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NUMMIKOTI YHDISTYS R.Y.

Ly- 0825669-2

Johtokunnan toimintakertomus

Tilikausi 1.1.2006-31.12.2006

Yleistä.
Nummijärven Vanhusten tuki r. y. on perustettu 7.4.1984 ja merkitty yhdistysrekisteriin 
1984 numerolla 139.445. Vuonna 2004 yhdistyksen sääntöjä uudistettiin kattamaan kaikkia 
alueen asukkaita . Lisäksi muutettiin yhdistyksen nimi Nummikoti yhdistys ry:ksi Yhdistys 
omistaa ja hallitsee Nummikoti-nimistä toimintakiinteistöä Kauhajoen Nummijärven kylässä 
kiinteistötunnuksella 232-411-0007-0310-5.

Vuosi 2006 on yhdistyksen 22. toimintavuosi.

Hallinto

Jäsenistö.
Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut 27 maksavaa vuosijäsentä ja 10 viisivuotisjäsentä. 
Yhdistys on valinnut kunniajäseneksi Leena Juurakon.

Vuosikokoukset.
17.05.06 on pidetty yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
Ylimääräinen kokous pidettiin 20.01.06. Asiana valtion asuntorahastolta olevan lainan 
siirtäminen pankkilainaksi. Kokouksen päätös oli myönteinen.
Syyskokous on pidetty 29.10.06 jossa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2007. Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Tarmo Nummikoski. Hänet 
valittiin puheenjohtajaksi toimikaudelle 2007-2008.

Johtokunta.
Johtokuntaan ovat kuuluneet v-06 varsinaisina jäseninä:
Sirkka Aaltonen Leena Kalliomäki vpj.
Erkki Kalliomäki Raija Lyly
Taisto Tammela sihteeri  Elma Peltoniemi

ja varajäseninä:
Ilmo Ala-Hannula, Sakari Kulmala 
Maija-Liisa Talvitie Kirsti Moisio 

Mainittakoon että koko yhdistyksen toiminnan ajan on varajäsenet kutsuttu kokouksiin ja 
heillä on ollut puheoikeus.

Johtokunta on pitänyt kokouksia 18 kertaa.

Tilintarkastajat.
Yhdistyksen tilintarkastajiksi on vuodelle 2006 valittu Irja Lammi-Perkiö ja Pirjo Pekonen 
sekä varalle Marita Viertola ja Jukka Ojanpää

Tilintekijä.
Isännöinti Aino Leppäpuska

Yhdistyksen henkilökunta ja maksetut palkat.
Henkilöt, joille on palkkaa maksettu ovat olleet pääasiassa töissä keittiöllä Mirva Hakamaa 
on toiminut vastuuhenkilönä alkuvuodesta. Työssäolo päättyi 22.02.06. Hänen jälkeensä 
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palkattiin Lipitsä-Niemelä Pirjo Kyllikki. Keittiöapulaisena on ollut Paula Paavola. 
Työssäolo päättyi 19.10.06. Hänen jälkeensä apulaisena on toiminut Birgit Lindholm. 
Kyllikin ja Birgitin työsopimukset jatkuvat vuodelle -07. Työntekijöiden vapaapäiviä on 
tehnyt Elma Peltoniemi. Lisäksi hän on vastannut keittiön toiminnasta ja ollut linkkinä 
johtokuntaan. 
Toiminta on lähinnä ruuan valmistus ja tarjolle laittoa kylätuvalla sekä vähäisessä määrässä 
kotitalousapua.
On järjestetty ns. keittopäivä, joka on ollut kuukauden viimeinen lauantai. Keittopäivät ovat 
saaneet kohtuullisen suosion.
Taisto Tammela on tehnyt palkkalaskennat ja ruokapalvelun laskutukset sekä keittiöllä 
tarvittavan kirjallisen materiaalin. Lisäksi hän on hoitanut kylätuvalla tapahtuvan 
rahaliikenteen kirjaamisen keittiövastaavan muistiinpanojen pohjalta. Päätilin 
vuokraseuranta, ateriatilin kirjaaminen, laskujen maksu nettipankinkautta, kuittien taltiointi 
ja järjestäminen tiliotteen mukaiseen järjestykseen ovat myös olleet hänen työtään.
Toiminnan kannalta on tärkein Kaupungin kanssa tehty sopimus, jonka pohjalta on 
valmistettu Nummijärvi-Hyyppä alueelle ruokatoimituksia. Kauhajoen kotipalvelu on 
suorittanut jakelun. 
Myös päivähoidon ruuat on kesästä alkaen toimitettu Nummikodilta.
Palkoja on maksettu (suluissa vuoden -05 maksetut palkat) kiinteistö-korjauksista 4 554€ (2 
074 € ) ja keittiöhenkilökunnalle 30 098 € (7 950 €). Yht. 34 652 € (Työllistämistukea 
saatiin 16 367€ omakustannus 13 731€)

