
Nummikotiyhdistys Ry

Toimintakertomus vuodelta 2011

Yleistä
Nummikotiyhdistys Ry (ennen Nummijärven vanhustentuki ry) on perustettu 7.4.1984.
Vuosi 2011 on yhdistyksen 27 toimintavuosi.
Yhdistys omistaa 12 huoneistoa käsittävän kiinteistön. Huoneistoista 10 on yksityisessä
käytössä ja Kauhajoen kaupungin päiväkotitiloina on 2 huoneistoa ja kerhotupa. Kiinteistöön 
kuuluu lisäksi kylätupa, jonka yhteydessä toimii keittiö. Tilat ovat myös kaupungin neuvolalle. 
Neuvola tilojen käyttö on lisääntynyt kotipalvelun henkilökunnan käytön myötä. Yhdistyksellä 
itsellään on toimistohuone, joka toimii myös odotustilana neuvolalle. Kiinteistöön kuuluu lisäksi 
erillinen lämpökeskus ja autokatos/varasto. 

Hallinto  
Yhdistyksellä oli kertomusvuonna 50 jäsentä joista 5-vuotisjäseniä oli 18.
Yhdistys on valinnut kunniajäsenekseen Leena Juurakon ja Paavo Hietakankaan.
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Tarmo Nummikoski.

Johtokunta: 
Varsinaiset jäsenet.
Pulmu Pihlajamäki vpj., Esa Kalliomäki siht., Taisto Tammela rah.hoit., Erkki Kalliomäki, Kirsti 
Moisio ja Sirpa Ala- Hannula.

Varajäsenet.
Jukka Opas, Kirsti Kaunisto, Anna- Liisa Smirnov, Erkki Kulmala.
Varajäsenet on myös kutsuttu johtokunnan kokouksiin.

Johtokunnan asettamat toimikunnat:
Keittiö henkilökunnan ja johtokunnan välisenä yhteyshenkilönä on toiminut Tarmo Nummikoski. 
Laskutukseen liittyvissä asioissa Taisto Tammela. 
Kiinteistön huolto. Tarmo Nummikoski, Esa Kalliomäki, Sirpa Ala- Hannula.
Tukirahastolle ei valittu toimikuntaa, vaan yhdistyksen johtokunta on toimikuntana tukirahastolle.

Tilintarkastajat
Varsinaiset tilintarkastajat ovat  Irja Lammi- Perkkiö ja Osmo Perkkiö.
Varatilintarkastajat ovat Jukka Ojanpää ja Kari Lahti

Kokoukset
Nummikotiyhdistyksen kevätkokous pidettiin 18.04. osallistujia oli 17 jäsentä
Syyskokous pidettiin  29.11. osallistujia oli 12 jäsentä.
Johtokunnan kokouksia on ollut 10 kertaa.

Nummikodin rahaliikenteen hoito ja tilien teko
Nummikodin laskutuksen ja muun rahaliikenteen on hoitanut rahastonhoitaja Taisto Tammela.
Tilien tekijänä on toiminut  Aino Leppäpuska.

Palkattu henkilökunta
Palkattua henkilökuntana on ollut yksi henkilö. Hänen toimenkuvaan on kuulunut ruuan valmistus 
sekä jakelu kylätuvalla ja ruuan pakkaus kuljetusta varten.  



Ateriapalvelu
Nummikodin omilla asukkailla ja myös ulkopuolisilla henkilöillä on ollut mahdollisuus ruokailla 
päivittäin kylätuvalla. Kaupungin ylläpitämä päiväkoti on myös saanut ruuan Nummikodin 
keittiöltä. Lisäksi ruokaa on valmistettu kotiin vietäväksi Nummijärvi – Hyyppä alueelle. Ruuan 
kuljetuksen on hoitanut  kaupungin kotipalvelu. Kauhajoen kaupungin kanssa tehty yhteistyö on 
merkittävä osa ateriapalvelua. Myös kyläläiset ovat käyttäneen ateriapalvelua hyväkseen.

