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Hallituksen kokoonpano
Erkki Koivisto puheenjohtaja
Raimo Salo varapuheenjohtaja
Anita Collin
Eevaliisa Hakola
Tuula Härkönen
Jari Lautanen
Anne Mari Mäntynen
Varajäseninä toimivat Maija Suuniittu ja Paula Huumarkangas.

Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuonna yhteensä 9 kertaa. Yhdistyksen
sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi - kevätkokous 30.5.2013 ja syyskokous
11.12.2013. Aaro Toppinen on toiminut yhdistyksen sihteerinä hallituksen ulkopuolelta

Henkilöstö
Yhdistyksellä ei ollut palkattua työvoimaa vuoden 2012 lopulla. Vuoden 2013 toimintaa suunniteltaessa todettiin, että toiminta edellyttää palkattua henkilöstöä.
Veikko Huumarkangas palkattiin 9.1.2013 alkaen. Palkkaukseen saatiin työllistämistukea 13.11.2013 saakka, minkä jälkeen hän on ollut suoraan yhdistyksen
palkkaamana toistaiseksi voimassa olevalla työsopimukselle ilman palkkatukea.
Harvassa ovat ne yhdistykset Kyyjärvellä ja ylipäätään Suomessa, jotka ovat onnistuneet kehittämään toimintaansa sille tasolle, että palkkaukseen ei välttämättä
tarvita tukea. TE-toimistolta tosin anottiin tukea vuoden lopulla, mutta sitä ei saatu.
Veikko Huumarkangas vastasi edellisvuosien tapaan yhteistyökumppanikorttien ja
NettiTV-lähetysten myynnistä sekä kantoi päävastuun NettiTV-tuotannoista. Tehtäviin kuuluivat myös asiakaspalvelu, suurkuvatulosteet ja toimitiloissa tapahtuvien
tilaisuuksien järjestelytehtävät ja toiminnan yleinen organisointi.
Datanomi Jaakko Pölkki oli työkokeilussa 1.1.2013 – 17.3.2013. Kokeilujakson
jälkeen Jaakko Pölkin palkkaukseen saatiin työllistämistukea ensi vaiheessa
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30.9.2013 saakka ja jatkoanomuksella 17.1.2014 saakka.
Jaakko Pölkki vastasi Nopola Newsin uuden julkaisujärjestelmän käyttöönotosta
sekä käyttäjien ja yritysten kouluttamisesta uuteen järjestelmään. Uusi versio –
Nopola News 2.0 – otettiin käyttöön 22.2.2013. Hän vastasi myös yhdistyksen
opetusluokan koneiden päivittämisestä ja ylläpidosta, sekä asiakkaiden koneiden
korjauksesta, huolloista sekä koulutuksesta. Pölkin työpanosta myytiin myös Kyyjärven kunnalle ja hän osallistui etenkin koulun koneiden huoltoon ja ylläpitoon.
Yhdistys teki periaatepäätöksen Kimi Uusimäen palkkaamisesta 1.4.2014 alkaen,
mutta hän saatuaan työpaikan kunnan Lape-projektista, palkkaus ei toteutunut.
Yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta johtuen myöskään muuta lisähenkilöstöä ei
palkattu periaatepäätöksestä huolimatta.
Työharjoittelijoita tai media-alan opiskelijoita ei toimintavuonna ollut harjoittelemassa.

