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YLEISTÄ 

Kyläkeidas ry on vuonna 1997 perustettu kyläyhdistys, joten kertomusvuosi  2015 oli yhdistyksen 18. 
toimintavuosi. Yhdistys toimi aluksi Puumalan salin tuki ry:n nimellä vuoteen 2000, jolloin nimi muutettiin 
Kyläkeidas ry:ksi. Yhdistyksen sääntömääräisenä tarkoituksena on ollut 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 ollut 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 2015 lopulla 
käytössä oli yhteensä 54 liittymää  ja uusia suunnitteilla. Lisäksi muutamia liittymiä rakennettiin jo hankkeen 
aikana valmiiksi myöhempää käyttöä varten, mutta osaa niistä ei ole otettu vielä käyttöön.  

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

Toiminnan vakiinnuttua nykyiselle lähinnä kyläverkon hoitajan uralleen hallitus kokoontui kertomusvuonna vain 
kaksi kertaa. Vuosikokous pidettiin 15.11.2015  Puumalan koululla. Hallituksen kokoonpano ennen 
vuosikokousta 2015 ja sen jälkeen  on ollut seuraava (suluissa varajäsen): 

vuosikokoukseen 2015 asti                                      vuosikokouksen 2015 jälkeen 
Pekka Puumala jäsen        (Jorma Harju)          Päivi Känsälä (Jyrki Känsälä)                
Päivi Känsälä  sihteeri        (Jyrki Känsälä)        Tiina Marjusaari sihteeri  (Harri Harju)    
Rauno Kaustinen         (Jukka Luomala)     Rauno Kaustinen (Jukka Luomala) 
Tiina Marjusaari          (Harri Harju)            Matti Mustajärvi (Juha Känsälä) 
Matti Mustajärvi                         (Juha Känsälä)        Pekka Puumala (Jorma Harju) 
Manu Purola puheenjohtaja       (Kai-Erik Känsälä)   Manu Purola puheenjohtaja (Kai-Erik Känsälä) 
 
Tilintarkastajina ovat toimineet Aila Känsälä ja Arto Kellokoski (varalla Anita Järvelä ja Sinikka Kaustinen) ja 
kirjanpitopalvelu on ostettu Kappelin Tilikulma Oy:ltä. Yhdistyksen tili on Kaustisen Osuuspankissa luotollisena 
käyttötilinä. 
 
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu netissä kotisivuilla  www.kaustinen.fi/kylakeidas KaseNetin domain  
-palveluna sekä Perhonjokilaakso-lehdessä Kyläkeitaan omalla palstalla, jota myös Puumalan koulun 
vanhempainyhdistys käyttää.  

 
Vuonna 2015 yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 0 €. Tilikauden alijäämä poistojen jälkeen oli 2398,80 €  (2014 
2004,45 €)  ja taseen loppusumma 49.266,83 € ( 2014 51915,68 €), josta oman pääoman osuus  48.395,13 € 
( 2014  50.8793,92) €.   
 

http://www.kaustinen.fi/kylakeidas


 
 
KYLÄTOIMINTA 
 

- Puumalan koulun salivuoroja on ollut varattuna kyläläisille sunnuntaisin 
- Pidettiin Perhonjokilaakso-lehdessä yhdistykselle ja kylätoiminnalle avointa ilmoituspalstaa 
- Ylläpidettiin mahdollisuutta vuokrata kyläläisille ja koululla pidettäviin juhliin yms tapahtumiin pientä 

kahvinkeitintä (Moccamaster) 10 €/vrk ja isoa keitintä 15 €/vrk, tanssilattiaa (koulun saliin) ja 
äänentoistolaitteita 

- 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.  Puheenjohtajana on toiminut Ann-Louise Känsälä  ja opettajajäsenenä Sirpa 
Saarikettu. 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 toisiin tutustuminen. 
Puuharemmin kotisivut on osoitteessa http://peda.net/veraja/kaustinen/puumala/puuharemmi. 

