annetaan pitkään ja aktiivisesti Nahjuksen toiminnassa mukana olleelle nahjuslaiselle. Arvonimi 
ja siihen liittyvä kunniakirja luovutetaan vuosittain Kalmarin Kesäpäivien yhteydessä. Vuonna 
2016 Vuoden Nahjus -arvonimi myönnettiin Airi Eerolalle. Hän on toiminut vuosia Nahjuksen 
emäntänä ja vastannut Nahjuksen tilaisuuksien kahvila- ja ravintolatoiminnasta sekä Nahjuksen 
tilojen vuokrauksesta. 

 

Vuoden Nahjus -arvonimi myönnettiin vuonna 2016 Nahjuksen pitkäaikaiselle emännälle Airi 
Eerolalle. 
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8. LOPUKSI 
 

Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n toiminta on jatkunut vuoden 2016 aikana edelleen 
vireänä. Nahjuslaiset eivät suostu seuraamaan Kalmarin kylänraitin hiljenemistä sivusta, vaan 
jatkavat toimintaansa entisellä innolla pitääkseen kylän elävänä. 

Nahjuksen kylätalo on hyvässä, ajanmukaiset vaatimukset täyttävässä kunnossa, samoin piha-
alue uusine harrastusmahdollisuuksineen. Nahjus on tarjonnut vuoden aikana puitteet monenlai-
sille tapahtumille, joihin on osallistunut yhteensä noin 4600 henkeä. Tapahtumat ovat koonneet 
kävijöitä oman kylän lisäksi myös muualta Saarijärveltä ja lähikunnista. Kesäajan tapahtumat 
ovat olleet myös tärkeä mökkiläisten 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 urhei luseura Nahjus ry:n toimintaan! 


