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Toimintavuosi 2012 oli yhdistyksen yhdeksäs, yhdistysrekisteriin
merkintä tuli tammikuussa 2004 . Niinikummun kyläyhdistys jatkaa
vuosina 1981 - 2003 toimineen Niinikummun kylätoimikunnan pe-
rinteitä. Yhdistyksen toiminta sujui nytkin vilkkaan toiminnan mer-
keissä. Kesäiseen aikaan keskiviikkoiset sauna- ja talkooillat sekä
muutamat yleisötapahtumat ovat muodostaneet toiminnan rungon.

Pää talkookohteena oli ulkotiloihin tehdyt 4 massiivista kestopuu
”puutarhapöytäryhmää” sekä tulovesiputken sulkuventtiilin uusimi-
nen. Kohteisiin saimme Kiteen kaupungin rakentamisavustusta
750 €. Lisäksi talkoilimme laiturit uusiin ”puihin” ja pistettiin vielä
pyörät alle liikuttelun helpottamiseksi.

Sankarivainajien muistolaatta ”Pro Patria” saatiin ”evakkokauden”
jälkeen taas Niinikumpuun ja
saimme toukokuussa ripustaa

sen takkahuoneen seinälle.

Hallitus

Hallitukseen ovat kuuluneet: Pertti Ikonen, Pekka Ju-
vonen puheenjohtaja, Salme Karttunen, Niina Hanhi-
neva, Vesa Laamanen Eeva Ruutiainen vpj, Hannu
Sallinen, Pauli Silvennoinen ja Birger Syrjärinne. Halli-
tuksen sihteerinä on toiminut Pertti Ikonen ja ulkopuo-
lisena rahastonhoitajana Satu Nykänen.

Hallituksen kokouksia on pidetty 4

Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.4.2012 Kyläsau-
nalla.

Tapahtumia

 Pajarin hiihdon taukopaikka muonitus Kyläran-
nassa

 Äitienpäivän lauluilta Kylärannassa, seurakun-
nasta olivat mukana kirkkoherra Mirva Lehtinen
ja kanttori Leena Gröhn-Dimov.

 Juhannusjuhla pidettiin juhannuspäivän iltana
haitarimusiikin tahdissa lettuja syöden ja kok-
koa poltellen. Hanuristeina Ahti ja Aulis
Laasonen.

 Yleiset uistelukisat (soutaen) pidettiin 13-14
heinäkuuta. Kalaa nousi kaikkiaan reilut
194kg.Ja suurin hauki painoi 12,320 kg.
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Vonkaleen kesyttivät Vesa Laamanen ja Janne
Hanhineva. Taisi uisteluennätykset siinä mennä
uusiksi.

 Syyskuun 23 päivä kokoonnuimme kyläsaunalle
nauttimaan maukasta luomurukiista ”uuvvishut-
tua” jota loihtivat tarjolle Tuula ja Ilpo Nyrhinen

 19.10 kesän ahkeroinut talkooväki kokoontui ky-
läsaunalle ynnäämään yhteen kesäkauden ai-
kaansaannoksia ”Laidunkauden”-päättäjäisiin.

 Jouluseimi pystytettiin adventin alussa jakamaan
joulumieltä myös tänä vuotena. Joulun alla Ki-
teen ev.lut seurakunnan kappalainen Ilmo Kur-
kola piti seimellä perinteisen hartaustilaisuuden.

 Niinikumpulaisten pikkujoulua vietetiin2.12 pit-
kästä aikaa jälleen omalla kylällä, Ravintola Koi-
vikon Kievarissa. Lauloimme jouluisia lauluja
kanttori Hannu-Heikki Hakulisen johdattele-
mana, kuulimme “Rauman kielisen” Jouluevan-
keliumin Mirja Rytkösen esittämänä nautimme
kilpailuista, hauskoista pikkusketseistä ja mauk-
kaasta jouluateriasta.

 Kyläsauna on lämmennyt keskiviikko iltaisin ja
saunaa lämmitellessä on kunnosteltu paikkoja ja
siivoiltu ympäristöä tarvittaessa.

Muuta toimintaa

Metalliromunkeräys toteutettiin yhdessä Kuusakoski
oy.n kanssa ja ”romua” kertyikin taas tonneittain.

Talkoista kannattaa mainita vielä latupohjien kunnostus. Laduntekijöitä on avustettu talou-
dellisesti polttoainekuluissa.

Tiedottaminen

Tapahtumista on tiedotettu kylän kotisivuilla. http://www.niinikumpu.fi , yhdistyksen ilmoi-
tustauluilla, postilaatikkojakeluin sekä tarvittaessa Koti-Karjala lehdessä.

Tilat

Yhdistys omistaa Ätäskö -järven rannalla kokoon-
tumis- ja tapahtumatiloina rantasauna/takkatupa
rakennuksen. Kokonaisuuteen kuuluu myös Grilli-
katos, 2 varastorakennusta (toisessa WC-tilat) ja
puuliiteri sekä uutena tulokkaana esiintymislava.

Rakennukset sijaitsevat Jakokunnalta vuokratulla
tontilla.
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