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YLEISTÄ 

Kyläkeidas ry on vuonna 1997 perustettu kyläyhdistys, joten kertomusvuosi oli yhdistyksen 13. 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 48 liittymää. Lisäksi muutamia liittymiä rakennettiin jo hankkeen aikana valmiiksi 
myöhempää käyttöä varten.  

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

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa:14.3, 23.4 ja 3.12.  Vuosikokous pidettiin 23.4.2010 Puumalan 
koululla.  Hallituksen kokoonpano vuosikokouksesta alkaen v. 2010 on ollut seuraava (suluissa varajäsen): 

Jorma Harju  jäsen  (Tiina Marjusaari) 
Päivi Känsälä  sihteeri  (Jyrki Känsälä) 
Tapio Luomala varapj  (Jukka Luomala) 
 Matti Mustajärvi rahastonhoitaja (Juha Känsälä) 
Tiina Penttilä jäsen  (Tarmo Penttilä) 
Manu Purola puheenjohtaja (Maija Nikula) 

 
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.  

 
Vuonna 2010 yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 0,-. Tilikauden tulos oli 2716,43 € alijäämäinen (edellisvuonna  -
799,23 € ) ja taseen loppusumma 57464,88 €.  
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KYLÄTOIMINTA 
 

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

- Tuettiin Kaustisen 4H-yhdistyksen kesän 2010 leikkikenttätoimintaa Puumalan koululla 300 euron 
avustuksella. 

- Purppuriryhmä kävi linja-autolla Helsingissä 14-15.6 ja esiintyi Narikka -torilla   
- Purppuriryhmä esiintyi Festivaaliviikolla Valio Areenalla torstaina Yhtäsoittoa -esityksessä sekä  

maanantaina ja keskiviikkona Konstan Perilliset -konsertissa    
- Purppuriryhmästä Aila Känsälä ja Juha Känsälä juhlivat 50-vuotissynttäreitä 
- Vuonna 2007 perustettu Puumalan koulun vanhempainyhdistys Puuharemmi ry toimi aktiivisesti ja 

järjesti mm perinteisen Puumalan pääsiäiskokkotapahtuman.  
- Kokkeina häissä Kalliopaviljongilla 
- Pidettiin Perhonjokilaakso-lehdessä yhdistykselle ja kylätoiminnalle avointa ilmoituspalstaa 
- Vuokrattiin kyläläisille juhliin yms tapahtumiin pientä kahvinkeitintä (Moccamaster) 10 €/vrk ja isoa 

keitintä 15 €/vrk ja vuokrattiin häihin tanssilattiaa ja äänentoistolaitteita. 
 
 
VARAINHANKINTA 
 
Varainhankinnassa tulonlähteenä oli kahvinkeittimien vuokraus. Varainhankinnan tuotot olivat 30 €.   
Vrt. edellisvuonna ne oli 70 € ja  2008  kunnan avustuksen myötä 2268,10 €. 
  
KYLÄVERKKO 
 
Kyläverkko valmistui ja otettiin käyttöön v. 2006. Kyläverkkoliittymiä oli kertomusvuoden lopulla käytössä 48 kpl. 
Taseessa kyläverkon arvo oli vuoden lopulla 54588,83 €. 
 
Verkkopalvelut siirtyivät KOPU:lle eli nykyiselle ANVIAlle viiden vuoden sopimuksella toukokuusta 2008 alkaen. 
Sopimus allekirjoitettiin 13.3.2008 ja sisältää loppukäyttäjille toimitettavat palvelut, korvaukset 
uusasiakashankinnasta, lisäpalvelut, maksut ja vastuut. Anvian 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, jatkuen sen jälkeen 
toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. 
 
Kaapelinäyttöjä on tehty vuoden 2010 aikana tarpeen mukaan. Hallitus hyväksyi Talopalvelu Matti Mustajärven 
tarjouksen kyläverkon vikapäivystyksestä hintaan 32 €/tunti.  Perhonjokilaakson Kyläkeidas ry:n palstalla on 
ollut kehotus ottaa Matti Mustajärveen yhteyttä kyläverkon häiriöihin liittyvissä asioissa. Yhteydenottoja tuli  
lähinnä kyläverkon nopeudesta.  Anvia asensi uudet kytkimet solmupisteisiin syyskuun lopulla. Kytkimien ja 
dokumentaatioavulla verkon hallinnan odotetaan parantuvan. 
 
Kyläverkkoliiketoiminnan tuotot olivat 5908,62 € (2009 5795,65 €) ja kulut 7963,88 €  (2009 5432,21 €). 
Kertomusvuonna kuluja kasvatti kytkimien uusimiset. Poistoja tehtiin 356 € (2009 362,40 €).  
 
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.  
 


