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TOIMINTAKERTOMUS  2007    
 
  
YLEISTÄ 

Kyläkeidas ry on vuonna 1997 perustettu kyläyhdistys. Yhdistys toimi aluksi Puumalan salin tuki ry:n nimellä 
vuoteen 2000, jolloin nimi muutettiin Kyläkeidas ry:ksi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Puumalan ja 
Nikulan kyläkuntien yleisten ja yhteisten etujen kehittämiseksi ja etujen ajamiseksi niin, että alueen kylät 
pysyvät henkisesti ja aineellisesti elinvoimaisina.  

Yhdistyksen tehtävänä on edistää, kehittää ja ylläpitää alueen yhteishenkeä sekä harrastus- ja 
virkistystoimintaa. Tehtävänä on myös kannustaa toimialueensa asukkaita ja toimintaryhmiä omatoimiseen 
alueensa kaikinpuoliseen kehittämiseen ja yhteistoimintaan, tuoda esiin edustamansa väestön näkökantoja 
ja valvoa sen etuja tarpeellisiksi katsomissaan asioissa sekä tehdä kunnan valmisteleville ja päättäville 
elimille aloitteita ja esityksiä alueensa kaikinpuoliseksi kehittämiseksi.  

Alkuvuosien toiminta keskittyi koulun yhteyteen rakennetun Puumalan monitoimisalin rakentamiseen. 
Yhdistys on osallistunut erilaisiin kylää kehittäviin hankkeisiin, joiden avulla on kylille rakennettu 
postilaatikkotelineet ja pysäkkituvat sekä korjattu Nikulan koulua kyläläisten kokoontumistilaksi.  

Kylille on hankerahoituksella rakennettu myös vuonna 2006 valmistunut valokaapeliverkko, jossa on 
kertomusvuonna käytössä 45 liittymää. Lisäksi muutamia liittymiä on rakennettu valmiiksi myöhempää 
käyttöä varten. Verkon hallintaan ja operaattoriin liittyvät asiat työllistivät yhdistystä ja erityisesti 
puheenjohtajaa ja rahastonhoitajaa kuluneena vuonna kohtuullisen paljon. 

Kyläkeidas ry täytti toimintavuonna 10 vuotta. 

Kyläkeidas ry:n yhdistysrekisterinumero on 171.442 ja Y-tunnus 1531927-6. Yhdistys on Keskipohjalaisten 
kylien ja Pirityisten jäsen.  

Hallitus kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa. Vuosikokous pidettiin 22.5.2007 Puumalassa 
Lautamiehentalolla tutustuen taloon ja Kyläsavut ry:n toimintaan. Talo on suunniteltu kylätaloksi ja on pientä 
maksua vastaa kaikkien käytössä. Talkootöitä Kyläsavut ry on tehnyt n 3000 tuntia. 

Hallituksen kokoonpano vuosikokouksesta alkaen v. 2007 oli seuraava (suluissa varajäsen): 

Jorma Harju  (Lenita Harju)  
Susanna Kuorikoski (Marjo Salminen)  
Päivi Känsälä, siht. (Jyrki Känsälä) 
Tapio Luomala (Jukka Luomala)  
Tiina Marjusaari (Harri Harju)  
Matti Mustajärvi, rah. h. (Juha Känsälä) 
Maija Nikula  (Anssi Nikula)   
Tiina Penttilä  (Tarmo Penttilä)   
Manu Purola, pj. (Jani Korkiakangas)  
Maija Salonen, varapj. (Hannu Salonen) 
 
Tilintarkastajina ovat toimineet Aila Känsälä ja Arto Kellokoski (varalla Anita Järvelä ja Sinikka Kaustinen) ja 
kirjanpitopalvelu on ostettu Kappelin Tilikulma Oy:ltä.  
 
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu netissä www.kaustinen.fi/kylakeidas/ ja 
www.kase.fi/kylat/kaustinen/PuuKan/index.html sekä Perhonjokilaakso-lehdessä Kyläkeitaan omalla 
palstalla. Kyläverkkoasioita on tiedotettu liittymän haltijoille myös sähköpostitse ja postilaatikkotiedotteilla. 

 
Vuonna 2007 yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 0,-. Tilikauden ylijäämä oli 630,19 € kun se edellisvuonna oli 
1770,09 € alijäämäinen. 
 



KYLÄTOIMINTA 
 

- Puumalan koulun salivuoroja on ollut varattuna kyläläisille sunnuntaisin, jolloin mm. Purppuriryhmä 
on kokoontunut harjoittelemaan 

- Samuli-Petteri Kivistä muistettiin kehitysvammaisten maailmankisojen pituushypyn pronssimitalista 
50 eurolla. Juhlakahvitus oli Puumalan koululla 19.10.07. 

