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Talkootyötä tehtiin noin 167 tuntia pääosin kiinteistön huoltoon liittyvisssä 

töissä sekä polttopuuhuollossa. Kansalaisopiston toimintapiirejä oli kudonta-

piiri. Tervahauta poltettiin 27-28.7. Tervaksien latominen haudaksi tehtiin 

myös talkoilla. 

järjestettiin rautaromun kesällä jatkuen seuraavan vuoden puolella. 

Saatiin uudet säännöt käyttöön. Mm. Johtokunta muuttui hallitukseksi. Sään-

tömonisteita löytyy kylätalolta. 

 

Jäsenet        Kertomusvuonna 2017 kyläyhdistyksellä oli 26 maksanutta 

  henkilöjäsentä. 

 

 

Kyläyhdistyksen hallitus 

 

Tomi Piirainen (pj.)  varajäsenet:  

Helena Huotari  Linda Huotari  

Tuula Kilpeläinen (sihteeri) Jouko Klemetti (vpj)  

Teijo Tampio    

Voitto Huotari    

Liisa Tampio    

Heino Piirainen    

 

Johtokunta piti 4 kokousta kertomusvuoden aikana. 

 

Sihteeri toimi taloudenhoitajana, Linda Huotari huolehti kioskiasioista, 

Tuula Kilpeläinen hoiti tiedotuksen ja Tilitoimisto Pasi Piirainen laati 

kirjanpidon.Voitto Huotari hoiti myös klapikoneen vuokrausta ja huol-

toa. 

Tomi Piirainen oli caravaanari -toimintavastaava ja Voitto Huotari toimi 

puutyöverstaan vastaavana. 

 Kylätoiminnoista tiedotettiin verkkosivuilla (niemiskyla.fi) ja  kölmella tie-

dotteella laatikkojakeluna , kirjeillä ja s-postilla muualla asuville  jäsenille. 

  Yleiset kokoukset ilmoitettu paikallislehti  Kuhmolaisessa sääntöjen 

mukaisesti. 

 

Kylätalo/toimintatilat 

 

Niemisen Kyläyhdistys on hankkinut omistukseensa entisen Niemisen koulun  

1931 valmistuneen kiinteistön, joka sijaitsee osoitteessa Niemiskyläntie 

1096.  Varsinaiset toimintatilat ovat entisessä asuntolarakennuksessa, jossa 

kaksi luokan kokoista huonetilaa, eteinen, keittiö ja kaksi huonetta. Lisäksi 

avoullakko ja kellari.  Kiinteistöä remontoitu vv. 2004 - 2011 kolmessa eri 

hankkeessa. Keittiössä on varaava takka ja peruslämpö tuotetaan kiinteillä 

termostaattipattereilla kylmänä vuodenaikana. 

 Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat lomamajoitustalo, caravan -pihaleirintäalue, 

rantasauna, varasto ja puuliiteri. Lomatalosta tarkemmin kohdassa ”lomama-

joitustoiminta". 

 

  Tervakeskus /Tervakylä 

 



 Toimintakertomus 2017 

 Kyläyhdistys hankki omistukseensa v. 2012 noin kuuden hehtaarin tontin 

Rnro 7:3,  jolla sijaitsee mm. tervanpolttoon liittyviä rakennelmia: Ter-

vanpolttohauta, jonka  tarkoituksena on olla mm. tervahaudanpolttajien 

käytettävissä, samoin laavu ja infotaulut tervaperinteestä. 

Lähellä on kyläranta, jossa kota, nuotiopaikka, pukukopit, ulkovessat ja 

laiturit hiekkarantoineen sekä venesatama. Infotaululle on merkitty Niemisen 

kyläyhdistyksen toiminta-alueella sijaitsevia tervahautoja. Tervahaudanpol-

tosta kertova infotaulu on tervanpolttopaikan lähellä ja tervaveneestä kertova 

infotaulu tervaveneen läheisyydessä. 

Tervavenekatos täysimittaisine veneineen ja tervatynnyreineen kuluu myös ter-

vakyläkonaisuuteen. Alueopastustaulu on kylätalon päätyseinällä, josta se nä-

kyy maantielle asti. 

 

Kylätalolta lainattavissa erilaista kalustoa, joista luettelo vuokraushintoineen 

jokaisessa kylätiedotteessa sekä kotisivullamme niemiskylä.fi. Lisäksi kyläta-

lolla käytettävissä kopiokone ja skanneri. PC ja dataprojektori olivat hallinnon 

ja tervanäyttelyn käytössä. 

