Alla on kerrottu seuran perustamisesta, toiminnasta ja muutamista tapahtumista seuran historiassa.
--------------------------------------Ylikiimingissä oli pidetty Kalevalajuhla ja siinä yhteydessä oli kuultu valaiseva puhe voimistelu- ja
urheiluseurain merkityksestä. Heti sen jälkeen kokoonnuttiin 5.3.1922 keskustelemaan asiasta.
Keskustelussa tultiin yksimieliseen päätökseen perustaa urheiluseura kirkonkylän Nuorisoseuran
alaosastoksi.
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Keskusteltiin seuran nimestä joksi ehdotettiin: H Kerola ”Terävä”, T Hauhia ”Kipinä”, M Kirvesoja ”Kataja”, S
Martikainen ”Yli-Vesa”, H Marttila ”Vesainen”, K Rajavaara ”Nuijamiehet”. Äänestyksessä yhtyivät melkein
kaikki kannattamaan nimeä ”Nuijamiehet””, joka hyväksyttiin seuran nimeksi. (28 henkilöä ilmoittautui
seuran jäseneksi)
--------------------------------------Seuran toiminta käynnistyi ripeästi. Kokouksessa 10.3.1922 hyväksyttiin säännöt ja ”Rahavarojen
kartuttamiseksi päätettiin pitää iltamat sunnuntaina maaliskuun 19 päivänä raittiusseuran talolla”. Samalla
päätettiin myös illan ohjelma.
Seuraava kokous pidettiin jo 27.3. siinä keskusteltiin seuran toimintasuunnitelmasta kuluvalle vuodelle.
Katsottiin hiihtokilpailut talven aikana sopivammiksi ja kesän aikana taasen kaikenlaiset kenttäurheilu
kilpailut. Ensimmäiset hiihtokilpailut päätettiin järjestää 9.4. ja silloin hiihdettiin sekä miesten että naisten
sarjat.
Tämän jälkeen urheilukilpailuja sekä iltamia varojen keräämistä varten järjestettiin tiheään tahtiin.
Kilpailuja järjestettiin myös yhdessä muiden ylikiiminkiläisten toimijoiden sekä naapurikuntien
urheiluseurojen kanssa. Näin jatkettiin vuoteen 1933 asti.
Ylikiimingin Suojeluskunta oli myös aktiivinen toimija hiihto- ja yleisurheilutapahtumien järjestäjä. Sen
toiminnan piirissä olivat sekä aikuisia että nuoret. Tämä vaikeutti paljon Nuijamiesten toimintaan, niinpä
aikakirjoihin on kirjattu maininta ”urheiluseura Nuijamiesten toiminta oli nukuksissa”. Tämä koski
ajanjaksoa 1930-luvun alkuvuosista sodan päättymiseen.
---------------------------------------Sodan jälkeen pidettiin kokous 27.5.1945 jossa perustettiin Urheiluseura Ylikiimingin Nuijamiehet omana
rekisteröitynä yhdistyksenä. Se aloitti toimintansa heti järjestämällä urheilutapahtumia sekä iltamia varojen
keräämiseen. Pesäpallo tuli uutena lajina osaksi seuran toimintaa. Yhdistyksen rekisteröinti eteni kuitenkin
hitaasti ja saatiin valmiiksi vasta huhtikuussa 1947.
Urheilutoiminta oli erittäin vilkasta ja kilpailuihin osallistuttiin naapurikunnissa ja välillä mentiin
kauemmaksikin kuten Ounasvaaran kisoihin Rovaniemelle. Iltamatoiminta oli välttämätöntä seuran
talouden hoitamisen kannalta. Tavallisesti päivällä pidettiin urheilukilpailut ja illalla oli ohjelmalliset iltamat.
Näitä iltamia varten seuralle valittiin myös Näytelmäjaosto, joka toteutti iltamien suunnittelun ja ohjelmat.
Näitä ohjelmallisia iltamia järjestettiin myös naapurikunnissa vierailutapahtumina.
Joskus oli vähän erikoisempiakin päiviä, Marianpäivänä 1948 pidettiin ukkojen ja poikamiesten välinen
viestihiihto, jonka jälkeen oli ”ohjelmallinen lopettamisiltama”.
----------------------------------------Seuran toiminta voimistui ja monipuolistui 1950-luvulta alkaen. Suunniteltiin jopa oman urheilukentän
rakentamista Vesaisenlinnan lähelle. Kentän osalta päädyttiin kuitenkin siihen, että Suojeluskunnan
aikanaan rakentama kenttä siirtyi Ylikiimingin Maamiesseuran ja Ylikiimingin Nuijamiesten kautta

Ylikiimingin kunnan omistukseen vuonna 1956. Sen jälkeen kentän kunnosta huolehti Ylikiimingin kunta ja
myöhemmin Oulun kaupunki. ”Lavan kenttänä” tunnettu kenttä on edelleenkin hyvässä kunnossa.
Nuijamiesten lava aloitti toimintansa juhannuksena 1959. Sen jälkeen tanssit pidettiin kesällä lavalla ja
talvella Vesaisenlinnalla. Tanssien järjestämisestä saadut tulot ovat mahdollistaneet seuran aktiivisen ja
monipuolisen urheilutoiminnan järjestämisen kohtuullisilla kustannuksilla.
Uusina lajeina seuran tointaan tulivat suunnistus, kuntoilu, koripallo, painonnosto, pöytätennis, lentopallo
ja salibandy. Myös jääkiekkoa pelattiin muutamana vuotena.
Hiihtolatujen teko ja kunnossapito saatiin uudelle tasolle 1970-luvun alussa jolloin seura osti ensimmäisen
moottorikelkan. Kelkalla ladut tehtiin talkoilla, kunta kuitenkin avusti latujen tekoa ”bensarahalla”.
Seuran urheilijat ovat osallistuneet eri urheilulajeissa myös kansainvälisiin kisoihin MM- ja EM- sekä PMkisoihin ja Olympialaisiin. Erilaisia SM-mitaleita eri urheilulajeissa ja -sarjoissa seuran urheilijat ovat
voittaneet lähes 200 kertaa.

