
 
  

 
KYLÄKEIDAS RY    PÖYTÄKIRJA 
69600 Kaustinen 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009 
Aika: maanantaina 26.4.2009 klo 19.30 – 21.45 

Paikka: Puumalan koulu, Kouluntie 60, 69600 Kaustinen 

 

Läsnä Susanna Kuorikoski poissa  

Päivi Känsälä   x 

Tapio Luomala  x 

Jaana Lahti-Luopa  poissa 

Matti Mustajärvi  x 

Tiina Penttilä   x 

Manu Purola   x 

Jorma Harju   poissa 

Maija Salonen Jorman varalla pykälien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 10 kohdalla  

  

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja Manu Purola avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

   

2 § Asialistan hyväksyminen kokouksen esityslistaksi 
Asialista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi. 

 
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen 
Päätettiin että seuraava hallituksen kokous hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. Merkittiin tiedoksi 

edellisen 29.9.2008 kokouksen pöytäkirja. Todettiin, että lokakuun puhelinkokouksen pöytäkirja tarkastetaan 

seuraavassa kokouksessa ja Matti laatii pöytäkirjan. 

     

4 § Tilinpäätöksen käsittely  
Pj. Manu Purola esitteli tilit, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2008. Tilinpäätös on poistojen jälkeen 

alijäämäinen 275,77 euroa. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös. Käytiin läpi 2008 toimintakertomus 

samalla täydentäen.  Päätettiin esittää tilintarkastajille ja vuosikokoukselle tilinpäätös sisältäen 

tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja veroilmoituksen. 

  
5 § Kyläverkon laajentaminen 
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin vuonna 2008 toteutuneet kaksi uutta liittymää, jotka tehtiin Puumalantielle 

ja Känsäläntielle. Suunnitelma laadittiin myös rehusekoittamolle ja puhdistuslaitokselle, mutta niitä ei liian 

kalliina toteutettu.  Uusi liittymän kysyjä Puumalantielle on XXXXXX. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Päätettiin hyväksyä uusien yksittäisten liittymien rakentaminen todellisten kustannusten mukaan. Ja 

perusmaksu 2500 € alle 10 tahon kertaliittymissä. 

  
6 § 4H leikkikenttätuen vahvistaminen 
Päätettiin hyväksyä 4H-yhdistyksen hakema 300 euron avustus leikkikenttätoimintaan, jota on tarkoitus 

järjestää Puumalan koululla taas neljä viikkoa kesäkuun alusta. 4H hoitaa myös nurmikon leikkauksen kesän 

ajan. 

 
7 § Festivaalimajoituksen hoitaminen 
Päätettiin, että hoidetaan majoitus entiseen malliin entisin tai korotetuin taksoin, jos vanha lasku maksetaan. 

Päätettiin periä festivaalimajoituksen 2008 maksamatonta laskua, ellei jo ole maksettu. Koululla on kesällä 

käytössä vain sali ja ruokala, koska luokissa tehdään remonttia.  

 
 



8 § Äänentoistolaitteiston ja muun kaluston vuokraaminen 
Päätettiin koulun ja kylän käyttöön hankitun äänentoistolaitteiston käytöstä seuraavasti:  

1) Koulun tilaisuuksiin veloituksetta. 

2) Koululla pidettäviin hää- ja muihin yksityisiin tapahtumiin laitteistoa vuokrataan 

kahvinkeittimen tapaan hintaan 30 € / vrk. Vuokraaja vastaa korjaamisesta, jos laitteet 

menevät rikki.  

3) Vuokraus koulun ulkopuolella oleviin tapahtumiin 50 € / vrk ja vuokraaja vastaa 

korjaamisesta, jos laitteisto menee rikki.  

Vuokraamista varten päätettiin laatia hinnasto ja laittaa varaus/tilauslomake nettiin ja 

allekirjoitettuna palautus rahastonhoitajalle. 

 
Tanssiparketti (reilu 20 m

2
 kesältä 2008) on Kyläkeitaan omaisuutta. Sen vuokraksi päätettiin 

30 €/tilaisuus.   

 

Merkittiin tiedoksi, että pienen kahvinkeittimen (Moccamaster) vuokra on koulun 

ulkopuolisiin kyläläisten tapahtumiin 10 €/vrk ja ison keittimen vuokra 15 €/vrk.   

 

Merkittiin tiedoksi, että  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
9 § Kyläkeidas ry:n taloustilanne   
Merkittiin tiedoksi rahastonhoitajalta taloustilanne.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

10 § Muut asiat 
10.1 Merkittiin tiedoksi: häitä tiedossa koululla mm. XXXXXXXXXX 16.5., XXXXXXXXXXX 27.6., 

XXXXXXXXXXXXXX 25.7., XXXXXXXXXXXX 1.8., jolloin Purppuriryhmä todennäköisesti mukana. 

10.2 Merkittiin tiedoksi koulun asioita Maijan tiedottamana siten, että koululle tulossa neljäs opettaja 

syksyllä. Koululla tehdään pientä remonttia yläkerrassa, kellarissa ja luokissa seinän tekoa ja luokissa 

opettajien vaihtaessa luokkia. Ei hometta tutkimuksen mukaan. Kuntotutkimusta on tehty mm. ilmanvaihdon 

toimivuudesta. Oppilasmäärä lisääntyy 75:ään syksystä 2009 alkaen.   

10.3 Jääkiekkokaukaloa ei pureta kesäksi. 

10.4 Raviopiston oppilasasuntolaan on tullut uusi Kyläkeidas ry:lle liittymä, samoin solmupisteen 

oppilaskoneelle, joten merkitään tiedoksi kaksi uutta liittymää kokonaismäärän ollen niiden jälkeen 48.  

  

 

11 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45. 
 

 

Kokouksen vakuudeksi 

 

 

__________________________________   ____________________________________   

Manu Purola    Päivi Känsälä 

pj.    sihteeri 

 

 

  

Pöytäkirja tarkastettu seuraavassa kokouksessa ___.___.2009 ______________________________  


