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     Hallituksen esitys 26.4.2009 
TOIMINTAKERTOMUS  2008    
 
  
YLEISTÄ 

Kyläkeidas ry on vuonna 1997 perustettu kyläyhdistys, joten kertomusvuosi oli yhdistyksen 11. toimintavuosi. 
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. Vuoden lopulla 
käytössä oli yhteensä 46 liittymää. Lisäksi muutamia liittymiä rakennettiin jo hankkeen aikana valmiiksi 
myöhempää käyttöä varten. Verkon hallintaan ja operaattoriin liittyvät asiat ovat työllistäneet yhdistystä ja 
erityisesti puheenjohtajaa ja rahastonhoitajaa viimeisten parin kertomusvuoden aikana vuonna kohtuullisen 
paljon. 

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

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Vuosikokous pidettiin 18.5.2008 Puumalan koululla.  
Hallitus kokoontui  22.1, 3.3, 9.5, 24.6, 29.9 ja 9.10.2008  

Hallituksen kokoonpano vuosikokouksesta alkaen v. 2008 on ollut seuraava (suluissa varajäsen): 

Susanna Kuorikoski   (Marjo Salminen) 
Päivi Känsälä sihteeri  (Jyrki Känsälä) 
Tapio Luomala   (Jukka Luomala) 
Jaana Lahti-Luopa   (Tiina Marjusaari) 
Matti Mustajärvi rahaston hoitaja   (Juha Känsälä) 
Tiina Penttilä   (Tarmo Penttilä) 
Manu Purola puheenjohtaja (Maija Nikula) 
Jorma Harju    (Maija 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 2008 yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 0,-. Tilikauden tulos oli 275,77 € alijäämäinen, kun se 
edellisvuonna oli 630,19 € ylijäämäinen. 
 
 
 
 



 
KYLÄTOIMINTA 
 

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

- Tuettiin Kaustisen 4H-yhdistyksen kesän 2008 leikkikenttätoimintaa Puumalan koululla 280 euron 
avustuksella (edellisvuonna 100 €).  

- Lahjoitettiin Lautamiehentalolle 150 € Matti Mustajärven 50-vuotispäivän muistamisen yhteydessä 
- Pidettiin Puumalan koululla kyläverkkoilta 25.3 
- Onnittelukäynti Alikylän-Känsälän Martat ry:n 60-vuotistilaisuudessa Puumalan koululla ja 60 €:n 

lahjoitus  
- Festivaalimajoitus päivittäissiivouksineen, avainpäivystyksineen hoidettiin jälleen heinäkuussa ja  

majoituksessa oli mm Kangasalan Pikkupelimannien ryhmä.  

- Purppuriryhmä harjoitteli koululla talven aikana tanssinopettajaksi valmistuvan Paula Ketun 
johdolla uuden koreografian, mikä esitettiin lautamiehentalon purppuri-illassa 2.3.2008   
Esitys oli Paula Ketun opinnäytetyön taiteellinen osa "Silia valssi elää purppurissa”  Tupa 
oli täynnä molemmissa illan näytöksissä.   

- Purppuriryhmä osallistui koululla elokuussa häihin purppurilla ja olemalla kokkeina  
- Vuonna 2007 perustettu Puumalan koulun vanhempainyhdistys Puuharemmi ry toimi aktiivisesti ja 

järjesti mm perinteisen Puumalan pääsiäiskokkotapahtuman. Puheenjohtajana toimi  Ann-Louise 
Känsälä ja sihteerinä Anu Kainu 

- Hankittiin koulun ja kyläläisten käyttöön äänentoistolaitteet (2 mikrofonia telineineen, 2 kannettavaa 
mikrofonia, 2 kovaäänistä ja vahvistin), jotka ehtivät juuri ja juuri käyttöön koulun joulujuhlaan 

- Pidettiin Perhonjokilaakso-lehdessä yhdistykselle ja kylätoiminnalle avointa ilmoituspalstaa 
- Vuokrattiin kyläläisille juhliin yms tapahtumiin pientä kahvinkeitintä (Moccamaster) 10 €/vrk ja isoa 

keitintä 15 €/vrk  
 
VARAINHANKINTA 
 
Varainhankinnassa tärkeimmät tulonlähteet olivat kunnalta saatu 1600 euron avustus, festivaalien 
majoitusvalvonta ja avainpäivystys Puumalan koululla sekä kaluston, lähinnä kahvinkeittimien, vuokraus. 
Varainhankinnan tuotot olivat 2268,10 € kun edellisvuonna se oli 1530,76 €.  
  
KYLÄVERKKO 
 
Kyläverkko valmistui ja otettiin käyttöön v. 2006. Kertomusvuoden aikana rakennettiin kaksi kokonaan uutta 
liittymää, joihin suunnitelman laati aiemmankin suunnitelman laatinut Pohjanmaan Tietorakennus Veijo 
Luoma. Suunnitelma laadittiin myös Jylhäntien turkistarhausaluetta ja sekoittamoa varten, mutta jätettiin 
toteuttamatta tässä vaiheessa liian kalliina. 
 
Kyläverkkoliittymiä oli kertomusvuoden lopulla käytössä 46 kpl. Verkkokartasta laadittiin laminoidut A3 
kyläverkkokarttatulosteet Kyläkeidas ry:n hallitusta ja verkon ylläpitoa varten.  
 
Verkkopalvelut siirtyivät KOPU:lle viiden vuoden sopimuksella toukokuusta 2008 alkaen. Sopimus 
allekirjoitettiin 13.3.2008 ja sisältää loppukäyttäjille toimitettavat palvelut, korvaukset uusasiakashankinnasta, 
lisäpalvelut, maksut ja vastuut. KOPU:n palvelujen kanssa yhteensopivia IP-puhelimia välitettiin halukkaille 
loppukäyttäjille. Palvelintilaa vuokrattiin hankittua verkonhallintaohjelmaa varten RegiOnlinelta 11.3.2008 
allekirjoitetulla sopimuksella 1.4.2008 alkaen 1,5 vuodeksi.  
 
Kaapelinäyttöjä on tehty vuoden 2008 aikana 3 ja kaikkiaan 2005 syksystä alkaen tusina. 
 
Kyläverkkoliiketoiminnan tuotot olivat 8526,40 € ja kulut 6039,02 €.  Tulos oli kertomusvuonna 2506,80 €:n 
poistojen jälkeen 19,42 € alijäämäinen. Verkon vuokratuotot käytetään kyläverkon ylläpitoon ja 
kehittämiseen. Kyläkeidas ry:n toiminta on arvonlisäverollista kyläverkon osalta. 
 
HANKETOIMINTA 
 
Runkoviemärihanke joen pohjoispuolen talouksille ei edennyt vuoden aikana, mutta on edelleen mukana 
toimintasuunnitelmassa.  