Toimitilat, koulutukset ja koulutusluokan käyttö
Yhdistyksen toimitilat – kaksi osakehuoneistoa - sijaitsevat As.Oy Kyyjärven
Säästötalo –nimisessä yhtiössä Kyyjärven keskustassa. Taloyhtiössä ei tehty merkittäviä peruskorjauksia v. 2013, sillä takana oli kallis viemäriverkoston saneeraus
ja saunaosaston remontti edellisvuodelta.
Pitkään vakuutusyhtiö Ifin kanssa riitatilanteessa ollut viemärivesivahingon korvaus saatiin päätökseen alkuvuonna, kun taloyhtiö korvasi yhdistykselle vahingosta
aiheutuneet välittömät kustannukset 4.188, 95 €.a ja sai korvauksen vakuutusyhtiöltä. Välittömät kustannukset korvattiin, mutta yhdistys ei saanut korvausta kolmen
kuukauden toiminnan keskeytymisestä vuodelta 2012.
Osakehuoneistojen yhdistämistä suunniteltiin ja eri rahoituskanavia selvitettiin,
mutta mm. EU-ohjelmakauden päättyminen vaikutti siihen, ettei sopivia kanavia
löytynyt. Pienempi osakehuoneisto onnistuttiin vuokraamaan 1.8.2013 alkaen Kyyjärven ja Perhon kuntien yhteiselle Elämä Pelissä –projektille. Samassa tilassa
työskentelee ajoittain myös Etsivän nuorisotyön koordinaattori. Projekti kunnosti tilan maalaamalla sen viihtyisäksi.
Alkuvuonna koulutusluokkaa käytettiin lähinnä Nopola Newsin uuden julkaisujärjestelmän käyttöönoton opettamiseen eri ryhmille. Oppia saivat niin yrittäjät, opettajat sekä järjestöjen kuin kunnan edustajatkin. MTK Kyyjärvi ja Kyyjärven metsänhoitoyhdistys järjestivät koulutuksia ja pitivät kokouksiaan yhdistyksen tiloissa.
Yhdistys järjesti kaksi omaa Innostu viestinnästä -kurssia loppuvuodesta 2013.
Kurssien kouluttajana oli toimittaja Hilkka Rantala Kivijärveltä. Uudentyyppisen
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kurssin kesto oli 2x4 tuntia kahtena eri päivänä muutaman viikon välein. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi viestinnän perusteita ja toisella analysoitiin kotitehtäviä. Opiskellijoilla oli mahdollisuus julkaista artikkelinsa Nopola Newsissä. Kurssi
sai myönteisen vastaanoton ja etenkin kun kurssiin hintaan sisältyi verkostoitumislounas Paletissa.
Koulutusluokan koneisiin hankittiin syksyllä Windows 8- ja Office 2013 –lisenssit,
mutta ensivaiheessa koneet päivitettiin yhteensopivuussyistä Windows 7- ja Office
2010-tasolle. Windows XP:n tuki jatkui 2014 kevääseen, mutta päivitykset päätettiin tehdä hieman etuajassa, koska saatiin vahva signaali luokan vuokraamisesta
eri projekteille, työllisyys- ja ajokorttikoulutuksiin jne. Valitettavasti suunnitelmat eivät näiltä osin kuitenkaan toteutuneet, joten vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan
kirjattu luokan käyttöasteen merkittävä nostaminen ja tuottotavoite eivät nousseet
suunnitellulle tasolle.
Tästä huolimatta tilat olivat vilkkaassa käytössä ja lukuisissa eri tilaisuuksissa kävi
vieraskirjan mukaan satoja eri henkilöitä. Varsinaista yleisökonetta ei ollut, mutta
luokan koneilla oli mahdollista selata nettiä, lukea sähköpostia ja maksaa laskuja.
Tilat pyritään pitämään pääsääntöisesti avoinna ma-pe 8.00 – 16.00 ja työntekijät
tarjoavat tukea etenkin tietoteknisiin kysymyksiin, mutta usein myös pelkän henkireiän arkeen. Kyseessä on siis merkittävä kolmannen sektorin tuottama palvelu,
joka rahoitetaan pääsääntöisesti Nopola News –verkkopalveluun sisältyvän ansaintalogiikan ansiosta.
Kyyjärven sivistyslautakunta avusti laitehankintoja ja kulttuuriperinnön tallentamista 1.500 €:lla.