Yhdistyksen vakuutukset.
Toimintakiinteistössä on voimassaoleva täysarvovakuutus Lähivakuutusyhdistyksessä. 
Samasta yhtiöstä on otettu talkoovakuutus ja lakisääteiset tapaturma ja 
työttömyysvakuutukset.

Muu toiminta.
Yhdistys on panostanut asukkaiden virkistystoimintaan ja järjestänyt kesäjuhlan johon on 
kyläläisetkin osallistuneet. Siellä on paistettu muurinpohja-lättyjä, rillattu makkaraa ja 
juotavaa on olut moneen makuun. Paikalliset esittivät ohjelmaa. Joulujuhla järjestettiin 
jouluisen ruuan merkeissä. Jokaiselle talon asukkaalle annettiin kahvipaketti. 
Kesällä tehtiin retki Alpon Savannille ja sen jälkeen Kulmalan Sakarin mökillä vietettiin 
iltapäivä makkaraa ja pihvejä paistaen ja muita virvokkeita nauttien. Johtokunnan jäsenet 
kuskasivat asukaita ja osallistuivat tilaisuuteen. 
Istutettiin perunat ajatuksella, että asukkaat saa tarvitsemansa kesäperunat omalta maalta. 
On osallistuttu Nummijärven diakoniatoimikunnan järjestämiin " Iloinen iltapäivä"- 
tapahtumiin. 
Kaupungin päiväkoti- ja neuvolatoiminta on jatkunut kaupungille vuokratuissa tiloissa.
Ns. toimistotilaan on sijoitettu kopiokone, jota halukkaat ovat saaneet käyttää pientä 
korvausta vastaan .
Seutuverkon keskuskaappi on sijoitettu toimistoon. Sen kylkiäisenä yhdistys sai 
nettiliittymän, josta ei tarvinnut maksaa mitään. Samalla otettiin puhelinkki, joka toimii 
kuituverkon kautta. 
Matkapuhelinliittymä lakkautettiin.
Nummijärvi Seura ry hankki käytetyn tietokoneen, joka sijoitettiin Nummikodin 
toimistoon . Sitä voivat halukkaat käyttää. Siihen on asennettu omat käyttäjätunnukset mm. 
Ryhmis-,sihteeri-,rahasto-,kyläyhdistys-,keittiö ym. tarpeen mukaan. Aika näyttää 
minkälaiseksi käyttö muodostuu. Kaappeja on hankittu lisää, mikä mahdollistaa arkistoinnit 
ja käyttötavaroiden-säilytykset. 
Toimisto on toiminut taukotupana kotipalvelun henkilöille ja hoitajille. 
Parturille on varattu tilat tarvittaessa toimistolta.
Toimisto on toiminut myös kokoustilana sekä odotustilana neuvolan aikana. Neuvola toimii 
joka tiistai aamupäivällä.
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Kylätupa
Kylätupa on toiminnan hermokeskus ja siellä on järjestetty monipuolista toimintaa: 
Pienimuotoiset juhlat mm. ristiäiset, synttärit ym., joissa on korkeintaan 50 henkilöä 
Seurakunnan diakoniapiirin sekä muiden uskonnollisten yhdistysten järjestämiä tilaisuuksia 
on järjestetty.
Alueen yhdistykset ovat pitäneet kokouksiaan mm. kalastus- ja metsästys-seurat. 
Lapsille ja nuorille on ollut lasten heppakerho ja 4H-yhdistyksellä kerhotilaisuudet.
Yhdistys on tilannut Ilkan ja Kauhajoki-lehdet alueen asukkaiden luettavaksi .
Television katseluun on varattu mahdollisuus digiboksi varustuksella.
Alueen asukkaat ovat saunoneet ja pesettäneet pyykkiänsä kotipalvelun avustamana 

Vierailut
Nummikodilla on vieraillut Jukka Vihriälä liittyen yhdistyksen ray:lle tekemään 
avustushakemukseen. 
Kauhajoen uusi kaupunginjohtaja Aulis Rantakokko tutustui toimintaamme.

