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TOIMINTAKERTOMUS 2019

1. YLEISTÄ

Vuonna 2019 Kylä- ja Urheiluseura Kalmarin Nahjuksen toiminta jatkui edellisten vuosien tapaan aktiivisena. Painotukset Nahjuksen toiminnassa ovat vuosien saatossa vaihdelleet, mutta
tärkeintä on aina ollut toiminta Kalmarin kylän ja sen asukkaiden hyväksi. Viime vuosikymmeninä, maaltamuuton jatkuessa, tärkeää on ollut kylän vireyden ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen. Edellisten vuosien tapaan vuonna 2019 näkyvin osa Nahjuksen toimintaa oli 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 tapahtumia kuten konsertteja ja
tansseja.
Nahjuksen kylätalo tarjosi ajanmukaiset tilat paitsi yhdistyksen omille tapahtumille myös
muille tarvitsijoille, kuten Saarijärven kansalaisopiston ryhmille ja seurakunnan tapahtumille.
Lisäksi Nahjuksen kylätaloa vuokrataan erilaisten juhlien, kokousten ja muiden tapahtumien
järjestäjille. Kalmarin Nahjus ry pyrkii pitämään kylätalonsa vuokraajien ja muiden käyttäjien
vaatimusten mukaisessa kunnossa. Lisäksi kylätalon käyttömahdollisuuksia täydennetään pihaalueen kehittämisellä sekä erilaisten urheiluvälineiden hankkimisella sisäkäyttöön. 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.
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Vuonna 2018 Kalmarin koulun pihasta siirtynyt jätepiste Nahjuksen kylätalon pihassa on palvellut kyläläisten tarpeita hyvin ja sen ympäristön on pysynyt pääsääntöisesti siistinä. Sammakkokangas maksaa Nahjukselle vuokraan jätepisteiden paikasta ja Nahjus huolehtii esim. lumenaurauksesta talviaikaan.
Viime vuosina Kalmarin kylän palvelut ovat vähentyneet huomattavasti. Kuluneen vuoden aikana myös Ryhmäperhepäivähoito Pikkula on lopettanut toimintansa. Palveluiden katoaminen
kylältä ei kuitenkaan ole juurikaan vaikuttanut Kalmarin Nahjus ry:n toimintaan, pikemminkin
päinvastoin: yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja kylätalon tarjoamat harrastustilat koetaan entistä tärkeämmiksi.

2. YHDISTYKSEN JOHTO 2019
a) HALLITUKSEN JÄSENET, VARAJÄSENET JA MUUT VASTUUHENKILÖT
Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n johto valittiin vuosikokouksessa 26.5.2019. Alla
olevassa listassa on lueteltu Nahjuksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä muut vastuuhenkilöt, jotka valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa:
Puheenjohtaja

Iida Eerola

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Tiina Hiironen

Veli Nuutinmäki

Jyri Kosonen

Niko Tarvainen

Rikka Iso-Ahola

Pekka Lampinen

Hanna Sulku

Venla Parantainen

Marjukka Metsola

Juho Iso-Ahola

Ulla Tenhunen

Pasi Huopaniemi

Anne Kiminkinen

Teppo Vesterinen

Ruuska Teemu

Taina Parhiala
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Nahjuksen emäntä

Airi Eerola

Rahastonhoitaja

Ekaterina Honkonen

Sihteeri

Pirjetta Nyrönen

b) HALLITUKSEN KOKOUKSET 2019
Vuonna 2019 pidettiin kuusi Kalmarin Nahjus ry:n hallituksen kokousta. Lisäksi 26.5. pidettiin sääntömääräinen vuosikokous. Hallituksen kokouksissa oli paikalla keskimäärin 6 hallituksen jäsentä, varajäsentä ja vastuuhenkilöä.
c) TOIMINNANTARKASTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ 2019
Toiminnantarkastajat

Varamiehet

Hetemäki Eero
Penttilä Kirsti

Hiironen Eero
Tolppila Pentti

Köydenvetokisa Kopittomista vuodelta 2018
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3. TOTEUTETUT PROJEKTIT
Vuoden 2019 toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin seuraavat projektit:

1. INTO - HANKE
Viisarin INTO-hankkeen avustuksella uusittiin salin äänentoistolaitteistoa ja urheiluvälineistöä täydennettiin. Lisäksi Nahjuksen pihaan leikkikentän läheisyyteen rakennettiin grillikatos.