NettiTV-/ iptv-lähetykset ja tallennukset
Kyyjärven kunnanvaltuuston kokoukset lähettiin suorina nettiTV- ja iptv- eli LaajakaistaTV-lähetyksinä edellisvuosien tapaan. Kyyjärven kunnanvaltuuston kokouksia kertyi 9 kpl ja lisäksi kaksi valtuuston lähetystä Petäjävedeltä. Kyyjärven uuden
kunnanjohtajan myötä lähetysympäristöön panostettiin kääntämällä kokoustila sivuttain ja hankkimalla puheenjohtajien taustalle suurkuvatuloste, jossa on Esa
Niemisen kuvaama peuralauma. Myös ryhmäpuheenvuoroja kokeiltiin puhujan
”pöntöstä” ja lähetysten laatua parannettiin. Seuraava vaihe edellyttäisi Kivirannan
salissa pieniä muutostöitä mm. valaistuksen parantamista ja kiinteää kaapelointia.
Petäjävedeltä tehtiin kaksi kunnanvaltuuston kokousta 4.3 ja 11.11.2013, joista
ensimmäinen sattui samalle päivälle Kyyjärven valtuuston kanssa. Kokoukset tehtiin kahdella lähetyslaitteistolla onnistuneesti. Lähetykset saivat huomiota mm.
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maakuntalehti Keskisuomalaisen keskustelupalstalla, sillä samana päivänä Jyväskylän kaupunki kokeili nettiTV-lähetystä valtuuston kokouksestaan. Jyväskylän lähetys ei tasollisesti yltänyt lähellekään Nopolan tasoa, joten kritiikki oli sen mukaista.
Petäjäveden kokouksissa kokeiltiin lisäksi mielenkiintoisia Petäjävesi Infoa ja YrittäjäTV:tä. Ennen valtuuston kokousta oli nimittäin tunnin mittainen ohjelma, jossa
oli mukana yrittäjiä ja muita ajankohtaisia asioita kunnasta. Lähetyksiä oli tarkoitus
jatkaa ja kehittää vuoden 2014 puolella, mutta ne keskeytyivät toistaiseksi teknisiin
ongelmiin. Sonera pyrki selvittämään miksi ns. upload-kaista nyt riitä lähetysten
tekemiseen vaikka se keväällä onnistui.
Kyky-Betsetin kaikki lentopallon miesten I-sarjan kotiottelut lähetettiin kaudella
2012-2013. Lähetyksiä runko- ja ylemmästä jatkosarjasta kertyi kaikkiaan 13 kpl –
keväällä 2013 yhteensä 8 kpl. Kyky-Betset raivasi tiensä LML- eli lentopallon SMliigakarsintaan Korson Vetoa vastaan. Ottelu pelattiin 23.3.2013 ja se lähetettiin
Vimpelin liikuntahallista. Latauksia kertyi ennätysmäärä eli tasan 700 latausta.
Lähetys sai runsaasti positiivista palautetta esimerkiksi lentopallon keskustelupalstoilla Hotsport-sivustolla. Ensimmäisen kerran Nopola Newsin lähetysten historiassa Järvinet Oy:lle jouduttiin maksamaan korvausta tietoliikenteestä ja yhteyksien
järjestämisestä noin 400 €. Vimpelin keikasta aiheutui kustannuksia yhdistyksell
lähes 1.000 €:a, joita ei saatu katettua mainostuloilla ja mikä osaltaan rasittaa yhdistyksen tulosta. Myös pitkään epäselvänä ollut mainossopimuskorvaus Kyyjärven Kyky ry:n kanssa päätökseen ja tasinkoa maksettiin noin 1.500 €.
Syksyllä ei päästy Kyky-Betsetin kanssa yksimielisyyteen lentopallolähetysten jatkosta kaudella 2013-2014, joten v. 2005 ensin nettiradiossa käynnistyneet ja myöhemmin nettiTV:oon siirtyneet lähetykset keskeytyivät. Palaute oli tietenkin sen
mukaista ja katsojien pettymys suuri.
Moottorikelkkojen Snowmobile Enduro European Cup eli EurooppaCupin osakilpailu lähetettiin Karstulasta 8.-9.3.2013. Nopola News sivustolla vieraili noina päivinä tuhansia kävijöitä eikä päivittäistä kävijämäärää rikottu loppuvuoden aikana.
Tuotannosta vastasivat Veikko Huumarkangas, Jaakko Pölkki ja Jarmo Ahonen –
juontajina ja haastattelijoina toimivat Lasse Mansikka-aho ja Seppojuhani Ruotsalainen.
Witas Oy yhteistyökumppaneineen järjestää vuosittain merkittävän Keksintöjen