- Muistettiin pitkäaikaisen hallituksen jäsenen Marjo Salmisen perhettä pullakranssilla vauvan 
syntymän johdosta 

- Tuettiin Kaustisen 4H-yhdistyksen kesän 2007 leikkikenttätoimintaa Puumalan koululla 100 euron 
avustuksella.  

- Festivaalimajoitus päivittäissiivouksineen, avainpäivystyksineen ja setukaisryhmän aamupaloineen 
hoidettiin jälleen heinäkuussa. Setukaisten lisäksi majoituksessa oli Kangasalan Pikkupelimannien 
ryhmä.  

- Purppuriryhmä esiintyi festivaaliareenalla Itämeren häissä yhdessä setukaisryhmän kanssa, ja 
yhteinen illanvietto pidettiin tanssin, laulun ja tarjoilun merkeissä Puumalan koululla maanantai-iltana 
8.7.2007. 

- Rakennettiin ja pystytettiin Puumalaan kaksi postilaatikkotelinettä kiitokseksi Kyläkeidas ry;lle 
osoitetuista Tauno Kaustisen muistorahoista. Asennuksessa olivat mukana kyläläisistä Martti Kivistö, 
Eino Kangas, Asko Kaustinen, Teuvo Kaustinen ja Hannes Paavola, Kyläkeitaan puolesta Matti 
Mustajärvi. 

- KOPU esitteli Puumalan koululla 9.2.2007 Wimax –langatonta laajakaistaa. Tarvittavat 25 liittyjää 
löytyivät kevättalven aikana ja kesäkuussa KOPUn langaton Wimax toimi jo 18 taloudessa 
Kyläkeidas ry:n alueella ja Kolalla seitsemässä taloudessa 

- Kesän 2006 Lautamiehentalon juhlan videon katseluilta pidettiin helatorstaina 17.5 klo 19.00 
Puumalan koululla 

- Kertomusvuoden aikana perustettiin Puumalan koulun vanhempainyhdistys Puuharemmi ry. 
Puheenjohtajana aloitti Ann-Louise Känsälä ja sihteerinä Anu Kainu 

 
 
VARAINHANKINTA 
 
Varainhankinnassa tärkeimmät tulonlähteet olivat festivaalien majoitusvalvonta ja avainpäivystys 
aamupaloineen Puumalan koululla sekä kaluston, lähinnä kahvinkeittimien, vuokraus. Varainhankinnan 
tuottojäämä oli 2007 1269,44 €.  
  
 
KYLÄVERKKO 
 
Kyläverkko valmistui ja otettiin käyttöön v. 2006. Viimeinen maksatus tuli tammikuussa 2007 TE-keskuksen 
tarkastuksen jälkeen. Hanke oli mukana verotarkastuksessa ja Valtiontalouden tarkastusviraston 
tarkastuksen kohteena. Kyläkeidas ry:lle ei tullut näistä huomautettavaa. 
 
Kyläverkkoliittymiä on kertomusvuonna ollut käytössä 45 kpl. 
 
TE-keskuksen hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti kyläverkon verkkopalvelut kilpailutettiin jo 
vuonna 2006.  KaseNetin kieltäydyttyä maksamasta tarjoamaansa vuokraa Kyläkeidas ry:n rakentaman 
kyläverkon käyttämisestä, verkkopalvelut kilpailutettiin kertomusvuonna uudelleen eri operaattorien kesken. 
Uudeksi verkko-operaattoriksi valittiin KOPU (Kokkolan Puhelin Oy).  KaseNetin kanssa päädyttiin vanhoista 
maksamattomista verkkovuokrista sopuratkaisuun Kokkolan käräjäoikeudessa, jonka jälkeen KaseNet 
maksoi Kyläkeidas ry:lle takautuvasti verkonvuokrana 1714 euroa (sis. alv). Uuden verkkosopimuksen 
kirjoittaminen KOPUn kanssa siirtyi vuodenvaihteen yli alkuvuoteen 2008. 
 
Kaapelinäyttöjä oli tehty lokakuun 2007 loppuun mennessä kaikkiaan kymmenkunta. 
 
Verkon vuokratuotot käytetään tulevaisuudessa kyläverkon ylläpitoon ja kehittämiseen.  Kyläkeidas ry:n 
toiminta on arvonlisäverollista kyläverkon osalta. Kyläverkkoliiketoiminnan ylijäämä oli kertomusvuonna  
6,53 €. 
  
 
HANKETOIMINTA 
 
Toimintasuunnitelmassa ollut hanke Wimax-langattoman laajakaistan hankkimiseen kylien alueelle toteutui 
kuluneen vuoden aikana ilman hankerahoitusta yhteistyössä KOPUn kanssa.  
Runkoviemärihanke joen pohjoispuolen talouksille ei edennyt vuoden aikana, mutta on edelleen mukana 
toimintasuunnitelmassa.  
 
 


