
 Nummikoti yhdistys Ry

Toimintakertomus vuodelta 2007

Yleistä 

Nummijärven vanhustentuki ry on perustettu 7.4.1984. Vuonna 2004 yhdistys  päätti nimen- 
muutoksesta . Nimeksi tuli Nummikoti yhdistys ry. 
Yhdistys omistaa 12 huoneistoa käsittävän kiinteistön . Huoneistoista  yksitoista on yksityisten 
henkilöiden  käytössä ja yksi Kauhajoen kaupungin päiväkoti tiloina. Kiinteistöön kuuluu lisäksi 
kylätupa, jonka yhteydessä on keittiö. Tilat on myöskin  kaupungin neuvolalle . Yhdistyksellä 
itsellään on toimistohuone, joka toimii myös odotustilana neuvolalle. Kiinteistöön kuuluu lisäksi 
erillinen lämpökeskus ja autokatos/ varasto.

Vuosi 2007 oli yhdistyksen 23. toimintavuosi 

Hallinto

Yhdistyksellä  oli kertomusvuonna  18 jäsentä  ja  5-vuotisjäseniä oli 10.
Yhdistys on valinnut kunniajäsenekseen  Leena Juurakon.

Yhdistyksen toimihenkilöt 2007

Puheenjohtajana on toiminut Tarmo Nummikoski

Johtokunta.
Varsinaiset jäsenet.
Maija- Liisa Talvitie vpj                     Esa Kalliomäki  sihteeri
Taisto Tammela  rahasth                     Elma Peltoniemi
Erkki Kalliomäki                                 Raija Lyly

Varajäsenet.
Ilmo Ala –Hannula                              Sakari Kulmala 
Kirsti Moisio                                       Anu Kilpiö 
Anu Kilpiö esitti eroanomuksen heti valituksi tultuaan.
Yhdistyksen varajäsenet on kutsuttu kokouksiin  ja heillä on puheoikeus.

Johtokunnan asettamat toimikunnat

Keittiötoimikunta        Elma Peltoniemi ja Maija-Liisa Talvitie
Työllisyystoimikunta  Taisto Tammela ja Esa Kalliomäki
Kiinteistön hoito          Esa Kalliomäki ja Tarmo Nummikoski
Tuki rahasto                 Erkki Kalliomäki , Kirsti Moisio ja Sakari Kulmala 

  
Tilintarkastajat
Varsinaiset tilintarkastajat  Irja Lammi- Perkkiö ja Osmo Perkkiö
varalla  Marita Viertola ja Jukka Ojanpää.



Tilintekijä
Isännöinti  Aino Leppäpuska

Palkattu henkilökunta ja tehtävän kuva
Palkattuna henkilökuntana on ollut  kaksi henkilöä, joiden tehtävänä on ollut ruuan valmistus ja
laitto laatikoihin kuljetusta varten . Lisäksi toimenkuvaan on kuulunut  kotiavun antaminen Hyyppä 
- Nummijärvi alueella. Elma Peltoniemi on tehnyt työntekijöiden vapaapäiviä. Lisäksi hän on ollut 
koko keittiötoiminnan vastaavana.
Palkkoihin on saatu työvoimatoimiston maksamaa työllistämistukea.

Ateriapalvelu
Talon omilla asukkailla ja ulkopuolisilla henkilöillä on ollut mahdollisuus ruokailla päivittäin 
Nummikodilla. Kaupungin ylläpitämä päiväkoti on saanut ruuan Nummikodin keittiöltä. Ruokaa on 
valmistettu myös kotiin vietäväksi Nummijärvi - Hyyppä alueelle. Ruuan kuljetuksen on hoitanut 
kaupungin kotipalvelu. Kauhajoen kaupungin kanssa tehty yhteistyö on merkittävä osa ateria- 
palvelua. Yhteistyötä on tehty myös Pömpelinmäen kotieläintilan kanssa leiriruokailun 
järjestämisessä. Ruuan hinta jouduttiin nostamaan  marraskuussa yleisen hintatason noususta 
johtuen.  Ruoka - annoksia on valmistettu keskimäärin 590 kuukaudessa .

Muu toiminta

Yhdistys on järjestänyt talon asukkaille ja  kyläläisille virkistystoimintaa kesäjuhlan ja
joulujuhlan merkeissä. Kesäjuhlassa on ollut pienimuotoista  ohjelmaa ja lisäksi on tarjottu kahvia, 
muurinpohjalättyjä ja paistettu makkaraa. Tarjoilusta ei ole peritty maksua.
Joulujuhla järjestettiin  jouluruokailun merkeissä. Ruokailu oli ilmainen talon asukkaille ja 
johtokunnan kutsumille sidoshenkilöille. Muut alueen asukkaat saivat osallistua ruokailuun pientä 
korvausta vastaan. Talon asukkaille annettiin joululahjaksi kahvipaketti.
Yhteistyössä Koivuranta yhdistyksen kanssa järjestettiin  himmelintekokurssi. Kurssin vetäjänä
ja tarvikkeiden hankkijan toimi Pulmu Pihlajamäki.
Keväällä istutettiin perunat  sillä tarkoituksella, että asukkaat saa halutessaan kaivaa käyttämänsä 
ruokaperunan  omalta maalta.
Kaupungin päiväkoti- ja neuvolatoiminta on jatkunut kaupungille vuokratuissa tiloissa.
Toimistohuoneeseen sijoitettu kopiokone, joka on kaikkien kyläläisten käytössä, on toiminut 
edellisvuosien tapaan hyvin . Käytöstä on peritty maksua 10 snt kopiolta. Kertyneet varat ovat 
menneet kyläyhdistyksen hyväksi.        
Toimistohuoneeseen on sijoitettu myös tietokone, joka on myös kyläläisten käytössä. Käyttö on 
kuitenkin vähäistä.
Toimisto toimii myös kotipalvelun henkilökunnalle taukotupana.