Viikko -tapahtuman, joka järjestettiin Viitasaari Areenalla 20.-21.9.2013.
Suoraa nettiTV- /iptv-lähetystä tehtiin molempina päivinä. Viitasaaren yrittäjät järjestivät torille iptv:n esittelypisteen, joten lähetys näkyi myös toripäivillä.
Tuotannosta vastasivat Veikko Huumarkangas, Jaakko Pölkki ja Jarmo Ahonen –
juontajana ja haastattelijana tällä kertaa Suvi Kantonen. Tämän tyyppisestä tapahtumasta saadaan hyvää kokemusta vastaavien tilaisuuksien lähettämiseen.
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Marianpäivänä 17.3.2013 käynnistettiin Kyyjärven seurakunnan kanssa jumalanpalvelusten nettiTV- /iptv-lähetykset Kyyjärven kirkosta. Lähetykset hoidetaan etäohjatusti verkon yli ja käytössä on yksi seurakunnan hankkima robottikamera. Lähetykset saivat erittäin lämpimän vastaanoton ja parhaimmillaan Pyhäinmiesten
päivän lähetys kokosi sanankuulolle 180 nettilataajaa. Pelkkä latausten määrä ei
kerro koko totuutta, sillä mukana ei ole iptv-katsojien määrä.
Lähetyskustannuksia katettiin mm. siten, että kirkkoherra hankki kokeiluluonteisesti yrityksiä ja yhteisöjä lähetysten sponsoreiksi. Kylätuvan naiset puolestaan hankkivat iptv-vastaanottoon sopivat laitteet – Pienkodille yhden ja Kivirantaan kaksi.
Seurakunnan sisällöntuotanto Nopola Newsissa, yhteistyö yhdistyksen kanssa ja
nettiTV- toiminta noteerattiin syksyllä kirkkohallituksen järjestämässä Piispantarkastuksessa. Toiminnan kehittämiseksi tullaan jättämään hankehakemus kirkkohallitukselle. Kaiken kaikkiaan kirkosta tehtiin yhteensä 48 lähetystä eli reilusti yli
yksi lähetys/viikko. Jumalanpalvelusten lisäksi mm. kaksi avioliittoon vihkimistä,
konsertteja, konfirmaatiomessu, Kyyjärven kirkon juhlavuoden lähetys ja paljon
muuta. Lähetykset kokosivat netissä yli 2.500 latausta ja näin ollen tuhansia katsojia.
Streaming- ja tallennepalvelin on edelleen Liikelaitos Kasenetin ylläpidossa Kaustisella. Palvelin on päällä yötä päivää ja melkoisesta vuosia palvelleesta työjuhdasta on kyse. Kiintolevy uusittiin ja pieniä säätöjä tehtiin vuoden mittaan.
Lähetysscripti uusittiin vuoden vaihteessa ja pakkausohjelmistojen taso on kehittynyt huimaa vauhtia viime vuosina. Tätä nykyä jo 1,5-2,0 Mbps:n kaista riittää lähes
HD-tasoisen kuvan lähettämiseen kuin takavuosina tarvittiin 5-6 Mbps:n kaista.
Hyvä niin.
PPO Yhtiöt Oy:n myynti Elisa Oyj:lle aiheuttanee takapakkia vuonna 2007 käynnistyneelle iptv-palveluiden kehittämiselle. Vuoden lopulla kuultiin huhua siitä, että
PPO:n aiemmin ylläpitämä iptv-palvelu yhdistyy ElisaViihteeseen. Pörssiyhtiön intresseissä ei ole kansalaismedian kehittäminen ja on erittäin todennäköistä, ettei
Nopola News kanava tule näkymään ElisaViihteen kanavalistauksissa. Korvaavien
palveluiden etsintä käynnistyi vuoden lopulla ja mm. Anvian suuntaa selvitetään.
PPO:n / Elisa Oyj:n ja Kasenetin lisäksi kehistystyötä tehtiin mm. Japo Oy:n, Osk
Kuuskaistan, Avecom Media Oy:n ja Andberg Consulting Oy:n, Mediaputkan ja
Habitus Oy:n kanssa.
Muista av- ja videotuotannoista mainittakoon mm:
Kyyjärven markkinoilta lähetettiin ohjelmaa koko markkinapäivän ajan.
Äänekoskella Martin Kievarin kesäteatterissa esitettiin musiikkikomedia Piukat
paikat, jossa päätähtenä oli Maria Lund. Esitystä ei lähetetty nettiin, mutta yhdistys
________________________________________________________________________
Kyyjärven mediamyllärit ry
Tuliharjuntie 5 | 43700 Kyyjärvi
Y-tunnus 2070997-3