2. OPASTEET 13-TIENVARTEEN
3. 13-tein varteen asennettiin Nahjuksen Kylätalolle opastavat tienviitat helpottamaan paikalle
saapumista. Opasteita on kaksi. Toinen opastaa Karstulan suunnalta saapuvia ja toinen Saarijärven suunnalta saapuvia.
4. PÄÄSULAKKEIDEN VAIHTO
Kylätalon sähköliittymän pääsulakkeet on vaihdettu suurempiin(25A → 35A), jotta isompien tapahtumien yhteydessä saadaan kaikki tarvittavat toiminnot järjestettyä. Esimerkiksi
keittiössä pienemmät pääsulakkeet ovat aiheuttaneet hankaluuksia astianpesukoneen käytössä.

4. TALKOOTOIMINTA
Nahjuksella toimivat vuonna 2019 entiseen tapaan seuraavat talkooryhmät:
1.
2.
3.
4.
5.

Siivousryhmät, jotka huolehtivat Nahjuksen talon siivouksesta
Keittiöryhmät, jotka järjestävät tarpeen mukaan Nahjuksen tapahtumien tarjoilun
Puutarharyhmä, joka huolehtivat Nahjuksen pihan istutuksista
Remonttiryhmä, joka huolehtii Nahjuksen talon kunnossapidosta
Nahjuksen lämmitysvastaavat
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6. Metalliromun keräysryhmä,
Edellisten säännöllisesti toimivien ryhmien lisäksi vuonna 2019 järjestettiin seuraavat talkoot:
1.
2.
3.
4.

Nahjuksen talon ja pihan kevätsiivoustalkoot ja 22.5 ja 23.5.
Frisbeegolfradan laajentamista ja ylläpitoa säännöllisin väliajoin.
Grillikatostalkoot syys-lokakuussa
Aurausrinki, joka huolehtii Nahjuksen pihan aurauksesta talviaikaan.

5. YLEISÖTAPAHTUMAT
Kalmarin Nahjus järjesti vuoden 2019 aikana useita yleisötapahtumia, jotka pidettiin Nahjuksen
kylätalossa.
Nahjuksen järjestämissä tapahtumissa kävi vuoden aikana yhteensä n.1300 henkeä. Seuraavassa
luettelossa on esitelty vuoden 2019 aikana järjestetyt kaikille avoimet yleisötapahtumat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Selkäsaarihiihto
Pääsiäiskokko
Kalmarin Kesäpäivät
Käsityönäyttely
Yhteislauluillat, 2 kertaa
Kopittomien traktorien kokoontumisajot
Rautalankatanssit
Tanssit
Joulupuuro

10.3.
20.4.
21.7.
15.–21.7.
heinäkuussa
17.8.
30.8
29.11.
1.12

Yhdessä Saarijärven seurakunnan kanssa järjestettiin:
10. Yhteisvastuujuhla
11. Kauneimmat Joululaulut

26.4.
9.12.

Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry
Nahjuksenraitti 12, 43270 Kalmari

Toimintakertomus 2019
sivu 6/8

6. MUU TOIMINTA
a) NAHJUKSELLA VIIKOTTAIN KOKOONTUVAT RYHMÄT:
Nahjuksella kokoontui vuoden 2019 aikana viikoittain erilaisia harrastusryhmiä: Boccia,
Naisten jumppa, Kalmarin kuoro, Perinnekäsityöt, Värjäyskurssi, Frisbeegolfryhmä. Suurin
osa ryhmistä on kansalaisopiston järjestämiä. Boccia on Eläkeliiton ryhmä ja Frisbeegolf on
Saarijärven Frisbaajien järjestämä. Lisäksi seurakunta järjestää päiväkerhon alle kouluikäisille lapsille keskiviikkoisin. Lisäksi Nahjuksella kokoontui Kalmarin Lions Club. Kesällä
Nahjuksen pihalla järjestettiin jumppa 4 kertaa ja lasten liikuntakerho 4 kertaa. Yhteensä
näissä tilaisuuksissa kävi n.1500 henkeä.