Kylätupa
Kylätupa on monenlaisen toiminnan keskus. Siellä järjestettiin  Nummikoti yhdistyksen omat 
kokoukset. Myös muut alueen yhdistykset käyttivät kylätupaa omien kokousten pitopaikkana.
Pienimuotoisia juhlia on järjestetty kuten esim. ristiäisiä, syntymäpäiväjuhlia ja muistotilaisuuksia.
Seurakunnan diakoniapiiri on järjestänyt ”iloisen iltapäivän” kerran kuukaudessa 
Asukkaille on varattu television katselumahdollisuus.
Ilkka ja Kauhajoen kunnallislehti on tilattu kylätuvalle luettavaksi. 
Kylätupa on Nummikodin asukkaiden vapaassa käytössä eikä heiltä peritä pitämistään tilaisuuksista 
vuokraa. 



Muistamiset
Nummikotiyhdistys osallistui yhdistyksen perustajajäsenten Artturi Aaltosen ja Sakari Kulmalan 
sekä  talon asukkaan Huugo Järvelän siunaustilaisuuksiin  kukkalaitteella.
Talon asukkaiden täyttäessä ”pyöreitä vuosia” heitä on muistettu pienellä lahjalla.

Lahjoitukset
Seuraavat yksityiset  ovat tehneet lahjoituksia Nummikodin hyväksi:  Pentti Hongisto, Tauno ja 
Paula Lehtinen, Vappu Ojanpää, Hannu Heikka, Erkki Pentinmäki, Maija-Liisa Talvitie, Marja –
Leena Kaappola, Taisto Tammela , Elma Peltoniemi, Alli Huuskosen perikunta , Elma Kalliomäen 
perikunta.
Nummikoti yhdistys on antanut rahalahjoituksen 50€ Nummijärven kirkon pianon hankintaan sekä 
Nummijärven koulun oppilastuelle pihavälineiden hankintaan  50€

Yhteisöjäsenyydet
Nummikotiyhdistys maksoi  kertomusvuonna EP-kylät ry:n jäsenmaksun.

Osallistumiset koulutuksiin ja kilpailuihin
Yhdistys on osallistunut kahteen koulutustilaisuuteen  koskien yhdistyksen verotusta ja 
sosiaalipalvelua. Osallistuttiin myöskin A-raportti kilpailuun,  joka oli yhdistysten toimintaa 
arvioiva kilpailu.

Vuokrat
Huoneistojen vuokraa on peritty  5.81 € neliöltä. Sähkön käyttökorvaus asuntokohtaisen 
mittarilukeman mukaan.

Muut vuokrat: ulkopuolinen käyttö
Kylätuvan yksityistilaisuudet              30.00€ / tilaisuus
Saunan käyttö                                        2.00€ / henkilö
Pesukoneen ja kuivausrummun käyttö  1.50€ / koneellinen

Avustukset
Kauhajoen seurakunta   252.00 €,  Säkkijärven kalastusseura 200.00€, Kauhajoen kaupunki 
vesiliittymä avustus 1028.66 € 

Talkootyöt
Talkootöitä tehtiin yhteensä 1247 h.
Huomattava yksittäinen talkooporukka oli kansainvälisen työleirin  nuoret. He tekivät kahden 
päivän ajan  maalaus- ja kunnostustöitä  sekä ajoivat polttopuita. Leirin talkootunnit olivat 204 h.
Toinen huomattava talkoourakka oli  1-talon huoneisto 5:n vesivahinkokorjaus.
Talkootyötuntien  erittely on liitteenä.

Suurimmat asuntojen korjaukset ja laiteinvestoinnit
B-talon asunto 5:n jäädessä tyhjilleen tehtiin siellä sisätiloissa remontti
B-talossa toimivan päiväkodin tiloissa sattui vesivahinko. Pesuhuoneen ja eteisen lattiat jouduttiin 
uusimaan
1-talon huoneisto 5:n vesivahingossa jouduttiin uusimaan  koko asuintilan lattiat .
Yllättäviä laiteinvestointeja  tuli  keittiölle. Siellä jouduttiin uusimaan astiapesukone
ja uuni. 



B-talon huoneistoremontin yhteydessä uusittiin jääkaappi ja hella.
1-talon vesivahinkokorjauksen yhteydessä uusittiin hella.
Nämä korjaukset ja laiteinvestoinnit ovat rasittaneet yhdistyksen taloutta  varsinkin 
kertomusvuoden loppuosalla.

Yhdistyksen talous
Nummikoti yhdistyksellä on pitkäaikaista velkaa Suupohjan osuuspankilta 173 195.29 €
Tukirahasto lainoja 16 563.66 € ja lyhytaikaisia siirtovelkoja 31 911.70 € Yhdistyksen talous on 
ollut kertomusvuonna aika kireä johtuen edellä mainituista  laiteinvestoinneista sekä huoneisto- 
korjauksista. 

Toimintakertomuksen laati  yhdistyksen sihteeri.      
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