puh. | tel | phone
044 459 7173
044 459 7100

internet | sähköposti
www.nopolanews.fi
tietohanke@kyyjarvi.fi

________________________________________________________________________
teki monikameratuotantona tallenteen, joka editoitiin DVD:lle. Uusi aluevaltaus onnistui, tallenteen laatu oli hyvä ja palaute erinomaista. Mukana tuotannossa olivat
Veikko Huumarkangas, Jaakko Pölkki ja Aaro Toppinen sekä Jarmo Ahonen, joka
editoi tallenteen yhdessä Veikko Huumarkankaan kanssa.
Tuotannon tilannut Freedex Oy ajautui kuitenkin konkurssiin eikä yhdistys saanut
euroakaan tekemästään työstä. Luottotappio ja tuotantokustannusten vaikutus aiheutti lähes 2.000 €:n ylimääräisen kustannuksen, mikä omalta osaltaan rasittaa
yhdistyksen tulosta.

Hankkeet ja muu toiminta
Yhdistyksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa mainitaan Mediakasvatushanke yhteistyössä Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispalan kanssa.
Hanke ei kuitenkaan saanut opetusministeriön rahoitusta, joten se ei toteutunut.
Piispalan henkilöstön kanssa käytiin neuvotteluja yhteistyöstä ja sen ansiosta saatiin aikaiseksi Innostu viestinnästä –kurssi.
Lähidemokratian kehittäminen
Kyyjärven mediamyllärit ry on aiemmin ollut mukana mm. Sitran – Uusi demokratia
– kehittämisideoinnissa ja selviytyi v. 2012 yli 140 hankeidean joukosta 25 parhaan idean joukkoon. Finaalisijoitus oli tuolloin 5. ja toinen ilman Sitran rahoitusta.
Keväällä 2013 yhdistys vastasi myöntävästi oheiseen valtiovarainministeriön kutsuun: ” Kuntalain kokonaisuudistuksen demokratiajaosto kutsuu teidät kuultavaksi kuntien kuulemistilaisuuteen tiistaina 12.2.2013 klo 12-16 Kuntatalolle Helsinkiin. Tilaisuuteen osallistuu kuntien
edustajien ja demokratiajaoston jäsenten lisäksi edustajia Suomen Nuorisovaltuustojen liitosta sekä asiantuntijoita Suomen Kuntaliitosta. Tilaisuuden tavoitteena on pohtia yhdessä demokratiaan
liittyviä lainsäädännön kehittämistarpeita”

Näitä kutsuja ei joka kuntaan ja kaupunkiin tullut, sillä tilaisuuteen oli kutsuttu ainoastaan Helsingin ja Tampereen lisäksi parikymmentä muuta kaupunkia, Vimpelin kunta ja Kyyjärven mediamyllärit ry:n edustajat. Mylläreitä edustivat Veikko
Huumarkangas ja Aaro Toppinen.
Lähidemokratian kehittämisestä oli tuota ennen käyty keskustelua valtiovarainministeriön demokratiajaoston puheenjohtajan, neuvottelevan virkamiehen, Inga Nyholmin kanssa. Nopola Newsin toimintamalli herätti kiinnostusta etenkin ministeriössä, mutta ei niinkään kaupunkien edustajien keskuudessa. Vuoden 2013 lopulla
lain valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen, mutta ministeriön edustajan mukaan talouspaineissa avoimuus- ja demokratia-asiat jäävät vähemmälle huomiolle.
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NopolaNews –Doc 2012-2013 ja kansandokumentaristit
Nopola News -Doc koulutusviikko pidettiin 18.7 -24.7.2011. Koulutusviikon päätteeksi julkistettiin Nopola News- Doc 2012 –kilpailu kansandokumentaristeille. Kilpailun oli tarkoitus huipentua heinäkuussa 2012 Kyyjärvi-viikon aikana järjestettävään pääjuhlaan ja kilpailun tulosten julkistamiseen, mutta valitettavasti määräaikaan 15.5.2012 mennessä ei saatu yhtään kilpailutyötä. Kilpailuaikaa päätettiin
jatkaa 15.5.2013 saakka, mutta tästä huolimatta kilpailutöitä ei saatu. Resurssipulasta johtuen asiaan ei voitu myöskään panostaa riittävästi.
Puheenjohtaja Erkki Koivisto ja sihteeri Aaro Toppinen tutustuivat Alajärven Luoma-aholla järjestettyyn Valtakunnalliseen kyläelokuvafestivaaliin 26.10.2013. Tapahtuman suojelijana ja kilpailun päätuomarina toimi elokuvaohjaaja Markku Pölönen. Todettiin, että yhdistyksen kannattanee etsiä yhteistyömahdollisuuksia kyseisen tapahtuman kanssa.
LottaSvärd-säätiölle tehtiin tarjous Lupaus-elokuvan digitaalisesta jakelusta, mutta
tarjous ei johtanut tilaukseen vaan säätiö päätyi DVD-jakeluun. Samassa yhteydessä suunniteltiin Raimo Salon veteraaneista tekemien – yli kolmensadan aikaisemmin julkaisemattomien haastattelujen jakelemista Nopola Newsin kautta.