Muu toiminta
Laskijaissunnuntaina järjestettiin ruokailu johon kyläläiset saivat osallistua. Talon asukkaille ja 
kyläläisille järjestettiin  kesäjuhla. Juhlassa oli pienimuotoista ohjelmaa.
Ilmaisena tarjoiluna oli grillimakkaraa, muurinpohjalättyjä ja täytekakkukahvit. Kesäjuhlassa 
esiintyivät Mauno Kuusisto solisteineen sekä runonlausujat. Kutsuvieraana oli Kauhajoen 
vanhaintuen johtokunnan jäseniä.
Joulujuhla pidettiin ruokailun ja kahvin merkeissä. Ruokailuun kutsuttiin talon asukkaat ja 
johtokunnan kutsumat yhteistyö henkilöt. Ruokailu oli ilmainen. Juhlassa lauloi Esa Kulmala sekä 
Nummikodilla kokoontuva Runokori-ryhmä esitti runoja. 
Kaupungin päiväkoti- ja neuvolatoiminta on jatkunut kaupungille vuokratuista tiloissa.
Toimistohuone on toiminut myös kotipalvelun henkilökunnalle taukotupana.
Toimistohuoneeseen on sijoitettu kopiokone, joka on ollut kaikkien kyläläisten käytettävissä.
Käytöstä on peritty maksua 10 snt kopiolta. Kertyneet varat on siirretty Kauhajoen Eteläisen 
kyläyhdistyksen hyväksi. Yhdistys hankkii käyttömaksulla monistustarpeita.
Toimistohuoneessa on tietokone, joka on ollut kyläläisten käytettävissä. 

Kylätupa
Kylätupa on monenlaisen toiminnan keskus. Siellä järjestetään Nummikotiyhdistyksen  omat 
kokoukset. Myös useat muut Nummijärven alueella toimivat yhdistykset käyttävät kylätupaa 
kokousten pitopaikkana. Pienimuotoisia tilaisuuksia on myös järjestetty kuten syntymäpäiviä,
muistotilaisuuksia, yhteislauluiltoja, myyjäisiä, diakoniailtoja.
Seurakunnan diakoniapiiri on järjestänyt ”iloisen iltapäivän ” kerran kuukaudessa.
Myös runonlausuntaa harrastavat henkilöt kokoontuvat kylätuvalla.
Ilkka ja Kauhajoen kunnallislehti on tilattu kylätuvalle luettavaksi.
Kylätupa on Nummikodin asukkaiden vapaassa käytössä eikä heiltä peritä pitämistään tilaisuuksista 
vuokraa.

Muistamiset
Nummikotiyhdistys on muistanut talon asukkaita pienellä lahjalla heidän täyttäessään ”pyöreitä 
vuosia”. Talon asukkaita, ruokapalvelun asiakkaita, yhteistyöhenkilöitä muistettiin joulujuhlassa 
pienellä paketilla.
Nummikotiyhdistys osallistui Saara Rantamäen  muistotilaisuuteen  kukkalaitteella.

Vuokrat
Huoneisto vuokraa on peritty 6.87 € neliöltä. Sähkön käyttökorvaus peritään asuntokohtaisen 
mittarilukeman mukaan.

Muut vuokrat: Ulkopuolinen käyttö
Kylätuvan yksityistilaisuudet               40.00 € / tilaisuus
Saunan käyttö                                         2.00 €/ henkilö
Pesukoneen ja kuivausrummun käyttö   1.50€/ koneellinen



Avustukset
Kauhajoen seurakunta avusti yhdistystä  300.00€. 
Nummikoti-yhdistys antoi avustusta 50€  Nummijärven koulun oppilasyhdistykselle kevätretkeä 
varten.

Vierailut
Yhdistyksen  vieraana on käynyt kertomus vuonna Kauhajoen vanhustentuen johtokunta ja Karijoen 
Myrkyn kyläläiset.  Yhdistys on käynyt tutustumassa vastavierailuna Kauhajoen vanhustentuen  
sekä Koskueen kyläyhdistyksen toimintaan. 

Talkootyöt
Talkootyötä kertyi yhteensä 307 tuntia
Traktorityötä oli 10 tuntia 
Tilintarkastajat ovat myös suorittaneet tarkastuksen  talkootyönä.

Huoneistojen korjaus ja laiteinvestoinnit
Huoneiston korjauksina on suoritettu pieniä vesivahinko korjauksia sekä laatoituksen kunnostusta.
 Asukkaille hankittiin uusia turvaliesiä sekä jääkaappipakastimia. 

Yhdistyksen lainat
Yhdistyksellä on laina Suupohjan osuuspankilta. Lisäksi on tukirahasto lainoja ja lyhytaikaisia 
siirtovelkoja. 

Vuosikertomuksen laati yhdistyksen sihteeri. 
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