
Nummikoti- yhdistys  Ry

Vuosikertomus vuodelta 2010

Yleistä

Nummikotiyhdistys Ry (ennen Nummijärven vanhustentuki ry) on perustettu 7.4.1984.
Vuosi 2010 on yhdistyksen 26 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 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 38 jäsentä josta  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 Kanko, Anna- Liisa Smirnov, Kai Myllyaho.
Varajäsenet on myös kutsuttu johtokunnan kokouksiin.

Johtokunnan asettamat toimikunnat:
Keittiö henkilökunnan ja johtokunnan välisenä yhteyshenkilönä on toiminut Tarmo Nummikoski. 
Laskutukseen liittyvissä asioissa Taisto Tammela 
Työllisyystoimikunta. Taisto Tammela, Esa Kalliomäki.
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 Terttu lahti.

Kokoukset.
Nummikotiyhdistyksen kevätkokous pidettiin 18.04 osallistujia oli 12 jäsentä
Syyskokous pidettiin  29.11 osallistujia oli 18jäsentä.
Johtokunnan kokouksia on ollut 13 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. Yhteistyötä tehtiin myös Pömpelinmäen kotieläintilan kanssa 
leiriruokailun järjestämisessä. Nummikodin ateria palvelua on myös yksityiset henkilöt enenevässä 
määrin ryhtyneet käyttämään. 

Muu toiminta
 
Yhdistys  järjesti talon asukkaille ja kyläläisille kesäjuhlan . Juhlassa oli pienimuotoista ohjelmaa.   
 Ilmaisena tarjoiluna oli krilli makkaraa, muurinpohja lättyjä ja täytekakku kahvit. Kesäjuhlassa 
esiintyivät Honkaniemen perheen musikantit sekä runonlausujat.
Joulujuhla pidettiin ruokailun ja kahvin merkeissä . Ruokailuun kutsuttiin talon asukkaat ja 
johtokunnan kutsumat yhteistyö henkilöt. Ruokailu oli ilmainen. Juhlassa johtokunnan naiset 
esittivät viihdyttävää ohjelmaa. 
Kaupungin päiväkoti- ja neuvola toiminta on jatkunut kaupungille vuokratuista tiloissa.
Toimistohuone on toiminut myös kotipalvelun henkilökunnalle taukotupana.
Toimistohuoneeseen on myös sijoitettu kopiokone, jota on ollut kaikki kyläläisten  käytössä.
Käytöstä on peritty maksua 10 snt kopiolta. Kertyneet varat on mennyt Kauhajoen Eteläisen 
kyläyhdistyksen hyväksi.
Toimistohuoneessa on myös tietokone, joka on ollut kyläläisten käytössä. 

Kylätupa
Kylätupa on monenlaisen toiminnan keskus. Siellä järjestetään Nummikoti-yhdistyksen  omat 
kokoukset. Myös useat muut Nummijärven alueella toimivat yhdistykset käyttävät kylätupaa 
kokousten pitopaikkana. Pienimuotoisia tilaisuuksia on myös järjestetty kuten esm. syntymäpäiviä.
muistotilaisuuksia, yhteislaulu iltoja, 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 Simo Hietalahden muistotilaisuuteen  kukkalaitteella.



Vuokrat
Huoneisto vuokraa on peritty 6.44 € 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  252.00€.
Nummikoti-yhdistys antoi avustusta 50€ Nummijärven maa- ja kotitalousnaisten järjestämään 
pyöräily tapahtumaan.

Lahjoitukset:
Tuntematon lahjoittaja on lahjoittanut pyykkimankelin. Kauhajoen kunnallislehti raitisilma 
puhaltimen. Paavo Mattila jalallisen piirustustaulun. Alpo Koivumäki Koristelinnun. Tuomo 
Tammela päiväkodin ulkoportin rakennus materiaalin.

Talkootyöt
Talkootyövihkoon kertyi tunteja yhteensä 406 h .
Traktorityötä oli  18 tuntia
Huomattava  yksittäinen talkooporukka oli tänäkin vuonna kansainvälisen työleirin nuoret.
He tekivät yhtenä päivänä maalaus – ja kunnostustöitä. Tunteja kertyi 78.
Johtokunta suoritti talkoilla valvonnan Nummirockin aikana Nummikodin alueella. Siitä 
talkootunteja kertyi 80.

Rakentaminen
Uusista päiväkodin tilojen rakentamisesta luovuttiin. Päiväkodin vierestä vapautunut huoneisto 
saneerattiin lisätilaksi ja näin saatiin riittävät tilat laajentuneelle päiväkodin toiminnalle. 

Huoneistojen korjaus ja laiteinvestoinnit
B talossa tehtiin lattialämmityksen osalta putkiremontti.
Punaisen tuvan huoneisto 3:messa tehtiin sisäremontti. Työn suoritti opinnäytetyönä Tarleena 
Törrönen. Laitehankintoina on ostettu  pyykkikone, kaksi pyykinkuivaus konetta ja päiväkodille 
tiskikone. Asukkaiden  käyttöön  hankittiin uudet pihakalusteet.  Kylätuvalle hankittiin 
ilmalämpöpumppu. Tähän hankintaan saadaan Suupohjan kehittämisyhdistyksen kautta avustus.

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

Vuosikertomuksen laati yhdistyksen sihteeri. 
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