Nopola News - Virtuaalisesti ja Livenä -hanke
Hankesuunnitelman mukaisesti 15.11.2008 käynnistynyt hanke saatiin virallisesti
päätökseen 30.9.2012, mutta tästä huolimatta hankkeen maksatus laahasi pahasti
perässä. Toukokuussa 2012 toimitettiin maksatusasiakirjat ELY-keskukselle tarkastettaviksi, mutta lukuisista tarkistuksista johtuen loppumaksatus saatiin vasta
tammikuussa 2013. Yhdistys joutui ottamaan lainaa 14.000 €:a hankkeen loppuvaiheessa velvoitteidensa suorittamiseksi, mutta laina hoidettiin pois kertasuorituksena tammikuussa 2013.
Nopola News 2.0 –versio otettiin käyttöön suunnitelman mukaan 22.2.2013, sillä
tuolloin tuli kuluneeksi kahdeksan vuotta siitä kun järjestettiin ensimmäinen palaveri Nopola Newsin tiedontuottajien kanssa ja toimintamallin luominen käynnistyi.
Järjestelmän koulutukset ja sisäänajovaihe jatkui koko kevään. Uusi versio sai niin
risuja kuin ruusujakin. Taloustilanteesta johtuen palautteen perusteella saatuja kehitysehdotuksia ei kuitenkaan voitu heti toteuttaa. Hankkeesta opittiin ainakin sen
verran, että järjestelmien käyttöönotto kannattaa tehdä ennen hankkeen päättymistä ja varata rahaa ja resursseja myös muutostöihin.
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Uuden sivuston käyttöönoton yhteydessä asennettiin kävijäseurantaa varten erittäin tarkka Google Analytics, jonka mukaan sivustolla käy kuukausittain yli 40.000
kävijää ja jotka lataavat sivuja yli 200.000 kertaa joka kuukausi. Näin suuren kävijämäärän varaan on hyvä rakentaa ja kehittää uusia palveluita.

Mediamyllärit Osk Kuuskaistan valokuituliittymien jälleenmyyjänä
Yhdistys toimii Osuuskunta Kuuskaistan valokuituliittymien jälleenmyyjänä. Myynti
käynnistyi Kyyjärven osalta hyvin alkuvuonna 2013. Markkinointiin ja tiedottamiseen panostettiin ja yhteistyössä kunnan ja osuuskunnan kanssa järjestettiin mm.
ValokuituInfo nettiTV-lähetyksenä, oltiin mukana Kauppakeskus Paletin tilaisuudessa ja Kyyjärven markkinoilla. Myynti kiihtyi aurauskoneiden ilmestyttyä kuvaan
mukaan kesäkuussa 2013.
Kuuskaistan rahoitusongelmat tulivat ilmi ja hanke keskeytyi syksyllä, jolloin myös
myynti tyrehtyi totaalisesti. Yhdistys joutui ikävään välikäteen. Tilanteen kehittymistä seurattiin tiiviisti, sillä hankkeessa on kunnan rahoituksen lisäksi yksityishenkilöiden rahoitusta – ei yksinomaan Kyyjärvellä vaan koko Keski-Suomen alueella kymmenissä kunnissa. Kunnat suunnittelivat hankkeen jatkajaksi perustettavaa Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:tä.

