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TOIMINTAKERTOMUS 2020

Toimintavuosi 2020 oli yhdistyksen seitsemästoista, yhdistysrekisteriin merkintä tuli tammikuussa 2004 . Niinikummun kyläyhdistys ry jatkaa vuosina
1981 - 2003 toimineen Niinikummun kylätoimikunnan perinteitä. Varsinaisia
jäseniä oli yhteensä 96, kunniajäseniä 1 ja kannattajajäseniä 2.
Koronapandemiasta johtuen yleisötapahtumien järjestäminen oli rajallista eli
perinteinen äitienpäivän yhteislauluilta, juhannusjuhla ja uistelukilpailu jäi pitämättä mutta toimintakausi oli muutoin vilkas ja toiminta Niinipuisto-hankkeen ympärillä muodostui koko vuoden tärkeimmäksi kokonaisuudeksi monine talkoineen ja tapahtumineen.
Hallitus
Hallitukseen ovat kuuluneet, Satu Käyhkö-Lehmuksela puheenjohtajana, Elli Ruutiainen varapuheenjohtajana, Pertti Ikonen, Pekka Juvonen, Taina Käyhkö, Vesa Laamanen, Pauli Silvennoinen,
Eeva Ruutiainen, Birger Syrjärinne,. Hallituksen sihteerinä on toiminut Pertti Ikonen ja ulkopuolisena rahastonhoitajana Satu Nykänen.
Hallituksen kokouksia on pidetty 4.
Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.08.2020 Kyläsaunalla.
Tapahtumia
•

Rotinat/Tupaantuliaiset 19.1 Tero Käyhkö, Viivi ja Milo & Neea. Ja 31.10 Ikosen Aapelin rotinat

•

1.10 poltettiin Niinipuistossa Biohiiltä ja tehtiin lahopuuaitaa yhteistyössä Niinikummun kyläyhdistys
ja Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä -hanke. ”Tervetuloa perehtymään biohiiletykseen
ja lahopuuaidan tekoon - kuinka jättöpuun, risut ja rangat, voi hyödyntää eritavoin. Biohiiletys aloitetaan klo 10 ja lahopuuaidan teko klo 11, työt jatkuvat koko päivän.”.

4.10 oli Kylärannassa tarjolla perinteistä ”Mikkelkualia”. Ja pari isoa kattilallistahan sitä nautiskeltiinkin. Hyväksi kehuttiin keittoa.
•

24.10 talkoiltiin latupohjat kuntoon perinteisellä reitillä.

•

Niinikummun kyläyhdistys ry
6.11 vietettiin Kylärannassa ”kesäkauden” päättäjäisiä nyyttikestiperiaatteella.

•

Jouluseimi pystytettiin adventin alussa jakamaan joulumieltä myös tänä vuotena. Koronarajoitusten vuoksi perinteinen jouluhartaus seimellä jouduttiin peruuttamaan mutta kirkkoherra
Markku Komulainen kävi tekemässä seimellä videon, johon puhui lyhyen "hartauden". Virtuaali hartaushetki julkaistiin srk: n youtube -tilillä ja yhdistyksen kotisivuilla..

•

29.11 vietettiin Kyläyhdistyksen pikkujoulua Ruutiaisen puutarhalla. Jouluisia lauluja laulettiin
Timosen Terhon johdolla, nautimme pikkujouluantimista ja joulupukin tuomista lahjoista.

Muuta toimintaa
•

Talkoot ovat olleet pääosassa kun ilmaistaan jäsenistön ja kyläläisten panosta esim henkilötyötunteina. Jos kylärannan yleisötapahtumien peruuntumisten takia talkoot siellä ovat
jääneet vähemmälle, on talkoot keskittyneet ”Niinipuiston” hankealueelle josta tarkemmin
seuraavassa osiossa.

Niinipuisto
Lystmehtä - niminen tila RN:o 11:41 rakennuksineen siirtyi maanomistajan lahjakirjalla Niinikummun
kyläyhdistys ry.n omistukseen 2019. Alueelle päätettiin perustaa Niinipuu- eli metsälehmuspuistokokonaisuus. Hanketta lähdettiin toteuttamaan yhteistyössä Keski-Karjalan Jetinan kanssa Leaderrahoituksen avulla.

Ensimäisessä vaiheessa valmistuivat toukokuussa suunnitelmat puistoalueen maisemoinnista ja
vanhan riihen muuttamisesta kokontumis-ja näyttelytilaksi. Maisemasunnitelman laati ProAgria
Pohjois-Karjala ja riihen muutossuunnitelmat Rakennussuunnittelu Immonen Tohmajärveltä.

Kakkosvaiheessa tontille saapui Kimmo Haaranen kenttäsirkkelin kanssa heti juhannuksen jälkeen
ja runsaan talkoojoukon avustamana myrskyn kaatamat lehtikuuset jalostuivat lankuiksi ja laudoiksi riihen muutostöiden materiaaliksi.

Niinikummun kyläyhdistys ry

Kesän aikana tehtiin myös maanrakennustöitä raivaamalla myrskyn jälkiä ja tekemällä pysäköintialue riihen vierustalle. Maanrakennustyöt hoiti ammattitaidolla Niinikumpulainen Ikosen Sora. Tämän vaiheen osana hankittiin myös sähköliittymä alueelle ja aloitettiin Invahuussin rakentaminen.
Kahvila UniPulla remontoi tilojaan ja lahjoitti yhdistykselle pöytiä
Kolmos vaiheeseen päästään käsiksi kevään 2021 aikana.
Tiedottaminen
Tapahtumista on tiedotettu kylän kotisivuilla. http://www.niinikumpu.fi ,sekä tarvittaessa Koti-Karjala lehdessä. Jäsenistölle tieto on mennyt myös sähköpostilla ja täsmätiedotteina pienemmille
ryhmille tekstiviestillä ja WhatsApp:illa.
Myös facebookin Niinikumpu-ryhmä on ollut käytössä.
Tilat
Yhdistyksen käytössä on Ätäskö -järven rannalla kokoontumis- ja tapahtumatiloina rantasauna/takkatupa rakennus. Kokonaisuuteen
kuuluu myös Grillikatos, 2 varastorakennusta
(toisessa WC-ja pukukoppittilat), puuliiteri sekä
esiintymislava.
Rakennukset sijaitsevat Jakokunnan tontilla.
Yhdistyksen lahjoituksena saamalla Lystmehtätontilla sijaitsee myös vanha riihi ja talousrakennus. Riihen muutostyöt osaksi Niinipuiston palveluja aloitetaan keväällä 2021
Niinikummun kyläyhdistys ry. n hallitus

Kevättä odotellen…