Kaikki kylätoimintatilaisuudet järjestetty pääasiassa kylätalolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylällä järjestetyt tapahtumat 2017 

 

 

koko vuosi 

2017 

Hallituksen kokouksia 4 kertaa osall.40 

henk. 

03.03.17 Kyläsuunnittelu- ja yleiskokouksia 1 kertaa osall.10 henk 

26.06.17 Tervahaudan latjuutalkoot 1 krt osall.17 

henk. 

28-29.7.17 Tervanpolttotapahtuma 1 krt osall.98 

henk. 

28.7.2017 
Opastuspäivystys tervanäyttelyssä 

Noin 25 

henk. 

koko vuosi Talkoot (siivous, polttopuu-, kiinteistön-

huolto) 6 krt 

osall. 50 

henk. 

17.12.16 Joululaulutilaisuus 1 krt osall. 22 

henk. 

koko vuosi Kansalaisopiston kudontapiiri 20 krt osall.98 

henk. 

koko vuosi Henkilökäynnit kylätalolla 294 henk. 
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koko vuosi Ei ryhmäkäyntejä . 

 

 

  Lomamajoitustoiminta "TERVALOMAT" 

  

Entiseen keittäjän asuntoon sisutettua asuntoa vuokrattiin 0 vuorokautta.  

Majoitus  oli tarjolla internetissä toukokuun alusta lokakuun loppuun. 

Rantasauna palveli sekä kyläläisiä että lomalaisia entiseen tapaan. 

 

Lomamajoitusmarkkinointi verkossa nimellä "Tervalomat" tori.fi -sivustolla, 

kotisivuillamme  niemiskyla.fi. Caravan -lomat Karavaanarit -leirintäoppaassa 

ja www.caravan-lehti.fi. Yöpyjiä oli 6 kertaa.  

 

  Tiedotus 

 

 

Toimintatiedotteet kylällä laatikkojakeluna kolma kertaa noin 40 kpl / kerta ja 

postitse 17 kpl/kerta. 

  Tiedotteet,toimintasuunnitelmat verkkosivuilla niemiskyla.fi-kotisivuilla. Jut-

tuja lehdissä 

2 kertaa liittyen vuosikokoukseen ja tervahudan polttoon viikolla 28. 

 

Maaliskuussa lähetty postitse kylätiedote 1/2017 ja jäsenmaksupankkisiirto 

niille, jotka eivät asu  kylällä. Tekstiviestejä käytetty tilaisuuksien ja tapahtu-

mien ilmoittamiseen 165 viestiä. Lähettyjä postilähetyksiä 53 kpl. 

 

  

 

Harrastusmahdollisuudet / Kansalaisopistopiirit 

 

Kylätalolla toimi Kansalaisopiston kudontapiiri kevät- ja syys-

kaudella viikottain 20 kertaa osallistujia 4,7 henkilöä/viikko. 

Lisäksi piiriläiset kävivät kutomassa ilman ohjausta. 

Kansalaisopistopiston kudontapiirin aikana oli kuudet kangas-

puut ompelukone ja saumuri. 

Lomatalon puolella kuntotila, jonka laitteilla voi harjoitella li-

haskuntoa syksyisin ja keväällä. Keskitalvella tila on lämpö-

pumppulämmityksellä. Laitetietoa kotisivuillamme niemis-

kylä.fi 

 

Kirpputori 

Kylätalolla toimi kirpputori itsepalveluperiaatteella.  

Kyläläiset saivat tuoda ilman korvausta myytäväksi, vaate- ym. 

tavaraa. 

Lisäksi oli myynnissä kyläläisten tuotteita, mm. hautatervaa. 

 

Kioskitoiminta 

Kylätalolta sai käydä ostamassa karkkia ja limsaa itsepalvelu-

periaatteella, kioskivastaavana toimi Linda Huotari. 

 

Laitevuokraus 

Kyläläiset on voineet vuokrata kylätalolta klapikonetta, sähkö-

koneita ja -laitteita pientä korvausta vastaan. Tarkemmat tiedot 

http://www.caravan-lehti.fi/
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lainattavista välineistä laatikkojakelutiedotteissa sekä kyläsi-

vuillamme www.niemiskylä.fi . Klapikoneen yhteyshenkilönä 

toimi Voitto Huotari. 

     

Työllistävyys 

Ammattityöt hankittiin ostopalveluina alan yrityksiltä. 

Suurin osa kylätoiminnan vaatimista töistä tehtiin vapaaeh-

toistyönä ilman palkkaa. 

 

Kuhmossa maaliskuussa  2018 

Tuula Kilpeläinen 

 

 

 


