
 

                                   Tervetulosanat,    Kyläkeidas ry  pj Manu Purola 

Herra tasavallan presidentti, olemme täysin otettuja, että Te pääsitte vaalikiertueenne 

aikana piipahtamaan Kyläkeidas ry:n 20-vuotiskahveille ja Puumalan kylien iltamiin.    

Arvoisat Puumalan kyliin muuttaneet miniät ja vävyt, hyvät kyläläiset, esiintyjät ja 

iltamavieraat. Tervetuloa kylämme kolmansiin  2000-luvun iltamiin. Ensimmäinenhän oli 

KTK:lla, ja toinen Viron Setumaan väen kanssa ruokalassa,  kuten varmaan osa meistä 

muistaa, vaikka vettä väkevämpää oli hulvattomasti tarjolla.  Juhlia, häitä ja vuoden 

kiertoon liittyviä tilaisuuksia salissa on jatkuvasti, mutta varsinaisesti iltamanimellä nämä 

taitaa olla salissa ensimmäiset.   

Juhlimme iltamilla myös Kyläkeidas ry:n 20-vuotista yhdistystaivalta.  Onkin syytä tuoda 

esiin kolme ehkä merkittävintä yhdistyksen elinajan kyliemme ja yhdistystoimintamme 

voimannäytettä :  

 Ensinnäkin monipuolisen kyläinfran rakentamisen varainhankinta ja rakentaminen.  

 Toiseksi koulun saaminen ympäristöltään viihtyisäksi ja turvalliseksi kyläläisten 

yhteiseksi kohtaus-, juhla- ja liikkumispaikaksi - kylän sydämeksi. Monipuolinen 

yhdistystoiminta on sitten koulun ehkäpä keuhkot. 

 Kolmanneksi Kaustislaisen hääperinteen elvyttäminen ja tuotteistaminen. 

Puumalan kylien väki on aika vaatimatonta väkeä. Sitä ilmentää, että olimme Kaustisen 

kyläiltamakiertueen viimeinen paikka. Kylällä on kuitenkin tehty, rakennettu, kehitetty,  

toimittu, harrastettu ja pidetty kyläkoulua jo kahden  ”Vuoden kylä”  - nimityksen verran.  

    Toisaalta vaatimattomuutta ilmentää sekin että Puumalan kylien eli Känsälän, 

Paavolan, Luomalan, Kaussenkankaan ja Puumalantienvarren ja Niittyskurun talojen 

kehittyminen on kautta aikain ollut kiinni siitä, että kylälle on muuttanut miniöitä ja 

vävyjä. Ja siitä, että heidät on nostettu yhdistystoimijoina eturintamaan.  Kylän miniät 

ovat myös kantakyläläisiä  pitkäikäisempiä, mitä ilmentää mm nimet Saara, Nanni, Leila, 

Annikki, Liisa jne.   

Kyläkeidas ry perustettiin talvella 1997 Puumalan Salin Tuki ry:n nimellä salin 

rakentamisen varainhankinnan ja myöhemmän käytön kehittämisen edistäjäksi. Sali 

valmistui syksyllä 1999 ja ruokala ja keittiö keväällä 2000. Kyläläisten panos 2,2 milj. 

markan kustannuksessa oli reilut puolimiljoonaa markkaa. Kunnan investointiraha 

sivukylille on aina ollut tiukassa. Mutta me on onnistuttu sitä saamaan. Huonommin on 



ollut tilanne kalustomäärärahojen kanssa. Salin tuki ja Kyläkeidas ovatkin kustantaneet 

kahdet salin ikkunaverhot (2018 hankitut paloturvallisuusluokituksen täyttävänä), 

näyttämäverhot ja äänentoistolaitteet jopa pihalle rappurallit. Kun ruokala valmistui, niin 

sitä ei voitu heti ottaa käyttöön.  Kunnan kalustomomentin varojen vähyyden takia 14 

pöytää ja 60 tuolia hankittiin yhdistyksen varoin.    Vastavuoroisuusperiaatteella saimme 

sitten kolme ikuista vuokratonta salivuoroa, sunnuntain vuoro Purppuri ym  

kulttuuriharrasteryhmille, keskiviikon vuoro aikuisliikkujille ja perjantaivuoro 

nuorisoliikkujille.  Vastavuoroisuutta oli myös Kyläkeitaan liiketoiminnan 

mahdollistaminen koulun tiloissa. Kyläyhdistyksen talous on tällä hetkellä vakaa, omaa 

pääomaa on noin 50.000 € ja liiketoimintaa tuottaa niin, että jäsenmaksuja ei ole 

tarvinnut laskuttaa moneen vuoteen.  

2000-luvun alussa Salin tuki ry:n nimi muuttui Kylän marttojen koulun pihan 

kehittämishakkeen nimen kautta Kyläkeidas ry:ksi ja kylätoimikunta sulautui 

yhdistykseen.  Kehittämishankkeet toivat sitten jääkiekkokaukalon, postilaatikkotelineet, 

ilmoitustaulut,  linja-autopysäkkikatokset,  langattoman verkon ja valokaapeliverkon ja 

2007 koulun vanhempainyhdistykseksi perustetun Puuharemmin hankkeet Kyläkeitaan 

merkittävällä omarahoitustukiosuuden tuella mm. puuhapuiston ja uuden 

jääkiekkokaukalon.  4H-yhdistyksen leikkikenttätoimintaa on tuettu ja Festivaalien 

majoitus- ja aamupalapalvelua annettu. Vuosisadan vaihteessa oli parina kesänä  

kyläavustajakin työvoimaviranomaisten ja Kyläkeitaan varoin.    

Salin käytön kehittäminen harrastustoimintaan loi puitteet vuodesta 1999 alkaen 

Kaustislaisen hääperinteen elvyttämiseen ja tuotteistamiseen, mitä ilmentävät Puumalan 

Purppuriryhmä, pelimanniryhmä, laulajat ja kokit.  Kai-Eerik Känsälän johdolla oltiin reilut 

13 vuotta hyvinkin aktiivisesti esillä festivaaleilla, KTK:llla ja esiintymisreissuilla mm 

Viroon ja Helsinkiin sekä festivaalien aikaisilla Ellin kartanon pidoilla ja Lautamiehen talon 

juhlassa.   

 

Kautta aikain kylän kehittämisen ja kehittymisen sekä toiminnan tuloksellisuuden mittari 

onkin siinä, saadaanko kylälle uusia paluumuuttajia - miniöitä ja vävyjä - ja sen kautta 

koulu pidettynä kylän keskiössä. Tämä ajatus johtotähtenä on toimittu 20 vuottaja ja sen 

kunniaksi tämä Kyläkeidas ry:n täytekakkukahvitus. Ja tuo kahvi ei ollut mitään Saludoa,  

vaan aitoa presidentti –kahvia.   Tervetuloa!  

 

  

 


