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Toimintamme sujui myös vuonna 2011 pitkälti vanhaa – 
hyväksi havaittua kaavaa noudatellen. Kesäiseen aikaan 
keskiviikkoiset sauna- ja talkooillat sekä muutamat yleisö-
tapahtumat ovat muodostaneet toiminnan rungon. 
Pää talkookohteena oli kylärannan päärakennuksen ja 
grillikatoksen ulkomaalaus sekä päärakennuksen ulko-
ovien saneeraus. Kohteeseen saimme Kiteen kaupungin 
rakentamisavustusta 649 €. 

Hallitus 
Hallitukseen ovat kuuluneet: Pertti Ikonen, Pekka Juvonen puheenjohtaja, 
Salme Karttunen, Niina Hanhineva, Vesa Laamanen Eeva Ruutiainen vpj, 
Hannu Sallinen, Pauli Silvennoinen ja Birger Syrjärinne. Hallituksen sihteerinä 
on toiminut Pertti Ikonen ja ulkopuolisena rahastonhoitajana Satu Nykänen. 
Hallituksen kokouksia on pidetty 5. 

Kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.4.2011 Kyläsaunalla. 

Tapahtumia 
Pajarin hiihdon taukopaikka muonitus Kylärannassa 

Äitienpäivän lauluilta Kylärannassa, seurakunnasta 
olivat mukana seurakuntapastori Ville Hiltunen ja 
kanttori Leena Gröhn-Dimov. 
Juhannusjuhla pidettiin juhannuspäivän iltana haita-
rimusiikin tahdissa lettuja syöden ja  kokkoa poltellen. 
Hanuristeina Ahti ja Aulis Laasonen. 

Yleiset  uistelukisat (soutaen) pidettiin 9-10 
heinäkuuta. Kalaa nousi kaikkiaan 186kg. 
24.8. kokoonnuimme kyläsaunalle MSL.n 
järjestämään ”ideailtaan” Laiffia Landelle-
tapahtuman puitteissa. 
4.11 kesän ahkeroinut talkooväki kokoontui 
kyläsaunalle ynnäämään yhteen kesäkau-
den aikaansaannoksia ”Laidunkauden”-
päättäjäisiin. 
12.11 pistäytyi pieni- ,mutta edustava joukkue katsastamassa Kuopion teatte-
rissa  musikaalin Katrina.  
Jouluseimi pystytettiin adventin alussa jakamaan joulumieltä myös tänä vuo-
tena. Joulun alla Kiteen ev.lut seurakunnan kappalainen Ilmo Kurkola piti sei-
mellä perinteisen hartaustilaisuuden.  
Pikkujoulua vietettiin Ammattiopiston tiloissa Kiteellä. Ohjelmaan kuuluimyös 
tutustuminen opiston uusittuihin tiloihin. Mukavaa oli..  



Niinikummun kyläyhdistys ry

Kyläsauna on lämmennyt keskiviikko iltaisin ja saunaa lämmitellessä on kun-
nosteltu paikkoja ja siivoiltu ympäristöä tarvittaessa. 

Muuta toimintaa 
Uusia kyläläisiä on käyty tervehtimässä 
tupaantuliaisin Lehmukselassa ja  

Perhe Hanhineva 
rotinoin Hanhinevassa, Parkkosessa ja Turusessa.  

Talkoista kannattaa mainita vielä latupohjien kunnostus. Laduntekijöitä on 
avustettu taloudellisesti polttoainekuluissa. 

Tiedottaminen 
Tapahtumista on tiedotettu kylän kotisivuilla. http://www.niinikumpu.fi , yhdis-
tyksen ilmoitustauluilla, postilaatikkojakeluin sekä tarvittaessa Koti-Karjala 
lehdessä. 

Tilat 
Yhdistys omistaa Ätäskö-järven ran-
nalla kokoontumis ja tapahtumatiloina 
rantasauna/takkatupa rakennuksen. 
Kokonaisuuteen kuuluu myös Grillika-
tos, 2 varastorakennusta (toisessa 
WC-tilat) ja  puuliiteri sekä uutena tu-
lokkaana esiintymislava. 
Rakennukset sijaitsevat Jakokunnalta 
vuokratulla tontilla. 
Yhdistykselle hankittiin 3x8 m halliteltta yleisötapahtumia varten.  
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