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YLEISTÄ 

Kyläkeidas ry on vuonna 1997 perustettu kyläyhdistys, joten kertomusvuosi  2011 oli yhdistyksen 14. 
toimintavuosi. Yhdistys toimi aluksi Puumalan salin tuki ry:n nimellä vuoteen 2000, jolloin nimi muutettiin 
Kyläkeidas ry:ksi. Yhdistyksen sääntömääräisenä 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 49 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, joissa edustajana on ollut Matti Mustajärvi.  

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa: 1.5, 29.5 ja 16.8.  Vuosikokous pidettiin 15.5.2011 Puumalan 
koululla.  Hallituksen kokoonpano vuosikokouksesta alkaen v. 2011 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 2011 yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 0 €. Tilikauden tulos oli 2464,17 ylijäämäinen (2010 -2716,43 €)   
ja taseen loppusumma 60 156,43 €.  
 
 
 
 
 
 

http://www.kaustinen.fi/kylakeidas/
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KYLÄTOIMINTA 
 

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

- 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. 
- Purppuriryhmä esiintyi Festivaaliviikolla ja harjoitteli sitä varten koululla 
- Majoitusvalvonta Puumalan koululla hoidettiin Festivaalien tilauksen mukaisesti 
- Vuonna 2007 perustettu Puumalan koulun vanhempainyhdistys Puuharemmi ry toimi aktiivisesti ja 

järjesti mm perinteisen Puumalan pääsiäiskokkotapahtuman. Suomen vanhempainliiton jäsenenä 
yhdistys pyrkii edistämään koulun ja oppilaiden vanhempien välistä yhteistyötä sekä tukemaan yhteistä 
kasvatustehtävää. Hallituksen jäseninä vuodelle 2011-2012 ovat:Ann-Louise Känsälä (pj.), Anu Kainu 
(siht.), Kirsi Lindh (rahastonhoitaja),Sirpa Saarikettu (opettajajäsen), Pirkko Salo,Niina Paavola ja 
Jarkko Känsälä. Yhdistys kerää jäsenmaksua 10 euroa/ perhe/ vuosi. Sillä kuten myös arpajaistuotoilla, 
kirpputorituotoilla ja muilla tempauksilla saadut varat käytetään koululaisten hyväksi heidän retkiensä, 
kulttuuritapahtumien ym. tukemiseen. Varainhankinnan lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään tapahtumia, 
joiden tavoitteena on yhdessä tekeminen ja toisiimme tutustuminen. 

- Purppuriryhmän jäseniä toimi kokkeina häissä Kalliopaviljongilla 20.8 (SP&JV) 
 
 
VARAINHANKINTA 
 
Tilikauden varainhankinta tuotti yhteensä 700 €, mistä 227,40 € saamisina Festivaaleilta majoituspalvelusta 
vuodelta 2008 annettiin pyydettäessä anteeksi. Kalustovuokria 30 €, majoitusvalvontaa 370 € ja kokkipalvelua 
300 €.  Vrt. edellisvuonna varainhankinta oli 30 €.  
  
KYLÄVERKKO 
 
Kyläverkko valmistui ja otettiin käyttöön v. 2006. Kyläverkkoliittymiä oli kertomusvuoden lopulla käytössä 49 kpl. 
Taseessa kyläverkon arvo oli vuoden alussa 54588,83 € ja vuoden lopussa runkokytkimien uusimisen jälkeen 
58303,09 €. 
 
Verkkopalvelut siirtyivät 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. 
Palvelintilan vuokraus verkonhallintaohjelmaa varten RegiOnlinelta lopetettiin heti vuoden alusta alkaen.. 
 
Kaapelinäyttöjä on tehty vuoden 2011 aikana Puumalantien ja Kivisillantien risteyksessä 16.6 ja Nikulan 
siltatyömaalla 18.8, jossa kaapeli kaivettiin talkoilla ylös siltatyömaan alta. Perhonjokilaakson Kyläkeidas ry:n 
palstalla on ollut kehotus ottaa Matti Mustajärveen yhteyttä kyläverkon häiriöihin liittyvissä asioissa.  Anvian 
viankorjauspalvelua käytettiin pari kertaa. Yksi rikkoontunut kotipäätelaite laskutettiin liittyjältä. Kotipäätelaitteita 
hankittiin Anvialta Kyläkeidas ry:n varastoon vikatapauksia varten. 
  
Kyläverkkoliiketoiminnan tuotot olivat 5799,60 €  (2010 5908,62 €) ja kulut 3178,70 € (2010 7963,88 €).  
Poistoja tehtiin 561 € (2010 356 €). Kyläverkosta aiheutuneet korkokulut olivat 310 €. 
 
Verkon vuokratuotot käytetään kyläverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Kyläkeidas ry:n toiminta on 
arvonlisäverollista kyläverkon osalta. 
 
HANKETOIMINTA 
 
Runkoviemärihanke joen pohjoispuolen talouksille käynnistyi vuoden 2012 aikana ja esiteltiin kyläläisille vuoden 
2011 puolella.  
 