Talous.

Perityt maksut.
Yhdistyksen toimintakiinteistön vuokrat ovat 5,81 €/m2 ja käyttökorvaukset sähköstä.

Ulkopuolinen käyttö
Kylätupa yksityiset tilaisuudet 30€ /tilaisuus 
Saunan käytöstä on peritty 2 € kerta /henkilö
Pesukoneen ja kuivausrummun käyttökorvaus 1,5€ /koneellinen. 

Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 2 € henkilöltä. 
Viisi vuosi henkilöjäsen maksu on 10€
Yritykset ja yhteisöjen jäsenmaksu on 40 € /-v. 

Avustukset.
Seurakunta 252 €

Huomattavimmat rakentamiset ja korjaukset.
Heinä-elokuun aikana rakennettiin talo A:n etelänpuolelle keittiöön johtavan oven eteen 
kuisti. Siitä tehtiin umpiseinäinen, mikä mahdollistaa tilan toiminnan jonkin moisena 
varastona. Loppukesästä rakennettiin keittiöjätteelle komposti. Se otettiin käyttöön lokakuun 
alusta. Tavoitteena on vähentää noudettavan jätteen määrää. Pitemmällä aikavälillä nähdään 
toimenpiteen vaikutus. Tähän mennessä kertyneiden kokemusten perusteella olemme 
tehneet oikean ratkaisun.

 
Yhdistyksellä talousvesi on otettu koko toiminnan ajan omasta kaivosta. Kesän ja syksyn 
aikana vedenlaatu heikkeni lähinnä humuksen vuoksi, mikä tuli käyttöä rajoittavaksi 
tekijäksi. Kaivon puhdistus olisi tullut huomattavan kalliiksi ja lopputuloksesta ei ollut 
takeita, siksi päätettiin liittyä Kauhajoen vesihuollon asiakkaaksi. Alustavien laskelmien 
mukaan kustannuksia liittymästä tulisi n.6000€. Suuren kustannuksen vuoksi pyydettiin 
kaupungilta avustusta 4700€ , mikä myös saatiin. Selvittiin siedettävillä kustannuksilla. 
Muut korjaukset ovat olleet pienempiä kiinteistökorjauksia.

Talkootyöt.
Johtokunnan jäsenten suorittamat työt, kokoukset ja alueen siivoukset ovat yhteis arvoltaan 
6740€

Yhdistyksen velat.
Yhdistyksellä on ollut pitkäaikainen laina Valtiokonttorilta, joka maksettiin pois, Suupohjan 
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Osuuspankilta otetulla lainalla 176 374€ sekä Tukirahasto lainoja ja lyhytaikaisia 
siirtovelkoja 22 580€. Velat yht. 198 954€. Yhdistyksellä ei ole takausrasitteita.

Tilinpäätös

Käytetyt kirjanpitokirjat.
Päivä- ja pääkirjat ATK-tulosteina.
Vuokrankantokirja ja kuukausikohtaiset raportit kirjanpitoon.
Sidottu tasekirja. 

Tulevaa toimintaa. 
Kotipalvelua pyritään kehittämään alueen tarpeita vastaavaksi.


	Seutuverkon keskuskaappi on sijoitettu toimistoon. Sen kylkiäisenä yhdistys sai nettiliittymän, josta ei tarvinnut maksaa mitään. Samalla otettiin puhelinkki, joka toimii kuituverkon kautta. 
	Matkapuhelinliittymä lakkautettiin.
	Toimisto on toiminut taukotupana kotipalvelun henkilöille ja hoitajille. 
	Toimisto on toiminut myös kokoustilana sekä odotustilana neuvolan aikana. Neuvola toimii joka tiistai aamupäivällä.