- Jääkiekkokaukalon uusimista avustettiin 1000 €:lla. 
- Festivaaliviikon majoitusvalvontaa hoidettiin vain osin talkootyönä ja pääosin ostopalveluna, sillä 

talkoolaisten saaminen parhaaseen kesäviikkoon olisi jäänyt yksin hallituksen jäsenten harteille.  
 
VARAINHANKINTA 
 
Tilikauden varainhankinnan kate oli yhteensä 415 € pääosin festivaaliviikon majoituspalvelun tuottoina. 
 
KYLÄVERKKO 
 
Kyläverkko valmistui ja otettiin käyttöön v. 2006. Kalenterivuoden aikana valokaapeli kytkettiin käyttöön  
Luomalaan uudisrakennukseen (SK). Valokaapelinäyttöjä kustannettiin vuoden aikana useita rakennus- ja 
kaivutyömailla.  Nikulan solmupisteen akku uusittiin ja uudehkolle liittymälle hankittiin akku. Kyläverkkoliittymiä 
oli kertomusvuoden lopulla käytössä 54 kpl. Taseessa kyläverkon arvo oli vuoden lopulla poistojen jälkeen 
40.016,20 €. 
 
Verkkopalvelut siirtyivät ANVIAlle toukokuusta 2008 alkaen ensin 5-vuotisella sopimuksella ja nykyisin 
toistaiseksi voimassa olevana. Runkokytkimet uusittiin ja tulivat osamaksuna maksetuksi kokonaan 2013. 
Sopimus sisältää loppukäyttäjille toimitettavat palvelut, korvaukset uusasiakashankinnasta, lisäpalvelut, maksut 
ja vastuut. Kyläkeitaan ja Anvian väliset seutuliittymän liittymäkohtaiset hinnat päivitettiin kesäkuussa 2013 
alenevaan hintatasoon: Anvia Laajakaista S Tuhti Seutu (10M)  25,02 €/kk,   M  (50M)  35,02 €/kk ja   L (100M) 
45,02 €/kk.  Kyläverkon vuokraosuus liittymää kohden sisältyy em. hintoihin ja on nykyisin 12,195 € plus 
arvonlisävero 24 % per kk. Kyläkeidas omistaa verkon lisäksi etäkäyttöominaisuudella toimivan 
verkonhallintaohjelman, mitä Anvia käyttää huoltosopimusperusteisesti.  Verkon ylläpitopalvelua jatkettiin 
Anvian kanssa ja kyläverkon vikapäivystystä ensiaputehtävineen sekä verkon laajentamistehtäviä Hanso Wood 
Oy:n kanssa. Kyläverkkotoiminta on vakuutettu osana yritysvakuutusta kalenterivuoden aikana Fennian  kautta. 
 
Runkokaapeli kaivettiin poikki toistamiseen Kivisillantien talotyömailla. Kaapelinäyttöjä tilattiin useita Esari 
Verkkopalvelut Oy:ltä. Esari myös korjasi kaivutyömailla katkaistut kaapelit. Kotipäätelaitteiden vikatapauksista 
selviydyttiin ilman Anvian asentajan huoltokäyntiä. Vuonna 2013 Elektroskandialta ostettua valokaapelikelaa 
säilytetään Korpelan varastolla. Omistajanvaihdoksia päivitettiin liittymäsopimuksiin.  
  
Kyläverkkoliiketoiminnan tuotot olivat 8574,02  € ja kulut 5982,63 €. Poistoja tehtiin 5982,63 €.  
 
Verkon vuokratuotot käytettiin rahoitustilanteen parantamiseen, kyläverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Kyläkeidas ry:n toiminta on arvonlisäverollista kyläverkon osalta.   
 
HANKETOIMINTA 
 
Vuoden 2012 puolella käynnistynyt runkoviemärihanke joen pohjoispuolen talouksille jatkui vuoden 2015 aikana 
Nikulassa. Kunnan hankkeena Puumalan koulun remonttia kaavaillaan vuoden 2016 loppupuolelle.    
 

http://peda.net/veraja/kaustinen/puumala/puuharemmi