b) NAHJUKSEN TILOJEN VUORAAMINEN
Nahjuksen kylätalon tiloja vuokrataan mm. erilaisten juhlien ja kokousten järjestämistä varten. Vuonna 2019 tiloja vuokrattiin seuraavasti:
- Yhdistysten yms. kokoukset: 24 varausta, kävijöitä yhteensä n. 380.
- Juhlavaraukset: 20 varausta, kävijöitä oli yhteensä n. 1300.
c) KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN
Nahjus palkkasi kesäksi 2019 kaksi kesätyöntekijää Sonja Lampisen ja Suvi Lehtosen. Heidän tehtävänään oli osallistua kesäajan tapahtumien järjestelyihin ja kesäkahvilan hoitamiseen sekä ruohon leikkaamiseen. Tytöt olivat olleet töissä jo kesällä 2018, joten hommat
hoituivat sujuvasti.
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d) KESÄKAHVIO
Nahjuksella toimi kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17.30–19.30 kesäkahvio yhteensä 8 kertaa. Kahvioiltoina järjestettiin myös kaksi
yhteislaulutilaisuutta ja käsityönäyttely oli auki viikon heinäkuun aikana (15 – 21.7).
e) YHDESSÄ ENEMMÄN –MESSUT
Nahjus oli messuilla mukana yhteisellä osastolla Ha-Ka Juhlapalveluiden kanssa. Messupäivä oli onnistunut.
f) KALMARIIN SYNTYNEIDEN VAUVOJEN MUISTAMINEN
Kalmariin syntyi vuonna 2019 1 vauva.
g) LATUVERKON HOITO
Nahjus osallistui Kalmarin latuverkon ylläpitoon yhdessä Kalmari-Heijostenmäen osakaskunnan kanssa.
h) NAHJUKSEN IRTAIMISTON LAINAAMINEN
Nahjuksen juhlatelttaa vuokrattiin kaksi kertaa ja astioita lainattiin kaksi kertaa.
i) RUOKAILU TALON MAALANNEILLE TYÖMIEHILLE
Nahjuksen kylätalo maalattiin kesällä 2018. Talkoissa mukana olleille järjestettiin ruokailu
ja saunailta Nahjuksella 27.2.2019.
Kaiken kaikkiaan Kalmarin Nahjus ry:n järjestämissä yleisötilaisuuksissa sekä Nahjuksen kylätalossa kokoontuneissa harrastusryhmissä, kokouksissa, juhlissa yms. kävi vuoden 2019 aikana
arviolta n. 4500 henkeä.
Lisäksi Nahjuksen talon pihan laajennettu frisbeegolfrata ja leikkikenttä olivat aktiivisessa käytössä. Kunnostetulla tenniskentällä kävi myös pelaajia. Näitä piha-alueen käyttäjiä ei kuitenkaan
ole laskettu eikä lisätty talon käyttäjämäärään.

7. HUOMIONOSOITUKSET JA MUISTAMISET
VUODEN NAHJUS 2019
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
2019 Vuoden Nahjus -arvonimi myönnettiin Erkki Valkolalle, joka on aikanaan ollut tiiviisti
mukana Nahjuksen toiminnassa ja on nykyäänkin aktiivisesti mukana. mm. Hän on ollut Kalmarin Kopittomien isähahmo ja vastaa latuverkoston ylläpidosta talvella.
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8. LOPUKSI
Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n toiminta on jatkunut vuoden 2019 aikana erittäin
vireänä. Nahjuksen talolla järjestettiin viikoittain erilaisia tapahtumia, joihin on osallistunut yhteensä yli 4000 henkeä. Tapahtumat ovat koonneet kävijöitä oman kylän lisäksi myös muualta
Saarijärveltä ja lähikunnista. Kesäajan tapahtumat ovat olleet myös tärkeä mökkiläisten kohtaamispaikka.
Vuosikymmenten kuluessa Kalmarin kylällä on tapahtunut monenlaisia muutoksia, eivätkä
kaikki ole olleet asukkaille mieluisia. Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry on kuitenkin
sinnikkäästi jatkanut toimintaansa vuodesta toiseen kylän vireyden lisäämiseksi.
Nahjuksen kylätalo on talkootoiminnan ansiosta hyvässä, ajanmukaiset vaatimukset täyttävässä
kunnossa. Samoin piha-alue, jossa on kyläläisten käytettävissä leikkikenttä, jalkapallokenttä
maaleineen sekä laajennettu frisbeegolfrata. Vuonna 2019 piha-aluetta täydennettiin grillikatoksella, joka palvelee esim. leikkikentän ja frisbeegolfradan käyttäjiä.
Nahjuksen järjestämien tapahtumien suunnittelu ja toteutus ovat sujuneet hyvässä hengessä talkoo voimin. Kalmarin kylän palvelujen vähentyessä kyläläisten oman aktiivisuuden merkitys
kylän vireyden ja viihtyisyyden ylläpitämiseksi kasvaa. Myös Nahjuksen toiminta tulee jatkossa
olemaan olennainen osa kylän vireyttä.
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!