Suurkuvatulostin
Yhdistykselle tilattiin Viitasaaren konttorikone Oy:ltä useille eri materiaaleille tulostava Canon IF suurkuvatulostin. Tulostin otettiin käyttöön alkuvuonna ja vuoden
mittaan tulostettiin materiaalia eri tarkoituksiin niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin, mm.
Kyyjärven markkina- ja Paletin Onnenpäivä –mainokset sekä kunnalle ja lukuisille
yrityksille. Näyttävin esimerkki on Paletin mainostolpassa kolmeen suuntaan näkyvä Kyyjärvi –teksti. Vuoden loppua kohden myös yksityishenkilöiden kiinnostus
suurkuvatulosteisiin kasvoi. Laite vuokrattiin leasing-sopimuksella ja tarkoituksena
on parantaa Kyyjärven palvelutarjontaa. Tulostamisessa ja suunnittelussa tehtiin
yhteistyötä karstulalaisten Habitus Oy:n ja Mediaputkan kanssa.

Talous
Yhdistyksen vuoden 2013 kokonaisliikevaihto oli 57.150,39 €. Palkat sivukuluineen
53.990,87 €, johon saatiin työllistämistukea 13.795,50 €. Henkilöstökulujen netto
näin ollen 40.195,37 €.
Yhdistyksen elinkeinotoimen tulos jää tappiolle -11.388 € ja kokonaisuutena yhdistyksen tilikauden tulos on tappiollinen -8.938,01 €.
Tilikauden tappio selittyy ”vanhojen saatavien siivouksella” ja luottotappiokirjauksil________________________________________________________________________
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la n. 2.200 €, Kyyjärven Kyky ry:lle vuodelta 2010-2011 peräisin olevasta ja maksetusta mainossopimuskorvauksesta ja Vimpelin ottelun kuvauskeikasta n. 1.900
€ sekä etupainotteisesti hankituista ohjelmistopäivityksestä n. 1.800 €, jolle ei saatu lainkaan suunniteltua tuottoa. Osuuskunta Kuuskaistan valokuituverkon rakentamisen ongelmat vaikuttivat suoraan tulokseen, sillä liittymien myyntiprovisio jäi
noin -4.000 € alle arvioidun. Liittymien myyntitavoitteseen olisi päästy mikäli rakentaminen ja hanke olisi jatkunut suunnitellulla tavalla.

Tiivistelmä vuodesta 2013 ja muu yleishyödyllinen toiminta
Kyyjärven Mediamyllärit ry:n toimintavuosi 2013 käynnistyi vauhdikkaasti ja toimintasuunnitelman mukaisesti panostettiin toimintaan ja henkilöstöön. Taloudellisesti
raskas hanke saatiin kunnialla päätökseen ja Nopola News 2.0 versio käyttöön.
Vauhtia riitti hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta neuvottelujen epäonnistuminen Kykyn kanssa, lentopallolähetysten poistuminen tarjonnasta ja syksyllä
alkaneet osuuskunta Kuuskaistan ongelmat heijastuivat yhdistyksen toimintaan.
Yhteistyökumppanikorttien ja lähetysten myyntiin vaikutti selvästi myös valtakunnallinen lama ja yleinen taloudellinen tilanne, laskusuhdanteen aikana markkinoinnista säästetään vaikka pitäisi toimia päinvastoin.
Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli hyväksyttyjä varsinaisia ja kannatusjäseniä yhteensä 243 kpl. Kertomusvuonna jäsenmaksun suoritti n. 1/3 jäsenistöstä (810 €),
mikä oli kuitenkin huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna (290 €). Jäsenmaksun maksamisen yksi kriteeri on jäsenistölle sääntöjen puitteissa tarjottavat
palvelut. Palkatun henkilöstön ansiosta, palvelujen monipuolistamalla ja etenkin
ovia ”aukipitämällä” tässä onnistuttiin huomattavasti edellisvuotta paremmin.
Yhdistys seuraa suurella mielenkiinnolla Keski-Suomen valokuituverkot Oy:n ja
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n perustamista. Vuoden vaihteessa asiaa olivat
valmistelemassa 15 Keski-Suomen kuntaa ja kaupunkia Jyväskylä mukaan lukien.
Huippunopeiden valokuituliittymien yleistyminen tavalla tai toisella Suomessa antaa hyvät mahdollisuudet Kyyjärven mediamyllärit ry:n toiminnalle tulevaisuudessa. Nyt on verkon päälle rakennettavien palveluiden kehittämisen etsikkoaika ja
siinä yhdistys on etulyöntiasemassa muihin verrattuna!

Kyyjärvellä 22.4.2014
Erkki Koivisto
puheenjohtaja

Aaro Toppinen
sihteeri
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