#&#ffi,M Wilkon yhdilsry
Perinteinen kylätoiminta kokoaa niinikumpulaisia
E Niinihurnmun kylän ninrcn arvcllaan
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Kun vi irnc.j ulrannukscna
jlir jostirunrc .j uhanrrusj uh lan,
paikalla oli noin 250 ihmistä,
eli siis enemmän kuin kylän
asukasluku, Eeva Ruutiainen
kertoo.
Juhannusjuhla on Ruutiaisen mukaan esimerkki kylän
ulkopuolellekin suuntautuvas -

uontavan

alkunsa kumpuilevasta
maastosta ja niinipuusta eli metsälehmuksesta,
jota kylän metsissä jonkin verran on esiintynyt
luonnonvaraisena.
fl Pinta-alaltaan laajan
kylän kokoontumispaikaksi on muodostunut
Kyläranta.

ta ohj elmatarjonnasta. Toinen

yleistä iloa antava asia onjo
r,uodesta 2001 alkanut perinne Niinikummun kohdalle Puhoksentien varteen rakennettavasta j ouluseimestä.

KITEE

Niinikummun kyläläiset
ovat rnukana myös Pajarin-

Kari Sarkkinen

hiihdon

Kun väki väheni maalais§lissä 1960-70-lukujen vaihteessa, kulttuuriharrastukset
ja muu yhteistoiminta viiheni.
Niinikummussa ei jääty suremaan kylätien hiljenemistä,
vaan koottiin voimat yhteen
ja alettiin etsiä yhteisiä mahdollisuuksia.
Jo tuolloin nähtiin, että
Kitee tulee teollistumaan ja

kisteröitiin vuonna 2003.
- Eikös tämä ihan perin-

Yksimielisesti kyläläiset

tä, naurahtavat Niinikummun

teiseltä §lätoiminnalta näy -

Kylärannan

sar.rnan

takkafu-

rientoihin osallistuneet ja ot-

paan kokoontuneet tuohitöi-

taneet vastaan uusia haasteita.

densä parissa.
Menossa on kansalaisopiston tuohityökurssi, j oka koko-

Kylätoimikunta

on j

fi

estänyt

lukuisia j o perinteisiksi tullei-

ta kilpailuja ja kampanjoita.

Sittemmin todettiin tarpeelliseksi §lätoiminnan rekiste-

röiminen yhdistykseksi. Niinikummun Kyläyhdistys re-

+

Syntyisiköhän fuosta se tuohisormus, Martti Matikainen opastaa Niinikummun kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Eeva Ruutiaista.

kasvamaan ja kasvusta pääsi
osalliseksi myös Niinikumpu.
Niinpä perustettiin kylätoimikunta vuonna 1981.
ovat toimikunnan j ärj estämiin

j ärj

estelyissä.

*Meidän kylän latupätkä

aapari kertaa viikossa §mmenkunta §läläistä ja muutaman §län ulkopuoleltakin
sorminäppåiryyttii vaativan askartelun pariin.

Kylän väkimäärä
moninkertaistui
Lokakuussa

§län väkimäärä

moninkertaistui. Taustalla on
vastaanottokeskuksen käyn-

nistyminen Koivikolle, joka
siis tarkkaan ottaen kuuluu
Niinikummun §lään.
-Suomi ei taida ollakaan
enää §låin valtakieli, viiki vitsailee

ja toivottaa vastaanot-

tokeskuksen asukkaineen tervetulleeksi §lälle. Siitii osoituksena vastaanottokeskuksen

väelle käydään tarjoamassa

pullakahvit samaan tapaan
kuin yleensäkin on uusille
asukkaille tarjottu.

-Meillä on ollut tapana
viedä oman §läläisille vauvaperheille myös rotinat, §läyhdistyksen puheenj ohtaj a
Eeva Ruutiainen kertoo.
Kyläranta on muodostunut §län yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Siellä j ärj esteqd tapahtumat ovat saavuttaneet hyvän suosion.

Lohelassa asuva Mafttikin
sanoo olcvansa Niinikumpulaisia. Ja näinhän se on. jos
laaj an N

iinikummun nähdään

ulothrvan Piäfyeltä Puhoksen
kulmille ja Papinniemeen.

Mukava kylä
Niinikummun asukkaat ovat
vanhimmasta nuorimpaan

tyytyväisiä kylän sijaintiin

Kiteen taajaman ja Puhoksen
välillä. Liikenneyhteydet toimivat ja osa työikäisistä saa

elantosakin omalta kylältä.
Kyläyhdistykseenkin riittää
vielä toimijoita.

-Eihän tähän meidän yh-

tarj oaa oikeaa maastohiihtoa,

distykseen nyt tunkua ole,

miesväki kehaisee.

mutta olemme me nuoriakin
toimintaamme mukaan saa-

Tapahtumia
ympäri Yuoden

neet.

Kylärannassa vietetään perinteisesti äitienpäivää, pidetään uistelukisat, keitellään
lammaskaalia Mikkelinpäivän tienoilla ja pidetään pikkujoulu.

Kesäisin kokoontuu joka
torstai enemmän tai vähemmän runsaslukuinen talkooporukka kohentelemaan Kylärannan seutua ja rakennuksla.

- Mutta tällaista kansalaisopiston kurssia ei ole ennen
ollut, Eeva Ruutiainen sanoo

ilahtuneena ja antaa kiitosta
asiassa aloitteellisena olleelle kursin ohjaaja Martti Ma-

tikaiselle.

- Toiveenamme on, ettii yhdistys jatkaa toimintaansa ja
tätii toiveikkuutta tukee se, että §lälle on saatu nuoria perheitä. Se myös inaostaa, kun
tapahtumien osallistuj amäärä
kasvaa koko ajan, Eeva Ruutiainen sanoo.
Tämä meidåin toiminta antaa yhteenkuuluvaisuutta ja
§rtköksen §liiän. Melko perinteistähän tiimä on, mutta

mukavasti olemme saaneet
osallistujia, Eeva jatkaa.

-Mukava§lätämä

on, sa-

noo nuorempaa polvea edustava Elli Ruutiainen. Hän on
paluumuuttaja noin lszmmenen vuoden muualla asumisen j älkeen vuoden vaihteessa

§lälle

saapuneena.
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